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Розділ 1

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

Конституційне право; муніціпальне 
право. Філософія права

А.Й. Француз 
доктор юридичних наук, 
заслужений юрист України, 
завідувач кафедри 
державно-правових 
дисциплін,
Університет економіки 
та права «КРОК»

Досліджено питання забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина в країні крізь призму діяльності Конституційно-
го суду України.

Ключові слова: Конституційний Суд України, права та 
свободи, органи державної влади, функції Конституційного 
Суду України, правова держава, механізм забезпечення прав 
та свобод людини.

Исследованы вопросы обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина в стране сквозь призму деятельности Конститу-
ционного Суда Украины. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Украины, права 
и свободы, органы государственной власти, функции Консти-
туционного Суда Украины, правовое государство, механизм 
обеспечения прав и свобод человека.

The article deals with the issues of the human and citizen rights 
and freedoms in Ukraine through the functioning of the Constitu-
tional Court of Ukraine.

Keywords: Constitutional Court of Ukraine, human rights and 
freedoms, public authorities, functions of the Constitutional Court 
of Ukraine, the rule of law, a mechanism to ensure human rights 
and freedoms.

Îñîáëèâîñò³ êîìïåòåíö³¿ Êîíñòèòóö³éíîãî 
Ñóäó Óêðà¿íè ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ 
òà ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà â êðà¿í³

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Конституційний Суд України є одним 

із органів державної влади, що має зна-
чний вплив на національну правову сис-
тему і повинен користуватися повагою як 
у юристів-теоретиків, так і юристів-прак-

тиків. Однак донині не існує єдиної точки 
зору щодо ролі та місця Конституційного 
Суду не тільки в механізмі сучасної Укра-
їнської Держави, а й у сфері забезпечення 
прав та свобод людини і громадянина. 
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Відомі українські вчені В. Григор’єв, 

С. Дроздов, О. Наливайко, В. Радзієвська, 
М. Савчин, А. Селіванов, І. Словська, 
В. Скомороха, О. Скрипнюк, І. Сліденко, 
М. Тесленко, Т. Француз-Яковець, В. Ша-
повал та багато інших зробили свій ваго-
мий вклад у дослідження особливостей 
компетенції Конституційного Суду Украї-
ни у сфері забезпечення прав та свобод 
людини і громадянина в країні. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Конституційні права і свободи гаран-

туються і не можуть бути скасовані (ст. 
22), обмежені, окрім випадків, передбаче-
них Конституцією України (ст. 64). Самі 
обмеження є мінімальними, відповіда-
ють принципам демократичної держави 
і спрямовані на захист прав і свобод ін-
ших осіб, охорону державної або суспіль-
ної безпеки, здоров’я і моралі. В умовах 
військового або надзвичайного стану мо-
жуть встановлюватися окремі обмежен-
ня прав і свобод із визначенням терміну 
дії цих обмежень. Основним завданням 
сучасної судової влади, що функціонує 
у звичних або надзвичайних ситуаціях, 
при вирішенні відповідних справ – зважа-
ти на ці конституційні розпорядження.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Однією з проблем, що є актуальною для 

сучасних реалій України на шляху до пра-
вової та демократичної держави, є певна 
суперечність між стратегічним курсом, 
який обрало суспільство щодо судової 
системи влади загалом, і тими глибокими 
формаційними перетвореннями, які охо-
пили економічну, політичну, соціальну, у 
тому числі і юридичну сфери життя.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
З огляду на сучасні реалії життя в Укра-

їні, політичні та правові особливості на 
сьогодні особлива увага вчених-юристів 
прикута до становлення й розвитку функ-
цій судової влади, оскільки саме зараз 

вони набувають самостійного значення в 
системі функцій органів державної вла-
ди. Ці функції є різноплановими і можуть 
бути класифіковані за багатьма критерія-
ми: суб’єктами діяльності; об’єктами пра-
вового впливу органів судової влади; те-
риторією реалізації функцій; способами й 
засобами діяльності тощо [1, с. 53]. Можна 
виділити три найважливіші функції орга-
нів конституційної юрисдикції, а саме: за-
безпечення верховенства Конституції та її 
верховне тлумачення; контроль за дотри-
манням принципу поділу влади в комплек-
сному балансуванні (арбітражна функція) 
і виконання функції балансу щодо кожної 
гілки влади окремо; захист конституцій-
них прав і свобод [2, с. 76]. 
Варто вказати також ту обставину, що 

Конституційний Суд України за своїм кон-
ституційним статусом посідає виключне 
місце як у системі судових органів, так і 
серед інших органів державної влади, що 
об’єктивно обумовлюється не лише його 
компетенцією, спеціальним законодав-
ством та особливостями формування, а й 
юридичними властивостями актів Консти-
туційного Суду.
З часу створення Конституційного Суду 

України, і особливо зараз, активно диску-
тується питання, чи є цей орган політич-
ним. Тому слід взяти до уваги позицію ві-
тчизняних правознавців, які вважають, що 
Конституційний Суд України є суто юри-
дичною установою [3, с. 356]. Зокрема В. 
Григор’єв вказує, що Конституційний Суд 
України, реалізуючи свої повноваження, 
не може і не повинен перетворюватися на 
політичний орган. Він за своєю суттю – не 
політичний, як інші державні органи, що 
беруть участь у політичних процесах, а 
перш за все – юридичний, який вирішує 
винятково питання права [4, c. 126].
Варто сказати, що незважаючи на по-

літичні наслідки рішень Конституційного 
Суду України,  цей судовий орган не може 
перетворюватися на політичний орган 
для лобіювання інтересів певних політич-
них сил. Адже основним його завданням 
є розв’язання конфліктних ситуацій між 
різними гілками влади та захист конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина 
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через правильну інтерпретацію положень 
Конституції України.
В умовах правової держави забезпечен-

ня правопорядку має на меті утвердження 
та забезпечення прав і свобод людини як 
пріоритету діяльності демократичної та 
правової держави конституційного типу. 
Забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина в умовах конституційного 
правопорядку є в процесі постійного роз-
витку, удосконалюється та корегується, за-
для того, щоб була можливість своєчасно 
реагувати на потреби суспільства у сфері 
забезпечення прав і свобод людини як за-
гальносуспільних інтересів і потреб окре-
мої людини в аспекті реалізації та захисту 
її суб’єктивних  прав і свобод. 
Ще одна з причин актуальності та необ-

хідності висвітлення проблем механізму 
забезпечення прав і свобод людини че-
рез призму діяльності Конституційного 
Суду України полягає в тому, що поняття 
конституційно-правового статусу людини 
в нашій країні повинно розглядатися не 
лише на ґрунті сучасної вітчизняної кон-
ституційної та правової практики, а зна-
чно ширше, зокрема вписування України 
до «світового конституційного виміру» 
[5; 10]. У зв’язку з цим не можна не по-
годитися зі словами С. Дроздова, що саме 
через механізми захисту, реалізації та га-
рантування забезпечення прав людини та 
конституційно-правового статусу людини 
загалом, лежить шлях України до інтегру-
вання в Європейське та світове співтова-
риство [6; 1].
Як наголошує О. Скрипнюк, права лю-

дини, а отже, її конституційно-правовий 
статус – це в першу чергу така юридична 
категорія, яка описує реальне становище 
людини, її можливості не лише знати про 
свої права, а й їх реалізовувати, вимагати 
від держави та її органів захисту консти-
туційних прав, усіх відносин, які виплива-
ють з факту громадянства тощо. 
Учений Т. Француз-Яковець, аналізу-

ючи проблеми механізму забезпечення 
прав і свобод людини, пов’язує його з 
системою органів державної влади та ре-
алізацією правових норм, які визначають 
права і свободи, формують систему гаран-

тій і механізмів забезпечення зазначених 
у конституції прав людини і громадянина 
[7, с. 5]. При цьому механізм забезпечення 
конституційно-правового статусу люди-
ни характеризується як система засобів, 
спрямованих на захист і реалізацію базо-
вих конституційно-правових норм з точки 
зору гарантування прав людини в системі 
суспільних відносин [7, с. 13].
Стаття 3 Конституції України визначає, 

що головним обов’язком держави є утвер-
дження і забезпечення прав та свобод лю-
дини і громадянина, тому це положення 
вказує на обов’язковість законодавчого 
оформлення позитивних дій з боку дер-
жави як зобов’язаного суб’єкта щодо за-
безпечення прав та свобод людини і гро-
мадянина. Саме тому забезпечення прав і 
свобод людини повинно гарантуватися з 
боку держави засобами державного при-
мусу, у разі якщо правові засоби охорони 
є недостатніми або за наявності ознак по-
рушення встановленого конституційного 
правопорядку чи окремих суб’єктивних 
прав та свобод людини і громадянина. За 
таких умов забезпечення прав і свобод 
передбачає використання засобів захисту, 
що застосовується в разі порушення, оспо-
рювання, невизнання індивідуальних прав 
і свобод.
У ч. 3 ст. 22 Конституції України вказа-

но: «При прийнятті нових законів або вне-
сенні змін до чинних законів не допуска-
ється звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод». У ст. 157 чітко зафіксова-
но, що «Конституція України не може бути 
змінена, якщо зміни передбачають скасу-
вання чи обмеження прав і свобод люди-
ни і громадянина». У зв’язку з цим ціл-
ком справедливою видається точка зору 
дослідників, які вказують на специфічну 
роль органів конституційної юрисдикції в 
забезпеченні стабільності конституційно-
правового статусу людини [8, с. 36].
Загалом, можна констатувати, що існує 

нерозривний зв’язок між реальним забез-
печенням прав людини органами держав-
ної влади та існуванням правової держави, 
адже  тільки правова держава здатна нада-
ти юридичної загальнообов’язковості тим 
умовам, які беззаперечно необхідні для за-
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безпечення кожній людині її прав. І якщо 
держава буде максимально реалізовувати 
таку здатність, зробить це основною функ-
цією, то таку державу можна назвати пра-
вовою.
Конституційний Суд в Україні забезпе-

чує функцію конституційного контролю 
як єдиний орган конституційної юрисдик-
ції. Він є спеціалізованим щодо здійснення 
централізованого контролю шляхом кон-
ституційного судочинства. Його рішення 
щодо відповідності (неконституційності) 
законів є остаточними та не підлягають 
оскарженню. Конституційний Суд Укра-
їни має самостійну процесуальну форму 
відправлення конституційного судочин-
ства [9, с. 211-213]. 
Місце Конституційного Суду України 

в системі органів державної влади, які за-
безпечують права та свободи людини, слід 
розглядати з позицій  особливостей функ-
цій Конституційного Суду України сто-
совно забезпечення верховенства Консти-
туції шляхом вирішення конституційно-
правових спорів щодо відповідності Осно-
вному закону (конституційності) законів 
та інших правових актів у порядку спеці-
ального юрисдикційного провадження. З 
цього приводу І. Словська, зазначає, що 
специфічна роль Конституційного Суду в 
захисті прав і свобод людини випливає з 
його завдання гарантування верховенства 
конституції [10]. 
Учений М. Тесленко конституційну 

юрис  дикцію в Україні розглядає як здій-
снення державної влади спеціально упов-
новаженим Конституцією України орга-
ном – Конституційним Судом України: 
вирішення питань про відповідність Кон-
ституції України (конституційність) за-
конів і інших правових актів, виявлення, 
констатація і усунення їх невідповідності 
Конституції України [11].
Як вказує А. Селіванов, правами й обо-

в’яз  ками Конституційний Суд як спеціаль-
ний орган державної влади наділений не 
взагалі, а стосовно його предметів віда-
ння. Функції суду обумовлені його повно-
важеннями і здійснюються у сфері кон-
ституційної юрисдикції, що характеризує 
його компетенцію, до якої не належать 

будь-які спори за фактами. У цьому розу-
мінні автор виходить з того, що поняття 
«компетенція» будь-якого органу держав-
ної влади охоплює лише ті повноваження, 
що спрямовані на правовідносини зовніш-
нього характеру – так звані компетенцій-
ні повноваження. Такі повноваження не 
можна розглядати у відриві від функцій 
Конституційного Суду, який займає важ-
ливе місце в системі органів державної 
влади [12, с. 31].
Конституційний Суд України як га-

рант Конституції забезпечує верховенство 
конституції, а відповідно − прав і свобод 
шляхом формування законодавства через 
юрисдикційні процедури конституційного 
судочинства.
Таким чином, Конституційний Суд 

реа  лізує функцію забезпечення прав та 
свобод людини і громадянина, гарантую-
чи верховенство конституції, основу якої 
саме й становить правовий статус людини 
і громадянина, головним елементом якого 
є права та свободи.
Права та свободи людини і громадя-

нина єдиний орган конституційної юрис-
дикції захищає шляхом здійснення своїх 
завдань, а саме: оцінки конституційності 
законів та інших підконтрольних йому 
правових актів органів державної влади, 
міжнародних договорів; офіційного тлу-
мачення конституції та законів України; 
перевірки законопроектів про внесення 
змін до конституції на предмет неприпус-
тимості в них положень, які б скасовували 
чи обмежували права та свободи людини 
і громадянина. Конституційний Суд має 
змогу під час дії норм Конституції Укра-
їни гарантувати недоторканність визна-
чених і закріплених конституційних прав 
і свобод. Конституційний Суд не володіє 
правом прямо вносити зміни та доповне-
ння до Основного закону, тому доцільно 
припустити, що з цих позицій, він пови-
нен діяти об’єктивно та оцінювати в цьому 
ракурсі всі нормативно-правові акти всіх 
гілок влади відповідно. При цьому слід за-
уважити, що Конституційний Суд по суті 
захищає інтереси всього народу, оскільки 
зміни до конституції з питань, що безпосе-
редньо стосуються прав та свобод людини 
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і громадянина, не передбачають затвер-
дження на всеукраїнському референдумі.
Конституційний Суд як інститут у меха-

нізмі забезпечення прав та свобод людини 
і громадянина виступає все більше в якос-
ті універсальної юридичної структури, 
адже дає можливість захищати не тільки 
конкретного позивача, а й суспільство за-
галом, сприяючи тим самим забезпеченню 
законності у сфері нормотворчості та в 
інших галузях суспільного життя, а також 
становленню правової держави, що є та-
ким актуальним для України.
Відповідно до ст. 38 Закону України 

«Про Конституційний Суд України» фор-
мами звернення до зазначеного органу є 
конституційне подання та конституційне 
звернення. Стосовно конституційних по-
дань, предметом оскарження яких є ви-
значення відповідності проекту закону 
про внесення змін до конституції вимогам 
статей 157 і 158 Конституції України, слід 
зазначити, що посилання на статтю 157 
Основного закону безпосередньо вказує 
на їхню спрямованість на забезпечення 
гарантій охорони прав та свобод людини 
і громадянина. Адже ця стаття належить 
до охоронних стосовно конституційних 
цінностей. Нею зокрема передбачено, що 
Конституція України не може бути зміне-
на, якщо зміни передбачають скасування 
чи обмеження прав і свобод людини і гро-
мадянина або якщо вони спрямовані на лік-
відацію незалежності чи на порушення те-
риторіальної цілісності України. Це поло-
ження вказує на те, що суспільна цінність 
прав та свобод людини і громадянина, а 
також правовий режим їх конституційно-
правової охорони визнається на рівні ви-
знання державно-соціального значення й 
охорони незалежності та територіальної 
цілісності України. 
Закріплений в частині другій ст. 22 Кон-

ституції України принцип непорушнос-
ті прав і свобод є головним при розгляді 
конституційних подань, предметом оскар-
ження яких є визначення відповідності 
проекту закону про внесення змін до кон-
ституції. Рішення Конституційного Суду 
за конституційним поданням щодо дачі 
висновків стосовно офіційного тлумачен-

ня Конституції та законів України також 
можуть стосуватися приписів, якими регу-
люються питання прав та свобод людини і 
громадянина. 
Так, у Рішенні Конституційного Суду 

України у справі щодо офіційного тлума-
чення положень ч. 1, 2 ст. 32, ч. 2, 3 ст. 34 
Конституції України від 20 січня 2012 року 
Суд дав тлумачення змісту поняття «ін-
формація про особисте та сімейне життя 
особи» та режиму її правової охорони, зо-
крема її статусу як конфіденційної інфор-
мації та винятковості його порушення, що 
є формою втручання в особисте та сімейне 
життя особи [13].
Закріплене Конституцією України та 

Законом України «Про Конституційний 
Суд України» право громадян на звер-
нення до єдиного органу конституційної 
юрисдикції з позиції оцінки правових на-
слідків його реалізації свідчить про його 
факультативний характер щодо створення 
об’єктивних правових можливостей для 
подальшого здійснення чи захисту певних 
конституційних прав і свобод, стосовно 
яких виник конкретний конституційно-
правовий спір.
За відсутності прямих засобів забезпе-

чення захисту прав і свобод людини Кон-
ституційним Судом України з підстав не-
конституційності законів, інших правових 
актів виникають певні труднощі у виборі 
громадянами можливостей реалізації на 
захист, яке гарантовано ст. 55 Конституції 
України. У зв’язку з цим фізичні особи, 
намагаючись захистити свої конституційні 
права і свободи, керуючись приписами ч. 
3 ст. 8 Основного закону, часто звертають-
ся з такими позовами до судів загальної 
юрисдикції, які залишають їх без розгляду 
на підставі непідвідомчості загальному су-
дочинству [14].
Конституційне судочинство відрізня-

ється від інших видів судочинства тим, що 
при розгляді справ Конституційний Суд не 
наділений повноваженнями досліджувати 
і встановлювати фактичні обставини, а 
тому правовстановлюючі рішення є поза 
межами конституційної юрисдикції [12, 
с. 14]. Наведене чітко вказує на забезпе-
чувальну функцію Конституційного Суду 
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України щодо створення правових умов 
для реалізації та захисту прав і свобод лю-
дини.
Реалізуючи свої повноваження щодо 

офіційного тлумачення норми конституції, 
Суд здійснює інтерпретацію конституцій-
ної норми, норм законів, які передбача-
ють внесення змін до самої конституції, 
а також інших законів. При цьому Суд 
зобов’язаний у процесі тлумачення пере-
вірити дотримання вимог конституції від-
носно незмінюваності за обсягом встанов-
лених прав і свобод людини і громадянина. 
Має право на існування думка І. Слі-

денка про те, що функція офіційного тлу-
мачення містить ознаки конституційного 
контролю. На його думку, гарантування 
конституції – одна генеральна функція. 
Усі інші функціональні складові консти-
туційного контролю беруть початок саме 
звідси. Так, другий порядок становлять 
забезпечувальні функції, тобто такі, що є 
наслідком генеральної. Серед них учений 
виділяє: забезпечення належного функціо-
нування влади; гарантування прав і свобод 
[15, с. 14, 21, 31].  
Слід вказати, що функція забезпечення 

прав та свобод людини і громадянина, що 
реалізується при здійсненні Конституцій-
ним Судом України практично всіх своїх 
повноважень (прямо та опосередкова-
но) і загалом діяльність Суду спрямована 
на забезпечення прав та свобод людини 
і громадянина, хоча він і не визначений 
спеціалізованим у цій сфері державним 
органом. Цю функцію він виконує відпо-
відно до своїх завдань стосовно гаранту-
вання верховенства Конституції України 
як Основного закону, що слугує правовим 
фундаментом для забезпечення фактичної 
конституції, тобто дотримання конститу-
ційного правопорядку в умовах реального 
суспільного життя. Основу ж такого пра-
вопорядку як системи суспільних відно-
син становить людина, її права і свободи. 
Тож, виконуючи функцію конституційного 
судочинства, основним завданням якого є 
забезпечення охорони конституційного 
ладу, Конституційний Суд відповідно за-
безпечує правові можливості щодо реа-
лізації та охорони, а також захисту в разі 

порушення прав та свобод людини і гро-
мадянина. 
Здійснюючи функцію конституційного 

контролю через відповідні його форми, 
Суд контролює додержання і забезпечення 
прав та свобод людини і громадянина. Так, 
даючи висновки у справах щодо відповід-
ності конституційності законів та інших 
правових актів, перелік яких зазначено у ст. 
13 Закону України «Про Конституційний 
Суд України», Конституційний Суд визнає 
зазначені акти чи їх окремі положення не-
конституційними в разі, якщо вони не від-
повідають Основному закону, тим самим 
захищає права та свободи людини і гро-
мадянина як найвищу соціальну цінність 
держави (ст. 3). Здійснюючи контроль від-
повідно до своїх повноважень, Конститу-
ційний Суд розглядає питання стосовно 
відповідності Основному закону чинних 
міжнародних договорів України або тих 
міжнародних договорів, що вносяться до 
Верховної Ради України для надання згоди 
на їх обов’язковість. Так, за частиною пер-
шою ст. 9 Конституції України чинні між-
народні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, 
є частиною національного законодавства 
України. У Висновку у справі за консти-
туційним поданням Президента України 
про надання висновку щодо відповіднос-
ті Конституції України Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду (спра-
ва про Римський статут) від 11 липня 2001 
р. Конституційний Суд України вказав, що 
згода на обов’язковість міжнародного до-
говору (його ратифікація) здійснюється 
Верховною Радою України у формі зако-
ну, який за своєю правовою природою не 
відрізняється від інших законів України 
(абзац третій підпункту 2.5 пункту 2 мо-
тивувальної частини) [16]. Вірогідно, що 
міжнародні договори України повинні 
узгоджуватися з конституційними припи-
сами, зокрема тими, що стосуються наці-
ональної системи прав та свобод людини 
і громадянина.

Âèñíîâêè 
Таким чином, забезпечення прав та 

свобод людини і громадянина Конститу-
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ційний Суд України здійснює в рамках 
реалізації практично всіх своїх функцій, 
що одержує втілення у відповідних повно-
важеннях, передбачених Конституцією 
України і Законом України «Про Консти-
туційний Суд України», у яких проявля-
ються різні аспекти такого забезпечення. 
Його діяльність пов’язана зі здійсненням 
цих функцій, покликана гарантувати вер-
ховенство Конституції України, сприяти 
створенню правових умов для всебічного 
забезпечення кожному правових можли-
востей щодо реалізації й охорони прав і 
свобод.
Більшість проблем на сучасному етапі 

становлення правової держави та ефек-
тивності діяльності Конституційного 
Суду країни пов’язана з проведенням 

судової реформи, рішенням правових 
і матеріально-фінансових проблем, зі 
зміною ставлення до суду на соціально-
психологічному рівні та усвідомленням 
його особливого місця в правозахисному 
механізмі, у забезпеченні законності в 
суспільстві. 
Не можна на звернути увагу на пробле-

му правової культури. Сьогодні практично 
ні в кого з провідних вітчизняних юристів 
не викликає заперечення теза про те, що 
одним із пріоритетних напрямів забезпе-
чення прав та свобод людини і громадяни-
на є сприяння розвитку правової культури 
в суспільстві, яка дала б змогу громадянам 
не лише знати свої права, а й усвідомлю-
вати, яким чином їх можна і потрібно за-
хищати в разі будь-яких порушень.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû 
Тема социального насилия в начале ХХ 

в. постоянно привлекала внимание многих 
исследователей советского и постсовет-
ского периодов развития нашей страны. 
Подавляющее большинство немало вни-
мания в своих работах уделяло социально-
му насилию, жестокости, захлестнувшим 
Украину в годы революции и послерево-
люционный период.
Раскрываются причины и последствия 

этих явлений. Указываются пути их иско-
ренения и недопущения в будущем. Но 
фак ты социального насилия, как известно, 
довольно часто проявляются и в наши дни 
во многих странах мира, в том числе и в 
СНД, ставших якобы на путь демократиче-
ского развития. Таким образом, возникает 
необходимость дальнейшего, белее глубо-
кого исследования причинно-следствен -
ных связей названого выше феномена зла.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé 
Социальное насилие было предме-

том исследования как российских, так 
и украинских ученых, к числу которых 
от   носятся: В. Бабкин, В. Селиванов, 
А. Чайковский, М. Щербак, А. Гейфман, 
А. Спиридович, И. Рабков, В. Коларов, 
В. Антонов-Овсеенко, А. Дмитриев, Г. Сар-
бей, Б. Курашвили и другие. Как по казал 
анализ, ими раскрыты основные причины 
и последствия социального насилия, его 
формы и методы, а также названы идеоло-
ги и исполнители.

Íå ðåø¸ííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû 
Вместе с тем, в трудах вышеназванных 

авторов не нашли освещения историче-
ские и правовые аспекты социального на-
силия начала ХХ века.

В.А. Козенюк
доктор юридических 
наук, профессор,
Университет экономики 
и права «КРОК»

У статті розкрито історичні та правові складові соціального 
насильства початку ХХ ст.: причини цього явища, мотиви органі-
заторів і безпосередніх виконавців терористичних та інших про-
типравних примусових акцій. Показано роль і масштаби участі 
радянських спецслужб у зазначених акціях, а також ступінь їхньої 
вини за тяжкі наслідки.

Ключові слова: соціальне насилля, репресивні органи, теро-
ристичні акції.

В статье раскрыты исторические и правовые составляю-
щие социального насилия начала ХХ в.: причины данного явле-
ния, мотивы организаторов и непосредственных исполнителей 
террористических и иных противоправных принудительных ак-
ций. Показаны роль и масштабы участия советских спецслужб 
в указанных акциях, а также степень их вины за наступившие 
тяжелые последствия.

Ключевые слова: социальное насилие, репрессивные органы, 
террористические акции.

The article deals with the historical and legal constituents of the 
social violence at the beginning of the XX century : causes of this phe-
nomenon, motives of organizers and actual executors of terroristic and 
other illegal forced acts. The role and scales of the soviet special ser-
vices participation in the actions mentioned above, as well as the level 
of their guiltiness for heavy consequences are shown.

Keywords: social violence, repressive bodies, terrorist acts.

Èñòîðè÷åñêèå è ïðàâîâûå àñïåêòû 
ñîöèàëüíîãî íàñèëèÿ íà÷àëà ÕÕ âåêà
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Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Цель статьи − раскрыть исторические 

и правовые аспекты социального насилия 
начала ХХ века.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ 
В исследованиях советского периода об-

наруживается следующая закономерность 
− ответственность за насилие, например, 
в годы гражданской войны или военной 
интервенции возлагается на противников 
советской власти. В работах постсовет-
ского периода основными виновниками 
выписываются уже сторонники советской 
власти. Интересно, что единство эти диа-
метральных подходов проявляется в том, 
что авторы немалую долю обвинений 
в чрезвычайной жестокости адресуют 
спецслужбам противной стороны. В ли-
тературе последних лет, особенно научно-
популярного жанра, делается явный ак-
цент на зверства сотрудников советских 
спецслужб, которые весьма эмоционально 
и столь же безапелляционно объявляются 
единственными носителями зла и неисся-
каемым источником социального насилия.
Автор статьи далек от цели определять, 

лукавство какой стороны в отражении 
исторических событий того периода ве-
сомее. Они обращают внимание читате-
ля на то, в чем противостоящие стороны 
едины – в признании многочисленных 
фактов насилия над народами Украины. 
Опубликованные в последнее время об-
ширные, разноплановые материалы и до-
кументы о событиях тех лет однозначно 
свидетельствуют, что в эскалации соци-
ального насилия большевики и их против-
ники оказались «достойны» друг друга. В 
лютой ненависти к политическим против-
никам, нередко порождающей садистскую 
жестокость, между офицером Антанты 
или Белой гвардии, овладевшими силу 
нравственного и профессионального вос-
питания многими достижениями циви-
лизации, и революционным командиром, 
имеющим об этих достижениях весьма 
смутное представление, заметной раз-
ницы не было – обе стороны не считали 
человеческую жизнь особой ценностью и 

были довольно равнодушны к моральным 
и физическим страданиям поверженных.
Политологи В. Бабкин и В. Селиванов 

отмечают, что по Украине послереволю-
ционного периода прокатились волны 
жестокого «белого», «красного», «черно-
го» (анархистского) и иного террора. «В 
политической практике различных режи-
мов, – подчеркивают они, – после Октября 
1917 года, (Гетманат П. Скоропадского, 
Директория, Белая гвардия, Махновское 
движение, «диктатура пролетариата») 
ширился произвол, террор. Падала цена 
жизни, жестоко страдали интеллектуаль-
ные слои общества, так как взятие власти 
оставляло прежним общий вектор на-
силия над личностью». Именно послед-
нее высказывание являлось для авторов 
ключевым при последующем раскрытии 
материала. При этом они были далеки от 
определения удельного веса социального 
зла, привнесенного в общественное со-
знание каждой политической силой того 
периода. Совершенно очевидно, что по-
добный «вклад», например, гетмана Павла 
Скоропадского и его спецслужб несопо-
ставим с «заслугами» военного режима 
генерала Деникина или практикой рево-
люционной целесообразности командарма 
Антонова-Овсеенко.
Однако общий вектор насилия над лич-

ностью при утверждении своей власти 
присущ в разной степени им всем. На 
познание этого феномена и направлены 
основные усилия авторов данной статьи. 
При этом не следует думать, что подобная 
картина характерна только для революци-
онной Российской империи. Революция, к 
примеру, в Австро-Венгрии и последовав-
шая гражданская война сопровождались 
жестокостью и насилием.
Скорее всего, сформировалось такое 

антигуманное мировоззрение далеко не 
сразу и не только под влиянием коммуни-
стов, хотя и не без их активного участия. 
Чтобы понять, почему подобные взгляды 
стали доминирующими как в том, так и 
в другом лагере, следует обратиться к их 
истокам, лежащим, по нашему мнению, в 
начале столетия, и проследить процесс де-
формирования общечеловеческих ценно-
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стей в общественном сознании населения 
российской империи под воздействием че-
реды кровавых событий начала XX века. 
Событий таких было немало, и каждое 
последующее все более подтачивало нрав-
ственные устои общества, притупляло ин-
стинкт самосохранения у людей, делало 
их все ме нее восприимчивыми к разноо-
бразным актам социального насилия, вво-
дя эту патологию чуть ли не в социальную 
норму. Постепенно «увеличивалась неви-
димая, но реальная критическая масса зла 
и саморазрушения».
Эта закономерность, справедливо под-

меченная процитированными выше авто-
рами в сталинском режиме, на наш взгляд, 
верна и для более ранних событий. Вот пе-
речень наиболее значимых из них: полити-
ческий террор противников царизма 1900-
1905 гг., революционные выступления 
1905-1907 гг., разгром революционного 
движения 1907-1911 гг., кровопролитные 
русско-японская 1904-1905 гг. и  Первая 
мировая 1914-1918 гг. войны, революции 
1917 г. в российской империи, военная ин-
тервенция и гражданская война 1918-1920 
годов. Даже без детального анализа ясно, 
что в российское общество в первой чет-
верти XX в. влилось новое поколение, вся 
жизнь которого сопровождалась непре-
кращающимся, по сути, процессом истре-
бления людьми себе подобных. Такая кон-
центрация и интенсивность социального 
насилия, вне всякого сомнения, не могли 
не сказаться на общественном мировоз-
зрении.
Перечень кровавых событий начала 

века свидетельствует, что немалая часть 
этого насилия была связана с революцион-
ной деятельностью противников россий-
ской монархии, которые наиболее эффек-
тивным средством решения политических 
задач считали террор. Современная поли-
тология отмечает «...живучесть в России 
идеологии радикального экстремизма не-
чаевского типа, которая провозглашала ... 
беспощадные расправы, умерщвление че-
ловеческого в людях» [1, с. 330, 355, 356; 
25, с. 85]. Политический террор в Рос-
сии был принят на вооружение револю-
ционной оппозицией во второй половине 

XIX в., но его размах не сравним с волной 
терроризма, захлестнувшей страну с нача-
ла XX века. С 1860 г. до 1900 г. на счету 
политических экстремистов было не более 
100 убийств. Каждое политическое убий-
ство становилось центром общественного 
внимания, оно неоднократно комментиро-
валось печатью, видными политическими 
деятелями, полицейскими чиновниками, 
обсуждалось представителями различных 
социальных групп. Но при всем этом, та-
кие террористические проявления не ока-
зывали существенного влияния на при-
вычный общественный уклад российского 
общества, хотя и находили в нем живой 
отклик.
Политический экстремизм начала XX в. 

и его влияние на общественную жизнь 
были совершенно иными. Особо разруша-
ющим явилось его воздействие на систему 
духовных ценностей общества, связанных 
с человеколюбием, бережным отношени-
ем к человеческой жизни, признанием ее 
высокого статуса. Это произошло в силу 
того, что резко возросли масштабы поли-
тических убийств и революционных экс-
проприаций, расширилась их география. 
Жестокие акты насилия затронули широ-
кие слои населения, к террористической 
деятельности приобщились многочислен-
ные политические партии, молодежные 
организации, уголовные группы, различ-
ные авантюристы, а то и просто садисты.
Первые годы XX в. ознаменовались 

всплеском террористических настроений, 
которым предшествовал период относи-
тельного спокойствия, установившийся 
после убийства царя Александра II. Экс-
тремисты минувших лет в центре своих 
планов держали цареубийство и для это-
го разрабатывали различные взрывные 
устройства. На рубеже столетий в револю-
ционных кругах все более стало утверж-
даться мнение, что политических целей 
можно добиться только самым широким 
и разносторонним террором. Первым по-
литическим убийством XX в. было устра-
нение консервативного министра образо-
вания России Н. Боголепова. Этот «успех» 
положил конец теоретическим спорам 
в среде радикалов о пользе индивиду-
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ального насилия и призвал под знамена 
террора тысячи его сторонников. С этого 
периода начинают складываться полити-
ческие группы и партии, официально при-
знававшие эффективность политических 
убийств. Наиболее известной из них была 
партия социалистов-революционеров (эсеры). 
Боевики именно этой организации продол-
жили кровавый список нового столетия. В 
апреле 1902 г. одетый в военную форму 
бывший студент Киевского университета 
С. Балмашев смертельно ранил минист-
ра внутренних дел Д. Сипягина. В июле 
1904-го Е. Созонов убивает уже его прием-
ника В. Плеве. В феврале 1905 г. от рук тер-
рориста И. Каляева погибает московский 
генерал-губернатор [2, с. 100-106]. Лидер 
партии эсеров М. Спиридонова в 1906 г. 
убила тамбовского вице-губернатора. Этот 
перечень сенсационных террористиче с-
ких актов впечатляет, но не передает дина-
мику разрастания чрезвычайно опасного 
явления. Наиболее полно она отражена в 
воспоминаниях известного жандармского 
чиновника А. Спиридовича, который пи-
сал, что действия радикалов, направлен-
ные на ослабление государства, вплоть до 
его падения, превратили страну в кро  вавую 
баню. Невозможно было оставаться бес-
страстным свидетелем многочисленных 
сцен насилия, были дни, «...когда несколь-
ко крупных случаев террора сопровожда-
лись положительно десятками мелких по-
кушений и убийств среди низших чинов 
администрации, не считая угроз путем пи-
сем, получавшихся чуть ли не всяким по-
лицейским чиновником; ... бомбы швыря-
ют при всяком удобном и неудобном слу-
чае. ... Взрывалось все, что можно было 
взорвать, начиная с винных лавок и мага-
зинов, продолжая жандармскими управ-
лениями (Казань) и памятниками русским 
генералам (Варшава) и кончая церквами» 
[3, с.120].
О масштабах революционного терро-

ра можно судить даже по неполной ста-
тистике, дошедшей до нашего времени. 
Только за год, начиная с октября 1905 г., в 
Российской империи было убито и ранено 
3611 государственных чиновников, в по-
следующие 14 месяцев количество жертв 

террора достигло 4500 человек. Причем 
при совершении этих политических акций 
пострадало очень много непричастных к 
политике людей, случайно оказавшихся на 
месте трагедии, – убито было 2180 граж-
дан и 2530 – ранено.
Такой размах насилия, безусловно, по-

тряс российское общество. В конце 1907 г. 
жертвами террористов в среднем стано-
вились 18 человек в день. Если в XIX в. 
каждый акт революционного насилия ста-
новился сенсацией, то после 1905 г. экс-
тремистские акции стали происходить 
столь часто, что газеты были не в состоя-
нии их комментировать и ограничивались 
опубликованием перечня актов насилия с 
указанием списков убитых и ограбленных. 
Империю охватила «эпидемия боевизма». 
С начала января 1908 г. до середины мая 
1910 г. было зафиксировано около 20 тыс. 
политических убийств и экспроприаций, 
причем нередко политические мотивы 
этих акций переплетались с уголовными. 
В реальной жизни их, наверняка, было 
намного больше. Но даже официально 
зарегистрированные цифры впечатля-
ют – убитых и раненых государственных 
чиновников было около 2 тыс. человек, а 
частных лиц при этом пострадало почти 
6 тыс. человек. Кульминацией серии тер-
рористических актов против высших госу-
дарственных чиновников стало убийство 
в Киеве премьер-министра П. Столыпина.
Особенно велико влияние революцион-

ного террора было на население импер-
ских окраин, где нередко экстремистские 
акции были особенно дерзкими и жесто-
кими. В Варшаве, например, ежемесячно 
в годы революционного подъема погибало 
около 15 военных, жандармов, полицей-
ских. Боевой отдел польских социалистов 
организовал массированный налет на вар-
шавские полицейские посты, когда в тече-
ние одного дня были убиты более 50 сол-
дат и полицейских. В Прибалтике акти-
визировались «лесные братья» – вооружен  -
ные группы, которые зимой 1906-1907 гг. 
организовали налеты на 130 поместий 
только в Рижском уезде. Масштабное кро-
вопролитие происходило в районах еврей-
ской черты оседлости. В первые годы сто-
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летия крупные еврейские погромы прош-
ли в Кишиневе, Одессе, Минске, Киеве. 
В среде еврейского населения это акти-
визировало экстремистские настроения и 
инициировало его приобщение к террори-
стической деятельности. В начале 1900-х 
годов почти 30% всех лиц, арестованных 
за политические преступления, составля-
ли евреи. В то время как их удельный вес 
среди народов России не превышал 3%. 
Среди членов революционных партий 
евреев было до 50%, отдельные анархист-
ские боевые группы ими пол ностью ком-
плектовались по национальному признаку.
По мере развития революционной си-

туации менялась направленность экстре-
мистских акций, которые становились 
все более циничными и беспредельно 
жестокими. В революционную практику 
ворвался лозунг об уничтожении стороже-
вых псов старого порядка, при этом при-
надлежность намеченной жертвы к этой 
ненавистной революционерам категории 
был волен определять сам террорист. В 
реальной жизни это обернулось кровавым 
кошмаром. За шесть месяцев, начиная 
с октября 1905 г., было убито или ране-
но около 700 сотрудников Министерства 
внутренних дел, но только 13 из них за-
нимали сколько-нибудь значимые посты. 
Остальные были городовыми, полицей-
скими, кучерами, сторожами, дворниками.
Можно привести множество приме-

ров беспорядочного, немотивированного 
наси лия, свидетельствующих о том, что 
«…тер роризм стал не только самоцелью, 
но и – в прямом смысле слова – спортом, 
в котором игроки видели в своих жертвах 
лишь движущиеся мишени» [4, с. 19, 30, 
59, 241, 242, 313]. Жестокость насилия 
рождала патологические проявления в 
среде боевиков. Некоторые из них, осо-
бенно из числа анархистов и максима-
листов, могли устроить соревнования по 
количеству проведенных убийств и гра-
бежей. Другие для того, чтобы выманить 
намеченную жертву на расправу, могли 
убить ее отца и терпеливо дожидаться 
намеченного часа на предстоящих похо-
ронах. Поразительно, но почти через 90 
лет эти приемы оказались востребованы 

современными террористами в различных 
регионах мира, в том числе и в ряде стран 
СНГ.
Столь циничное и агрессивное поведе-

ние экстремистов парализовало не только 
широкие слои населения, но и органы го-
сударственной власти, совершенно не под-
готовленные к таким событиям. Многие 
государственные чиновники опасались не 
только идти на службу, но даже выходить 
на улицу. Особенно это было заметно на 
периферии. Удивительно то, что дрогну-
ли даже органы правопорядка, многие 
полицейские стали уходить со службы, 
оставшиеся не демонстрировали особого 
рвения, а то и вовсе пренебрегали своими 
обязанностями. На периферии доходило 
до абсурда. Когда, например, телохрани-
тели известного латвийского террориста 
несколько раз обстреляли полицию, пы-
тавшуюся его арестовать, офицеры поли-
ции отказались подчиняться приказам об 
аресте этого террориста [5].
Добавили напряженности в обществе 

попытки зажиточных граждан окружить 
себе частной охраной, которая чаще всего 
комплектовалась из отпетых уголовников. 
Охраняя одних, они не упускали возможно-
сти ограбить других. Малоэффективными 
были попытки местных властей создавать 
контртеррористические группы, предна-
значенные для уничтожения политиче-
ских экстремистов. Выполняя задачи по 
уничтожению террористов, они не столь-
ко предупреждали распространение экс-
тремизма, сколько многими фактами соб-
ственного насилия способствовали уко-
ренению страха в различных социальных 
группах.
Революционный российский терроризм 

активно проявлял себя и за границей. В 
Париже, Лондоне, Женеве, Монте-Карло и 
других европейских городах экстремиста-
ми из России было осуществлено немало 
убийств полицейских, солдат, предста-
вителей крупной и средней буржуазии. К 
этим акциям следует добавить многочис-
ленные налеты на российские посольства 
и консульства в Европе. Такие события 
укрепили в российском обществе уверен-
ность в мифических возможностях и без-
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наказанности террористов, а также значи-
тельно усилили чувства страха и неотвра-
тимости беды. Вооружаться стали все, кто 
имел для этого реальные возможности. 
Ощущение страха и потребность в защите 
своей жизни и своих близких сплачива-
ли людей в группы единомышленников. 
Оружие требовали даже монахи. Но обще-
национальная беда заключалась в том, что 
нередко подобные вооруженные группы 
вскоре сами становились на путь насилия 
и тем самым увеличивали опасность, ко-
торой пытались избежать. Однако разгул 
революционного терроризма в то время 
был присущ не только царской России. 
От революционного насилия собственных 
экстремистов страдали и другие европей-
ские страны. Так, например, в Болгарии за 
сравнительно короткое время были убиты 
два министра-президента – С. Стамбулов 
в 1895 г. и Д. Петков в 1907 г. [6, с. 142].
Террористическая деятельность требо-

вала немалых финансово-материальных 
затрат на подготовку и проведение экстре-
мистских акций. Поэтому не удивительно, 
что наряду с политическими убийствами 
активизировалась практика революцион-
ных экспроприаций, под которой нередко 
подразумевались обыкновенные грабежи 
государственных и частных кредитно-
финансовых учреждений. Известно, что 
В. Ленин даже предлагал партийному 
съезду (Четвертому, объединительному) 
своим решением «узаконить» революци-
онные экспроприации. В разработанных 
им предложениях о партизанских боевых 
действиях указывалось, что допустимыми 
являются действия для захвата денежных 
средств, предназначенных неприятелю, 
т.е. самодержавному правительству [7, 
с. 38]. Поэтому не удивительно, что при 
таких настроениях в радикальной среде 
только за 12 месяцев, начиная с октября 
1905 г., революционерами было ограбле-
но около 1 тыс. кредитно-финансовых 
учреждений и совершено более 900 иных 
экспроприаций, причем в 83% случаев на-
падавшие избежали наказания, присвоив 
более 7 млн. рублей. Так, в Москве рево-
люционные налетчики только в одной ак-
ции завладели суммой в 800 тыс. рублей. 

В Санкт-Петербурге экстремисты днем на-
пали на карету Государственного банка и 
похитили 600 тыс. рублей. Подобные слу-
чаи оказывали сильное деморализующее 
влияние на имущее население, граждане 
стали с недоверием относится к банков-
ской системе, и у них были для этого ве-
ские основания. Даже в 1908 г., когда рево-
люционные выступления в России стали 
решительно пресекаться, экспроприато-
ры довольно легко за две недели февраля 
овладели почти полумиллионом рублей 
для своих революционных нужд.
На периферии размер награбленного 

обычно был меньше. Так, налет револю-
ционеров на один из сахарных заводов 
в Киевской губернии принес экспро-
приаторам около 10 тыс. рублей. Но зато 
вдали от столичных властей резко уве-
личивалось количество экспроприаций. 
Опасности подвергались не только зажи-
точные слои населения, но и всякий, кто, 
по мнению налетчиков, мог иметь деньги. 
Экстремистские группы грабили артели 
ремесленников, кустарей, были отмечены 
случаи нападения на гимназии. Анархисты 
Одессы, например, не сумев осуществить 
крупный грабеж на борту торгового судна, 
в поисках денег убили старую женщину, 
торговавшую лимонами. В Киеве экспро-
приаторы на свои «революционные нуж-
ды» забрали у лавочника три пары сапог.
Идея революционных экспроприаций 
оказалась весьма привлекательной и по-
сле прихода революционеров к власти, 
они сделали ее частью государственной 
идеологии и практики. Вторглась она и в 
практику экспорта революции, где прояв-
лялась в разных ситуациях и масштабах. 
Почти анекдотичными выглядят действия 
известных большевиков В. Антонова-
Овсеенко и П. Дыбенко, которым срочно 
понадобился автомобиль по причине по-
ломки собственного. Остановив роскош-
ный «Рено», они услышали от пассажира 
требование пропустить его во имя грече-
ского короля, чьим консулом он является. 
Замешательство революционеров было 
недолгим, со словами «Во имя греческо-
го пролетариата!» они овладели машиной 
и наглядно продемонстрировали, чем для 
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иностранного дипломата-капиталиста мо-
жет закончиться победа революции во все-
мирном масштабе или, по крайней мере, в 
его стране [8, с. 326]. Но известны и более 
серьезные акции, связанные с добыванием 
средств для экспорта революции в мас-
штабе уже всей страны.
Актов насилия в тот период было мно-

жество, и каждый из них способствовал 
нарастанию общественной напряженно-
сти, развитию массового психоза, порож-
денного многочисленными террористиче-
скими актами революционных боевиков, 
а то и просто уголовников, скрывающихся 
под звонкими революционными лозунга-
ми. Столь ошеломляющее влияние тер-
роризма XX в. на общественную жизнь 
объясняется тем, что в первое десятилетие 
нового века он приобрел поистине массо-
вый характер. Общество в то время впол-
не можно было разделить на три группы 
– те, кто был втянут в террористическую 
деятельность, кто ей сочувствовал и кто от 
нее пострадал.
В значительной степени это объясня-

ется тем, что революционный терроризм 
захватил широкие слои населения. Если в 
XIX в. в политических убийствах участво-
вали представители привилегированных 
групп российского общества, то с нача-
лом нового столетия в среде террористов 
оказалось значительное количество про-
летарских и полупролетарских элементов. 
Большинством из них были вчерашние 
крестьяне, перебравшиеся на жительство 
в город и с трудом адаптировавшиеся к 
новым для них условиям. Эти люди лег-
ко попадали под влияние радикальной 
агитации и пропаганды, активно втягива-
лись в террористическую деятельность, 
простодушно полагая, что она соверша-
ется им во благо. Не случайно «не менее 
50% всех устроенных эсерами политиче-
ских убийств было совершено рабочими... 
многочисленные источники указывают на 
большое число ремесленников, чернора-
бочих и просто безработных, участвовав-
ших в политических убийствах в составе 
других антимонархических групп, особен-
но анархического толка».
В боевую революционную деятель-

ность активно вторгаются женщины. 
Если в XIX в. среди экстремистов были 
представительницы высшего и среднего 
классов, то с начала нового столетия в ре-
волюцию потянулись выходцы из низших 
социальных слоев и заняли там весьма 
прочные позиции. Они составляли почти 
23% всех террористов, активно включен-
ных в революционную деятельность, а в 
знаменитой «Боевой организации эсеров» 
женщины-боевики составляли одну треть 
организации, многие из них таким обра-
зом реализовывали потребность в самоу-
тверждении, т.к. в среде террористов они 
встречали большее уважение и признание, 
чем в законопослушных слоях общества.
Женщины-боевики принесли в экстре-

мизм образцы самоотверженной предан-
ности революционной идее и крайнего фа-
натизма. Избирая путь политического на-
силия, они порывали, как правило, со сво-
ими семьями, культурными традициями 
своего социального окружения, отвергали 
идею собственного материнства, и уже од-
ним этим революционерки становились в 
глазах населения источником негативного 
влияния на окружающих. В исполнении 
террористических актов они были не ме-
нее жестоки, чем мужчины, и этим вноси-
ли свою лепту в упрочение психологиче-
ской напряженности в обществе.
Кроме женщин, под знамена террора 

пришло много молодежи, значительная 
часть из которой была школьного возрас-
та. В эсеровской среде 22% всех террори-
стов приходилось на молодежь 15-19 лет, 
в этой партии уделяли серьезное внимание 
работе с молодежью. Известен, например, 
боевой отряд школьников-членов партии 
социалистов-революционеров. В боевых 
рядах анархистов нередко встречались 
14-летние боевики, много их было и у 
эсеров-максималистов. При этом многие 
взрослые революционеры, независимо 
от политической ориентации, отмечали, 
что 14-16-летние боевики отличались 
отчаянным характером, фанатизмом и 
склонностью к непрерывному насилию. 
Поскольку партийные лидеры окружили 
фигуру террориста героическим ореолом, 
убийство и эшафот приобрели для таких 
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молодых людей привлекательную силу. 
Романтизированный образ героического 
борца за свободу, прославляемый револю-
ционной прессой и либеральной частью 
общества, особенно нравился школьникам 
и подросткам, формировал у них готов-
ность к участию в наиболее рискованных 
террористических акциях.
Правда, немало молодежи стало тер-

рористами просто вследствие тяжелого 
материального положения. Не видя иного 
выхода из бедности, эти молодые люди 
охотно потянулись к борьбе взрослых с 
монархией. Бесстрашие и дерзость таких 
боевиков объяснялась тем, что им нечего 
было терять в случае неудачи. Иногда они 
соглашались участвовать в террористиче-
ской деятельности при условии, если им 
заплатят за каждого убитого 50 копеек.
Несовершеннолетнюю молодежь в по-

литические убийства и революционные 
грабежи втягивали почти все радикально 
настроенные политические партии и груп-
пировки. О пагубном влиянии на неокреп-
шую психику подростков подобных рево-
люционных актов никто не задумывался, 
а ведь именно это поколение очутилось в 
центре кровавых событий последующих 
10-15 лет и во многом определило степень 
жестокости установившихся в обществе 
отношений. В начале же века радикалов 
больше заботило то, что действия подрост-
ков не всегда были эффективными. Так, 
известный приверженец революционного 
террора Л. Троцкий весьма сожалел, что 
увеличивается число терактов, в которых 
жертвы получают только ранения, причи-
ну чему он видел в том, что «...стреляли 
необученные дилетанты, главным образом 
зеленые юнцы». Укреплению в обществе 
страха в немалой степени способствовали 
революционные выступления в армии и 
на флоте. Только в армии их было около 
500, причем более 100 из них были воору-
женными. Дважды, в 1905 и 1906 гг., под-
нимали восстание кронштадтские моряки, 
трижды – в 1905, 1906, 1907 гг. – моряки 
Владивостока. В 1905 г. выступили моря-
ки Севастополя. Вооруженное выступле-
ние 1905 г. в Москве сопровождалось вы-
ступлениями революционеров в Харькове, 

Екатеринославе, в городах Донбасса, кре-
стьянское движение охватило более поло-
вины всех уездов европейской части рос-
сийской империи.
Интересна реакция российского обще-

ства на многочисленные политические 
убийства и экспроприации. Конечно, 
речь идет о той его части, которая непо-
средственно не пострадала от рук боеви-
ков и грабителей. Немногие влиятельные 
политические партии публично высту-
пили с однозначным и резким осуждени-
ем революционного террора. Некоторые 
крупные политические объединения, 
такие, например, как Конституционно-
демократическая партия, заняли двой-
ственную позицию – они не приветство-
вали революционное насилие, но в то же 
время отказывались официально осудить 
практику индивидуального террора, скры-
ваясь за туманными формулировками о 
специфическом этапе развития российско-
го общества. Такая позиция отражала ре-
альные настроения, царившие в обществе.
Несмотря на жестокость конкретных 

экстремистских акций, жертвами кото-
рых становились не только представители 
монархического режима, но и случайные 
свидетели, в общественном сознании ве-
лико было сочувствие революционным 
террористам. В среде интеллигенции, ли-
беральных кругах, даже среди некоторых 
государственных чиновников помощь 
террористам рассматривалась в качестве 
этической обязанности. Боевикам предо-
ставляли кров, пищу, деньги, снабжали 
документами. Некоторые из сочувствую-
щих предоставляли свои квартиры для 
хранения и изготовления средств терро-
ристической деятельности. Экстремистов 
поддерживали не только средние слои, но 
и представители низших слоев общества, 
которые считали, что террористы несут 
освобождение от капиталистического гне-
та. Поэтому не случайно именно в этих 
кругах создавались боевые группы для 
освобождения террористов из тюрем или 
во время их этапирования.
Физическая жестокость террористов 

оказала существенное влияние на дефор-
мацию сложившихся нравственных усто-
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ев населения, инициировала развитие мо-
ральной жестокости. Нередко стали встре-
чаться случаи, когда раненому чиновнику 
или его сопровождающим, пострадавшим 
вместе с ним, отказывались оказывать по-
мощь из-за опасения мести террористов. В 
некоторых местах напряженность в обще-
стве достигла такого накала, что, находя-
щиеся на грани нервного срыва работники 
похоронных контор, священники отказы-
вались представлять ритуальные услуги 
жертвам революционного террора, а их 
близкие боялись приходить на похороны. 
Подобные опасения были вполне оправ-
даны, ибо террористы в своих целях ис-
пользовали и такие трагические ситуации 
в жизни людей. И как знать, не оттуда ли 
берет начало проявившаяся в наше время 
практика терроризма во время ритуальных 
церемоний.
Вовлечение различными революци-

онными группами в террористическую 
деятельность несовершеннолетних спо-
собствовало раннему проявлению их воз-
растной агрессии и жестокости. Не сумев 
компенсировать их активным участием 
в революционной деятельности, многие 
подростки обратили агрессию на свое бли-
жайшее окружение. В значительной мере 
пострадали от этого семейные отноше-
ния. Ошеломляют, например, откровения 
16-летнего боевика из Екатеринослава, 
намеревавшегося «...с удовольствием пу-
стить пулю в лоб» своей матери из-за того, 
что она неласково обошлась с его подруж-
кой. Обращенное к ней письмо показыва-
ет степень нравственной деградации этого 
юноши, который посмел угрожать родно-
му человеку тем, что «...мои товарищи не 
пожалеют пуль для вашего убийства». К 
сожалению, подобный факт был не един-
ственным.
Оправданно ли в свете изложенного 

объяснение трагедии семьи деревенского 
мальчишки Павлика Морозова тлетвор-
ным влиянием исключительно советской 
власти? Наверное, без учета череды кро-
вавых событий начала XX в. причины этой 
трагедии вряд ли можно полно объяснить. 
Вот два примера родительской жестокости 
в пользу этой мысли из менее отдаленного 

периода. «У меня не дрогнет рука приве-
сти в НКВД и дочь, и сына, и внука, если 
они хоть бы одним словом были настрое-
ны против партии» [9]. Эти слова принад-
лежат революционному фанатику с до-
вольно низким культурным уровнем раз-
вития. Нет ни малейшего сомнения в его 
готовности к столь жестокому обращению 
с близкими ему людьми. А вот другой эпи-
зод. Царский генерал в эмиграции, чело-
век, вобравший в себя многие достижения 
цивилизации, кладет перед родным сыном 
собственный браунинг и выходит из поме-
щения, молчаливо подсказывая путь реше-
ния возникшей проблемы. Суть проблемы 
состоит в том, что сына подозревают в свя-
зях с советскими спецслужбами, что, кста-
ти, впоследствии не нашло подтвержде-
ния в суде [10]. Так ли уж велика разница 
между этими как внешне, так и внутренне 
весьма несхожими людьми, которые почти 
всю свою жизнь сталкивались с насилием, 
нередко были в нем активной стороной, а 
в результате по сути стали его жертвами.
Реакция российского государства на 

зарождающееся революционное террори-
стическое движение в империи было да-
леко не адекватной. Террор начала 1900-х 
годов застал власть не подготовленной к 
его отражению. В то время только начи-
нало складываться в общественном со-
знании понимание того, что «...власть 
является объектом острого, в том чис-
ле насильственного противоборства». 
Правительственные круги избегали кру-
тых ответных мер, опасаясь упрека евро-
пейских стран в чрезмерной жесткости в 
обращении с революционерами. Кроме 
того, некоторые члены правительства по-
лагали, что активная борьба с внутрен-
ней оппозицией закроет дорогу России к 
внешним кредитам. Правительство, кроме 
того, не желало утраты тесных контактов 
с либерально-демократическими слоями 
общества своей страны. Более того, во 
время всплеска терроризма многие пра-
вительственные чиновники под влиянием 
либералов не скрывали своего восхище-
ния революционерами, некоторые даже 
помогали им.
Ситуация для государственной власти 
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усугублялась тем, что у революционеров 
не было страха перед ответственностью 
за террористическую деятельность и ре-
волюционные грабежи. Режим «полити-
ческого преступника» в начале века был 
весьма щадящий, продолжительность за-
ключения измерялась месяцами. По образ-
ному выражению одного из революционе-
ров ему «тюрьма была веселей свадьбы». 
Для такого утверждения у него были все 
основания. Осужденные террористы тогда 
жили в деревнях со своими семьями, еже-
дневно собирались для обсуждения своих 
революционных дел. При таких условиях 
тюрьма действительно была «школой ре-
волюции» и опасаться ее не было никакого 
резона.
Немаловажно и то, что правительство 

«не смогло дать психологический или 
идеологический стимул своим малооб-
разованным рядовым защитникам, вы-
нужденным рисковать жизнью в борьбе 
со своими согражданами, которые возвы-
шенным стилем объявили себя «защитни-
ками дела революции». Если добавить к 
этому, что тюремный персонал небезосно-
вательно опасался мести террористов, то 
становится понятно, почему значительная 
часть осужденных экстремистов без осо-
бого труда бежала из мест заключения, а 
находившиеся под следствием чувство-
вали себя весьма привольно. После того, 
например, как в Киеве был полностью 
арестован революционный комитет, его 
политическая деятельность нисколько 
не прекратилась. Он продолжал, уже из 
тюрьмы, руководить забастовкой, выпу-
скать прокламации, проводить иные орга-
низационные мероприятия.
Резкий поворот в карательной политике 

царизма произошел в 1906-1907 гг., ког-
да в действие вступили военно-полевые 
суды. Они разбирали дела по упрощенной 
процедуре, в сжатые сроки, и выносили 
преимущественно смертные приговоры. 
С августа 1906 г. по апрель 1907 г. таких 
приговоров было вынесено свыше 1 тыс., 
в 1908-1909 гг. за политические престу-
пления было осуждено почти 16 500 че-
ловек, из них свыше 3 680 было казнено. 
Решительно был ужесточен режим тю-

ремного содержания. Но восстановление 
порядка в монархии не обошлось без же-
стоких перегибов. После долгого периода 
революционного насилия сторонники ре-
шительных правительственных мер в го-
сударственной администрации стали ши-
роко злоупотреблять властью, порождая 
очередной виток насилия. На всю Европу 
«прославился» комендант Ялты генерал 
Думбадзе, который беспощадно расправ-
лялся с еврейским населением, выселяя 
его из города в нарушение всех законов. 
Когда ему стало, например, известно, что 
из одного из двух домов в него стрелял 
террорист, который тут же покончил с со-
бой, он приказал арестовать всех жителей 
этих домов, а дома сжечь вместе с имуще-
ством и прилегающим садом. Подобных 
случаев после подавления революции 
1905-1907 гг. было немало, и они никак 
не способствовали установлению граж-
данского согласия в стране, а только под-
держивали высокий уровень социальной 
напряженности в обществе.
Таким образом, революционное наси-

лие было подавлено широкомасштабным 
насилием государства, которое в силу сво-
ей жестокости, а нередко и несправедли-
вости, только усилило деформационные 
процессы в общественном сознании и спо-
собствовало распространению агрессии, 
озлобленности в повседневном общении 
граждан. Жестокие ответные меры царско-
го правительства, безусловно, подавили 
всплеск революционного терроризма, од-
нако полностью пресечь экстремистскую 
деятельность ему не удалось. Следует 
отметить, что жестокое противостояние 
между царизмом и революционной оп-
позицией в начале XX в. имело место и 
в Украине – составной части Российской 
империи. Но при этом четко прослежива-
ется тот факт, что решать политические 
задачи с помощью террора пытались в 
основном партии и организации крайне 
радикального, экстремистского толка: эсе-
ры, анархисты, максималисты и находив-
шиеся под их влиянием иные оппозицион-
ные группы и движения (их предшествен-
никами в Украине в конце 70-х годов XIX 
в. были «народовольцы»). Именно с их 
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стороны чаще всего совершались терро-
ристические акты в отношении представи-
телей власти самодержавия. Как известно, 
эсером-боевиком Д. Богровым был смер-
тельно ранен в Киеве и премьер-министр 
Российского государства П. Столыпин.
Однако в Украине в тот период была 

и другая оппозиция. После революции 
1905-1907 гг. в России установился режим 
жесточайших репрессий, направленных 
против участников всех антисамодержав-
ных освободительных движений – на-
цио   нальных, социальных, политических 
и культурно-просветительских. Ру ко-
во  дители Украинской социал-демокра-
ти ческой рабочей партии С. Петлюра и 
В. Садовский нашли союзников в создан-
ном в 1908 г. межпартийном политическом 
блоке украинских либеральных деятелей (в 
большинстве из бывших членов самолик-
видировавшейся Украинской радикально-
демократической партии) – «Товаристві 
українських поступовців» (ТУП). Его 
возглавили М. Грушевский и С. Ефремов. 
ТУП избрало конституционно-парла-
ментский путь борьбы за решение «укра-
инской проблемы» и в период столы-
пинского режима было единственной 
ле гальной украинской организацией. 
«Поступовцы» достигли понимания с 
рос сийскими думскими фракциями «тру-
довиков» и «кадетов», которые взяли на 
себя обязательства поддерживать борьбу 
украинцев против национального гнета. 
В программах названных партий и ТУП 
не предусматривалось использование 
террора для решения политических за  -
дач [11].
Уместно отметить, что в апреле 1917 г. 

именно ТУП инициировало созыв Украин-
ского национального конгресса, на кото-
ром была избрана Центральная Рада (пред -
ставительский орган), которая опреде-
лила демократический путь становления 
украинской государственности, о чем сви-
   детельствуют принятые ею четыре Уни-
версала и Конституция УНР [12, с. 29-91].
Трагедия населения Российской импе-

рии заключалась также и в том, что на-
ряду с безжалостным революционным 
терроризмом на плечи народа в начале 

века легли две кровопролитные войны, ко-
торые в немалой степени увеличили число 
человеческих потерь и внесли свой вклад 
в ужесточение общественных нравов. Эти 
войны, в сочетании с широкомасштабным 
революционным терроризмом, застави-
ли огромные массы людей свыкнуться с 
неотвратимостью социального насилия, 
примирили с его жестокостью, резко обе-
сценили человеческую жизнь, заглушили 
чувства сострадания и сопереживания. 
Первой кровавый счет открыла русско-
японская война 1904-1905 годов. В ней 
Россия потерпела поражение, уступила за-
нимаемые территории и потеряла на поле 
боя свыше 270 тыс. убитыми солдат своей 
армии. Следующей была Первая мировая 
война 1914-1918 гг., чудовищно жестокая 
уже в планетарном масштабе. Начавшись 
как конфликт между несколькими страна-
ми, она впоследствии втянула в свою орби-
ту 38 государств с населением свыше 1,5 
млрд. человек. В вооруженном противо-
стоянии оказались армии, объединявшие 
37 млн. человек, при этом в их тылу нахо-
дилось около 70 млн. отмобилизованных 
солдат и офицеров. Впервые для уничто-
жения противника использовалось оружие 
массового поражения. Россия вступила в 
войну 6-тью армиями, общей численно-
стью свыше 1 млн. человек. Впервые в 
истории цивилизации столь гигантскими 
были потери в этой войне – около 10 млн. 
убитых и свыше 20 млн. раненых. Потери 
России составили 1,5 млн. убитых [13].
Завершающий этап этой войны со-

впал с двумя социальными революциями 
1917 г. в России, всплеском национально-
освободительного движения в Украине и 
других регионах империи. Результат этих 
событий известен. В центре государствен-
ную власть захватили большевики, кото-
рые активно стали распространять свое 
агрессивное влияние на всю территорию 
бывшей царской империи. Именно это 
послужило толчком к началу жестокого 
противостояния советской власти, а также 
иностранной военной интервенции. Такое 
столкновение, в котором стороны всеми 
способами и средствами отстаивают свои 
жизненно важные, но диаметрально про-
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тивоположные интересы, не могло быть 
бескровным. Особенностью развернув-
шейся борьбы явилось то, что в нее с обе-
их сторон были втянуты люди, чья жизнь 
в предшествующие 15-18 лет протекала на 
фоне по сути непрекращающегося крово-
пролития в России.
Вынужденные с оружием в руках от-

стаивать правоту своих идеалов, отвер-
гающие компромиссы, провозглашающие 
жесткое, а подчас и жестокое обращение 
со своими противниками, эти люди за 
долгие годы войн и революций утратили 
чувство самосохранения. Они больше не 
ценили свою жизнь и были абсолютно 
равнодушны к судьбам тех, кто покушался 
на их идеалы. Понятно, что противобор-
ство представителей таких полярных воз-
зрений часто велось до физического уни-
чтожения своего противника. Постепенно 
воюющие стороны стали считать такой 
итог единственно возможным и безуслов-
но справедливым способом разрешения 
возникшего противостояния. Без учета 
подобного фона трудно непредвзято ана-
лизировать документы того периода, та-
кие, например, как листовку Харьковского 
комитета РСДРП(б), призывавшую рабо-
чих, солдат и крестьян Украины к граж-
данской войне еще – в марте 1917 года. 
Аналогичный призыв остался в истории, 
кстати, и от имени киевских большевиков 
[14]. На наш взгляд, они весьма наглядно 
иллюстрируют выдвинутый выше тезис 
о господствовавших в то время спосо-
бах разрешения социальных конфликтов. 
Интересно, что в тогу революционного 
романтизма нередко обряжались и откро-
венные бандиты. В статье «Исповедь» из-
дававшийся в Харькове орган анархистов-
синдикалистов «К свету» весьма откро-
венно заступился за своих единомышлен-
ников, совершавших грабежи и убийства, 
объясняя это «борьбой с классом угнетате-
лей», «ярким протестом против собствен-
ности». Печатный орган анархистов пред-
ставил страницы одному из своих сторон-
ников для таких, например, «откровений»: 
«...Я пользуюсь всем, и только беру, но 
ничего не даю. Только разрушаю... Мы 
ослабляем этим государство, власть, кото-

рая на борьбу с нами убивает массу людей 
и сил, обессиливая этим себя и порождая 
своей жестокостью по отношению к нам 
ненависть к cебе» [15, с. 149].
Обстановка всепоглощающего насилия 

способствовала проявлению жестокости 
не только в отношении противников, но 
и соратников. Пребывание председателя 
ВЧК Ф. Дзержинского в отряде левоэсе-
ровского мятежного командира Попова 
довольно хорошо известно в истории, этот 
эпизод вошел во многие книги и фильмы. 
Но мало кто знает, что один из лидеров 
большевиков – В. Бонч-Бруевич предло-
жил тогда в качестве радикальной меры 
разбомбить мятежников и его в этом реше-
нии поддержал В. Ленин, прекрасно зная, 
что там, в качестве заложника, находится 
его боевой товарищ по партии – «желез-
ный чекист Феликс» [9]. Кстати, левые 
эсеры в своих «операциях по экспроприа-
ции» нередко предпочитали выступать под 
видом чекистов. Так, например, изыскивая 
в 1920 г. деньги на типографию для изда-
ния партийной газеты, они решили огра-
бить квартиру, получив доступ в нее по 
подложному ордеру на обыск Харьковской 
губчека.
При столь жестоком отношении к сво-

им соратникам от революционеров трудно 
было ожидать лояльного отношения к сво-
им противникам. В деле экспорта револю-
ции это особенно отчетливо проявилось. 
Так, обращаясь в свое время с приветстви-
ем к венгерским рабочим, В. Ленин писал: 
«Товарищи венгерские рабочие! Вы дали 
миру еще лучший образец (революции. – 
Авт.), чем Советская Россия... Если проя-
вятся колебания среди социалистов, вчера 
примкнувших к Вам, к диктатуре проле-
тариата, или среди мелкой буржуазии, по-
давляйте колебания беспощадно. Расстрел 
– вот законная участь труса на войне» [16]. 
И если подобная участь труса на войне не 
вызывает особого неприятия, то распро-
странять правила войны на взаимоотно-
шения с политическими противниками 
вряд ли допустимо в рамках достигнутой 
цивилизации. Но коммунистические ли-
деры пошли своей дорогой в своей рево-
люционной практике и описанные ранее 
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события в Германии, Болгарии, Эстонии и 
ряде других стран служат тому подтверж-
дением.
Известно, что гражданская война за-

кончилась победой большевиков, армия 
которых к концу войны насчитывала 5,5 
млн. человек. Подавляющее большинство 
воевавших в ней полностью или частично 
одобряли вооруженные методы борьбы в 
отстаивании своих взглядов, и эту убеж-
денность они внесли с собой в мирную 
гражданскую жизнь уже советской стра-
ны. Реально носителей такой идеологии 
было гораздо больше, если учесть, что к 
мирному труду приступило немало тех, 
кто воевал против советской власти, но по 
каким-либо причинам был вынужден сло-
жить оружие, не в последнюю очередь на-
деясь на милость победителя.
Публицист Р. Медведев заметил эту 

особенность и написал о том времени: «Не 
оправдывая большевиков, надо их дей-
ствия рассматривать в контексте первых 
20 лет XX столетия. Это была 1-я мировая 
и колониальная экспансии, когда насилие 
считалось обычным и приемлемым мето-
дом решения политических и националь-
ных проблем и для цивилизованных стран 
Западной Европы, даже не заметивших ни 
геноцида армян в Турции, ни геноцида на-
селения Бельгийского Конго» [17].
Интересно, что очевидцы тех собы-

тий смотрели на карательную политику 
большевиков иногда под очень необыч-
ным углом зрения. Так, известный рус-
ский философ, богослов, профессор МГУ 
С. Булгаков, который был выслан боль-
шевиками из страны в 1922 г., за три года 
до этого сделал доклад «Духовные корни 
большевизма». В нем он утверждал, что 
«Русский большевизм – сплав стихии жел-
того Востока – монгольской расы, север-
ных народов и славянства – выражается в 
дикости и зверской жестокости плюс осо-
бенности холодной страны, на которую 
все нападали» [18].
Привыкшие за долгие годы к оружию 

и скорой расправе над противником, вче-
рашние солдаты принесли с собой в мир-
ную жизнь твердую уверенность, что лю-
бые социальные конфликты эффективнее 

всего решать понятными им фронтовыми 
методами. В этом их убеждала и теория 
классовой борьбы, ставшая официальной 
идеологией победившей власти большеви-
ков и распространяемая среди населения 
через многочисленных агитаторов, про-
пагандистов, партийную печать и другие 
средства информации. В этом же убежда-
ла и повседневная политическая практика, 
которая продолжала стойко придержи-
ваться революционного насилия, рождая 
или реанимируя подчас весьма изощрен-
ные формы истребления людей.
Достаточно вспомнить активно исполь-

зуемые большевиками в начале двадцатых 
годов на Украине институты заложников и 
ответчиков. И хотя бесспорно повстанче-
ское движение и разгул уголовного банди-
тизма представляли серьезную опасность 
для советской власти, все же карательные 
меры в виде обстрела селений и их полно-
го уничтожения были недопустимо жесто-
кими ответными мерами пролетарского 
государства, публично осудившего террор 
буржуазной власти в отношении рабочих 
и крестьян [19].
В подобной революционной практике 

весьма рельефно просматривается про-
тиворечивость в делах и лозунгах ком-
мунистических лидеров того периода. 
Признавая крестьянство, пусть даже и не 
все, в качестве опоры советской власти в 
деревне, большевики готовы были это кре-
стьянство уничтожать деревнями без раз-
бора, тем самым, реанимируя отношения 
всемерно осуждаемой ими царской мо-
нархии к тем же крестьянам, когда те вы-
ходили из ее повиновения. Вот какое, на-
пример, указание поступило от министра 
внутренних дел России курскому губерна-
тору в 1905 г.: «... деревню бунтовщиков 
стереть с лица земли» [20]. Через полтора 
десятка лет большевики обратились к этой 
практике.
Можно предположить, что на фоне об-

щего насилия, сопровождавшего развитие 
российского общества два последних де-
сятка лет, такое решение большевиков не 
казалось им особенно жестоким. Поэтому 
нередко в обращениях к населению по-
следнему напоминалось, что «... советская 
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власть не остановится ни перед какими 
мерами и жертвами..., за каждого убитого 
советского деятеля поплатятся сотни жи-
телей... сел и станиц. Наше предупрежде-
ние – не пустая угроза. Советская власть 
располагает достаточными силами для 
осуществления всего этого» [21]. Трудно 
представить, что подобные обращения 
принадлежали представителям власти, 
которая на весь мир объявила себя под-
линно народной. Правда, к крестьянству 
не лучше относились в силу сказанного и 
противники большевиков. Известна теле-
грамма атамана Б. Аненнкова, адресован-
ная Колчаку. В ней атаман весьма обыден-
но сообщал о своих намерениях: «Чистку 
нужно произвести основательно. Здесь в 
одном селе уничтожено все мужское насе-
ление, а в двух наполовину» [20].
Понятно, что убежденными носите-

лями подобной идеологии и практики в 
первую очередь становились коммунисты, 
работавшие в государственном аппарате и 
партийных органах. Сказанное в полной 
мере относится и к сотрудникам совет-
ских спецслужб. Специфика этой катего-
рии сторонников советской власти заклю-
чалась в том, что в их профессиональной 
деятельности переход к мирному этапу 
развития государства был заметен менее 
всего. Нацеленность на мировую рево-
люцию и необходимость укреплять обо-
ронный потенциал собственной страны не 
давали советским спецслужбам возмож-
ности погрузиться в неспешную мирную 
жизнь. Обеспечение экспорта революции 
в европейские страны требовало усилий, 
соизмеримых с периодом гражданской 
войны и отражения военной интервен-
ции. Необходимость решения боевых за-
дач, привлечение военных специалистов, 
использование боевых средств – все это 
только усиливало сходство с военным пе-
риодом и подталкивало к мысли о полез-
ности востребования не только боевого 
опыта, но и боевых методов подавления 
классового противника.
Убежденность спецслужб в целесоо-

бразности такого подхода покоилась на 
двух важных обстоятельствах. Во-первых, 
оперативная практика, особенно первых 

послевоенных лет, свидетельствовала, что 
существуют реальные силы как внутри 
страны, так и за ее пределами, нацеленные 
на устранение советской власти вооружен-
ным путем, чему советские спецслужбы 
должны были препятствовать в силу свое-
го предназначения.
Эти силы объединяли представителей 

свергнутых классов, и поэтому примене-
ние против них жестких, а нередко и же-
стоких мер не вызывало неприятия в среде 
сотрудников спецслужб. Подобная прак-
тика находила поддержку среди пролетар-
ских слоев населения, откуда в советские 
спецслужбы шло основное пополнение, и 
это также укрепляло в спецслужбах уве-
ренность в правоте и целесообразности 
собственных действий.
Во-вторых, этому способствовали из-

менения во внутриполитической ситуации 
в стране. В ходе развернувшейся в среде 
высшего партийного руководства борьбы 
за власть И. Сталиным была сформули-
рована, получившая затем широкое рас-
пространение идея о нарастании в после-
военное время сопротивления советской 
власти со стороны ее внешних и внутрен-
них противников. И если образ внешнего 
врага остался без особых изменений, то 
понятие внутреннего противника стало 
претерпевать существенные изменения. 
К тому времени лидеры большевиков уже 
осознавали, что победить в вооруженной 
борьбе широкое повстанческое движение, 
имеющее глубокие крестьянские корни, 
довольно проблематично, даже используя 
институты заложников, ответчиков, артил-
лерийские обстрелы сел и прочие меры 
подавления. И совсем катастрофичным 
для советской власти было бы единение 
повстанческих тенденций с оппозицион-
ными процессами в различных социаль-
ных слоях городского населения.
Поэтому, кроме реальных противников 

советского строя, которые своими вполне 
конкретными действиями подрывали обо-
роноспособность государства, к числу вра-
гов советской власти все чаще стали отно-
сить отдельных лиц, а то и группы людей, 
которые только подозревались в подобной 
деятельности. С развитием в стране об-
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становки подозрительности стремительно 
расширялось представление о внутренних 
врагах советского государства. К ним ста-
ли относить целые политические партии, 
в первую очередь из числа недавних про-
тивников большевиков, большие социаль-
ные группы, выделенные по профессио-
нальному, территориальному, националь-
ному или иным признакам.
Апофеозом политического недоверия 

стало зачисление в списки врагов совет-
ской власти целых народов, что явилось 
продолжением уже упоминавшейся прак-
тики коллективной ответственности. Эти 
взгляды И. Сталина и его единомышлен-
ников оформлялись в виде политических 
установок высших органов коммунисти-
ческой партии и становились руковод-
ством в повседневных действиях всех 
государственных органов, общественных 
организаций и объединений. Внутри са-
мой коммунистической партии сложи-
лась обстановка, в соответствии с кото-
рой враждебной советскому государству 
деятельностью стали считаться не только 
выступления против линии партии, но и 
любые высказанные сомнения о ее пра-
вильности. Постепенно такой подход стал 
критерием лояльного отношения к совет-
ской власти для всего населения СССР.
Спецслужбы в таких условиях не мог-

ли быть вне диктата руководящего ядра 
коммунистической партии, уже хотя бы 
потому что их ряды пополнялись преи-
мущественно за счет наиболее активных 
членов РКП(б) – ВКП(б). Однако неверно 
было бы утверждать, что тотальная подо-
зрительность спецслужбам была навязана 
полностью извне. По мере укрепления 
тоталитарного режима менялись и от-
ношения между руководящей партией и 
специальными службами государства, ко-
торые все больше стали использоваться 
сталинским окружением для захвата ини-
циативы во внутрипартийной борьбе, а за-
тем и для расправы, сначала над наиболее 
сильными соперниками, а вскоре и над 
любой оппозицией. Между руководством 
коммунистической партии и советскими 
спецслужбами сложились довольно слож-
ные взаимосвязи. Сталин и преданное ему 

Политбюро ЦК определяли основные на-
правления деятельности спецслужб и тре-
бовали неукоснительного исполнения сво-
их политических установок.
Спецслужбы, реализуя волю политиче-

ского руководства, отчитывались о полу-
ченных результатах перед высшими пар-
тийными инстанциями. Сложность ситуа-
ции для спецслужб заключалась в том, что 
эта воля причудливо объединяла в себе как 
стремление И. Сталина и его единомыш-
ленников обеспечить безопасность проле-
тарского государства от реальных против-
ников советской власти, так и их тайные 
намерения избавиться от соперников во 
внутрипартийной борьбе, а впоследствии 
и от любых инакомыслящих. Эту двой-
ственность верно подметил Б. Курашвили, 
который писал: «Теория обострения 
классовой борьбы в те годы ошибочная 
крайность. Другая крайность – «теория» 
полного социального единодушия, отсут-
ствие врагов социальной сознательности 
и полной лояльности кулаков и т.п.» [22]. 
Трагедия спецслужб заключалась в том, 
что они вынуждены были свою деятель-
ность осуществлять под лозунгом борьбы 
с врагами народа, в которую И. Сталин и 
высшие партийные органы втянули все 
население Советского Союза, постоянно 
меняя образ врага в соответствии с поли-
тической конъюнктурой.
Здесь возникает важный вопрос – была 

ли у советских спецслужб в тех конкретно-
исторических условиях возможность сме-
стить приоритеты в своей работе в пользу 
борьбы с реальными противниками совет-
ского государства. Исходя из доступной 
сегодня информации, ответ на этот вопрос, 
скорее всего, должен быть отрицательным, 
поскольку по мере укрепления тоталитар-
ного режима все более усиливался личный 
контроль И. Сталина за деятельностью го-
сударственных и партийных спецслужб, 
что не только не вызывало неприятия в 
общественном сознании, а всячески под-
держивалось и одобрялось. Однако необ-
ходимо отметить, что в распоряжении со-
ветских спецслужб все-таки были возмож-
ности оказать позитивное влияние на про-
исходившие в стране внутриполитические 
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процессы и ограничить в какой-то степени 
размах шпиономании. Но эти возмож-
ности остались нереализованными. Так 
произошло в первую очередь потому, что в 
деятельности спецслужб постепенно ста-
ли смещаться приоритеты. Это, например, 
хорошо иллюстрирует практика выявле-
ния посягательств на обороноспособность 
СССР со стороны иностранных разведок 
и враждебных элементов внутри страны, 
где все чаще агентурно-оперативные меры 
борьбы с противником стали подменяться 
судебно-следственными мерами.
Отход от оперативных методов выявле-

ния посягательств на безопасность совет-
ского государства постепенно привел к де-
градации оперативно-профессионального 
мастерства советских спецслужб, которое 
с трудом начало складываться на рубеже 
20-30-х годов, вызвал падение спроса на 
высококвалифицированного сотрудника-
разработчика, чьими профессиональными 
усилиями вполне можно было внести яс-
ность и объективность во многие неоправ-
данные обвинения граждан в шпионской 
деятельности против Советского Союза. 
Но этому не суждено было сбыться. 
Однако даже если бы спецслужбы пошли 
по такому пути, их поджидали немалые 
трудности, поскольку в теории и практике 
советской юстиции все шире утверждался 
обвинительный подход, в центре которого 
стоял печально известный тезис о «царице 
доказательств» – решающей значимости 
признательных показаний обвиняемого 
или подсудимого. Следует помнить, что 
репрессии не миновали и самих сотрудни-
ков спецслужб. По некоторым подсчетам, 
их было репрессировано более 20 тысяч. 
Наверняка реальное количество потерь 
больше, ибо существование партийных 
спецслужб долгое время в советской лите-
ратуре замалчивалось. В первую очередь 
жертвами репрессии становились наи-
более квалифицированные специалисты, 
чей профессионализм и вера в революци-
онные идеалы позволяли занимать весьма 
независимую позицию и отстаивать свои 
взгляды, особенно в ситуациях, связан-
ных с обвинениями в шпионской и терро-
ристической деятельности авторитетных 

участников революционного прошлого.
Приходящие им на смену работники в 

профессиональном отношении были под-
готовлены, как правило, значительно сла-
бее. Не обладая необходимым уровнем 
оперативного мастерства, они, вместе с 
тем, весьма предвзято относились к опыту, 
накопленному их предшественниками, по-
скольку в его формировании участвовали 
многие уже арестованные к тому времени 
сотрудники. В такой ситуации многие из 
вновь прибывших сотрудников предпочи-
тали в оперативной работе неукоснитель-
но ориентироваться на установки высших 
партийных инстанций и волю своих руко-
водителей. А какой она могла быть, весьма 
наглядно иллюстрируют слова многолет-
него руководителя украинских чекистов 
В. Балицкого на одном из оперативных со-
вещаний: «Вы знаете, что аппарат ГПУ это 
тот орган, который должен безогово рочно 
выполнять волю Центрального Ко митета 
партии, которая передается через его 
Председателя. Если я прикажу стрелять 
в толпу независимо от того, кто бы там 
ни был – откажитесь – расстреляю всех 
– нужно безоговорочно выполнять мою 
волю» [23]. Поэтому если упомянутые 
оперативные сотрудники осознавали, что 
от них ждут жестких, а подчас и жесто-
ких решений и действий, хотя прямо и не 
требуя этого, то они без особых колебаний 
реализовывали эти ожидания. А в тех слу-
чаях, когда такие действия им прямо пред-
писывались должностными инструкция-
ми или распоряжениями начальников, они 
всецело старались свой низкий профес-
сиональный уровень компенсировать слу-
жебным рвением в практике репрессий.
О том, что в жернова репрессий втяги-

ваются не социально чуждые пролетариа-
ту элементы, а бывшие активные револю-
ционеры, участники гражданской войны и 
простые рядовые труженики, в спецслуж-
бах теперь задумывались не часто. Те не-
многие сомнения, которые все же возни-
кали, решались просто – дополнением об-
раза внутреннего врага новыми социаль-
ными категориями граждан, создаваемых 
по профессиональному, национальному, 
партийному, территориальному и иному 
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признаку. Идея такого циничного подхода 
принадлежала И. Сталину. Она была им 
опробована в процессе внутрипартийной 
борьбы за власть, а затем его сторонника-
ми привнесена в деятельность советских 
спецслужб и положила начало страшной 
цепной реакции. Выполняя политические 
установки партийного руководства, спец-
службы проводили широкомасштабные 
аресты. Опираясь на эти аресты, цен-
тральные, партийные органы призывали 
спецслужбы к расширению масштабов 
политических репрессий, определяя все 
новые и новые категории неблагонадеж-
ных соотечественников. Затем все повто-
рялось.
В таких условиях в спецслужбах стали 

пользоваться спросом не дотошные ана-
литики и мастера комбинации, а сотруд-
ники, способные в сжатые сроки добыть 
у арестованных признательные показания 
в шпионской, террористической и иной 
враждебной деятельности. Особый спрос 
был на показания, свидетельствующие о 
разветвленной враждебной деятельности 
советских граждан в оборонной промыш-
ленности, наиболее важных отраслях на-
родного хозяйства, армии, правоохрани-
тельных органах, органах власти и управ-
ления. Понятно, что добыть подобные 
показания у большинства невиновных 
людей можно было, только применив к 
ним жестокие меры воздействия, которые 
вызывали у жертвы сильные физические и 
моральные страдания. Подобную модель 
поведения чекистов иногда вольно или 
невольно укрепляли признанные лидеры 
большевистского движения. Вот что гово-
рил, например, С. Киров на собрании со-
трудников областного ГПУ в Ленинграде: 
«Надо прямо сказать, что ЧК-ГПУ – это 
орган призванный карать, а если попросту 
изобразить это дело, не только карать, а 
карать по-настоящему, чтобы на том свете 
был заметен прирост населения, благодаря 
деятельности нашего ГПУ» [24]. Вряд ли 
после подобного напутствия партийного 
лидера обсуждение проблем милосердия 
в среде чекистов могло быть популярным 
занятием.
Ситуация усугублялась тем, что в обще-

ственном сознании постепенно формиро-
валась убежденность, что признательные 
показания обвиняемых в государственных 
преступлениях вполне оправдывают при-
менявшиеся к ним жестокие меры воздей-
ствия. Не малую лепту в это внесли сами 
спецслужбы, а также широкое пропаган-
дистское обеспечение крупных полити-
ческих процессов, характерное для 30-х 
годов. В основе этого заблуждения лежал 
тезис о том, что признание обвиняемого 
является приоритетным доказательством 
его виновности. Эта порочная формула 
была весьма распространенной, как уже 
упоминалось, в правовой теории и практи-
ке того периода.
То, что общественное сознание совет-

ских людей сравнительно легко поддалось 
деформирующему влиянию очередной 
волны социального насилия и столь бы-
стро свыклось с его новыми проявления-
ми, позволяет предположить, что в мироо-
щущении большинства советских граждан 
развернувшиеся политические репрессии 
продолжили череду неотвратимых крова-
вых событий, преследующих их с начала 
столетия и мало зависящих от политиче-
ского устройства страны. Процесс обесце-
нивания человеческой жизни, ужесточе-
ния общественных нравов, начавшийся в 
эпоху царизма, продолжался и при совет-
ской власти. В Украине это было особенно 
заметно в период голодоморов 1921-1922 
и 1932-1933 гг., когда украинский народ 
понес колоссальные потери и приостано-
вился в своем естественном развитии. На 
фоне этих абсолютно неоправданных люд-
ских потерь сложно было формироваться 
человеколюбию, развиваться чувствам со-
переживания человеческим страданиям. К 
тому же в повседневную жизнь населения 
все чаще вторгались классовые регуля-
торы человеческих отношений, которые 
проповедовали жестокую нетерпимость 
к политическим противникам. Поэтому 
неудивительно, что когда такие противни-
ки объявлялись, их, чаще всего, встречало 
сформированное официальной пропаган-
дой общественное мнение, сплоченное на 
острой ненависти и желании кровавой рас-
правы над ними. Таким образом, первыми 
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выплескивались те чувства, которые проч-
нее всего сформировались в обстановке 
общественного страха и кровопролития, 
сопровождавших жизнь нескольких поко-
лений с начала XX века. Характерно, что 
обреченные нередко полагали, что в во-
просах вины И. Сталин и его окружение 
не дадут возможности совершиться соци-
альной несправедливости.
Не были в этом отношении исключени-

ем и советские спецслужбы. Располагая в 
силу своей компетенции, проверенными 
данными об устремлениях иностранных 
спецслужб к оборонному потенциалу 
СССР, находясь постоянно в контакте с 
вражеской разведкой, спецслужбы неза-
метно для себя переступили ту грань, за 
которой тайная борьба с агентурой про-
тивника стала стремительно отягощать-
ся их участием в борьбе за власть среди 
руководства компартии, где крепнущая 
сталинская группировка использовала 
спецслужбы для физического устранения 
своих противников.
В происшедшем вряд ли следует искать 

амбициозные попытки спецслужб узур-
пировать власть в стране, как это пытает-
ся представить ряд авторов. Во-первых, 
границы их компетенции четко устанав-
ливались высшими партийными органа-
ми, а затем доводились до них в порядке 
установленной юридической процедуры. 
Во-вторых, сталинский режим приложил 
немало усилий, чтобы вмешательство 
спецслужб во внутрипартийные конфлик-
ты проходило под предлогом едва ли не 
защиты отечества. Не следует забывать, 
что строительство социализма в СССР 
породило те реалии, которые весьма от-
личались от светлых идеалов борцов с 
царизмом. Большевистскому руководству 
это тревожное расхождение было гораздо 
безопаснее объяснять происками внутрен-
них и внешних врагов, нежели признавать 
ошибочность собственной стратегии и 
тактики. К тому же, подобное объяснение 
возникающих проблем было проще вне-
дрять в общественное сознание народных 
масс, которые чередой кровопролитных 
конфликтов ХХ в. были уже подготовле-
ны к восприятию образа очередного врага. 

Для укрепления этой идеи обществу не-
обходимо было предъявить конкретного 
противника, мешавшего строить светлое 
будущее. И такой противник волей боль-
шевистских вождей всегда появлялся. 
Вначале в лице представителей социально 
чуждых классов, позже их сменили недав-
ние союзники и попутчики большевиков, 
а затем очередь дошла и до соратников по 
партии. Первыми в списки врагов попада-
ли старые революционеры, не желавшие 
мириться со сталинским социализмом, 
следующими – те, кто потенциально мог 
быть опасен укрепляющемуся сталинско-
му авторитаризму.

Âûâîäû 
Приводимые выше рассуждения со всей 

очевидностью показывают несостоятель-
ность широко распространенного в лите-
ратуре о советских спецслужбах мифа о 
том, что массовые репрессии межвоенно-
го периода, особенно во второй половине 
30-х годов, стали возможны только пото-
му, что руководство спецслужбами, и орга-
нами госбезопасности в частности, захва-
тили политические авантюристы, которые 
предприняли все меры для того, чтобы вы-
вести спецслужбы из-под контроля ком-
мунистической партии. Далее сторонники 
этой точки зрения утверждают, что, добив-
шись поставленной цели, руководители 
спецслужб в борьбе за власть приступили 
к планомерному уничтожению всех тех, 
кто мог помешать им в реализации пре-
ступных замыслов.
Рожден этот миф был вскоре после 

смерти И. Сталина для того, чтобы снять 
с действовавшего в то время партийного 
руководства ответственность за необосно-
ванные репрессии советского народа и от-
влечь общественное мнение от объектив-
ного исследования политического террора 
30-х годов. В последующие годы миф этот 
незначительно видоизменился, в основ-
ном за счет признания более активной 
роли отдельных партийных функционеров 
в организации политических репрессий в 
стране, но с непременным сохранением 
прежнего акцента на авантюрных поли-
тических устремлениях руководства ор-
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ганов госбезопасности. В советское время 
рождение и поддержание этого мифа было 
обусловлено распространенной практикой 
частичного разрешения острых социаль-
ных проблем и замалчивания историче-
ских событий, в которых партийная и го-
сударственная власть выглядели далеко не 
лучшим образом.
Обращение к тому же мифу в постсо-

ветских условиях свидетельствует либо о 
нигилистическом отношении к деятельно-
сти советских спецслужб, либо представ-
ляет собой очередную попытку дистанци-

ровать многочисленных партийных функ-
ционеров от результатов их деятельности 
опосредованной спецслужбами. Такая 
интерпретация прошлого в первую оче-
редь направлена на укрепление позиций 
современных лидеров коммунистического 
движения, готовых представить органы 
госбезопасности СССР главными и чуть 
ли не единственными организаторами 
политических репрессий, чтобы на этом 
фоне демонстрировать преемственность 
в своей политике незапятнанных мораль-
ных ориентиров исторического прошлого
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Нагальною є проблема визначення 

ефективних шляхів і способів зниження 
економічної небезпечності наркоманії та 
наркозлочинності відповідно до вимог 
чинного законодавства.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 
До останнього часу економічна сутність 

наркоманії, шляхи протидії їй відповід-
но до вимог чинного законодавства роз-
глядалася лише в іноземних джерелах і в 
основному фрагментарно, через призму 
неефективності дії міжнародної системи 
контролю за наркотиками.
Наприклад, у статті Н. Глушкова «Еко-

номіка наркоманії: вигоди реальні і ілю-
зорні» розглядаються економічні пробле-
ми лише в межах дихотомії незакон ного 
експорту та імпорту наркотиків [1]. У пра-
ці американського фінансиста Д. Сороса 
«Війна проти наркотиків марна» зробле-
но цілком слушний висновок, що силова 
вій на проти наркоманії принесла більше 
шкоди, ніж користі [2]. У дослідженні 

А. Музики йдеться про український досвід 
протидії незаконному обігові наркотиків 
[8].
У вітчизняних джерелах економічна 

складова цього явища ще не розглядалася. 
Витрати на протидію наркоманії економіч-
на шкода від наркозлочинності, на жаль, 
здебільшого завуальовуються, у статисти-
ці, як правило, не фігурують. Тому вкрай 
важко визначити справжній розподіл 
коштів, що спрямовуються на боротьбу з 
цим явищем, і реальні втрати держави у 
цій сфері.
На сьогодні про наркоманію як соці-

ально-небезпечне явище пишуть лікарі, 
юристи, політики та економісти, психоло-
ги, педагоги, соціальні працівники. Кожен 
із них, оцінюючи наркоситуацію з позиції 
своєї професії, пропонує відповідні шляхи 
її подолання та намагається діяти. Однак 
говорити про позитивний ефект цих шля-
хів не доводиться, наркоманія не лише не 
зменшується, а навпаки, масштаби її зрос-
тають. Ідеться не тільки про Україну, а й 
світ у цілому (цифри по планеті й Україні: 
в Україні у 1991 р. на обліку перебувало 
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Із позицій комплексного методологічного підходу розкрито 
економічну природу феноменів наркоманії та наркобізнесу в кон-
тексті їхньої загрози безпеці держави та економічній безпеці зо-
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Ключові слова: загрози, наркоманія та наркозлочинність, 
протидія.

С позиций комплексного методологического подхода раскрыта 
экономическая природа феноменов наркомании и наркобизнеса в 
контексте их угрозы безопасности государства, экономической 
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In the article reveals the economic nature of the drug addiction’s 
and drug traffi cking’s phenomena in the context of threats to national 
security, economic security in particular, as well as the ways to combat 
these phenomenafrom the standpoint of the complex methodological 
approach.
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близько 30 тис. осіб, хворих на наркома-
нію, у 2008 р. − близько 180 тис., тобто в 6 
разів більше). Сьогодні на обліку – близь-
ко 150 тис. осіб, а реальна кількість спо-
живачів наркотиків – понад 300 тисяч [3, 
c. 3].
У зв’язку з цим усе більше з’являється 

публікацій і заяв про неефективність про-
тидії наркоманії, а звідси – песимістично-
поразкові заяви про те, що боротьба з цим 
явищем програна. П’ятеро Нобелівських 
лауреатів-економістів навіть заявили, що 
ця війна принесла більше шкоди, ніж ко-
ристі. Прихильники цих поглядів фак-
тично закликають до відмови від проти-
дії наркоманії. На нашу думку, з цим не 
можна погодитися, перш за все тому, що 
протидія наркотикам ототожнюється лише 
із силовими методами вирішення цієї про-
блеми. У такому разі війна проти наркома-
нії дійсно приречена на поразку, оскільки 
всі зведені в ранг універсаму силові шля-
хи її подолання виявилися контрпродук-
тивними. Насправді ця протидія стала ві-
йною не проти наркоманії як асоціального 
явища, а проти його полонених – хворих 
на наркоманію, «війна проти наркоманів 
марна, затратна й ламає людям життя» 
(Д. Сорос) [2, c. 1].  Але це не є підставою 
відмовитися від боротьби з таким злом.

Íå âèð³øåíèìè ðàí³øå ÷àñòèíà-
ìè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè залишаються 
питання економічних складових феномену 
наркоманії та наркозлочинності, що дало 
б можливість визначити ефективні шляхи 
подолання цього явища.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті – аналіз економічних скла-

дових феномену наркоманії та наркозло-
чинності, які зумовлюють її загрозливий 
характер, і використання його результатів 
для вироблення стратегії призупинення 
цих загрозливих явищ правовими, адміні-
стративними та спеціальними заходами. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Цілком закономірно, що потрібен новий 

методологічний підхід до дій у цій сфері, 
зокрема стосовно чинників, які породжу-

ють наркоманію і пов’язаний із нею нар-
кобізнес, відновлюють його функціону-
вання і зумовлюють подальшу еволюцію. 
На нашу думку, це чинники не стільки 
традиційні, соціальні, демографічні, пси-
хологічні, скільки економічні. Без коштів 
на незаконні наркотики, без прибутку за 
їхній збут ця сфера навряд чи існувала б. 
Ідеться, зокрема, про нелегальний ринок 
наркотиків, якому притаманні свої уні-
кальні реалії та можливості.
Наркоманія значною мірою є економіч-

ним феноменом. Їй притаманні відноси-
ни виробництва, розподілу, обміну, збуту, 
отримання прибутку тощо. Водночас, по-
рівняно з іншими сферами, її унікальність 
полягає в тому, що вона є малозатратною, 
але високоприбутковою для нелегального 
бізнесу. Останнє дає можливість значно 
ширшого маневру і довільного розподілу 
надприбутків із використанням їх для роз-
ширення наркоринку, його захисту, у тому 
числі через корупційні зв’язки з правоохо-
ронцями, а також використання сучасних 
інноваційних технологій і вдосконалення 
структури та організації свого власного 
функціонування.
Один із яскравих прикладів – викорис-

тання мережі Інтернет для незаконного 
розповсюдження наркотиків. Можливо, 
ця мімікрія і здатність до пристосування 
в будь-яких умовах пояснюють живучість 
наркобізнесу, і так чи інакше породжують 
ілюзію його невмирущості  і складності 
боротьби з ним. Друга особливість еко-
номічних відносин у сфері наркобізнесу 
– спекуляція наркодилерів на залежності 
особи від наркотику, використанні психо-
емоційного стану наркозалежного, його 
неспроможності адекватно оцінювати свої 
дії. Третя особливість – здатність до само-
відтворення наркоманії, її розширення без 
особливих економічних затрат, натомість 
− зростання надприбутків. 
За даними Українського центру контро-

лю за соціально-небезпечними хворобами 
МОЗ половина респондентів-споживачів 
«вуличних» опійних наркотиків (49,04%) 
щоденно на них витрачала до 200 грн., 
відповідно 36,94%  − до 500 грн., незначна 
частина (9,4%) − 500 грн. [4, c. 3].
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Ці показники підтверджуються ре-
зультатами репрезентативного опитуван-
ня споживачів наркотиків, проведеного 
у 2013 р. Українським інститутом со-
ціальних досліджень імені Олександра 
Яременка спільно з Українським центром 
контролю за соціально небезпечними хво-
робами МОЗ України: 41,1% респонден-
тів вживали наркотики один раз на добу, 
11,5% − 2 рази, інші – по 3 рази на добу і 
більше протягом останніх 24 годин. Таким 
чином, можна зробити висновок, що в се-
редньому наркотики вживаються раз на 
добу. Якщо мати на увазі, що з 300 тис. 
споживачів ін’єкційних наркотиків  близь-
ко 80% (240 тис.) вживають ацетильова-
ний (екстрагований) опій, то щоденно на 
придбання наркотику ними витрачається, 
навіть виходячи з нинішньої суми у 200 
грн., до 48 млн. грн., а за рік – 24,64 млрд. 
грн.* – надприбуток наркобізнесу.
Водночас МВС України в цій сфері за 

9 місяців 2011 р. наклало арешт на майно 
наркозлочинців на суму 85,54 млн. грн. [5, 
c. 6], а за аналогічний період 2012 р. – 68 
млн. грн. Як бачимо, такий обсяг вилучень 
коштів не може підірвати економічні осно-
ви наркобізнесу.
Прикро, але надприбутки, у першу чер-

гу, підуть на збагачення наркобізнесу, його 
верхівки, а значить − на розширення неле-
гального ринку, підкуп правоохоронців та 
державних чиновників. Це неприпустимо.
Як бачимо, за розмірам прибутку нар-

кобізнес стає пріоритетною складовою ті-
ньового сектору економіки, що на кожно-
му кроці продукує хабарництво, фінансує 
злочинну діяльність, розкручує інфляційні 
процеси. І це далеко не повний перелік за-
гроз, які впливають на рівень економічної 
безпеки держави.
Оскільки надприбуток породжує не-

законний обіг, який контролюється нар-
кобізнесом, то, на думку деяких аналі-
тиків, останній є фактично наслідком 
контрольно-заборонної функції. Тому ряд 
дослідників порушує питання взагалі про 
доцільність контролю, тобто необхідності 
контрольно-заборонних заходів у цій сфе-
рі, або навіть їх відміни.
Відповідь на ці питання, на наш погляд, 

пов’язана зі з’ясуванням сутності самого 
контролю, його змісту. Якщо вона тільки 
заборонна, то цілком очевидно, що за на-
явності попиту її результатом буде поява 
нелегального ринку. Але ж, виходячи з 
логіки Конвенцій ООН 1961, 1971, 1988 
років про наркотичні засоби і психотроп-
ні речовини, головна функція контролю 
– регулятивна, спрямована на визначення 
та вдосконалення порядку і механізмів 
обігу речовин психоактивної дії, які є за-
грозливими для здоров’я людини. «Як за-
сіб досягнення цілей Конвенцій, створена 
система контролю за наркотиками, але не 
«заборонний режим». У трьох всезагаль-
них угодах про наркотики контроль за нар-
котиками має дуже специфічне значення. 
Держави-сторони зобов’язуються обмеж-
увати використання наркотичних засобів, 
що підлягають контролю, медичними та 
науковими цілями. Це пояснюється тим, 
що міжнародне співтовариство усвідом-
лює, що використання цих речовин тягне 
за собою надто проблематичні і небез-
печні наслідки, а також шкодить здоров’ю 
та безпеці людей, якщо вони використо-
вуються без контролю з боку державних 
органів та лікарів» [6, c. 2]. До речі, і сам 
контроль зумовлений потребами зберегти 
людину від цієї загрози. Ця рятівна функ-
ція контролю чомусь відходить на задній 
план  у тих, хто по-критиканськи абсо-
лютизує репресивну сторону контролю, 
ігноруючи його регулятивну сутність. 
Натомість остання є досить широкопла-
новою. Бо навіть Конвенції через таблиці 
мають градації вимог до контролю різних 
речовин залежно від їхньої небезпечності, 
передбачаючи не лише заборону, а голо-
вне – доступність, можливість медичного 
застосування підконтрольних речовин, у 
тому числі й високоактивної дії, напри-
клад, морфій у знеболенні, метадон у за-
місній лікувальній терапії тощо.
Додатковим аргументом опонентів сис-

теми контролю є використання ними псев-
дологіки про відсутність небезпечності 
вживання наркотиків, наприклад, «лег-
ких», типу марихуани, водночас лікарі-
наркологи стверджують протилежне: ма-
рихуана порушує емоційну сферу людини, 
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призводить до пошуку уявних «ворогів», 
утечі від них чи помсти за уявні гріхи, що 
зумовлює злочинність, депресію, суїциди.
Між тим, як установлено автором в про-

цесі дослідження, у світі мільйони людей, 
що в немедичних цілях вживають нарко-
тики, визнані хворими на наркоманію і 
потребують спеціалізованого лікування.  
В Україні, наприклад, таких осіб нарахо-
вується до 300 тисяч. Але вони не лише 
хворі, а вилучені взагалі з активного со-
ціального життя. Сто тисяч непрацюючих 
наркозалежних не додають валового вну-
трішнього продукту країни 3 млрд. 700 
мнл. грн.
Ще один зріз контролю, чи не найваж-

ливіший у сфері наркообігу, це те, що він є 
головною перепоною витоку наркотиків з 
легальної сфери у незаконну.  Наприклад, 
лікарський засіб метадон, що є під контр-
олем і використовується в замісній під-
тримувальній терапії в обсязі з 320-340 кг 
щорічно, завдяки заходам контролю прак-
тично не має витоку в незаконний обіг. За 
даними МВС України. у 2012 р. витік його 
становив 150 гр. на рік, у  2013 р. – всього 
95 гр., хоча кількість учасників програми 
ЗПТ зросла в цей період на 2 тис. осіб і 
становить на сьогодні понад 9 тис. осіб.
Слід мати на увазі ще одну функці-

ональну спрямованість, яка несе в собі 
конструктивний зміст, а саме стимулю-
вання розвитку фармації, наукових до-
сліджень, окремих галузей виробництва. 
Для України найбільш показовим є від-
родження коноплярної галузі економі-
ки, яка все більше набирає сили, завдяки 
культивуванню винайдених вітчизняними 
науковцями-селекціонерами технічних 
конопель з низькім вмістом наркотичних 
речовин.
Із професійної точки зору контроль 

важливий тому, що визначає кваліфікацій-
ні вимоги до роботи з цими препаратами, 
порядок їх зберігання та збуту, що відіграє 
захисну функцію стосовно пацієнтів і мед-
персоналу.
Наведені аргументи є свідченням того, 

що контроль − це невід’ємний елемент 
системи обігу наркотиків, який вико-
нує в ній регулятивну, забезпечувально-

упереджувальну функцію, що звужує їх 
нелегальний ринок.
У такому разі в іншому світлі постає 

теза про те, що контроль стимулює неза-
конний ринок наркотиків. Фактично при 
цьому вирішується проблема доступності 
до ліків. Легальна сфера знеболення опіо-
їдними анальгетиками регулюється таким 
чином, що дає можливість застосування 
наркозасобів без зайвих адміністративних 
обмежень, тобто контроль − на варті інтер-
есів людини і превенції для нелегального 
ринку.
На наше переконання, система контро-

лю виконує особливу економіко-безпекову 
місію – скорочення нелегального ринку 
наркотиків. Особливо, коли ця система є 
складовою комплексу профілактичних, 
лікувально-реабілітаційних заходів, захо-
дів зменшення шкоди від вживання нарко-
тиків, а відтак – зменшення попиту на них 
– головної запоруки економічного підриву 
наркобізнесу.
Однак постають запитання: за раху-

нок чого задовольняється попит, який на 
сьогоднішній день в Україні залишається 
досить високим, тобто звідки беруться ко-
шти на незаконне придбання наркотиків?
За проведеними дослідженнями загаль-

на схема джерел є такою: п’ята частина 
− власний заробіток, третина – заробіток 
дрібних дилерів на продажі декількох доз, 
усе інше – коштів від злочинної діяльнос-
ті: грабунки, крадіжки, сутенерство, секс 
послуги тощо.
Українське кримінальне законодавство 

передбачає відшкодування завданих збит-
ків за рахунок тих осіб, які скоїли злочин. 
Однак марно очікувати відшкодування від 
наркозалежного, що, як правило, не пра-
цює, не має особистої власності. Це ро-
бить норму закону про відшкодування в 
такому разі декларативною. Отже, тисячі 
людей не лише страждають від злочинних 
посягань, а й не можуть отримати компен-
сації за завдані збитки.
Є й прямі витрати держави, зокрема, 

спрямовані на лікування, реабілітацію 
та ресоціалізацію наркозалежних, кри-
мінальне переслідування осіб, що скоїли 
злочини у сфері незаконного обігу нарко-
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тиків, їх утримання в пенітенціарних за-
кладах тощо. Щороку з місцевих бюджетів 
на утримання наркологічної служби виді-
ляється 500-550 млн. гривень. До цього 
слід додати витрати на лікування супут-
ніх соціально-небезпечних захворювань 
наркозалежного: ВІЛ-СНІД, туберкульоз, 
вірусні гепатити. Середня вартість одно-
го річного курсу антиретровірусної тера-
пії (АРТ), закупленого за рахунок коштів 
державного бюджету, станом на 1 січня 
2014 р. за цінами закупівель 2013 р. ста-
новила 4330 грн. [4, c. 2]. Для ефективного 
здійснення АРТ необхідним є регулярне 
проведення лабораторного моніторингу. 
Вартість річного забезпечення лаборатор-
ного моніторингу для одного пацієнта за 
цінами закупівель держабюджету 2013 р. 
становить 885 грн., для проведення дослі-
джень вірусного навантаження (2 дослі-
дження на рік) і 539,2 грн., для визначення 
рівня СD 4 (4 дослідження на рік). Отже, 
орієнтована вартість лікування 1 хворого 
на ВІЛ-інфекцію з лабораторним супрово-
дом становить (за умови курсових коли-
вань) майже 6 000 грн. (5754 грн.) [4, c. 2].
Окрім того, вкрай важливим є форму-

вання прихильності пацієнта до лікуван-
ня. Для забезпечення заходів з форму-
вання прихильності кошти з державного 
бюджету не виділялися. Забезпечення ме-
дико-соціальних послуг з догляду та під-
тримки проводиться за рахунок коштів 
Глобального фонду, середня їхня вартість 
для 1 пацієнта на рік становить 586 грн. 
[4, c. 2].
Характерною для України є велика кіль-

кість пацієнтів із подвійною та потрійною 
патологією: ВІЛ/ТБ, ВІЛ/вірусні гепатити 
та наркозалежність. Це зумовлює нагальну 
потребу в розвиткові інтегрованої допомо-
ги таким пацієнтам як на базі лікувальних 
закладів служби СНІДу, так і на базі інших 
закладів охорони здоров’я, включаючи ви-
сокоспеціалізовані – протитуберкульозні, 
наркологічні тощо.
Препарати для лікування вірусних гепа-

титів за рахунок коштів Загальнодержавної 
програми забезпечення профілактики 
Віл-інфекції, лікування, догляду та під-
тримки Віл-інфікованих і хворих на СНІД 

на 2009-2013 роки не закуповувалися. З 
урахуванням закупівельних цін у 2013 р. 
Державної цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та лікування 
вірусних гепатитів на період до 2016 р., 
середня вартість річного курсу лікуван-
ня вірусного гепатиту С може становити 
44580,96 грн. [4, c. 2].
Статистика свідчить, що понад 20% 

споживачів ін’єкційних наркотиків хворі-
ють на ВІЛ-СНІД, тобто близько 50 тис. 
хворих. Якщо АРТ на одного хворого ко-
штує 6 тис. грн. на рік, то на 50 тис. пови-
нно буди витрачено 300 млн. грн. Близько 
40% хворіють на вірусні гепатити, тубер-
кульоз, що фактично здорожує лікування в 
десятки разів. Так, за Загальнодержавною 
цільовою соціальною програмою проти-
дії ВІЛ-інфекції СНІДу на 2014-2018 роки 
на надання ВІЛ-інфікованим споживачам 
ін’єкційних наркотиків профілактичних і 
медичних послуг (п. 4) передбачається ви-
ділити у 2014 р. – 82 млн. грн., 2015 – 84 
млн. грн., 2016 – 82 млн. грн. Загалом – 
251,5 млн. грн. за рахунок благодійної до-
помоги та витрат із місцевих бюджетів [7, 
c. 12].

 На жаль, та ж статистика свідчить про 
низьку ефективність лікування – 2% тих, 
хто відмовився від подальшого вживання 
наркотиків.
Чималих витрат потребує і криміналь-

не переслідування за злочини у сфері не-
законного обігу наркотиків, які багато в 
чому себе не виправдовують. Наприклад, 
затрати часу і коштів на десятки тисяч 
кримінальних проваджень, експертиз, су-
дових засідань, утримання підозрюваних 
під вартою та засуджених у пенітенціар-
них закладах тощо.
Як зазначає  у своєму дослідженні 

А. Музика: «Особливої уваги заслуговує 
та обставина, що протягом останніх років 
кількість засуджених, до яких застосову-
ється ст. 75 КК України (звільнення від 
відбування покарання з випробуванням) 
залишається значною. Зокрема, якщо в 
1990-1992 рр. умовне засудження та від-
термінування виконання вироку застосо-
вувались лише до 1%-3,1% відповідно, то 
у 2010р. – 49,9% засуджених за наркозло-
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чини були звільнені від відбування пока-
рання з випробуванням» [8, с. 204].
Це фактично всю кримінально-правову 

складову зводить до вилучення наркотич-
ного засобу. Але ж це можна було зроби-
ти і в рамках адміністративного прова-
дження, що є значно менш затратним, ніж 
кримінально-правове. Однозначно такий 
підхід дасть змогу співробітникам МВС 
зосередитися на протидії наркобізнесу, 
підриві його економічних засад.

Âèñíîâîê 
Проведений аналіз підводить до питан-

ня про найбільш ефективний шлях подо-
лання наркоманії та наркозлочинності. 
Якщо суто силова війна проти наркоманії 
програна, медико-лікувальні заходи, хоча 
й значно ефективніші й дешевші силових, 
оскільки спрямовані на зниження попиту 
на наркотики, утім повинні супроводжува-
тися підривом економічної бази наркома-
нії – наркобізнесу.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Висувається положення про нову сис-

тему регулятивних принципів (методоло-
гію) комплексного вивчення та функціо-
нування теорії держави і права з позицій 
діалектичної парадигми.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
В усіх підручниках та посібниках з те-

орії держави і права так чи інакше роз-
глядається питання методології цієї науки 
та навчальної дисципліни. Зокрема, в од-
ному з найбільш популярних підручників 
О. Скакун методологія цієї дисципліни 
визначається як філософська діалекти-
ка (матеріалістична та ідеалістична) [1, 
с. 15], з чим навряд чи можна погодити-
ся. По-перше, тому що сам термін філо-
софська діалектика сумнівний і як такий 
у філософському і правовому лексиконах 
не вживається. Оперують лише одним 
терміном – діалектика (за Гегелем, «ру-

шійна душа» всякого пізнання). По-друге, 
поділ на матеріалістичну та ідеалістичну 
діалектику – рудимент застарілого марк-
систського підходу, відкинутий життям.
Очевидно, маючи це на увазі, М. Цвік 

говорить про необхідність плюралістич-
ної методології, основу якої становить ді-
алектичний метод [2, с. 27]. Однак у його 
трактуванні цей метод більше виступає 
як зовнішній, суто філософський чинник, 
привнесений у державно-правову реаль-
ність.
Виходячи з такого плюралістичного 

принципу, В. Кириченко та О. Куракін 
пропонують включити в цей методоло-
гічний арсенал і метафізику [3, с. 21-22], 
що є, на нашу думку, помилкою, оскільки 
термін «метафізика» вживається в сучас-
ній філософії як синонім антидіалектич-
ного підходу. Нижче з’ясовується, що ав-
тори фактично мають на увазі формальну 
логіку, яку, звичайно, не можна зводити 
до метафізики.

В.А. Ященк о
доктор юридичних наук, 
професор кафедри 
теорії держави і права,
Університет економіки 
та права «КРОК»

Запропоновано нову концепцію методології теорії держави та 
права, яка синтезує філософські та правові підходи у вивченні та 
функціонуванні державно-правових явищ. Інноваційним є висно-
вок, що феномен методології виконує свою регулятивну функцію 
щодо об’єкта аналізу з урахуванням його специфічної природи.

Ключові слова: методологія, філософія, теорія держави та 
права, діалектика, правобуття та правосвідомість.

Предложена новая концепция методологии теории государ-
ства и права, синтезирующая философские и правовые подходы 
при изучении и функционировании государственно-правовых явле-
ний. Инновационным является вывод, что феномен методологии 
выполняет свою регулятивную функцию относительно объекта 
анализа с учетом его специфической природы.

Ключевые слова: методология, философия, теория государ-
ства и права, диалектика, правобытие и правосознание.

The author proposes a new concept of the methodology of theory 
of law, which synthesizes the philosophical and legal approaches to 
learning and functioning of state and legal phenomena. At the same 
time the conclusion is innovative  and means that the phenomenon of 
the methodology performs its regulatory function concerning the  object 
of the analysis taking into account its specifi c nature.

Key words: methodology, philosophy, theory of state and law, 
dialectic, law being and legal awareness.

Äî ïèòàííÿ ïðî ìåòîäîëîã³þ òåîð³¿ 
äåðæàâè òà  ïðàâà
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Автори підручника О. Зайчук, Н. Оні-
щенко справедливо наполягають і на діа-
лектиці як всезагальній методологічній 
базі дослідження державно-правових 
явищ [4, с. 19]. Водночас вони залиша-
ються в полоні однобічного розгляду діа-
лектики лише як матеріалістичного фено-
мену.
Загальною вадою вищеназваних під-

ходів є те, що вони виходять з тлумачен-
ня філософської методології як зовніш-
ньо привнесеного чинника в державно-
правову реальність.
Таким чином, невирішеною пробле-

мою залишається питання пошуку та 
формулювання  методологічних засад те-
орії держави і права.

Íå âèð³øåí³ íàóêîâ³ çàâäàííÿ 
Існуюча сьогодні методологія аналізу 

теоретико-правових явищ потребує удо-
сконалення, оскільки значною мірою за-
лишається одностороннє моністичною, а 
намагання окремих дослідників вийти за 
ці межі досить суперечливі і не завжди 
успішні. Тому автор пропонує для вирі-
шення проблеми застосування полі функ-
ціонального методологічного підходу.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Мета статті − викласти свою концеп-

цію методологічної основи дослідження 
теорії держави та права, якою, на думку 
автора, може виступити філософія права.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 
Зазначимо, що методологічна функція 

філософії права щодо теорії держави та 
права зумовлена перш за все її предметніс-
тю. Вона стала навчальною дисципліною, 
яка викладається у вищій школі, зокрема, 
для підготовки юристів. Філософія пра-
ва є не лише навчальним предметом, а й 
напрямом наукових досліджень, оскільки 
інтеграція науки і вищої освіти є однією 
з головних освітянських парадигм філосо-
фії освіти XXI століття.
Те, що філософія права є наукою, сум-

ніву не підлягає, оскільки філософсько-
правова традиція притаманна генезі істо-
рії науки. Ще у Гегеля, зокрема, філософія 

права виділяється як наука. Це з точки 
зору історичного.
І на сучасному етапі в науковому арсе-

налі вона зайняла своє місце як складова 
духовної культури людства.
Однак уявлення про предмет філософії 

права в ході її історичного розвитку змі-
нюється, і на сьогодні немає однозначного 
його розуміння.
Між тим, питання про предметність фі-

лософії права хвилює багатьох учених і пе-
дагогів, насамперед філософів і юристів, не 
лише теоретиків, а й практиків, у тому чис-
лі співробітників правоохоронних орга нів. 
Адже важливою складовою їх юридичної 
освіти є свідомо-світоглядне засвоєння та 
застосування правових норм, що й реалізу-
ється в ході вивчення філософії права.
Чому досі предмет філософії права по-

вною мірою не визначений? Очевидно, 
причина і в тому, що часто цей серйозний 
предмет дослідження підмінюють науко-
подібними проблемами. Наприклад, що 
виникає раніше, злочин чи покарання? 
Чому держава взяла на себе місію пока-
рання? І так далі. На нашу думку, навряд 
чи можна саме так формулювати запитан-
ня. Адже не держава бере на себе ці функ-
ції, ними її наділяє суспільство, відповід-
но до її природи, як регулятора суспільних 
відносин. До того ж  навіть у філософії так 
зване основне питання про первинність чи 
вторинність матерії чи свідомості остаточ-
но знято як софістичне.
Водночас, зокрема, Гегель розглядає 

філософію права як суто філософську дис-
ципліну (складову його знаменитої «енци-
клопедії філософських наук»), предметом 
якої є «ідея права». Він пише: «Наука про 
право є істиною філософії. Тому вона по-
винна розвинути з поняття ідею, що є ро-
зумом предмета, або, що теж саме, як спо-
стерігати власний іманентний розвиток 
самого предмета» [5, с. 60].
Зазначимо, що сам термін «ідея» у Ге-

геля вживається не в тому розумінні, у 
якому його трактує сучасна наука. За Ге-
гелем «ідея» є квінтесенцією всього його 
світогляду. Тобто у нього це те визначаль-
но первинне, основоположне поняття, 
об'єктивно існуюче і породжуюче приро-
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ду, суспільство, мислення тощо (ідея пра-
ва − поняття права і його реалізації), тобто 
буття права.
Однак для нас важливо, що цим самим 

Гегель об’єктивує право. Важливо з геге-
лівської філософії взяти те, що феномен 
права є об’єктом філософії права. Але та-
ким же об’єктом вивчення феномен права 
виступає і для інших наук: теорії держави 
та права, соціології, кримінології тощо. 
Також важливо встановити, що конкретно 
в цьому об’єкті вивчає саме філософія пра-
ва, що про це говорять сучасні дослідники 
філософії права. Наприклад, теорія держа-
ви та права розглядає феномен права лише 
з одного боку − його пов’язаності, детер-
мінованості до інституту держави. Кримі-
нологія − це фактично не правовий аспект, 
− тобто порушення права. Психологія пра-
ва − це сфера буденних, пов’язаних із пра-
вом реалій − традицій, звичаїв, почуттів, 
емоцій. Що ж у цьому багатстві феномену 
права належить саме філософії. З якого 
боку, так би мовити, саме вона вивчає фе-
номен права.
В пошуках істини щодо предмета філо-

софії права нині перебувають представни-
ки української школи філософії права. І як 
в усякому пошуку, тут міститься значне 
розходження в поглядах. Окремі з них вза-
галі вважають, що юриспруденції не по-
трібна ніяка філософія права і тим більше 
як методологія. Це явище безпредметне, і 
юриспруденція є сама собі методологією. 
Так, на думку К. Жоля, «...філософія пра-
ва, що апелює до філософського світогля-
ду як істинної основи юридичної науки, 
не в змозі служити корисною підмогою су-
часної юриспруденції, що, до того ж, воло-
діє, як і будь-яка інша зріла наука, власним 
юридичним світоглядом» [6, с. 38].
Це традиційна точка зору чистого пози-

тивізму, що відкидає філософію як загаль-
ний світогляд і, відповідно, як всезагаль-
ну методологічну парадигму. Але з цим, 
звичайно, погодитися не можна, оскільки 
трьохтисячолітня практика існування на-
уки і окремих її галузей свідчать, що роль 
загальної наукової методології завжди ви-
конувала і виконує філософія, бо однією 
з її сутнісних характеристик є монополія 

на найбільш загальне знання, на відміну 
від всіх інших галузей науки і форм сус-
пільної свідомості. І зовсім не тому, що 
філософія претендує на роль матері наук 
(бо вона, як відомо, була праматір’ю всіх 
наук), − ця натурфілософська точка зору 
вже давно, спростована практикою, а тому 
що філософія існує не лише в науковій 
іпостасі, а як форма суспільної свідомості 
є найбільш загальним світоглядним орієн-
тиром пізнання та діяльності, єдиним все-
загальним способом рефлексії людської 
свідомості над усією реальністю (навіть 
над тим, що є ірреальним, віртуальним).
Цікавою є гіпотеза А. Козловського про 

філософію права «як самосвідомість на-
ції» [7, с. 12]. Думка цікава і, на наш по-
гляд плідна, хоча й дискусійна. У такому 
разі постає питання про конкретизацію 
предмета філософії права і навіть уточнен-
ня сутності права взагалі.
Діаметрально протилежною є точка 

зору багатьох фахівців з філософії права, 
що не тільки не відмовляють їй у праві на 
існування, а навпаки, обстоюють необхід-
ність підвищення її ролі як світоглядно-
методологічного орієнтира всіх галузей 
правових знань. Як пише М. Костицький, 
«філософія права як самостійна наука 
відповідає тим вимогам, які стоять перед 
будь-якою наукою. Вона виступає формою 
знань про право в культурі, є системою по-
нять про правові явища, закономірності 
виникнення і розвитку права, зв'язок його 
проявів із людським суспільством, має на 
меті пізнання з допомогою певних методів 
суті і проявів права [8, с. 25]. 
Отже, філософія права є найвищим 

ступенем осмислення права, при якому 
виявляються історія становлення права, 
його внутрішня логіка, визначення того, 
чим право є в житті людства, конкретно-
го народу, прояв права в людському бутті. 
При цьому автори виходять з політико-
правової практики України. На думку 
Ю. Шемшученка, «здійснювана нині в 
Україні політична реформа вимагає глибо-
кого філософського осмислення складних 
суспільних процесів, які відбуваються в 
країні. Це стосується, зокрема, підвищен-
ня соціальної ролі права у регулюванні 
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суспільних відносин. Ідеться про нові під-
ходи до визначення самого поняття права і 
механізмів його ефективної реалізації. Для 
цього потрібна відповідна методологічна 
основа. На наш погляд, такою основою 
має стати філософія права, як синтетична 
наука світоглядного характеру. Філософія 
права покликана осмислювати сенс права 
в його цілісності й водночас ефективнос-
ті впливу права на людину та її розвиток. 
Теорія права − це теорія загального юри-
дичного предмета, її призначення пови-
нно полягати як у перенесенні результатів 
вивчення правових явищ з філософсько-
го рівня на рівень конкретного розкрит-
тя об'єктивної суті цих суспільних явищ, 
їхніх властивостей, внутрішніх зв'язків 
і суперечностей, так і в самостійному 
специфічному пізнанні реалій правового 
життя. Теорія права здатна досягнути фун-
даментальної значущості для людського 
буття, якщо буде у здійсненні такої мети 
пов'язана з філософією права, котра ви-
вчає правову реальність в цілому» [9, с. 8]. 
Дуже образно, але, на наш погляд, влуч-
но, обстоює необхідність філософсько-
правового світогляду Л. Петрова. Вона за-
значає, що філософія права виявляє за мін-
ливими юридичними явищами вічну ідею 
права, яка розкривається «розумом люди-
ни». Вона пише: «Розумне» право назива-
ють природним правом. Природне право 
є «право розуму», або «розумне право», а 
оскільки розум є здобутком філософії, то 
його можна називати «філософським пра-
вом». І далі: «Природне право є внутріш-
ньою, смисловою сутністю позитивного 
права» [10, с. 367].
Частково згодні з В. Нерсесянцом у 

тому, що предметом філософії права ви-
ступає визначення його сутності: «...За-
гальним моментом, що має предметно-
утворююче значення для всієї філософії 
права (для всіх її концепцій, напрямків, 
версій, варіантів) є розуміння права в ці-
лому як сутності і як явища, тобто, тео-
ретичного розрізнення і співвідношення 
особливої правової сутності об'єктивного 
характеру (так званої сутності права, не-
залежної від волі законодавця) і офіційно-
обов'язкового явища (закону), незалеж-

ного від суб'єктивного фактору (від волі і 
думки законодавця чи установок офіцій-
ної влади» [11, с. 14].
Нерсесянц ніби апелює до сутнісної 

спорідненості філософії права та теорії 
держави і права. Вважаємо це важливим 
аргументом на користь методологічної 
функції філософії права щодо теорії дер-
жави і права. Цим самим долаються край-
нощі – методологічний чинник не може 
бути чисто зовнішнім, штучно привнесе-
ним в об’єкт дослідження. Не можна та-
кож виводити методологію лише з приро-
ди досліджуваного об’єкта («кожна наука 
– сама собі методологія»). Ще раз підкрес-
люємо, що методологічний чинник втілює 
ідею союзу філософії та конкретних наук, 
у цьому разі – філософії та правознавства.

 На наш погляд, це правомірно, оскіль-
ки філософія права є синтетичною наукою 
світоглядного характеру, яка покликана 
осмислювати сенс права в його цілісності 
й водночас ефективності впливу права на 
суспільні процеси.
Однак ми не можемо погодитися, що 

предметом філософії права виступають 
також його прояви. Адже прояви права: 
адміністративне, процесуальне, цивільне 
тощо, як і всі кодекси, законодавчі акти 
− предмет вивчення юридичних і соціаль-
них дисциплін широкого діапазону, для 
котрих, і ми на цьому особливо наголошу-
ємо, методологічною платформою у свою 
чергу виступає теорія держави і права.
Як бачимо, названі автори схиляються 

до того, що філософія розглядає право в 
межах свого категоріального апарату: сут-
ність, зміст, необхідність тощо.
Можемо дійти висновку, що предме-

том філософії права є діалектика всіх його 
складових: співвідношення права і закону, 
правосвідомості і правобуття,  правової 
ідеології та правової психології, галузей 
та інститутів права, свободи, рівності та 
справедливості.
Тобто перше, що можемо включити в 

наше розуміння предмета філософії права, 
− це діалектика співвідношення складових 
права, що є  сутнісною характеристикою 
цього визначення. Тобто того, що відріз-
няє філософію права від інших предметів.
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Що стосується інших наук, і в першу 
чергу правових, то вони розглядаються 
філософією права з формально-логічних 
позицій. Іншими словами, не діалектика 
права, а логіка права є предметом їх до-
сліджень.
Але чи обмежується предмет філософії 

права його діалектикою? Чому не можна 
обмежитися лише логікою чи діалектикою 
права? Очевидно тому, що право є фено-
меном суспільним, навіть вселюдським, 
гуманістичним.
Тобто на право треба подивитися ще й з 

точки зору його людиномірності. Наскіль-
ки вплетене воно в існування людини, на-
скільки є визначальним для цього існуван-
ня. Те, що людина не може існувати поза 
правовим полем − істина абсолютна: оче-
видно, інститут права виник не з появою 
держави, як це традиційно трактується, а 
ще до цього, у вигляді так званого звича-
євого права, релігійного права, родового 
права тощо, що сьогодні вважається дже-
релами права. Це і є одним із доказів того, 
що людина не може існувати поза право-
вим полем.
Однак про людиномірність права ще 

більшою мірою свідчать функції, викону-
вані ним у суспільстві, які є не тільки сут-
нісними, а й змістовими його характерис-
тиками. Це, насамперед, онтологічна, гно-
сеологічна, аксіологічна, виховна функція 
права – невід’ємні змістові складові пред-
мета філософії права.
Онтологічна − це спосіб своєрідно-

го буття − людина не може існувати поза 
правовими відносинами. І право регулює 
ці відносини, підтримуючи їх на необ-
хідному, оптимальному для суспільства 
рівні. Як констатує В. Нерсесянц, спів-
відношення права і закону, а фактично − 
взаємозв’язок правовідносин і правосвідо-
мості. Саме в межах цих координат і діють 
правоохоронні органи: прокуратура, СБ 
України, МВС України.
Друга функція гносеологічна. У більш 

широкому плані – епістемологічна, тобто 
правові поняття і правові почуття викону-
ють пізнавальну функцію. І цим спонука-
ють людину до відкриття нового знання, 
тобто спрямовують її в майбутнє. По суті, 

як правотворча, так і правозастосовча ді-
яльність евристичні за своєю природою. 
Бо кожна окрема, наприклад,  процесуаль-
на дія нешаблонна, унікальна, хоча юри-
дичні форми її здійснення є типовими.
Третя − аксіологічно-культурологічна 

функція вкрай важлива, оскільки дає уяв-
лення про цінність права, а отже, про цін-
ність його носіїв, у цьому разі правоохо-
ронних інституцій. Роль правоохоронців 
тут непересічна. І головним чином тому, 
що пов’язана з інститутом обвинувачен-
ня, в основі якого лежить філософсько-
правова категорія вини, як граничної си-
туації людського буття, у якій особливо 
розкривається відповідальність і самовід-
повідальність співробітників.
Остання, виховна функція – це правове 

виховання, що являє собою  ідеологічний 
момент права.
Отже, право є світоглядним феноме-

ном. Воно озброює людину узагальненою 
системою поглядів на світ. І в цьому плані 
право – однопорядкове  філософії. Тобто 
предметом філософії права є вивчення 
світоглядної природи права, чого немає в 
інших дисциплінах. Тому філософія права 
виконує світоглядну функцію, а значить − 
методологічну.
Тобто, філософія права озброює пра-

вову науку і правову діяльність найбільш 
загальними, визначальними, відправними 
орієнтирами цієї діяльності. Цілком до-
цільно і правомірно говорити про філо-
софсько-правові засади як методологію 
теорії держави та права, оперативно-роз-
шукової діяльності, кримінального права 
тощо.
Окремо хотілося б наголосити ще на 

одній суттєвій характеристиці предмета 
філософії права. Саме філософія права, на 
нашу думку, глибинно виявляє і розкриває 
таємницю права, його найбільш консерва-
тивну (у хорошому розумінні слова) при-
роду, спрямовану на захист людського іс-
нування. Право покликане служити його 
стабільності, безпеці.
Іншими словами, предметом філософії 

права також виступає право як безпеко-
забезпечувальний чинник суспільства. 
Розмови про так зване революційне право 
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є не що інше, як спекулятивні софізми. Тут 
скоріше право підмінюється політикою.
Для повноти розуміння предмета фі-

лософії права і її методологічної функції 
щодо теорії держави та права важливо 
з’ясувати, до якої галузі наук вона відно-
ситься, зокрема, філософських, чи юри -
дичних, оскільки несе в собі риси і пер-
ших, і других. Фактично це проблема 
зв’яз    ку між філософською та правовою 
парадигмами людського буття, але про це 
детальніше зупинимося нижче. Зараз про-
аналізуємо різні точки зору на зв’язок цих 
парадигм.
Перша, традиційна, зокрема в гегелів-

ській трактовці філософія права є скла-
довою циклу філософських дисциплін. 
Отже, за Гегелем, вона є філософською на-
укою, що вивчає феномен права.
Друга − зовні діаметрально-протилежна 

відносить філософію права до циклу юри-
дичних дисциплін, розглядаючи її як час-
тину правознавства, тобто це − юридична 
наука про сутнісні закономірності виник-
нення, розвитку і функціонування право-
вих явищ.
Третьою є така точка зору, коли автори, 

відходячи від вказаного монізму (або філо-
софського, або правового) вважають філо-
софію права суміжною, стиковою дисци-
пліною, яка функціонує на межі філософії 
та юриспруденції, у межах правознавства 
філософія права тісно пов'язана з теорією 
права і соціологією права [4, с. 25].
На думку інших учених, філософія пра-

ва − це міждисциплінарна галузь знань, 
що поєднує пізнавальні зусилля філосо-
фії, юриспруденції, соціології, психології 
та інших соціогуманітарних дисциплін 
у дослідженні сутності правових реалій, 
аналізу причинно-наслідкових зв'язків, 
якими вони поєднані з онтологічно-мета-
фізичними першоначалами буття. Як ба-
чимо, і такий нібито інтеграційний підхід 
все рівно штовхає авторів до моністично-
юридичного розуміння філософії праваНе 
вдаючись у причини цієї дихотомії, заува-
жимо, що філософія права за своїм похо-
дженням дійсно має синтетичний харак-
тер (усяке нове знання за своїм походжен-
ням є синтетичним), оскільки вона дійсно 

синтезує філософське і правове (юридич-
не) бачення світу. Однак це не означає, що 
треба жити тільки історією і відносити 
філософію права до її так би мовити бать-
ків. Цей синтез протягом століть (якщо не 
тисячоліть, бо філософія права, як відо-
мо, була представлена у творах Платона і 
Арістотеля), конституювалось у відносно 
самостійну галузь знання, яку не можна 
беззаперечно віднести чи тільки до філо-
софії, чи тільки до юриспруденції.
На сьогодні філософія права – це са-

мостійна наука і навчальна дисципліна з 
притаманними саме їй закономірностями 
і в першу чергу з її предметною визна-
ченістю. До того ж оперування терміном 
«частина» стосовно філософії права, на 
нашу думку, неправомірне, адже части-
на і ціле не є діалектичними категоріями 
хоча б тому, що частина не завжди уосо-
блює властивості цілого (наприклад, зло-
чинці − частина суспільства як цілого, але 
втілюють у своїй поведінці не суспільну, а 
антисуспільну спрямованість).
Для повноти уявлень про методологічну 

роль філософії права щодо теорії держави 
і права слід застосувати категорії загаль-
ного та одиничного, де одиничне завжди є 
проявом загального, але водночас має свої, 
особливі закономірності, відмінні від зако-
номірностей функціонування загального.
Тож філософія права не є зменшеною 

копією ні філософії, ні правової галузі 
знання і тим більше, не може бути їхньою 
частиною.
Розглядаючи вищезазначене, можна ви-

значити предмет філософії права в широ-
кому розумінні як вивчення діалектики 
правових явищ, у вузькому – як розкриття 
основних, найбільш загальних закономір-
ностей виникнення, функціонування та 
перспектив розвитку права і держави.
Тобто, філософія права з одного боку 

акумулює значною мірою методи правово-
го пізнання, з іншого – принципи та форми 
філософської, діалектичної методології, 
але не типу механічного поєднання, а ви-
роблення і застосування методології ново-
го ґатунку, яка має практичний сенс лише 
в правовій реальності, правосвідомості, 
правовідносинах і всіх їхніх складових.
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Âèñíîâêè 
Отже, можна визначити предмет філо-

софії права в широкому розумінні як ви-
вчення діалектики правових явищ, у вузь-
кому − як розкриття основних, найбільш 
загальних закономірностей виникнення, 
функціонування та перспектив розвитку 
права. Саме цим, на нашу думку, визнача-
ється сутність її як методологічного регу-
лятора державно-правових явищ.
Іншими словами, об’єктом філософії 

права залишається право як складний, 

ба  гатофункціональний соціальний інсти-
тут. Саме ця складність і багатофункціо-
нальність визначає предметне багатство 
його вивчення: правом займається багато 
наук. Специфіка ж філософсько-правової 
предметності, навіть чисто зовнішня, фор-
мальна, у тому, що маємо єдність двох 
рефлексій:  філософської та юридичної. 
Тобто це філософсько-правова рефлексія 
і, як така, вона з успіхом виконує свою 
методологічно-регулятивну місію у сфері 
правової реальності.

.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У сучасній юриспруденції важко знайти 

інші правові терміни, значення яких було 
б настільки невизначеним, як терміни «фа-
шизм», «фашистська ідеологія», «фашист-
ська символіка» тощо. На сьогодні термін 
«фашизм» часто використовується різни-
ми політичними діячами та політични-
ми силами з метою навішування ярликів 
своїм опонентам. Останнім часом засоби 
масової інформації Російської Федерації, 
не вдаючись до подробиць, твердять, що 
в Україні панує «фашизм», до влади при-
йшла «фашистська хунта» тощо.
Причиною цього є відсутність право-

вого визначення вказаних термінів у між-
народно-правових актах, хоча фашизм і 
його ідеологію було засуджено відповід-
ним рішенням Нюрнберзького трибуналу 
ще в 1946 році. Згідно з цим рішенням 
було проведено дефашизацію, денацифі-
кацію, демілітаризацію та демократизацію 
Німеччини.   
Відсутній термін «фашизм» і в чинному 

законодавстві України. 
Найбільш загальним науковим визна-

ченням фашизму є таке: «Фашизм – це 
найбільш реакційна диктатура представ-
ників фінансово-мілітаристського клану» 
[1, с. 34].

Нині ярлики «фашист», «фашизм», 
«пропагандист фашистської ідеології» 
різні політики намагаються навісити окре-
мим особам, політичним діячам, партіям, 
організаціям, у результаті чого ці слова 
втрачають конкретне значення. На прак-
тиці це часто проявляється стосовно тих 
політичних партій і їхніх лідерів, які уві-
йшли в політичний і правовий конфлікт із 
владою тієї чи іншої держави.
На думку вчених, що досліджують фе-

номен фашизму, цей термін є базисним, 
у якому висвітлюються політичні, онто-
логічні, гносеологічні та етичні сторони 
людського співжиття. 
Якщо звернутися до міжнародно-право-

вих актів з цього приводу, то слід зазна-
чити, що ані універсальні, ані регіональні 
міжнародні договори не використовують 
термін «фашизм» і пов’язані з ним дефіні-
ції. Лише деякі акти Генеральної Асамблеї 
ООН, які згідно зі Статутом ООН не мають 
юридично обов’язкової сили, використо-
вують його, не розкриваючи змісту. Серед 
них, наприклад, резолюції A/RES/36/162 
від 16 грудня 1981 p., A/RES/38/99 від 16 
грудня 1983 p., A/RES/40/148 від 13 грудня 
1985 р. під загальною назвою «Заходи, що 
мають бути застосовані проти нацистської, 
фашистської та неофашистської діяльнос-
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У статті йдеться про феномен фашизму як політичну течію 
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ті і всіх інших форм тоталітарної ідеології 
і практики, заснованих на расовій нетер-
пимості, ненависті і терорі» та резолюція 
A/RES/43/150 від 8 грудня 1988 р. під на-
звою «Заходи, що мають бути застосовані 
проти нацистської, фашистської та нео-
фашистської діяльності і всіх інших форм 
тоталітарної ідеології і практики, засно-
ваних на апартеїді, расовій дискримінації 
і расизмі і систематичній відмові в правах 
людини і основних свободах». У кожній 
із цих резолюцій фашизм розглядається 
в єдиній площині з різного роду режима-
ми: апартеїдом, расизмом, тоталітаризмом 
тощо, і пов’язується з системою порушен-
ня прав людини. Однак, якщо міжнародно-
правове визначення апартеїду, геноциду, 
злочинів проти людяності в нормативно-
правових актах існують, то визначення такого 
міжнародного злочину як фашизм відсутнє. 
Крім того, зазначені резолюції не мають на 
меті криміналізації фашизму. 
Чимало наукових характеристик фашизму 

є ідеологічними та нечіткими з юридичної 
точки зору. Його визначення міститься в низці 
енциклопедичних і наукових енциклопедіях і 
словниках, однак універсального визначення 
терміна «фашизм» не існує [2, с. 24]. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
У юридичній літературі дослідженню 

питань визначення термінів «фашизм», 
«пропаганда фашизму», «створення фа-
шистських організацій та участь у них», 
«фашистська ідеологія», «фашистка сим-
воліка»  присвятили свої праці такі до-
слідники: О.Л. Копиленко, А.П. Гетьман, 
М.В. Буроменський, В.І. Тютюгін, Л.В. 
Гу  берський, В.І. Борисов, В.Я. Настюк, 
О.В. Сердюк, В.Ю. Вілков, З.Ю. Партико 
та інші.
У цих дослідженнях вивчалися й ана-

лізувалися лише фрагментарні питання, 
пов’язані з феноменом фашизм як ідеоло-
гією, як то визначення його термінів, до-
цільність внесення відповідних змін до 
чинного законодавства України, причини 
ідеологічної та практичної живучості фа-
шистської ідеології, можливість реалізації 
цієї течії на практиці.    

У зазначених роботах не приділено на-
лежної уваги необхідності цілісного та 
ґрунтовного вивчення цього соціально-
по літичного явища, зокрема передумов 
виникнення фашизму на сучасному етапі, 
його соціальної бази, причин підтримки 
широкими верствами населення. 
За результатами аналізу юридичної та 

історичної літератури можна констатува-
ти, що фашизм є різновидом політичного 
режиму, що характеризується радикаль-
ною та авторитарною ідеологією, харак-
терними ознаками якої є сильний культ 
особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіа-
лізм, ідея постійної війни. 
Культ особи – безмірне звеличення осо-

би, сліпе поклоніння, обожнювання люди-
ни, яка займає найвище становище в по-
літичній ієрархії держави.
Мілітаризм – державна ідеологія, спря-

мована на виправдання політики постійно-
го нарощування військової сили держави, 
її використання для вирішення внутрішніх 
і зовнішніх проблем держави.
Тоталітаризм – система державно-по-

літичної влади, що регламентує всі сус-
пільні та приватні сфери життя людини.
Імперіалізм – державна політика, спря-

мована на завоювання територій, колоній 
або встановлення політичного та еконо-
мічного контролю над іншими державами. 
Культивування ідеї постійної війни 

ґрунтується на ідеї ворожості навколиш-
нього світу, а тому вижити можна лише за 
умови завдавання воєнних ударів по своїх 
супротивниках.  

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Незважаючи на підвищений інтерес 

громадськості, правників, науковців як 
України, так і зарубіжжя до зазначеної 
проблематики, у сучасній юридичній на-
уці не сформульовано єдині правові ви-
значення термінів «фашизм», «пропаганда 
фашизму», «створення фашистських ор-
ганізацій та участь у них», «фашистська 
ідеологія», «фашистська символіка» тощо.
Залишається невирішеною також низка 

питань щодо цілісного та комплексного 
розуміння феномену фашизму, його пра-
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вового визначення на міжнародному рівні 
та в національних законодавствах держав.  

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
За результатами аналізу законодавства 

та наукових праць щодо питань фашизму 
слід констатувати, що у зв’язку з відсут-
ністю чіткого визначення універсального 
терміна «фашизм» у міжнародному праві 
проблемою залишається формулювання 
його дефініцій у національному законо-
давстві держав. Тому мета цієї статті − до-
слідити цей термін в історичній і правовій 
площинах.
Актуальним також є здійснення аналізу 

національного законодавства України че-
рез призму наявності в ньому положень, 
що дають можливість ефективно боротися 
з проявами фашизму; практичного аналі-
зу діяльності в Україні окремих об’єднань 
громадян, що мають профашистську спря-
мованість; визначення передумов для роз-
витку фашизму в Україні та Росії.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
З-поміж численних визначень поняття 

«фашизм» подамо найбільш фундамен-
тальне і точне: фашизм (італ. fascismo, від 
fascio − пучок, в’язанка, об’єднання) − іде-
ологія, політичний рух і соціальна практи-
ка, які характеризуються такими ознаками 
і рисами: 

1) відособлення по расовій ознаці, про-
голошення вищості однієї нації над ін-
шими;

2) нетерпимість і дискримінація інших 
націй і національних меншин;

3) заперечення прав людини;
4) насадження режиму, заснованого на 

принципі тоталітарної державності, одно-
партійності та вождизму;

5) виправдання насильства і терору з 
метою придушення політичних опонентів;

6) мілітаризація суспільства, створення 
воєнізованих формувань і виправдання ві-
йни як засобу вирішення міждержавних 
проблем.
З перелічених ознак фашизму головною 

є заперечення прав і свобод людини і гро-
мадянина [3, с. 45].

Заборона дискримінації та право на за-
хист від будь-якої дискримінації є загаль-
новизнаним принципом і нормою міжна-
родного права. Він закріплений у багатьох 
міжнародно-правових документах у галузі 
прав людини, зокрема Загальній декларації 
прав людини (ст.ст. 2, 7), Міжнародному 
пакті про громадянські і політичні права 
(ст. 26), Європейській Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних сво-
бод (ст. 26) тощо.
Фашизм як політична течія з’явився в 

1919 р. в Італії. Він став політичним ін-
струментом і знаряддям досягнення ре-
ваншу за поразку в Першій світовій війні. 
Згодом фашизм поширився в державах 
Західної Європи, захопивши своєю ідеоло-
гією широкі верстви громадян цих країн, і 
став знаряддям розв’язання Другої світо-
вої війни.
Більшість сучасних вітчизняних і за-

рубіжних учених-суспільствознавців ви-
знають, що основною відмінною рисою 
фашизму, починаючи з середини XX ст., 
є міфологеми і психологічні установки, 
ідеологія і політико-правова практика ра-
дикального етнонаціоналізму. Його кла-
сифікують і термінологічно визначають у 
науковій, публіцистичній, художній літе-
ратурі мілітаристським, правоекстреміст-
ським, ультраправими поглядами, шові-
нізмом. 
У нинішніх реаліях поняття «фашизм» 

нерідко використовують для характерис-
тики політичного режиму, який відповідає 
типовим ознакам антиліберального, анти-
демократичного, тоталітарного. 
Водночас, за сучасний, найбільш по-

ширений тип фашистської ідеології, сус-
пільно-політичної інституціоналізації, 
специфіки політичної діяльності прий-
нято не стільки його вихідний італійсь-
кий контрсоціаліс тичний державно-кор-
по ративістський по літичний режим та 
ідеологема, скільки німецький варіант 
на ціонал-соціалізму, тобто нацизму. Його 
основними постулатами є расистська 
складова, тобто міфологеми про «расову 
чистоту і культурну вищість» окремої на-
ції як етно-расового утворення (або кіль-
кох «кровно споріднених» близьких націо-
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нальних спільнот), історично призначених 
політично і цивілізаційно реалізувати себе 
за допомогою збройного насильства, теро-
ру, фізичного знищення соціально, духо-
вно та расово «неповноцінних», встанов-
лення тотальної гегемонії в окремій дер-
жаві, регіоні та усьому світі [4, с. 105].
Зокрема визначається, що фашизм − це 

«політична ідеологія, яка заснована на 
вищості одних рас або націй над іншими 
(расизм), а також один із видів державного 
режиму тоталітарного типу, характеризу-
ється відкритою диктатурою, спрямова-
ною та організованою з метою придушен-
ня прогресивних суспільних рухів».
Можна навести більш розгорнуту де-

фініцію «фашизм», запропоновану у ви-
данні «Постмодернім. Енциклопедія», 
у якому зазначено: фашизм, націонал-
соціалізм − це тип суспільного і держав-
ного устрою, протилежний конституцій-
но-плюралістичній демократії. У Європі 
XX ст. це Португалія за режиму Салазара, 
Іспанія − за Франко, Італія − за Муссоліні, 
Німеччина − за Гітлера. У межах фашиз-
му як особливого соціально-політичного 
режиму принцип багатопартійності запе-
речується в інтересах антидемократично 
і антиліберально орієнтованої правлячої 
партії або групи, тобто меншини, яка захо-
пила владу й ототожнює себе з державою. 
Фашизм у Португалії припускав від-

мову від ідеї народного представництва у 
формі парламентаризму. 
Італійський фашизм перш за все спи -

рався на державну партію, наділяв уряд 
необмеженою владою. Режим гіт ле рів-
ського фашизму як несучу конст рук  цію 
використав не стільки державу, скільки 
матеріально втілюваний ідеал нації або 
навіть раси (саме на цій основі планувало-
ся подолання згубної класової неоднорід-
ності суспільства).
Від фашизму слід відрізняти націо-

налізм, що ґрунтується на ліберально-
демократичній західній моделі нації, ідеї 
національної держави, національної іден-
тичності та громадянського націоналізму, 
що уособлює в собі республіканську само-
свідомість та громадянський патріотизм 
[5, с. 80]. 

На думку численних вітчизняних нау-
ковців, політиків, журналістів, спектр за-
конодавчо визначених антифашистських 
санкцій в Україні повинен ураховувати її 
історичний досвід XX століття. Правова 
відповідальність за такі дії повинна за-
стосовуватися не тільки в разі пропаганди 
та розповсюдження фашистських, нацист-
ських ідей, а й за створення для їх реаліза-
ції відповідних організацій [6, с. 85].
Безумовно, ураховуючи варіативність 

проявів фашизму в новітній історії люд-
ства, як і різноманітність його ідеологіч-
них доктрин та організаційно структуро-
ваних утворень в умовах сучасного світу, 
набір його класифікаційних ознак може 
бути продовжено та конкретизовано.
За останні роки до розгляду Верховною 

Радою України було запропоновано кілька 
законопроектів з питань боротьби з фа-
шизмом, зокрема «Про заборону фашизму 
та нацизму в Україні», «Про основи запо-
бігання та протидії пропаганді нацизму і 
фашизму в Україні», однак вони не були 
прийняті з причини відсутності чіткого 
визначення юридичних понять «фашизм», 
«фашистська символіка», «фашистська 
ідеологія» як на міжнародному рівні, так і 
в національному законодавстві України, а 
також через відсутність в Україні фашист-
ських організацій.
Законодавство й конституції низки 

країн світу, насамперед Європи (Австрія, 
ФРН, Італія, Португалія та ін.), орієнто-
вані на те, щоб зробити висновки зі свого 
історичного досвіду. А тому передбачають 
заборону і кримінальне переслідування за 
пропаганду фашистських ідей і цінностей, 
а також за використання та пропаганду 
символіки фашизму [7, с. 76].
Належним чином це питання врегу-

льоване і в законодавстві України. Так, 
відповідно до ст.ст. 36 та 37 Конституції 
України громадяни України мають право 
на об’єднання у політичні партії та гро-
мадські організації для здійснення і за-
хисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів; в Україні 
забороняється утворення і діяльність по-
літичних партій та громадських організа-
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цій, програмні цілі або дії яких спрямовані 
на ліквідацію незалежності України, змі-
ну конституційного ладу насильницьким 
шляхом, порушення суверенітету і тери-
торіальної цілісності держави, підрив її 
безпеки незаконне захоплення державної 
влади, пропаганду війни, насильства, на 
розпалювання міжетнічної, расової, ре-
лігійної ворожнечі, посягання на права і 
свободи людини, здоров’я населення [8, 
с. 93].
Фашизм в Україні відсутній, оскільки: 

культу особи немає, адже нещодавно де-
мократичним шляхом змінено лідера дер-
жави; мілітаризму також немає, оскільки 
українську армію попередній правлячий 
режим Януковича розвалив практично 
повністю і зараз вона перебуває у процесі 
свого відродження; немає тоталітаризму 
та імперіалізму, оскільки створено рівні 
умови для всіх політичних сил щодо ви-
борчого процесу; наша країна ніколи не 
мала колоній, не вела і не веде агресивних 
воєн.  
Твердження низки російських політи-

ків стосовно того, що в Україні є фашизм 
є абсолютною нісенітницею. Натомість є 
підстави стверджувати, що нинішня Росія 
є фашистською державою. Підставами для 
такого висновку є такі. 
Лідером (культ якого створюється) є 

лише одна особа – В. Путін, обраний пре-
зидентом утретє (що суперечить конститу-
ції цієї держави, хоча суди Росії цієї узур-
пації не помітили). 
У військовій доктрині РФ зазначено, 

що за певних умов вона першою може за-
стосувати ядерну зброю. Для забезпечення 
мілітаристських настроїв населення духо-
вне життя держави все більше зводиться 
до величі та значимості перемоги саме 
росіян у Великій Вітчизняній війні, чим 
возвеличується людина зі зброєю. У країні 
плекається думка суспільства, що Росія є 
особливою країною – «Третім Римом», що 
дає їй змогу в міжнародній сфері діяти не 
на основі міжнародного права, а на влас-
ний розсуд.
Країною за видимістю багатопартій-

ності тривалий період керує одна партія 
«Единая Россия». Усе будується на прин-

ципом: один народ, одна партія, один 
вождь, що є ознакою тоталітаризму. В 
інформаційній сфері відбувається при-
ховане, постійне та регулярне дезінфор-
мування власного населення (наприклад, 
про відсутність регулярних військ РФ на 
території України). Уже зараз у Росії різко 
обмежені громадянські права та свободи, 
влада переслідує не тільки окремих грома-
дян, а й цілі народи (чеченців, кримських 
татар). Економіка РФ будується на вели-
чезних державних монополіях (на зразок 
«Газпрому»). У сфері культури є прикла-
ди цькування на державному рівні діячів 
культури, не згодних з офіційною полі-
тикою влади. Росія за допомогою газової 
труби намагається підпорядкувати собі 
не тільки найближчі держави колишнього 
СРСР, а й країни Західної Європи. Це зов-
нішня ознака російського імперіалізму.
Росія є державою, що живе за рахунок 

природних багатств інших малих народів і 
народностей, яких у її складі нараховуєть-
ся більше ста. 
РФ розв’язала військову агресію проти 

Молдови, Грузії, а тепер проти України, 
окупувавши Крим, окремі регіони До-
нецької та Луганської областей.
Відтак, є наявними всі ознаки визна-

ння Росії як фашистської держави про що, 
до речі, заявив екс-Прем’єр-міністр Росії 
(2000-2004 рр.) М. Касьянов в інтерв’ю 
польському телебаченню TVN24, зазна-
чивши, що Президент Росії В. Путін ство-
рив у країні авторитарний режим і роз-
почав упроваджувати елементи режиму 
Б. Муссоліні [9, с. 4].
Російський фашизм має низку відмін-

ностей від свого історичного попередника 
– італійського, а саме: він ґрунтується на 
необхідності захисту квазінації – росій-
ськомовних громадян у всьому світі; він 
виплеканий не в моно-, а в полінаціональ-
ній державі, як клон комуно-більшовицько -
го авторитарно-мілітаристського режиму; 
цей режим має зброю масового знищення.

Âèñíîâêè
1. Варто зазначити, що за своїм мента-

літетом українцям як великим індивідуа-
лістам не притаманні риси, що зумовили б 
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зародження та розвиток у їхній свідомості 
ідеології фашизму. 

2. В Україні відсутні не тільки прояви 
фашизму, а й об’єктивні та суб’єктивні 
передумови до його появи як ідеї чи по-
літичної течії.

3. Той факт, що Росія є фашистською 
державою, українські дипломати й жур-
налісти-міжнародники повинні постійно й 
наполегливо доносити до відома лідерів та 
громадськості інших держав, відповідних 
міжнародних організацій.

4. У чинному Кримінальному кодексі 
України міститься ряд статей, які вста-

новлюють кримінальну відповідальність 
за характерні для фашизму злочини, що 
дають змогу вести ефективну боротьбу з 
найбільш небезпечними злочинами про-
фашистського спрямування: порушення 
рівноправності громадян залежно від їх-
ньої расової, національної належності 
або релігійних переконань (ст. 161), гру-
пове порушення громадського порядку 
(ст. 293), масові заворушення (ст. 294), 
заклики до вчинення дій, що загрожують 
громадському порядку (ст. 295), пропаган-
да війни (ст. 436), планування, підготовка, 
розв’язування та ведення агресивної війни 
(ст. 438), геноцид (ст. 442).  
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Питання охорони здоров’я є ключовим 

при забезпеченні життя людини, тому в 
суспільстві, державі повинен функціону-
вати механізм регулювання суспільних від-
носин у рамках охороноздоровчих відно-
син, урегульованих правом. Зазначається, 
що, отримавши від природи життя, лю-
дина може його втратити не тільки через 
втрату здоров’я.
Українське суспільство та держава за-

декларували людиноцентричний підхід 
до взаємовідносин особистості і держави, 
який базується на концептуальних засадах 
Загальної декларації прав людини і перед-
бачає, що в основі забезпечення життєді-
яльності людини в Україні на перше місце 
поставлено завдання, пов’язані з реаліза-
цією «природолюдяних» положень віднос-
но того, що людина та її життя і здоров’я, 
честь і гідність, а також недоторканність і 
безпека в суспільстві та державі є найви-
щою «соціальною цінністю», а тому права 
і свободи людини та їх гарантії для діяль-
ності держави, її інституцій виступають 

визначальними чинниками для формуван-
ня сучасної демократичної, соціальної, 
правової держави [1].
У процесі забезпечення державотворчо-

го будівництва потребують свого вирішен-
ня питання, пов’язані з визначенням кола 
відносин та сфери їх регулювання, що ви-
никають при здійсненні охорони оздоров-
чої діяльності суспільства і держави. Тому 
вказані питання й запропоновано нами для 
обговорення в межах цієї наукової статті 
[2, с. 11, с. 54-55].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
В Україні питання охороноздоровчої 

діяльності суспільства і держави дослі-
джувались у рамках традиційної і так 
зва ної нетрадиційної медицини. Зокрема 
їх вивчали такі науковці: Н. Болотина, 
С. Булеца, В. Волков, В. Галай, 3. Гладун, 
Л. Дешко, А. Коваль, Г. Лопатенков, П. Лі  вак, 
О. Мірошниченко, Л. Пиріг, Р. Стефанчук, 
С. Стеценко, В Стеценко, І. Сенюта та інші.
У постановочному плані безпосеред-

ньо питаннями охороноздоровчого права 

А.M. Коваль
кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри 
державно-правових 
дисциплін, 
Університет економіки 
та права «КРОК»

У статті обґрунтовано положення про те, що людина, як 
суб’єкт права, та її властивості «життя», «здоров’я» є об’єк-
тами сфери правової охорони і захисту, та в першу чергу сфери 
охорони здоров’я.

Ключові слова: людина, життя, здоров’я, властивості, що 
є  в площині охороноздоровчих відносин, охороноздоровче право.

В статье обоснованы положения о том, что человек, как 
субъект права, и его свойства «жизнь», «здоровье» являются 
объектами в сфере правовой охраны и защиты, и в первую очередь 
в сфере здравоохранения.

Ключевые слова: человек, жизнь, здоровье, свойства, кото-
рые находятся в плоскости здравоохранительных отношений, 
здравоохранительное право.

In the scientifi c article the author justify the position that person as 
a legal entity, and its properties such as life, health inherent to man, are 
subject of the scope of legal protection and defense, and especially such 
areas that is health .

Keywords: man, life, health, property that are found in plane of 
health care relation, health care right.
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займаються науковці Т. Варфоломеєва, 
В. Гончаренко, А. Бірюкова, Р. Гревцова, 
Т. Грузєва, С. Гончаренко, Д. Карамишев, 
П. Лівак, Г. Мирнова, О. Рогова, 3. Ро ма-
новська, Є. Фесенко та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Потребують обґрунтування положен-

ня, що життя і здоров’я людини будучи 
властивостями, які притаманні їй як осо-
бистості, та є з позицій гуманітарного ро-
зуміння філософськими категоріями, що 
мають соціальну цінність і правову (юри-
дичну) природу, потребують для застосу-
вання в правовому полі терміна «охоро-
ноздоровче право». 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження ціннісного 

значення здоров’я людини в суспільстві і 
державі та визначення в ньому місця охо-
роноздоровчої діяльності, а також здій-
снення теоретико-правового обґрунтуван-
ня вживання терміна «охороноздоровче 
право».

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Право на охорону здоров’я в Україні 

впроваджується державою за допомогою 
забезпечення безпечного екологічного се-
редовища проживання людини, захисту 
її від неякісних і фальсифікованих про-
дуктів харчування, створення нормальних 
умов праці, використання якісної фарма-
цевтичної продукції, надання кваліфіко-
ваної медичної допомоги та медичних по-
слуг тощо.
Основоположною правовою нормою 

у вказаних питаннях є положення ст. 49 
Конституції України, у якій закріплено, 
що кожний має право на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страху-
вання. У зазначеній статті закріплено по-
ложення про те, що медична допомога 
в державних і комунальний установах 
охорони здоров’я надається громадянам 
безкоштовно за рахунок коштів відпо-
відного бюджету, страхових внесків, ін-
ших надходжень. Також у ній закріплено, 
що державою фінансуються відповідні 

соціально-економічні, медико-санітарні, 
оздоровчо-профілактичні програми та 
вживаються заходи з розвитку державних, 
комунальних, приватних закладів охоро-
ни здоров’я, заохочується діяльність, що 
сприяє зміцненню здоров’я людини, роз-
витку фізичної культури й спорту, еколо-
гічного і санітарно-епідеміологічного бла-
гополуччя.
Згідно з положеннями ст. 50 Основного 

закону нашої держави, кожен в Україні має 
право на безпечне для життя і здоров’я до-
вкілля та на відшкодування завданої пору-
шенням цього права шкоди, тому прихову-
вання посадовими і службовими особами 
фактів і обставин, що створюють загрозу 
життю і здоров’ю людей передбачає від-
повідальність відповідно до законодавства 
України. Статтею передбачено, що кож-
ному, хто є під юрисдикцією Української 
Держави, гарантується право доступу 
до інформації про стан довкілля, якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а 
також гарантується право на поширення 
такої інформації, яка ніким не може бути 
утаємничена.
Держава зобов’язана відповідно до 

Конституції України (ст.ст. 24, 27, 28, 29) 
гарантувати громадянам право на здоров’я 
незалежно від раси, статі, національності, 
мови й соціального походження, а також 
місця проживання [3].
Кожна людина має природне невід’ємне 

і непорушне право на охорону здоров’я. 
Суспільство і держава відповідальні пе-
ред сучасним і майбутніми поколіннями 
за рівень здоров’я і збереження генофонду 
народу України, забезпечують пріоритет-
ність охорони здоров’я в діяльності держа-
ви, поліпшення умов праці, навчання, по-
буту і відпочинку населення, розв’язання 
екологічних проблем, удосконалення ме-
дичної допомоги і запровадження здоро-
вого способу життя.
Законодавство України про охорону 

здоров’я визначає управлінські, правові, 
організаційні, економічні та соціальні за-
сади охорони здоров’я, регулює суспільні 
відносини у цій сфері з метою забезпе-
чення гармонійного розвитку фізичних 
і духовних сил, високої працездатності 
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довголітнього активного життя громадян, 
попередження і зниження захворюванос-
ті, інвалідності та смертності, поліпшення 
спадковості, усунення факторів, що шкід-
ливо впливають на їх здоров’я.
В «Основах законодавства України 

про охорону здоров’я» та нормативно-
правових актах, що регулюють зазначену 
сферу, під здоров’ям людини розуміється 
стан повного фізичного, психічного і со-
ціального благополуччя, а не тільки від-
сутність хвороб і фізичних вад; невідклад-
ний стан людини – це раптове погіршення 
фізичного або психічного здоров’я, яке 
становить пряму та невідворотну загрозу 
життю та здоров’ю людини або оточую-
чих її людей і виникає внаслідок хвороби, 
травми, отруєння або інших внутрішніх чи 
зовнішніх причин; охорона здоров’я – сис-
тема заходів, які здійснюються органами 
державної влади та органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими особами, 
закладами охорони здоров’я, медични-
ми та фармацевтичними працівниками і 
громадянами з метою збереження та від-
новлення фізіологічних і психологічних 
функцій, оптимальної працездатності та 
соціальної активності людини при макси-
мальній біологічно можливій індивідуаль-
ній тривалості її життя [3].
Зміст інших понять і термінів визна-

чається законодавством України та спеці-
альними словниками понять і термінів 
Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Охорона здоров’я – загальний обов’язок 

суспільства та держави, тому державні, 
громадські або інші органи, підприєм-
ства, установи, організації, посадові осо-
би та громадяни зобов’язані забезпечити 
пріо ритетність охорони здоров’я у власній 
діяльності, не завдавати шкоди здоров’ю 
населення і окремих осіб, у межах своєї 
компетенції надавати допомогу хворим, ін   -
валідам та потерпілим від нещасних ви -
падків, сприяти працівникам органів і за-
кладів охорони здоров’я в їхній діяльності, 
а також виконувати інші обов’язки, передба-
чені законодавством про охорону здоров’я.
Життя людини – це природне явище, 

яке у довкіллі та соціальному середовищі 
цілком залежить від функціонування орга-

нізму людини, тобто від стану її здоров’я.
Позбавлення життя людини відбува-

ється через втрату повністю її здоров’я. 
Втрата здоров’я може здійснитися природ-
ним шляхом – це смерть у разі старіння; 
законодавчим шляхом – це застосування 
смертної кари; протиправним впливом 
на здоров’я людини, що призводить до 
позбавлення життя іншою людиною, у 
тому числі з використанням різного роду 
технічних засобів; шляхом самогубства – 
вільне вольове виявлення людиною діянь 
відносно свого життя, які ведуть до його 
припинення; втрата життя людини від 
природних катаклізмів.
Здоров’я є природною властивістю лю-

дини. Воно притаманне живій людині і да-
ється їй разом із життям як «дар Божий», 
при цьому ні держава, ні суспільство, 
практично, не можуть впливати на процес 
«надання здоров’я» [4].
В усі часи здоров’я людини розгляда-

лося як одна з найважливіших життєвих 
цінностей, як найбільше особисте бла-
го. «Valetudo magnum bonum» (із лат. – 
здоров’я – найбільше багатство) про це 
говорили у свій час ще древні римляни [5, 
с. 9].
Поняття «здоров’я людини» є надто 

багатогранним і різноплановим явищем, 
а тому існує велика кількість його визна-
чень, оскільки фахівці різних спеціаль-
ностей по-різному розуміють і використо-
вують підходи для пояснення і розкриття 
його сутності. Навіть медицина досі не 
виробила універсального наукового визна-
чення цього поняття. 
Кожне джерело розглядає його з різ-

них аспектів, зокрема тлумачний слов-
ник української мови дає таке пояснення: 
«Здоров’я – це нормальна діяльність жи-
вого організму, те чи інше самопочуття 
людини» [6, с. 153].
У популярній медичній енциклопе-

дії здоров’я тлумачиться як стан, проти-
лежний хворобі, який не можна визначи-
ти з достатньою точністю, оскільки він 
пов’язаний з великою широтою коливань 
найважливіших показників життєдіяль-
ності людини і пристосованими можли-
востями організму [7, с. 93].
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У преамбулі Статуту Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ) (1948 р.) 
зафіксовано, що «здоров’я – це стан пов-
ного фізичного, душевного та соціально-
го благополуччя, а не лише відсутність 
хвороб чи фізичних вад, це стан високої 
працездатності та соціальної активності 
людини» [8, с. 5]. Таке визначення поняття 
«здоров’я» є загальновизнаним у міжна-
родному спілкуванні. Тому здоров’я роз-
глядається не лише як ресурс, а як і мета 
життя людини.
Згідно зі ст. 3 «Основ законодавства 

України про охорону здоров’я» здоров’я 
– це стан повного фізичного, душевно-
го і соціального благополуччя, а не лише 
відсутність хвороб і фізичних вад, тобто 
здоров’я слід розглядати і розуміти як 
один із найважливіших, необхідних ас-
пектів суспільного благополуччя, задо-
волення фізичних, психічних, соціаль-
них, культурних і духовних потреб лю-
дини [3].
Говорячи про здоров’я людства, слід 

мати на увазі, що воно є складовим. Зо-
крема, це здоров’я кожної людини, тобто 
індивідуальне здоров’я особистості, а та-
кож здоров’я певної організованої спіль-
ноти людей, це наприклад, здоров’я меш-
канців села, міста, колективу людей чи 
якоїсь категорії людей тощо. Усі названі 
види здоров’я людини чи її спільнот є яви-
щами реального життя та мають своє нор-
мативне визначення і юридичний зміст.
Здоров’я нашим суспільством сприйма-

лося як найважливіша життєва цінність, 
від ступеня володіння якою залежить рі-
вень задоволення майже усіх потреб лю-
дини. Потреба у здоров’ї має загальний 
характер. Вона притаманна і окремому ін-
дивіду, і суспільству загалом. Суспільство 
та держава відповідальні перед теперіш-
нім і майбутнім поколіннями за здоров’я 
нації. Таким чином у суспільстві та держа-
ві повинен функціонувати дієвий механізм 
забезпечення благополучного існування 
людини у природному середовищі, що її 
оточує, та соціумі. Тобто нормальна еко-
логія, безпечні для здоров’я і життя про-
дукти харчування, питна вода, відповідні 
умови для здійснення праці, навчання, ви-

ховання, побуту тощо, а також відповідні 
соціально-економічні умови.
Про це йдеться в Загальній декларації 

прав людини від 10 грудня 1948 р., зокре-
ма в ст. 25 зазначено, що кожна людина має 
право на такий життєвий рівень, включа-
ючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 
необхідне соціальне обслуговування, який 
є необхідним для підтримання здоров’я і 
добробуту її самої та її сім’ї, і право на за-
безпечення в разі безробіття, хвороби, вді-
вства, старості чи іншого випадку втрати 
засобів до існування через незалежні від 
неї обставини, та в інших міжнародно-
правових документах [9].
У своїй діяльності і суспільство, і дер-

жава повинні дбати про поліпшення умов 
праці, навчання, побут і відпочинок насе-
лення, займатися розв’язанням екологіч-
них проблем, удосконалювати медичну 
допомогу і запроваджувати здоровий спо-
сіб життя, а також визначати правові, ор-
ганізаційні, економічні та соціальні засади 
охорони здоров’я, регулювати суспільні 
відносини у цій сфері з метою забезпе-
чення гармонійного розвитку фізичних 
і духовних сил населення, підтримувати 
високу працездатність і довголіття актив-
ного життя громадян, усувати фактори, 
що шкідливо впливають на їхнє здоров’я, 
попереджувати і знижувати рівні захворю-
ваності, інвалідності та смертності, поліп-
шувати спадковість тощо [3].
Таким чином, законодавець підкреслює, 

що для людини необхідний комплекс різ-
номанітних умов, засобів, способів тощо 
для забезпечення збереження її здоров’я, 
а тому неможливо обмежити діяльність 
сфери охорони здоров’я лише медичними 
правовідносинами.
Сучасний світ сповнений численних 

природних та антропогенних загроз і ката-
клізмів, що впливають на здоров’я люди-
ни, тому його охорона набуває ще більшої 
значущості й актуальності.
Наукові дослідження показують, що 

здоров’я населення тільки на 10% зале-
жить від рівня медичного обслуговування, 
а на 90% − від чинників, що не входять на-
пряму у сферу медичної діяльності, однак 
ці чинники суттєво впливають на якість 
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життя людини. Зокрема йдеться про рі-
вень забрудненості довкілля, якість питної 
води, збалансованість харчування, охоро-
ну праці, рівень залученості населення 
до занять фізичною культурою і спортом, 
розповсюдженість серед населення шкід-
ливих звичок, здійснення державних захо-
дів із попередження виникнення епідемій 
тощо [10, с. 16].
Ураховуючи викладене, запропонова-

ний рядом науковців проект медичного 
кодексу, на нашу думку, не може в повно-
му обсязі охопити регулювання правовід-
носин, пов’язаних з охороноздоровчою 
діяльністю. Медичне обслуговування та 
наданням медичних послуг, фармацевтич-
на діяльність є предметом регулювання 
зазначеного кодексу, оскільки це випли-
ває з самої назви проекту («медичний» 
– сукупність знань про хвороби людини, 
їх лікування та запобігання, система на-
укових знань та практичної діяльності, 
метою яких є зміцнення та збереження 
здоров’я, продовження життя людини). 
Тому слід звернути увагу на те, що в про-
понованому нормативно-правовому акті 
увага акцентується на регулюванні пра-
вовідносин, що виникають при наданні 
медичної допомоги та медичних послуг 
[11, с. 29, 92].
Досліджуючи цю сферу суспільних від-

носин, доцільно вивчити позицію науков-
ців Російської Федерації, які пропонують 
розробити і прийняти Кодекс законів про 
охорону здоров’я, який містив би поло-
ження, що торкаються:

1) конституційного регулювання охоро-
ноздоровчих відносин;

2) галузевого регулювання охороноздо-
ровчих відносин (природоохоронне, адмі-
ністративне, цивільне, кримінальне тощо);

3) загальних положень, що регулюють-
ся  «Основами законодавства про охорону 
здоров’я», зокрема яке регулює:
а) відносини, які виникають у сфері за-

безпечення безпечних умов життя;
б) правовідносини профілактичного на-

пряму; 
в) відносини, що охороняють права гро-

мадян на охорону здоров’я; 
г) правовідносини, які визначають пра-

ва і відповідальність медичних і фарма-
цевтичних працівників;
д) правовідносини, які виникають у 

зв’язку з регламентацією діяльності наці-
ональної системи охорони здоров’я; 
е) правовідносини, які регулюють фі-

нансування сфери охорони здоров’я;
є) правовідносини, які регулюють окре-

мі види медичної діяльності тощо.
На нинішньому етапі розвитку україн-

ського суспільства особливу увагу варто 
приділити питанню об’єднання зусиль і 
знань юристів, медиків та інших фахів-
ців для створення належної життєздатної 
правової бази нормативного регулюван-
ня суспільних відносин у сфері охорони 
здоров’я населення в Україні, спрямованої 
на підвищення ефективності та якості за-
конотворчого процесу.
Для вирішення цього питання пропо-

нуємо розробити і прийняти нормативно-
правовий акт Кодекс законів України про 
охорону здоров’я, у якому необхідно вра-
хувати міжнародно-правові стандарти у 
сфері охорони здоров’я населення, досвід 
зарубіжних країн з формування медичного 
законодавства, однак зважаючи на націо-
нальні особливості, традиції та реалії.
Завдання пропонованого нами 

нормативно-правового акта полягають 
у систематизації чинної нормативно-
правової бази, складові якої подекуди не 
мають єдності в підходах до законодав-
чого забезпечення права людини і грома-
дянина на охорону здоров’я, хибують на 
кон’юнктурність, тимчасовість інтересів. 
Зазначені обставини та інші чинники обу-
мовлюють необхідність комплексного під-
ходу до вдосконалення законодавчої бази 
сфери охорони здоров’я населення.
Створення належної нормативно-

правової бази у сфері охорони здоров’я 
населення, насамперед законів – це спра-
ва творча, однак потребує виважених під-
ходів, ґрунтовних знань у галузі охорони 
здоров’я і медицини, досвіду у сфері за-
конодавчої техніки, відповідального став-
лення. 
Серед шляхів удосконалення і подо-

лання проблемних ситуацій у регулюван-
ні суспільних відносин у сфері охорони 
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здоров’я населення пропонуємо такі осно-
воположні заходи, що повинні визначити 
ключові засади законодавчої діяльності у 
вказаній сфері. Зокрема вони повинні ві-
дображати: а) пріоритетність прав, свобод 
і законних інтересів людини і громадянина 
у сфері охорони здоров’я, що випливають 
із природних прав людини та конститу-
ційних положень; б) розуміння охорони 
здоров’я населення як однієї з головних 
умов забезпечення національної безпеки; 
в) забезпечення гарантій з боку держави 
щодо надання безоплатної медичної допо-
моги у державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я відповідно до конститу-
ційних положень; г) наступність у законо-
давчій роботі.
На відміну від поточного законодавства, 

консолідація  в охороноздоровчому зако-
нодавстві − це вид систематизації, який 
полягає у  впорядкованому об’єднанні роз-
різнених охороноздоровчих правових при-
писів або нормативно-правових актів за 
наочною ознакою в єдиний чи збільшений 
акт у певному логічному зв’язку і відпо-
відно до прийнятої в спеціальному поряд-
ку їх нової редакції.
Актуальність і важливість створення 

Кодексу України про охорону здоров’я зу-
мовлена багатьма обставинами, основни-
ми з яких є: 1) необхідність комплексного 
реформування вітчизняної системи охоро-
ни здоров’я, у тому  числі  її  законодавчо-
го  забезпечення  як  фундаменту  для всіх 
інших перетворень; 2) відсутність на да-
ний час науково   обґрунтованої концепції 
законотворчої діяльності у сфері охорони 
здоров’я  населення; 3) прагнення забез-
печити підвищення рівня правової освіти 
медичних і фармацевтичних працівників; 
4) забезпечення процесу розгляду і вирі-
шення конфліктів у так званих медичних 
справах; 5) неузгодженість окремих за-
конів у сфері охорони здоров’я населен-
ня з галузевим законодавством; 6) необ-
хідність чіткої регламентації правового 
статусу пацієнтів і медиків; 7) потребою 
в правовому регулюванні різних систем 
охорони здоров’я населення (державна, 
муніципальна, приватна).
Робота щодо створення Кодексу Украї-

ни про охорону здоров’я є надто відпо-
відальною і тривалою, потребує  залучен-
ня  спеціалістів різних  галузей. Зазвичай 
процес реформування поточного законо-
давства відбувається протягом кількох ро-
ків. Як показує практика, розвинуті краї-
ни (Австрія, США, Німеччина, Франція, 
Італія, Іспанія та ін.) у своєму національно-
му законодавстві про охорону здоров’я на-
селення мають різноманітні нормативно-
правові акти, як-от медичні чи лікарські 
кодекси, правові приписи, що регулюють 
відносини між медичними працівниками і 
пацієнтами, а також їхніми родичами, про-
фесійні відносини медиків між собою та з 
адміністрацією закладів охорони здоров’я 
і державних органів.
У процесі роботи над Кодексом України 

про охорону здоров’я необхідно врахувати 
низку положень, зокрема:

1. Кодекс повинен містити правові при-
писи, що регулюють ключові питання 
медичної діяльності, надання медичних 
послуг, медичної допомоги, фармацевтич-
ної діяльності, ґрунтуються на пріоритеті 
прав, свобод та законних інтересів люди-
ни і громадянина, а також приписи, які об-
межують або забороняють застосування 
певних біомедичних технологій стосовно 
людини та встановлюють юридичну від-
повідальність у разі їх порушення.

2. У кодексі варто врахувати міжна-
родно-правові стандарти прав людини у 
сфері охорони здоров’я населення, зокре-
ма питання життєвого рівня людини, її 
медичного догляду, відповідне соціальне 
обслуговування, необхідне для підтриман-
ня здоров’я і добробуту людини та її сім’ї, 
права на забезпечення в разі безробіття, 
хвороби, інвалідності тощо.

3. Необхідно визначити основні засади, 
що регулюють права людини і громадя-
нина на безпечне для її життя і здоров’я 
довкілля.

4. Усі положення кодексу повинні узго-
джуватися з нормативно-правовими акта-
ми інших галузей права.

5. Варто передбачити механізм враху-
вання розвитку науки і прогресу в галузі 
медицини з метою забезпечення дієвості 
кодексу.
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6. Необхідно дотриматися етичності 
норм, що регламентують питання прова-
дження медичної діяльності, надання ме-
дичних послуг, медичної допомоги, фар-
мацевтичної діяльності.

7. У кодексі також повинна знайти своє 
відображення процедура створення не-
залежної інституції, яка надає експертні 
висновки щодо питань охороноздоровчої 
діяльності.
Кодекс повинен мати преамбулу, загаль-

ну, особливу та спеціальні частини.
Преамбула кодексу повинна розставити 

акценти і визначити пріоритети у сфері 
надання медичних послуг і медичної до-
помоги, відобразити конституційні прин-
ципи і врахувати міжнародно-правові 
стандарти. Кожну частину кодексу про-
понуємо ділити на окремі розділи, які за-
кріплювали б  норми, що регулюють одно-
рідні суспільні відносини у сфері надання 
медичної допомоги (правовий статус па-
цієнта, біоетичні основи надання медич-
ної допомоги тощо). Загальна частина 
повинна містити належно розроблений 
понятійно-термінологічний апарат, межі 
правового регулювання, завдання кодек-
су, принципи біоетики, основи правового 
статусу пацієнтів і медичних працівників 
тощо. Особлива частина повинна регулю-
вати питання надання медичної допомоги 
в різних напрямах медичної діяльності, 
зокрема стоматологічна справа, хірургічна 
справа, сімейна медицина, психіатрична 
допомога, фармацевтична справа, косме-
тологічна справа, гематологічна справа   
та  інші. Спеціальні частини повинні відо-
бражати специфіку і конкретику надання 
медичних послуг і медичної допомоги 
окремим верствам населення за конкрет-
ними специфічними напрямами медичної 
діяльності.
З урахуванням зазначеного, кодекс 

може бути дієвим, життєздатним, зведе до 
певної структурної побудови різноаспек-
тні, але водночас споріднені нормативно-
правові акти, скоординує і спрямує їх на 
забезпечення потреб і законних інтересів 
людини у сфері охорони здоров’я, а таким 
чином захисту її життя на Землі [12, с. 270-
274].

Обґрунтовуючи галузь законодавства 
та галузь права, у рамках яких повинні 
регулюватися суспільні відносини, що ви-
никають, розвиваються у сфері охорони 
здоров’я населення, слід зазначити, що 
в Україні кожний має право на охорону 
здоров’я. Реалізація цього права перед-
бачає: а) забезпечення достатнього жит-
тєвого рівня, включаючи їжу, одяг, житло, 
медичний догляд та соціальне обслугову-
вання, що є необхідним для підтримання 
здоров’я людини; б) безпечне для життя і 
здоров’я навколишнє природне середови-
ще; в) санітарно-епідемічне благополуччя 
території і населеного пункту, де проживає 
людина; г) безпечні і здорові умови праці, 
навчання, побуту та відпочинку; д) квалі-
фіковану медичну допомогу, включаючи 
вільний вибір лікаря,  вибір методів лі-
кування відповідно до його рекомендацій 
закладу охорони здоров’я; е) достовірну 
та своєчасну інформацію про стан свого 
здоров’я і здоров’я населення, включаю-
чи існуючі і можливі фактори ризику та 
їх ступінь; є) участь в обговоренні про-
ектів законодавчих актів і внесення про-
позицій щодо формування державної 
політики у сфері охорони здоров’я; ж) 
участь в управлінні охороною здоров’я 
та проведенні громадської експертизи з 
цих питань у порядку, передбаченому за-
конодавством; з) можливість об’єднання в 
громадські організації з метою сприяння 
охороні здоров’я; и) правовий захист від 
будь-яких незаконних форм дискриміна-
ції, пов’язаних із станом здоров’я; і) від-
шкодування заподіяної здоров’ю шкоди; 
ї) оскарження неправомірних рішень і дій 
працівників закладів та органів охорони 
здоров’я; й) можливість проведення не-
залежної медичної експертизи у разі не-
згоди громадянина з висновками держав-
ної медичної експертизи, застосування до 
нього заходів примусового лікування та в 
інших випадках, коли діями працівників 
охорони здоров’я можуть бути ущемлені 
загальновизнані права людини і громадя-
нина; к) право пацієнта, який перебуває на 
стаціонарному лікуванні в закладі охоро-
ни здоров’я, на допуск до нього інших ме-
дичних працівників, членів сім’ї, опікуна, 
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піклувальника, нотаріуса та адвоката, а 
також священнослужителя для відправ-
лення богослужіння та релігійного обряду 
тощо [3].
Згідно з Конституцією України держа-

ва гарантує всім громадянам реалізацію 
їхніх прав у сфері охорони здоров’я шля-
хом: а) створення розгалуженої мережі 
закладів охорони здоров’я; б) організації 
і проведення системи державних і громад-
ських заходів щодо охорони та зміцнен-
ня здоров’я; в) надання всім громадянам 
гарантованого рівня медичної допомо-
ги у обсязі, що встановлюється Урядом 
України; г) здійснення державного і мож-
ливостей громадського контролю та нагля-
ду в сфері охорони здоров’я; д) організації 
державної системи збирання, обробки і 
аналізу соціальної, екологічної та спеці-
альної медичної статистичної інформації; 
е) встановлення відповідальності за пору-
шення прав і законних інтересів громадян 
у сфері охорони здоровця [1].
Визнаючи право кожного в Україні на 

охорону здоров’я, держава забезпечує 
його захист. У разі порушення прав, сво-
бод і законних інтересів громадян у сфе-
рі охорони здоров’я відповідні державні, 
громадські або інші органи, підприємства, 
установи та організації, їх посадові і служ-
бові особи та громадяни зобов’язані вжи-
ти заходів щодо поновлення порушених 
прав, захисту законних інтересів і відшко-
дування заподіяної шкоди.
Слід зазначити, що правове регулю-

вання суспільних відносин, що виника-
ють, розвиваються та припиняються у 
сфері охорони здоров’я, базується на за-
садах Конституції України та складаєть-
ся з «Основ законодавства України про 
охорону здоров’я» та інших нормативно-
правових актів, прийнятих відповідно до 
Конституції та Основ.
Так, у Основах регулюється об’ємне 

коло суспільних відносин, що торкають-
ся реалізації права на охорону здоров’я. 
У ньому законодавець вказує на сутність 
розуміння права на охорону здоров’я, при 
цьому зазначається, що законодавством 
України можуть бути визначені й інші пра-
ва громадян у сфері охорони здоров’я.

Для реалізації цього права державою в 
Основах закріплено, як нами вже зазна-
чалося, у ст. 7 гарантії права на охорону 
здоров’я, а в ст. 8 закріплено положення, 
яке торкається державного захисту права 
на охорону здоров’я. У ст. 12 закріплено, 
що охорона здоров’я – один з пріоритет-
них напрямів державної діяльності, тому 
держава формує політику у сфері охорони 
здоров’я в Україні та забезпечує її реалі-
зацію [3].
Реалізація права на охорону здоров’я 

є предметом регулювання й інших нор -
мативно-правових актів, зокрема Цивіль-
ного кодексу України, де у Книзі другій 
«Особисті немайнові права фізичної осо-
би» у главі 21 (ст.ст. 281-293) закріплено 
комплекс положень щодо забезпечення ре-
алізації права людини на охорону здоров’я 
та захисту цього права [13].
Питання охорони здоров’я є предме-

том регулювання Кодексу України про 
адміністративні правопорушення [14] та 
Кримінального кодексу України [15].
Реалізація права на охорону здоров’я 

регулюється також правовими приписа-
ми інших галузей законодавства, зокрема  
Кодексом законів України про працю, де 
закріплені гарантії медичного обслугову-
вання [16].
Положення й правові приписи, спрямо-

вані на зміцнення здоров’я і його охорона, 
містяться й у низці інших правових актів, 
зокрема законах України «Про забезпечен-
ня санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення» [17], «Про безпечність 
і якість харчових продуктів» [18], «Про 
трансплантацію органів та інших анато-
мічних матеріалів людини» [19], «Про 
донорство крові та її компонентів» [20], 
«Про захист людини від впливу іонізуючо-
го випромінювання» [21], «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» [22] тощо.
Право на охорону здоров’я гарантуєть-

ся не тільки законодавством України, а й 
передбачено в міжнародних документах, 
зокрема Загальній декларації прав люди-
ни, Міжнародному пакті про громадян-
ські і політичні права. Право на охоро-
ну здоров’я та його захист передбачено 
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в Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод від 4 листопада 
1950 р., яку в 1997 р. та протоколи до неї 
ратифікувала Україна [23]. Так, Конвенція 
забороняє жорстоке і нелюдське пово-
дження з людиною, забороняє довільно 
позбавляти людини життя, гарантує право 
на інформацію, забороняє дискримінацію, 
гарантує судовий захист прав пацієнтів, 
гарантує захист лікарської таємниці 
тощо.
Слід зазначити, що взаємозв’язок та 

взаємодія між різними аспектами життєді-
яльності людини є очевидним, тому охоро-
ноздоровче законодавство включає в себе 
правове регулювання комплексу суспіль-
них відносин, які виникають у сфері охо-
рони здоров’я людини з різних напрямів і 
різноаспектно, але центробіжною силою 
його є людина.
Формуючи поняття «охороноздоровче 

право», слід вказати, що це сукупність 
правових приписів, які регулюють сус-
пільні відносини при забезпеченні про-
живання людини в комфортному для її 

організму навколишньому природному 
середовищі (довкіллі) та соціальних умо-
вах, що виникають в процесі задоволен-
ня потреб людини в нормальній екології, 
безпечних для здоров’я і життя продуктах 
харчування, питній воді тощо, у створенні 
відповідних умови для здійснення люди-
ною праці, навчання, виховання, побуту, 
а також використанні інших відповідних 
соціально-економічних умов, при наданні 
медичної допомоги та медичних послуг у 
діагностичних, лікувальних та профілак-
тичних заходах, при регулюванні та управ-
лінні в галузі охорони здоров’я та під час 
здійснення господарської діяльності у цій 
сфері.
Отже, ураховуючи викладене та поло-

ження ст. 20 Закону України «Основи зако-
нодавства України про охорону здоров’я» 
про наукове забезпечення охорони 
здоров’я, слід відмітити, що охороноздо-
ровче право в нашій держави має законо-
давче підґрунтя і тому потребує наукового 
розроблення для використання в практич-
ній діяльності в рамках правового поля.
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* На основі аналізу та систематизації дав-
ньосхідної та античної історико-географічної 
номенклатури, що використовувалася в греко-
римських джерелах стосовно Кіммерії, Скіфії 
та Сарматії, автор вкладає в поняття «Україна» 
історико-географічне значення давньогрецько-
го терміна «есхатес ойкуменос хорас» − «най-
більш крайня частина населеної землі», який 
доволі тривалий час первісно застосовувався 
(з початку І-го тис. до н.е.) Гомером, Гекатеєм 
Мілетським, Геродотом, Страбоном та іншими 
істориками, географами, купцями, мандрівни-
ками Еллади стосовно найвіддаленіших окра-
їн Північного Причорномор’я. Елліно-скіфи, 
а згодом сармато-алани та візантійці вжива-

ли до змішаного населення, що проживало 
на північ від Понта Евксінського іранський 
етнонім «анти» – «ті, що живуть на окраїні 
(Ойкумени – М.К.)». Після колонізації у VІ-
VІІІ ст. Північного Причорномор’я західними 
та південними слов’янами, вони видозмінили 
(переклали) греко-іранське найменування ре-
гіону на етимологічно зрозуміле їм слов’янсь-
ке «Україна» (Ойкумени). Тобто етнотопонім 
«Україна», на наш погляд, – це слов’янська 
мовна калька з давньогрецької «есхатес ойку-
менос хорас», та іранської – «анта», що зна-
чить – окраїна ойкумени, крайня земля, крайні 
володіння. –  Див.: Корінний М.М. Україна – 
назва нашої землі з найдавніших часів // Історія 
України. Березень 1999. − № 9. – С.10-11.

М.М. Корінний
кандидат історичних 
наук, доцент, 
Університет економіки 
та права «КРОК»
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графії проблеми еволюції державно-правового життя на теренах 
України* та прилеглих до її кордонів територій у І тис. до н.е. – 
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Ключові слова: хатес, есхатес, кіммерійці, скіфи, сколо-
ти, сармати, аорси, роксолани, алани, аси, яси, рутени, русини, 
анти, «Україна», Рось, «Роська земля», «Правда роська», «Роусь», 
Україна-Русь.

Статья посвящена комплексному анализу новейшей истори-
ографии проблемы эволюции государственно-правовой жизни на 
территории Украины и прилегающих к ее границам территорий в 
І тыс. до н.э. – І тыс. н.э, а также места и роли в этих сложных 
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The article is devoted to the complex analysis of recent historiogra-
phy of the problem of evolution of state-legal life in Ukraine and adja-
cent territories borders of in the I millennium BC. – I millenium BC, as 
well as the place and role of these complex processes (alongside other 
ethnic groups) peoples of Iranian origin.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Із ХІІ ст. в історіографії історії держа-

ви і права України було й залишається 
надзвичайно актуальним питання похо-
дження південно-східної гілки слов’ян, 
а також їхньої державності, права, мови 
та культури: коли з’являються історико-
географічні поняття «Центр землі» («Пуп 
землі»), «Окраїна землі», «Край землі»? 
Коли вперше фіксується абстрактний 
«український (що проживає на краю зем-
лі) етнос» взагалі і слов’янський зокре-
ма? Коли формується його мова, особли-
ва етнічна культура, етнографічна непо-
вторність, держава? Коли з’являються на 
мапі Євразії – держави антів, склавинів, 
Україна-Русь, «Роська земля» («Руська 
земля»)? Коли з’являється перша писана 
збірка звичаєвого права «Правда Роська» 
(«Роуська правда»)? Яку роль відіграли в 
етногенетичних та державотворчих про-
цесах України-Руси іраномовні народи, 
що були сусідами праслов’ян ще за часів 
Гомера та Геродота? – запитання, на які 
вчені поки що не дали остаточної та пере-
конливої відповіді. 
Здебільшого в публікаціях науковців до-

мінує тенденційна, хоча й доволі давня та 
заяложена теорія норманського походжен-
ня терміна «Русь» та «Руського каганату» 
− «Стародавньої» Русі як східнослов’янсь-
кої держави, створеної скандинавськи-
ми завойовниками-норманами за участю 
перш за все північних − новгородських 
слов’ян, які (за словами літописця Несто-
ра чи пізнішого редактора його хроніки 
Мсти слава Володимировича, старшого сина 
Мономаха), неспроможні навести лад у 
своїй землі, запросили на княжіння дансь-
ких князів Рюрика, Синеуса і Трувора [1, 
с. 12], які й заклали цивілізаційні підва-
лини першої східнослов’янської держа-
ви, що суперечить даним більшості нара-
тивних як вітчизняних, так і зарубіжних 
джерел. Такою є офіційна новгородсько-
санктпетербурзько-московська версія по-
ходження східнослов’янської державнос-
ті, − надумана, примітивна, фальшива, що 
не відповідає історичній правді та не задо-
вольняє нині науковців як в Україні, так і 
за її межами. 

По-перше, данський «Рюрик» (Рьорік 
Ютландський), як свідчать історичні дже -
рела, ніколи не мав братів Синеуса і Тру-
вора. По-друге, у жодному з достовірних 
західноєвропейських історичних джерел 
немає очевидних свідчень про те, що він 
брав участь у східних експедиціях. По-
третє, у другій половині ІХ ст. – на поч. Х ст. 
(як показують багаторічні дослідження так 
званого Рюрикового городища в Новгороді 
А.В. Арциховським, В.Л. Яніним та інши-
ми авторитетними вченими), міста про-
сто не існувало [2]. На наше глибоке пе-
реконання, «град» над озером Ільмень, 
скоріш за все, постав завдяки зусиллям 
княгині Ольги (болгарки за походженням) 
лише в середині Х ст., коли дружина Ігоря 
(після бунту в Україні-Русі та вбивства її 
чоловіка) висилає на північ опозиційну 
києво-древлянську знать і створює тут (в 
угро-фінській землі, серед чуді, нороми, 
ямі, пермі, печори, югри, корсі, весі, мері, 
муроми та ін.) нову слов’янську (древлян-
ську, деревську) торговельну факторію 
Києва (Старого града) − Новий город (або 
Новгород). На це вказує існування особли-
вої слов’янської деревської (древлянської) 
п’ятини – адміністративно-територіальної 
одиниці поліетнічної Новгородської землі 
в період піднесення та розквіту Київської 
Русі (Х-ХІІ ст.) та з ХІІІ по ХVІІІ ст., ха-
рактерна говірка новгородців, що збере-
глася в регіоні до ХХ ст., а також постійна 
(з середини Х ст. до 1132 р.) військово-
політична та фінансова залежність новго-
родських намісників (посадників-васалів) 
від свого сюзерена – великого київського 
князя [3, с. 530 та ін.].
Як доведено істориками, археологами, 

мовознавцями, величезні (а для раннього 
середньовіччя майже безкрайні) обши-
ри Східноєвропейської рівнини, населе-
ні барвистими етносами (угро-фінами, 
балтами, іранцями, греками, кельтами, 
германцями, тюрками та ін.), тривалий 
час (століттями!) колонізувалися різними 
слов’янськими угрупованнями – централь-
ноєвропейськими, північно-західними, 
південними, які не могли водночас ство-
рити «єдину східнослов’янську державу». 
Вони створили свої окремі протидержавні 
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утворення, що тривалий час боролися з ін-
шими народами за своє власне існування 
та гегемонію в певному регіоні. Подібні 
ж цілі переслідували вищеперераховані 
автохтони, а згодом тюркські етноси, що з 
ІV по ХV ст. включно визначали етнополі-
тичне обличчя Східної Європи, особливо 
її південно-східної частини [4].
Цілком закономірно і природно, що 

найбільш інтенсивно соціально-еконо-
міч  ні та етнополітичні (державотвор-
чі процеси) протікали в тих регіонах 
Східноєвропейської рівнини, тих «Скла-
вініях», чиї етнополітичні центри розта-
шовувалися на більш важливих торговель-
но-економічних (транспортних) артеріях 
Євразії, чия еліта раніше долучилася та 
більш творчо переосмислила духовну, у 
т.ч. державно-правову спадщину антично-
го світу, взяла на озброєння космополітич-
ні ранньофеодальні світові релігії − хрис-
тиянство, іслам, іудаїзм для консолідації 
та модернізації відсталого язичницького 
суспільства, що домінувало на півночі 
Східної Європи аж до ХІ ст. включно.
Тому новгородська версія становлення 

державності прийнятна для тих, хто спо-
відує теорію існування в ранньому серед-
ньовіччі ефемерної давньоруської народ-
ності і вірить у можливість надприродного 
(нееволюційного), одномоментного, боже-
ственного походження держави та права. 
Прикро, що більш переконлива й ар-

гументована концепція ранньосеред-
ньовічного походження українців і їх 
державності, розроблена та викладена 
М.С. Грушевським у його відомих пра-
цях «Звичайна схема «руської» історії й 
справа раціонального укладу історії схід-
ного слов’янства», багатотомній «Історії 
України-Руси» та багатьох інших понад 
сто років тому і підтримана й розвину-
та його послідовниками та однодумця-
ми (М.Ю. Брайчевський, В.Д. Баран, Я.Р. 
Дашкевич, Л.Л. Залізняк, Я.Д. Ісаєвич, 
Д.Н. Козак, Г.П. Півторак та інші) у не-
залежній Україні [5], дотепер зустрічає 
спротив окремих проросійськи налашто-
ваних істориків України, політиків, чинов-
ників, які вперто не визнають історичних 
реалій раннього середньовіччя, а також 

універсальних законів етноісторичного 
поступу Європи, живуть у полоні псевдо-
історії та міфотворчості. За цими законами 
зародження більшості великих етносів се-
редньої смуги Європи сталося в ранньому 
Середньовіччі, тобто з V по VІІ столітті. 
Саме з цього часу, як доводить у своїх 
наукових працях відомий український ар-
хеолог, історик і етнолог Л. Залізняк, ве-
дуть відлік своєї етнополітичної історії 
англійці (англо-сакси), французи (фран-
ки), іспанці, чехи (богемці), поляки (ляхи), 
серби та хорвати (анти) [6, c. 242 та ін.], 
а також українці (творці празько-корчаксь-
кої (VІ-VІІІ ст.) та лука-райківецької (VІІІ- 
Х ст.) матеріальної культури [7, с. 40 та 
ін.] і предки росіян – південні слов’яни 
нижнього Подунав’я, носії волинцівської 
та роменсько-борщевської археологічних 
культур VІІІ-Х ст. [8, с. 48 та ін.].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
На глибоке переконання автора пропо-

нованого дослідження, «давньоруська» 
концепція походження середньовічної 
держави і права, що пропагує північні ци-
вілізаційні витоки історії Росії та України, 
у дуже багатьох її аспектах перекинута із 
ніг на голову і потребує новітнього пере-
осмислення з позицій історичної правди. 
Фальшування давньоруської історії ро-
сійськими літописцями та істориками, 
що розпочалося ще за князівських часів, 
продовжується в новітній Росії донині, 
тобто безперервно аж до початку ХХІ сто-
ліття. Технологію інтерполяцій, підробок, 
фальшувань, містифікацій окремих при-
дворних великоросійських літописців, іс-
ториків і публіцистів блискуче викрили у 
своїх працях знані в Україні та Росії меді-
євісти О.П. Толочко, Є.К. Ромодановська, 
С.В. Соколов, А.С. Мильніков та інші [9]. 
Тому, щоб зняти нашарування неправди (і 
просто відвертої брехні) з історії південно-
східної гілки слов’ян-українців, написати 
нову, об’єктивну історію нашої Вітчизни, 
слід залучати для цього всі відомі укра-
їнській медієвістиці джерела, всі наукові 
доробки як вітчизняних, так і зарубіжних 
істориків, археологів, етнологів, критич-
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но їх проаналізувати і бути максимально 
об’єктивним літописцем. 
Насамперед викликає серйозне за-

перечення застосування (використання) 
більшістю радянських і пострадянських 
дослідників до історії середньовічної 
Русі терміну «стародавня», «древняя». 
Оскільки у всесвітній історії прийнято 
за рубіжну дату між Стародавнім світом 
і Середньовіччям 476 р. – рік падіння 
Західної Римської імперії, то історичні 
події після зазначеного року ми, відповід-
но, будемо відносити до Середньовіччя. 
Стародавня ж історія Східної Європи 
належить до іншої доби, до іншого 
соціально-економічного укладу, до цілком 
іншої етнополітичної ситуації в регіоні, за 
якої ще навіть не існувало частини етно-
сів – учасників етно-політичних процесів 
раннього Середньовіччя.
По-друге, не можна розглядати слов’ян 

(доволі пізнє етнокультурне та етнополі-
тичне утворення в буферній зоні між іран-
цями, балтами, германцями, кельтами, фра-
кійцями, іллірійцями та греко-римським 
світом), як одвічних насельників Східної 
Європи. Сьогодні дедалі більше дослідни-
ків, зокрема таких авторитетних як О.М. 
Трубачов, Т. Лер-Сплавінський, схиляють-
ся до думки про центральноєвропейські 
етногенетичні витоки слов’янства, тому 
вітчизняним медієвістам (історикам, лінг-
вістам, археологам, етнологам, історикам 
держави і права України та зарубіжних 
країн), на наш погляд, слід пильнішу ува-
гу зосередити на вивченні етнополітичної 
історії автохтонного населення регіону – 
балтів, іранців, угро-фінів, тюрків-болгар/
булгар, присутність яких фіксується в 
Північному Причорномор’ї подекуди з ІІ-
го тис. до н.е. і які послужили різнорідним 
субстратом (етнокультурним підґрунтям) 
для слов’янських колоністів. Не можна 
не рахуватися також із тими цивілізацій-
ними впливами на місцеве населення, які 
привнесли в Північне Причорномор’я ста-
родавні хетти (хатти), кельти, кімерійці, 
скіфи, сармати, греки, готи, семіти та інші 
народи-державотворці, відомі з історії 
держави і права зарубіжних країн старо-
давнього світу.

Дуже важливо підкреслити, що ниніш-
нє покоління вчених, які професійно за-
ймаються історією Стародавнього світу, 
Стародавньої України, на наш погляд, у 
кроці від розгадки етнополітичного по-
ходження творців трипільської, середньо-
стогівської культур і культур шнурової 
кераміки, зрубної та кімерійської, а та-
кож багатьох інших археологічних куль-
тур ІV-ІІ тис. до н.е. на теренах України. 
Ці відкриття полегшать розв’язання низ-
ки проблем ранньосередньовічної історії 
Північного Причорномор’я, що накопи-
чилися на сьогодні, зокрема й походження 
етнонімів «українці» та «росіяни», їхньої 
державності, права, мови і культури. Так, 
наприклад, зіставлення лінгвістичних 
(гідронімічних) та археологічних даних 
дає змогу припустити, що за етнічним 
складом трипільці були прафракійцями, а 
близькі до них «лендельці» й носії культу-
ри кулястих амфор – праіллірійцями [10, с. 
47]. Хетти (хатти), на думку Л.А. Гіндіна, 
були першими індоєвропейцями, що зали-
шили унікальну середньостогівську куль-
туру (друга половина ІV – середина ІІІ тис. 
до н.е.), уперше приручили коня та внесли 
значне пожвавлення й динаміку в еконо-
мічні та суспільно-політичні процеси, що 
протікали на теренах Євразії від Рейну на 
Заході аж до Волзько-Камського регіону 
на Сході [11]. У наступний період своєї іс-
торії вони заселили Балкани, а згодом були 
витіснені другою хвилею індоєвропей-
ської навали до Малої Азії – в Анатолію. 
Стародавні пращури греків − ахейці 

вперше знайомляться зі своїми північ-
ними сусідами хеттами у ІІ тис. до н.е. 
Дешифровка в 1910-х роках документів 
з архівів хетських царів і численні роз-
копки в Малій Азії виявили картину ма-
сового проникнення ахейців з ХV ст. до 
н.е. на побережжя цього півострова. У 
хетських документах з�явилися згадки 
великого царства Аххіяви та імена його 
правителів, здебільшого близьких до імен 
ахейських царів і героїв [12]. Не виключе-
но, що греки, які дали назву Межиріччю 
– Месопотамія, мають відношення до на-
йменування й своїх північносхідних су-
сідів, що заселяли Анатолію. На основі 
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старогрецької мови можна спробувати по-
яснити етимологію етноніма «хатти» (від 
«хатес») як «крайні», «окраїнні», оскіль-
ки, колонізувавши на поч. І тис. до н.е. пів-
нічнопонтійські землі, греки найменували 
їх «есхатес» − «найбільш крайні» (віднос-
но до Південного Причорномор’я, Малої 
Азії), «найвіддаленіші землі Ойкумени». 
Як відомо, хетти (хатти, хеттеї) були до-
волі успішним народом, вправні у зем-
леробстві, ремеслах і торгівлі, неоднора-
зово згадувані в Біблії (в Буття, 15:19-21 
− «хеттеї»; Ііс. Нав., 3:10 – «хананеї, хет-
теї, євеї, ферезеї, гергесеї, аморреї» та ін.), 
вдало воювали зі своїми сусідами і навіть 
єгиптянами за контроль над Сирією, інши-
ми стратегічними регіонами Закавказзя, 
Малої та Близькосхідної Азії. Як вважа-
ють дослідники, саме вони залишили на-
вколо Понту та Меотиди, у Передній Азії 
(Палестині, Сирії) та Єгипті безліч топоні-
мів, гідронімів, етнонімів та антропонімів 
(хеттеї, Хет – син Ханаана (Буття, 10:15), 
Хаттусі, хатті, хетти, Хатхор, Хатшепсут 
та ін.) [13, с. 9-26 та ін.].
Продовженням середньостогівської ста-

ла культура шнурової кераміки (кінець 
ІІІ – перша половина ІІ тис. до н.е.). Носії 
цієї культури, на думку ряду вчених, мали 
безпосереднє відношення до формування 
мовних груп індоєвропейської сім’ї, зокре-
ма балтів та германців. Симбіоз (синой-
кізм) західних іранців і балтів на теренах 
України, на думку авторитетних мовознав-
ців, породив феномен слов’янства, яке в по-
дальшому під впливом зовнішньополітич-
них чинників розпадається на безліч гілок.
Тут і постає низки запитань, на які не 

просто відповісти сьогодні навіть масти-
тим історикам: який з етносів – білорусь-
кий, український чи російський з’являється 
на історичній арені першим?; якими етно-
німами найменовувалися вони сусідами 
на різних етапах свого становлення, осо-
бливо до включення до складу Київської 
Русі як поліетнічної держави? Академік 
П.П. Толочко своїми працями «Від Русі до 
України» та «Давньоруська народність» 
дає однозначно зрозуміти його особис-
ту позицію в цьому непростому питанні: 
він прибічник «давньоруської колиски», 

з якої виросли три східнослов’янські на-
роди – українці (русини, рутени), росія-
ни та білоруси [14]. Але чи все так про-
сто в історичній долі цих трьох народів? 
Чи можна так легко відкидати цілий пласт 
їхньої минувшини, яка дає зрозуміти, звід-
ки і в мові, і в антропологічному вигляді, 
і в етнографічній своєрідності, і в мен-
тальному складі характерів представників 
східнослов’янських народів стільки від-
мінностей і неповторності. А як пояснити 
надзвичайну близькість мови дунайських 
болгар і росіян, що проживають на значній 
відстані від перших? Цілком очевидно, що 
ці народи не є автохтонами на своїй землі і 
їхні долі так чи інакше пересікалися в ми-
нулому, про що досі замовчується в росій-
ській історіографії .
Не менш інтригуючим є питання по-

ходження етнонімів вищезгаданих сло-
в’янських народів, назви яких розкидані 
по всій Євразії. Наприклад, чи існував на 
європейському континенті за стародавніх 
часів (до 476 р.) народ (окрім норманів – 
за офіційною версією), протодержавний 
організм, військова громада чи будь-яка 
інша спільнота, які мали назву, що роз-
починалась на «рос»/«рус»/«рут» і могли 
передати свою назву слов'янській серед-
ньовічній державі «Роській землі», пізні-
шій Київській Русі? Цілком компетентно 
відповідаємо: існував, і не один. Але в 
російській і певною мірою у вітчизняній 
історіо графії про них чомусь воліють мов-
чати. 
Звернемося до історичних джерел – у 

яких захована важлива для нас істина, при-
крита тисячолітнім нашаруванням фактів, 
подій і процесів етногенезу слав’янських 
народів, походження політонімів Україна, 
Русь, Росія, спробуємо в них ретельно ро-
зібратися. Звертаємо увагу на глибинне ко-
ріння етнонімів, антропонімів, які мають 
у своїй основі багатозначуще ядро - рос, 
-рус. Згадаймо загадковий народ етрусків 
(імовірних переселенців на Апенніни з 
Малої Азії), що відіграв особливо важли-
ву роль у становленні Римської держави у 
першій половині І тис. до н.е. (самі себе 
вони називали «расенами»); пригадаймо 
відомих царів держави Урарту – Русу І 
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(735-722 рр. до н.е.), Русу ІІ (685-639 рр. 
до н.е.), Русу ІІІ (605-595 рр. до н.е.) і Русу 
ІV та інших.
Уже Юлій Цезар в опису Гальської ві-

йни кілька разів згадує західноєвропей-
ських «русинів (рутенів)» і відзначає, що 
в них була власна держава з військом, що 
нараховувало понад 12 тис. воїв (Com. de 
Bello Gallico І, cap. 45, Com. VІІ, cap. 5, 7, 
64, 75, 90). Цих кельтів-русинів він нази-
ває «rutheni, ruteni». Пізніше римляни, як 
зазначає полководець, прозвали кельтів 
галами. Жили вони головним чином на 
півдні Франції, хоча в умовах римської 
експансії, а згодом «великого переселення 
народів» цілком імовірні виселення руте-
нів/русинів у північно-східному напрямку 
(до Паннонії – Норика чи Прикарпаття − 
Галичини) та на інші східні (відносно їхньої 
прабатьківщини) території. Не випадково 
ми знаходимо галів за доби Середньовіччя 
розсіяних не тільки по всій Європі, а й в 
Азії та Африці. Інші римські історики (Тит 
Лівій, Мелла Помпоній, Пліній) згадують 
такі міста-порти (пристані), на південно-
му узбережжі Середземного моря та фак-
торії кельтів-русинів в Африці як Ruscino, 
Rusadir, Ruthisia, Ruspae, Rusconia, Rusi-
cade, Ruspina тощо [15, с. 18-25].

 Видатний географ і картограф анти-
чності Клавдій Птолемей (нар. бл. 100 
– помер бл. 165 р. н.е.), який у своїй фун-
даментальній праці «Географія» закар-
тографував і вербально (словесно, усно) 
прив’язав до певного природного серед-
овища кілька тисяч різноманітних топо-
німів та етнонімів, згадує серед них і такі 
як: роксолани («світлі алани», або «цар-
ські алани»), аорси, аланорси та ін.[16]. 
Йордан – відомий історик готів VІ ст., но-
тарій при полководці аланів Унтінгісі Базі, 
у своїй праці «Getica» згадує войовничий 
сарматоаланський народ росомонів [17]. 
Згадка «росів» (Hros) є також у творі VІ 
ст. – «Церковній історії» Псевдо-Захарія 
[18], інших працях. Ці етнополітичні утво-
рення, на наш погляд, мають стати (і вже 
стали) об’єктом спеціальних досліджень 
істориків Стародавнього світу, істориків-
античників, медієвістів, аби пролити 
світло правди на витоки слов’яномовної 

«України-Руси», унеможливити різного 
роду фальсифікації. До більшості вище-
перерахованих протодержавних утворень 
цілком справедливо вживати терміни «ста-
родавні хетти», «стародавні українці», 
«стародавні роси/русини», «стародавня 
Рось/Русь/Рутенія». З кінця V ст. вживати 
означення «стародавній» до об’єкта на-
шого дослідження вважаємо некоректним, 
хибним, невиправданим з точки зору уста-
леної хронології всесвітньої історії.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Оскільки після виходу у світ останньої 

фундаментальної «Історіографії утво-
рення та розвитку Давньоруської держа-
ви», написаної до того ж з марксистсько-
ленінських методологічних позицій, ми-
нуло майже тридцять років [19, c. 37-59], 
постала нагальна необхідність здійснити 
огляд новітньої літератури з питань етноге-
незу української народності, становлення 
держави і права України, а також визначи-
ти вектори подальших досліджень склад-
ної та заплутаної проблеми. Проблема ет-
ногенезу українців є чи не найскладнішою 
в історичній, археологічній, етнографічній 
науках, а тому потребує уваги та зусиль 
багатьох учених, у тому числі й істориків 
держави і права зарубіжних країн. З огляду 
на незначний обсяг публікації, це є власне 
основні найскромніші цілі цієї публікації. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Серед серйозних наукових досліджень 

останніх років істориків-медієвістів, іс-
ториків держави і права, політологів, ар-
хеологів, лінгвістів, мовознавців, етноло-
гів з’явилася низка нових підходів до ви-
рішення безперечно складної проблеми. 
По-перше, заслуговує на увагу нове про-
читання джерел істориками, лінгвістами, 
з урахуванням новітніх інтерпретацій, но-
вітньої критики попередньої історіографії, 
досягнень суміжних дисциплін.
Застосовуючи історико-географічні та 

картографічні методи джерелознавці-істо-
рики, історики держави і права, мовознав-
ці й особливо археологи посилено вивча-
ють етнополітичну історію та етногеогра-
фію Східної Європи на всіх етапах її роз-
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витку. Їхні дослідження дедалі частіше ма-
ють комплексний характер, синтетичність 
яких полягає в залученні для розв’язання 
проблеми праць учених суміжних дисцип-
лін – істориків держави і права зарубіжних 
країн, антропологів, етнологів, лінгвістів, 
мовознавців, етнографів, нумізматів та 
інших. 
Із фундаментальних колективних моно-

графій, підготовлених провідними науков-
цями Інституту археології НАН України та 
відзначених Державною премією України 
в галузі науки і техніки (2002 р.), слід виді-
лити цикл праць «Давня історія України» 
та особливо «Етнічна історія давньої 
України» (керівник авторського колекти-
ву П.П. Толочко) [20]. Хронологічні рам-
ки досліджень надзвичайно широкі – від 
появи людини на півдні Східної Європи 
близько 1 млн. років тому до ХІІІ ст. н.е. 
Особливо детально викладається старо-
давня та середньовічна історія східних 
слов’ян, яка розпочинається з рубежу 
старої і нової ер, що надзвичайно важ-
ливо для істориків держави і права, які з 
цього часу мають більш-менш правди-
ві наративні джерела. Окрім венедсько-
го, антського та давньоруського періодів 
східнослов’янської історії, автори глибо-
ко і різносторонньо показують участь в 
етногенетичних і державотворчих про-
цесах інших етносів – сарматів, гунів, го-
тів, болгар, авар, балтів, угро-фінів, хазар, 
греків-візантійців, інших народів, які ак-
тивно взаємодіяли між собою і робили ет-
нографічну картину регіону надзвичайно 
складною та заплутаною. Визначальною її 
тенденцією була поступова асиміляція осі-
лими хліборобськими племенами слов’ян 
ірано- та тюркомовних кочовиків.
Професійні археологи-медієвісти праг-

нуть знайти серед археологічно дослі-
джених матеріальних культур Серед ньо-
го Подніпров’я та наближених до ньо го 
територій насамперед такі, які мож на 
ідентифікувати з їхніми творцями чи но-
сіями − етносами писемних джерел – «ро-
сомонами» Йордана, «росами» Костян-
ти на Багрянородного, «ruzzi» чи «ruszi» 
«Баварського географа», які локалізуються 
вченими то в Подунав’ї, то в Середньому 

Подніпров’ї, то на території Дніпровського 
Лівобережжя, Сіверського Дінця, то в се-
редній течії Дону та Волги (Ітиля). 
Цим шляхом пішов, для прикладу, 

авторитетний український археолог Д.Т. 
Бе  резовець, який ототожнив літописних 
росів/русів з носіями салтівської культу-
ри [21, c. 59-74 ], а також В.В. Сєдов, який 
вважає племінною культурою історичної 
«русі» – ареал волинцівської культури. 
Саме її, на його погляд, слід ідентифікува-
ти з «Руською (Роською) землею» у вузь-
кому розумінні значення цього виразу [22, 
c. 3-15]. 
Слід вітати мужні та цілком виправда-

ні з наукової точки зору кроки окремих 
археологів-дослідників етнокультурної 
сит уації на Дніпровському лісостепово-
му порубіжжі другої половини І тис. 
н.е., які, скрупульозно вивчаючи старо-
житності, виявлені на поселеннях типу 
Пеньківки, Сахнівки, Луки-Райковецької, 
Вознесенки, Канцерки, Пастирського, 
Мар   тинівки та ін., знаходять за необхідне 
по-новому їх інтерпретувати, переглядаю-
чи таким чином застарілі погляди на них 
як виключно східнослов’янські пам’ятки 
матеріальної культури (поселення, городи-
ща, могильники, клади) таких визнаних у 
свій час авторитетів дореволюційної та ра-
дянської історичної науки в минулому як 
В.В. Хвойка, А.А. Спіцин, І.І. Ляпушкін, 
Б.О. Рибаков та інші [23]. 
Із фундаментальних монографічних 

до  сліджень в Україні останнього часу, 
при свячених давнім росам/русам, новиз-
ною та аналітичним поглядом на пробле-
му вирізняється насамперед праця Ю.В. 
Павленка «Передісторія давніх русів у 
світовому контексті» [24]. Звертає на себе 
увагу широке історичне тло, що присутнє 
в дослідженні. Автор професійно аналі-
зує відомі науці джерела, гіпотези, дум-
ки та різноманітні концепції походження 
русів, толерантно і об’єктивно, на наш 
погляд, оцінює опуси своїх попередни-
ків і сучасників, дає власне бачення про-
блеми. Дослідник доводить важливу роль 
сармато-аланського компонента в процесі 
утворення середньодніпровського сло-
в’ян ства та його державності. Зокрема він 
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зупиняється на узагальнюючих характе-
ристиках трьох основних аспектів життє-
діяльності історичних предків середньо-
вічних русів, а саме: 1) етногенетичному; 
2) соціально-економічному та суспільно-
політичному; 3) духовно-світоглядному, 
зо  крема – релігійно-міфологічному. Ціка-
вою є гіпотеза автора стосовно похо-
дження Києва на Дніпрі. Дослідник Ю.В. 
Павленко допускає можливість пересе-
лення склавинів-русинів (носіїв культу-
ри празького типу) з півдня Моравії до 
Середнього Подніпров’я та перенесення 
з середньодунайського регіону не тільки 
низки топонімів і гідронімів, як, напри-
клад, Вишгород, Київ, Русанів, р. Мурава 
(Морава) у басейні Тетерева тощо (які, 
скоріше всього, стали похідними від міст 
Вишеград, Кийова, Русовце, р. Морави із 
Середнього Подунав’я (Паннонії), але й 
більш раннього досвіду державотворення.
Серед новітніх праць, присвячених 

іраномовному населенню, що населяло 
причорноморські степи і взяло безпосе-
редню участь у етногонічних і державот-
ворчих процесах на східнослов’янських 
землях, слід також відзначити монографії 
О.Б. Бубенка «Яси та бродники в степах 
Східної Європи (VІ – початок ХШ ст.), 
«Аланы-Асы в Золотой Орде (ХІІІ-ХV 
вв.)» і «Від Аттили до Чингізхана» [25]. 
Відомий дослідник на основі аналізу на-
ративних документів, новітніх археологіч-
них розкопок і етнографічних досліджень 
переконливо доводить безперервну при-
сутність іранської етнічної складової в 
процесах мовного та етнографічного си-
нойкізму та політичної консолідації бал-
то-слов’янських, іранських, германських, 
тюркських та інших народів, результатом 
яких і стала Київська Русь.
Дедалі вагоміший внесок у питання 

об’єктивного розв’язання етнокультур-
них проблем українського середньовіччя 
роблять іноземні вчені І. Херрман, К. 
Мюл лер, В. Типкова-Заімова, А.А. Гор сь-
кий, А.Г. Кузьмін, В.В. Фомін, А.В. На-
заренко, К. Цукерман, Дан Д.Я. Шапіра та 
багато інших [26], які проливають світло 
на учасників етногенетичних процесів у 
Північному Причорномор’ї – германців, 

іранців, балтів, тюрків, угорців, алан, ан-
тів, українців та інших народів.
Упродовж останніх десятиріч особли-

во значного резонансу серед медієвістів 
набули напрацювання одного з названих 
у цій когорті − російського історика А.В. 
Назаренка, який на основі аналізу пере-
важно германських (німецьких) мовних 
форм Ruzzi, Ruci і т.п. дійшов висновку, 
що «Ruzzi» є типовим ранньосередньо-
вічним верхньонімецьким позначенням 
східнослов’янських русів [27]. Проте до-
цільність пошуку походження Ruzzi як 
аллографа етноніма «Рось/Русь», терито-
ріально пов’язаного виключно з верхньо-
німецьким (давньобаварським) ареалом, 
викликала цілком аргументовані запере-
чення [28]. 
Дослідник А.В. Назаренко переглянув 

свою точку зору і висловив нову гіпотезу 
про те, що «оригіналом для запозичен-
ня термінології Ruzzi, Ruci в латиномов-
них країнах Західної Європи VІІІ-ІХ ст. 
могла послужити слов’янська форма ет-
ноніма – давньоруська «русь» із довгим 
східнослов’янським «у», а не її гіпотетич-
ний скандинавський прототип *rops- [29], 
що теж не є переконливим. Каменем спо-
тикання є варіант із парними приголосни-
ми – Ruzzi, оскільки він «через гемінату 
(подвоєння) не дає можливості переконли-
во пояснити запозичення терміну русь зі 
східнослов’янської [30].
Хоча новітня гіпотеза вченого є більш 

переконливою ніж попередня, проблема 
залишається і чекає свого більш вдалого 
та аргументованого вирішення. Для нас і 
багатьох інших дослідників є незрозумі-
лим, чому А.В. Назаренко виключає аль-
тернативне різностороннє дослідження 
аналогічної термінології (топонімії, гід-
ронімії) фінської (наприклад, весь, корсь, 
рсь, Рось), балтської, кельтської, іранської, 
єврейської та тюркської мов, що мають 
подібні аллографи − топоніми, гідроніми, 
які могли дати (породити) відповідний ет-
нонім і навіть назву державного утворен-
ня. Не варто діяти в науці лише за прин-
ципом, висміяним геніальним Тарасом 
Шевченком ще в ХІХ ст. − «як скаже (чи 
напише) німець» («німець скаже: Ви мо-
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голи, моголи, моголи, Золотого Тамерлана 
онучата голі…» і т. ін. – значить Ви мого-
ли…) [31].
Загальновизнано, що спільносло в’ян-

ська та спільноіранська мови є дуже 
близькими між собою. Як доводять до-
слідження Т. Барроу та Дан Д.Я. Шапіро, 
серед індоєвропейських мов немає іншої 
лінгвістичної групи (окрім індійської), 
з якою зв’язки іранської були б міцніші, 
ніж зі слов’янською [32]. Це, очевидно, не 
випадкове явище. Тому на часі є глибоке 
та різностороннє вивчення багатовікової 
державно-правової, етнокультурної, релі-
гійної та мовної взаємодії двох великих 
цивілізацій – іранської та слов’янської чи 
слов’яно-балтської. 
Виключенням із ряду дослідників, які 

ігнорують чи замовчують іранський фак-
тор різностороннього впливу на південно-
східних слов’ян, є останні глибоко аргу-
ментовані лінгвістичні побудови росій-
ського мовознавця О.Н. Трубачова, який 
доводить прадавнє існування на побережжі 
Понтійського (Чорного) та Меотидського 
(Азовського) морів (Сарматії античних 
джерел), а також Таврики етноніма «рос», 
відомого грецьким історикам і геогра-
фам, автору «Гетики» Йордану та ін. 

[33]. Взаємодія з ним болгар, а згодом 
слов’ян, як вважає вчений, призводить 
до перенесення індоарійського етноніма 
на південно-східне угрупування слов’ян, 
яке з’являється та широко розселяється на 
Дніпровському Лівобережжі лише у VІІІ-
ІХ століттях. У книзі «Етногенез і культу-
ра найдавніших слов’ян» дослідник рішу-
че піддає переглядові застарілі погляди на 
формування мови і культури найдавніших 
слов’ян, проблеми слов’янського етно-
генезу і прабатьківщини слов’ян [34]. На 
жаль, раптова смерть талановитого мовоз-
навця не дала йому можливості завершити 
справу життя: багато білих плям у етноге-
незі східнослов’янських народів так і ли-
шилися не до кінця ним розкритими.

 Вельми цікавими та оригінальними є 
новітні концепції формування ранньо-
середньовічної української державності 
відомого та авторитетного орієнталіста 
Омеляна Прицака, в яких автор допускає 

і обґрунтовує можливе західне коріння 
української державності, дає пояснен-
ня походження назви етноніму україн-
ців-русинів. На думку відомого вче  но-
го-тюрколога, «джерелом для частини 
сло  в’янських етнонімів у формі РУС-Ь і 
РУС-ИН могли послужити (окрім герман-
ських, індоарійських, балтських) суб -
сті тути RUSS/RUS – кельтської форми 
(*RUT-, RUT-EN), які привнесені в Пів-
денно-Східну Європу рутено-фризько-
нор  манською торговельною кампанією, 
що діяла там в останній чверті VІІІ ст. і 
яка дала назву західно-українським пле-
менам Закарпаття та Прикарпаття – ру-
сини (рутени) [35]. Слід однак зазначити, 
що ця оригінальна концепція походжен -
ня України-Руси від кельтів-рутенів ша-
новного вченого, має свою попередницю. 
Як вище зазначалося, ще в 30-х роках 
ХХ-го ст. з «теорією кельтського похо-
дження Русі з Франції» виступав профе-
сор Українського університету в Празі 
Сергій Шелухін [36].
Більш сенсаційною і резонансною ви-

явилася публікація 1982 р. О. Прицаком 
та семитологом Н. Голбом унікального 
середньовічного рукопису, випадково зна-
йденого серед руїн каїрського передмістя 
Фустат у Єгипті, відомого в науці як «ки-
ївський лист» [37]. Це рідкісний доку-
мент кінця хазарської доби в Середньому 
Подніпров’ї, доволі давній (час створення 
близько 930 р.), написаний давньоєврей-
ською мовою, до того ж містить чимало 
цікавих фактів, які проливають світло на 
етнополітичні процеси в Східній Європі. 
Найбільш важливою інформацією лис-
та є найдавніша згадка Києва, − значного 
торговельно-економічного центру дні-
провського регіону, населеного представ-
никами різних народів. 
Аналізуючи цей унікальний документ, 

О. Прицак, як орієнталіст, реконструює 
назву Києва з іранської мови, виводячи її 
з хорезмійського особистого імені «Kuya» 
[38]. При цьому вчений спирається на свід-
чення сучасника подій, описаних у лис-
ті, арабського письменника Аль-Масуді, 
який згадує «Ахмеда, сина Куи», візиря 
хазарських військ, − можливого будівни-
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чого замку Самбатос на північному захо-
ді Хазарської держави, названого згодом 
Куівим (Києвом) градом.
Автору цієї статті також доводилося вже 

писати про можливих творців чи співт-
ворців «Роської землі» на початку І тис. 
н.е. Враховуючи історичні, лінгвістичні, 
археологічні та антропологічні дані, ми 
схиляємося до думки, що ними були най-
вірогідніше східні балти та західне угру-
повання іранців («росомонів») − автохтон-
не населення Середнього та Верхнього 
Подніпров’я, якому до середини І тис. н.е. 
(за М.І. Артамоновим – до ІХ ст.) належала 
переважна частина тутешньої гідро- і то-
понімії, пам’яток археологічних культур, 
зокрема в басейні правого допливу Дніпра 
Росі (Росава, Роставиця, Ростовець тощо), 
в Подесенні та Верхньому Подніпров’ї 
[39]. На жаль, радянська історіографія не 
приділяла достатньої уваги об’єктивному 
вивченню суспільно-політичних процесів, 
що протікали в Східній Європі за участю 
балтських, угро-фінських, германських, 
іранських і тюркських народів. Сьогодні 
розв’язання цієї актуальної проблеми є за-
вданням невідкладним.
Останнім часом найближче підійшла до 

розв’язання проблеми походження серед-
ньовічної «України-Руси» ІХ ст., на наш 
погляд, російська дослідниця О.С. Галкіна, 
яка на основі комплексу даних джерел, 
зібраних і проаналізованих фахівцями 
різних наук, опублікувала у 2002 р. над-
звичайно важливу, резонансну для схід-
ноєвропейської медієвістики монографію 
«Таємниці Руського каганату», присвяче-
ну вивченню військово-торговельної дер-
жави сармато-алан (та болгар – М.К.), що 
виникла за доби раннього Середньовіччя 
у верхів’ях Сіверського Дінця та Дону, і 
справила помітний цивілізаційний вплив 
на сусідні східнослов’янські племена, а 
також формування поліетнічної Київської 
Русі ІХ-ХІІІ ст. [40]. Незважаючи на зна-
чну і не завжди об’єктивну (наукову) кри-
тику [41], окремі нелогічні загальні вис-
новки до монографії («Гибель Донской 
Руси», «Аланы на Балтике» та ін.) і ри-
торичні запитання («Куда ушла элита?») 
[42], які часто-густо суперечать самому 

змісту праці, дослідниця (сама того не 
підозрюючи!) знайшла ту відсутню лан-
ку в історичній генезі середньовічної 
України-Руси (об’єднання Правобережної 
і Лівобережної України в єдину державу 
українсько-руської народності та пере-
несення її політичних центрів (Києва та 
Чернігова) до Середнього Подніпров’я) 
і завдала чергового відчутного удару по 
норманізму, який досі дезорієнтує гро-
мадськість і стверджує неспроможність 
еліти східних слов'ян доби Середньовіччя 
до розбудови своєї власної держави, кон-
структивної співпраці з іншими цивілізо-
ваними народами того часу у сфері еконо-
міки, торгівлі, релігії та культури.
Цілком логічним слід вважати з кон-

тексту монографічного дослідження той 
факт, що Донська Русь не загинула в пер-
шій половині ІХ ст., як стверджує автор, 
а була лише трансформована у певне 
конфедеративне утворення «Роська зем-
ля», що формується у 40-50-х рр. ІХ ст. 
у Середньому Подніпров’ї з центрами у 
Києві та Чернігові внаслідок об’єднання 
Діра та Аскольда. Про те, що частина ала-
но-болгарської еліти південного сходу 
Русі (України) залишалася на традиційних 
місцях своєї «салтівської» прабатьківщи-
ни, свідчать її матримоніальні зв’язки з 
князівськими домами Києва, Чернігова, 
Пе  реяслава-Руського, Володимира-Суз-
дальського тощо аж до ХІІ століття.
Не є логічним і запитання авторки про 

те, де ж поділася еліта Роуського каганату 
після його «падіння» чи «загибелі». У па-
раграфах «Русские названия днепровских 
порогов…», «Наследие Русского кагана-
та в договорах Олега та Игоря» та ін. ав-
тор сама ж відповідає на цю «величезну» 
для неї головоломку: салтівські Сфандри, 
Прастені-Фурстені, Алвади, Мутури, Сти-
рі, Істри, Алдани, Туробіди тощо зайняли 
почесні і відповідальні місця в механізмі 
Київської держави, що формувалася, як 
високооплачувані чиновники, диплома-
ти, релігійні діячі, у тому числі і як на-
місники великого київського князя у ве-
ликих торговельних містах – майбутніх 
престижних центрах феодальних земель-
князівств – Новгородському, Полоцькому, 
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Смоленському, Чернігівському, Переяс-
лавському, Галицько-Волинському, Воло-
димиро-Суздальському, Рязанському, Ту-
рівському, Новгород-Сіверському та ін-
ших.

Âèñíîâêè
Отже, короткий огляд новітньої істо-

ріографії Русі засвідчив зростаючий ін-
терес фахівців до вивчення проблеми 
історії Південної України-Руси, а також 
безпосередньої участі в етногенетичних 
і державотворчих процесах Середнього 
Подніпров’я іраномовних народів, що 
знайшло своє відображення у мові, мате-
ріальній культурі, релігійних віруваннях і 
численних наративних джерелах.

 Автор переконаний у певній політич-
ній складовій гальмування розв’язання 
проблеми етногенезу української народ-
ності, походження державності, права та 
культури українського народу з наукових 
позицій та позицій історичної правди. 
Заважає цьому всюдисуща на теренах 
СНД та неконтрольована останніми рока-
ми (2010-2014 рр., принаймні в Україні) 
ідеологічна машина Москви, «водячи ру-
кою» окремих горе-вчених, публіцистів, 
журналістів, які фальсифікують минуле 
українського народу, не бажаючи розкрити 
для народів світу, і насамперед російсько-
го, усю фальш псевдонаукових доктрин: 
1) М.П. Погодіна щодо «давньоруської на-
родності», якої ніколи не існувало (і яку, 
як це не дивно, нині так запекло захищає 
український академік П.П. Толочко. З чого 
б це?) та 2) «Київської Русі – як колиски 
трьох (чому тільки трьох – не зрозуміло 
– М.К.) братніх народів» В.В. Мавродіна, 
які й зараз, на початку ХХІ ст., на повну 
потужність використовуються новітньою 
російською (путінською) пропагандист-

ською машиною для відновлення «єдиной 
и неделимой» чи «союза нерушимого рес-
публик свободных» [43]. Протиставлення 
псевдонаукових традицій радянської іс-
торіографії загальнонауковим тенденціям 
розвитку сучасної медієвістики очевидно 
шкодить і українській, і російській істо-
ричній науці.
Однак переміни, ми сподіваємося, тор-

кнуться російської та вітчизняної меді-
євістики і правда історії переможе. Не 
може невеличка група непорядних «уче-
них» тривалий час обманювати велику 
кількість освічених людей на догоду окре-
мим політиканам, тим більше в умовах 
комп’ютеризації та інтернаціоналізації на-
уки, коли московська монополія на «єдино 
правильне» висвітлення і історії Київської 
Русі, і історії Московської Русі, і історії 
«Новоросії» та інших «історій» закінчу-
ється.
По-справжньому наукове розв’язання 

проблеми, на наш погляд, принесе ко-
ристь усім, дасть поштовх для вирішення 
багатьох складних питань стародавньої, 
середньовічної та інших періодів не тіль-
ки вітчизняної історії, а й історії Литви, 
Білорусі, суб’єктів Російської Федерації, 
їхніх ближніх і віддалених сусідів, водно-
час зніме ореол святості з окремих «брат-
ніх» народів, «старших братів» (у першу 
чергу зі «Святой Руси», якій понині співа-
ють оди окремі дослідники [44] і яка са-
мостійно привласнила собі цю «святість», 
«унікальність», «старійшинство», «цивілі-
зованість» (!), яка цинічно, по-хамському, 
злочинно поводиться щодо своїх сусідів, 
міжнародного співтовариства ) і покаже, 
що всі етноси, всі народи Земної кулі рівні 
перед Творцем, мають свою власну істо-
рію, власну гідність і право на існування 
як рівні серед рівних.
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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», ве-
дущие к искажению принципов правового 
конституционного государства. При всех 
своих плюсах референдумы и плебисциты 
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Референдум розглядається як один зі способів установлен-
ня конституції. Показано практику його використання в історії 
держав і країнознавчому аспекті. Вивчається феномен «плебіс-
цитарної демократії» та «бонапартизму» в сучасних умовах. 
Утверджується думка про те, що абсолютизація інститутів 
прямого народовладдя неприпустима за рахунок витіснення пар-
ламентських установ та інших представницьких форм демокра-
тії. 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 
контроль, парламент, легитимация, электорат.

The referendum is considered as one of ways of establishment of 
the constitution. Practice of its use in the history of the states and re-
gional geographic aspect is shown. It is suggested that institutions of 
direct democracy which are taken to extremes are unacceptable due 
to the displacement of parliamentary institutions and other forms of 
representative democracy. The necessity of participation of constitu-
tional justice in holding a referendum on the adoption of the basic law 
is substantiated.

Keywords: constitution, referendum, plebiscite, people poll, con-
stitutional control, parliament, legitimization, the electorate.
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при определенных условиях могут являть 
извращение демократических идеалов, 
знаменовать отход от конституционной 
практики. Поэтому использование рефе-
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 сфе-
ре конституционного права и политиче-
ской науки. К их числу следует отнести 
работы В. В. Маклакова, Б. С. Эбзеева, 
А. Н. Медушевского, Г. Дж. Бермана, 
Х. Г. фон Крокова, В. Е. Чиркина, С. А. Ава-
кьяна, Г. П. Шнайдера, 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 юстицией 
в условиях зрелого гражданского обще-
ства.
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
После распада Союза Советских Со-

циалистических Республик принятие кон-
ституции знаменовало радикальный раз-
рыв со всей предшествующей традицией 
номинального социалистического консти-
туционализма и его классовой теорией пра-
ва. Согласно подходу А.Н. Медушевского 
[1, с. 474] практическое осуществление 
стратегии социальных и правовых изме-
нений возможно только в двух основных 
формах – спонтанной и целенаправлен-
ной. Их чёткие формулы были даны соот-
ветственно Руссо и Монтескьё в XVIII в., 
а позднее развёрнуты Марксом и Вебером. 
Если говорить специально о правовой 
квалификации этих изменений, то в них 
различаются модели «конституционной 
революции и конституционной реформы» 
(о конституционных реформах, путчах, 
переворотах и восстаниях прекрасно пи-
шет И. Фэчер [2, с. 426]).
В первом случае (конституционной ре-

волюции или конституционного переворо-
та) конституция учреждается (изменяется) 
зачастую неправовым путём, с разрушени-
ем буквы, а часто и духа предшествующего 
права (Албания, Румыния и большинство 
государств СНГ). Самый яркий пример из  
Новейшей истории – нацистская Германия, 
где в 1933 г. имел место конституционный 
переворот. Гитлер в качестве канцлера раз-
рушил конституционный строй с целью 
достижения абсолютной власти, хотя 
формально не отрекался от Веймарской 
Конституции 1919 года. Существенным 
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моментом в оформлении нацистского ре-
жима стал не заговорщический и не бона-
партистский вариант, а почти легальный 
путь восхождения Гитлера к власти. После 
кончины президента Гинденбурга на спе-
циальном референдуме было одобрено 
решение правительства об объединении 
постов рейхсканцлера и президента, и это 
решение получило силу конституционно-
го закона, т.е. нацисты были озабочены 
проблемой своей легитимации, исполь-
зуя институты выборов и референдума. В 
частности, теоретик нацизма Карл Шмитт 
свою книгу «Государство, движение, на-
род» начинает именно с уточнения теории 
легального прихода нацистов к власти. 
В разделе «Государственный закон в но-
вом контексте» он пишет: «Революция в 
Германии была легитимной, то есть фор-
мально корректной по отношению к суще-
ствующей конституции. […] она легально 
произошла из Веймарской Конституции, 
отвечая сути тогдашней системы правле-
ния» [3, с. 375]. Но что осталось от духа 
этой конституции? Легальная практика 
принятия конституционных законов на 
референдумах привела к крушению Вей-
марской республики при сохранении фор-
мальных юридических рамок путём посте-
пенного изменения политического режима.
Во многом этому способствовала, с на-

шей точки зрения, господствующая на тот 
момент в Германии позитивистская право-
вая доктрина. Данный феномен (после-
дующей референдумной легитимации), 
встречающийся во многих государствах 
современного мира, где произошли пере-
вороты, имеет своё теоретическое обо-
снование: право – это всегда действующее 
право, а всякий успешный переворот, соз-
давая новое действующее право, не может 
быть оценен исходя из норм старого пра-
ва. Таким образом, «успешный переворот 
(или «революция») является правовым ак-
том, а неуспешный – антиправовым («мя-
тежом»)» [1, с. 480]. Во всех этих случаях 
происходит формальный и «духовный» 
разрыв правовой преемственности новой 
и старой конституции.
В случае конституционной реформы 

преобразования осуществляются право-

вым путём, в идеале – на основании норм 
самой конституции, фиксирующих про-
цедуры и порядок её возможного изме-
нения (Венгрия, Польша, Чехословакия). 
Например, в Испании переход от фран-
кистской диктатуры к демократической 
правовой системе включал несколько эта-
пов и результатом всего переходного про-
цесса стало принятие несомненно леги-
тимной Конституции 1978 г., признанной 
одной из лучших в современной Европе. 
Особо отметим тот факт, что разработана 
она была Парламентом (Генеральными 
Кортесами), а принята на референду-
ме. Своеобразная модель принятия кон-
ституции представлена Францией, где 
реальный переворот, осуществленный 
Шарлем де Голлем в условиях систем-
ного кризиса режима, получил правовое 
выражение. В конечном счете после до-
говорных процедур с Национальным со-
бранием конституция была вынесена на 
референдум. Получается, для де Голля 
способ легитимации имел большое значе-
ние, юридически конституционная преем-
ственность была соблюдена.
Принятие конституции через референ-

дум даже с соблюдением всех демократи-
ческих процедур и юридических правил 
не снимает с повестки дня очевидную про-
блему рациональности и эффективности. 
Если вспомнить историю возникновения 
первых референдумов и плебисцитов, то 
легко обнаруживается, что они проводи-
лись с целью выявления воли граждан по 
конкретному вопросу или вопросам (да/
нет). Но когда предметом референдума 
выступает такой сложнейший документ 
как конституция, возникают очевидные 
сложности. Объем, юридические форму-
лировки, возможность вынесения на ре-
ферендум альтернативных проектов – все 
это для большинства избирателей создает 
трудности. При кажущейся демократии 
смысл такого мероприятия остаётся под 
большим вопросом. Ясно, что избиратели 
не будут погружаться в юридические ню-
ансы документа, предпочтя этому элемен-
тарный политический выбор (поддержать 
либо нет инициатора референдума), как 
это всегда и происходит.
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На важное обстоятельство обращает 
внимание С.А. Авакьян [4, с. 378]. Он пи-
шет о том, что если на голосование ста-
вится весь текст целиком, то у избирателя 
есть возможность проголосовать «за» весь 
этот текст или «против». Вполне вероятно, 
что ему не понравится какая-то часть до-
кумента, хотя с остальным он согласится. 
Возникает непростая дилемма: либо он 
проголосует «за», следовательно, поддер-
жит документ в целом, либо из-за одного 
положения, которое он не приемлет, про-
голосует «против» всего документа.
В этом одна из ключевых загвоздок вы-

несения на референдум проектов консти-
туции. Как отмечалось выше, у граждан 
может быть недовольство именно в свя-
зи с тем, что им предлагают сказать одно 
общее «да» или «нет» документу много-
плановому, разные положения которого 
вызывают у них неоднозначное восприя-
тие. Но и выносить конституцию на рефе-
рендум постатейно – полная бессмыслица. 
Во-первых, граждане попросту не спра-
вятся с лавиной вопросов – ведь обычно 
в конституции более 100 статей (к тому 
же, многие состоят из нескольких частей, 
абзацев, пунктов). Во-вторых, как будет 
смотреться конституция, в которой одни 
статьи прошли на референдуме, а другие 
не получили поддержки? Ведь текст любо-
го нормативного акта рассматривается как 
органичное целое, и разрыв его ткани про-
сто не даст единства документа – даже при 
положительном голосовании по большин-
ству статей. Возможно, когда речь не идёт 
о глобальных конституционных измене-
ниях, допустимо выносить на референдум 
некие ключевые положения, касающиеся 
тех или иных институтов (смертная казнь, 
однополые браки, избирательный возраст, 
членство в иных организациях и т.д.). Но 
это уже речь об изменениях и поправках, а 
не о принятии конституции в целом.
Противники референдумов зачастую 

высказываются в том смысле, что для их 
проведения нужны огромные организаци-
онные усилия и материальные средства. 
Нам представляется, что если речь не идёт 
о срочном референдуме, а о планомерной 
конституционной реформе, то такая про-

блема может быть решена. Например, го-
лосование по проекту конституции можно 
совместить с иными кампаниями общего-
сударственного масштаба – парламентски-
ми либо местными выборами, хотя, при-
знаем, у этой версии есть уязвимые места.
Наконец, рассмотрим один из главных 

аргументов сторонников «против» прове-
дения референдумов по принятию консти-
туции. Как известно, во многих странах 
референдумы, будучи официально пред-
усмотрены, не проводятся вообще либо 
крайне редко. Причем речь идет о передо-
вых демократических странах – Германии, 
Голландии, США, Великобритании. Если 
Германия в своё время пресытилась гит-
леровскими голосованиями и сейчас 
предпочитает во всём профессиональный 
подход, то во многих странах изначально 
придерживались простой логики: для ре-
шения серьезных проблем есть парламен-
ты, правительства и президенты, и пусть 
они делают то, за что им платят деньги. Но 
уж если без референдума не обойтись, то 
народу для голосования представляется 
многократно выверенный проект, прошед-
ший всевозможные экспертизы и обще-
ственные оценки. Такой способ принятия 
конституции придаёт лишь дополнитель-
ный демократический «лоск» фактически 
совершённому действию. Но на то она и 
демократия, что ничего на 100% не гаран-
тирует. Достаточно вспомнить эпизод, ког-
да во Франции в 1946 г. внешне очень де-
мократический и социальный конституци-
онный проект, принятый Учредительным 
собранием, через несколько дней был от-
вергнут избирателями на референдуме.
Попытки принять конституцию на 

референдуме в обход парламента не-
однократно предпринимались и успеш-
но реализовывались в бывших советских 
республиках. Это общая тенденция для 
традиционных авторитарных обществ, где 
пытаются стремительно привить принци-
пы демократии, модернизации и консти-
туционализма. В этих случаях происходит 
очевидный разрыв с точки зрения стабиль-
ности, легитимности и преемственности 
правового развития.
Конфликт такого рода в наиболее острой 
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стадии был воспроизведён в России и до-
стиг кульминации в подавлении (в пря-
мом смысле этого слова) президентом 
Б.Н. Ельциным законодательного корпу-
са вопреки существующей конституции 
(Конституция РСФСР 1978 г.) и решению 
Конституционного Суда. Эта конститу-
ционная революция нашла выражение в 
новом документе, разработанном контро-
лируемой президентом конституционной 
комиссией и вынесенном указом на всена-
родный референдум 12 декабря 1993 года. 
Такая форма легитимации режима позво-
лила впоследствии победившей стороне 
навязать свою волю побежденным (см. 
подробно у О.Г. Румянцева [3]). Практика 
охотно была подхвачена во многих быв-
ших советских республиках (у некоторых 
из них в настоящее время от республика-
низма ничего не осталось, скорее «бона-
партизм», «султанизм», «цезаризм»), где 
постепенно уничтожаются непрочные эле-
менты гражданского общества.
Истории известны эпизоды, когда от 

референдумов по принятию конституции 
отказывались по глубоко политическим 
причинам. Например, в 1948 г. премьер-
министры германских федеральных зе-
мель на встрече в Кобленце выступили 
против принятия проекта Основного за-
кона Германии на народном референдуме, 
мотивируя это тем, что такое голосование 
придаёт ему вес, присущий окончатель-
ной конституции. Лидеры германского 
государства выступили против идеи союз-
ников о принятии конституции, посколь-
ку такой документ может быть принят 
только тогда, когда «весь немецкий народ 
получит возможность конституировать-
ся путём свободного самоопределения». 
В итоге Основной закон Германии был 
ратифицирован через ландтаги земель и 
обрёл негласный статус «временной кон-
ституции». Но когда 3 октября 1990 г. на-
циональное воссоединение свершилось в 
рамках этого закона, было принято реше-
ние сохранить его как «общегерманскую 
конституцию», т. е. в течение сорока лет 
(особенно в свете огромного массива ре-
шений Конституционного Суда ФРГ) этот 
акт приобрёл характер постоянного доку-

мента. В настоящее время вопрос о гер-
манской конституции и референдуме как 
способе ее легитимации утратил свою ак-
туальность.
Абсурдность голосований в услови-

ях авторитарных режимов и при тота-
литаризме очевидна. Приведём пример 
португальской диктатуры, которая была 
установлена военным переворотом 1926 г. 
Характерно, что правительство сосредо-
точило всю полноту власти парламента, 
осуществляя законодательную власть «де-
кретами с силой закона». В 1932 г. по по-
ручению президента министр финансов 
профессор Антонио Салазар представил 
текст конституции, который по решению 
Национального политического Совета 
(это не представительный орган) был вы-
несен на референдум. Как отмечается, 
«данный плебисцит поражает оригиналь-
ностью даже в ряду других плебисцитов, 
организованных различными диктатор-
скими режимами той эпохи. Она состо-
ит в специфической процедуре подсчёта 
голосов, которая включала в позитивное 
голосование голоса тех, кто не явился на 
него, что и объясняет тотальное одобрение 
конституции» [4, с. 211]. Такую референ-
думную практику охотно подхватили во 
многих латиноамериканских странах, а 
апофеозом стало принятие на референду-
ме Конституции Чили в 1980 г. при гене-
рале Пиночете.
Как мы убедились, осуществление ре-

ферендумных процедур при легитимации 
конституции требует большой осторож-
ности и безусловного соблюдения закон-
ности. Поэтому неслучайно в законода-
тельстве многих зарубежных государств 
предусмотрена возможность участия ор-
ганов специализированного конституци-
онного контроля в процедуре проведения 
референдумов и плебисцитов. По подсчё-
там Г.Г. Арутюняна [5], полномочиями в 
этой сфере наделены органы конституци-
онного правосудия 31 государства в мире 
(Австрия, Армения, Венгрия, Греция, Ита-
лия, Португалия и др.). Беларусь в этот 
перечень не входит.
Согласно подходу Н.В. Витрука [6, 

с. 244] по своей значимости и распростра-
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нённости функции конституционных су-
дов можно классифицировать на основные 
и дополнительные, и в числе последних 
учёный указывает дачу экспертных за-
ключений по конституционным вопросам, 
а также осуществление учредительно-
регистрационных актов по вопросам кон-
ституционного значения. Применительно 
к нашей проблеме указанные полномочия 
можно рассматривать следующим обра-
зом.
Например, функция дачи экспертных 

заключений по конституционным вопро-
сам реализуется через полномочие кон-
ституционного суда по даче заключения 
о соответствии выносимого на референ-
дум проекта основного закона (это могут 
быть изменения и поправки). С нашей 
точки зрения, в данном случае должен 
иметь место обязательный контроль, т. 
е. он должен осуществляться независи-
мо от того, имеется ли конституционно-
правовой спор. Такое решение конститу-
ционного суда безусловно императивно. 
Неконституционный проект уже на ста-
дии проверки должен прекратить своё 
существование. Так, В.А. Виноградов 
[7, с. 103] такого рода решения относит 
к категории конституционно-правовых 
санкций. Решение конституционного суда 
необходимо и при контроле (проверке) 
формулы референдума в том случае, когда 
на голосование выносится вопрос о спосо-
бе принятия конституции.
Решение конституционного суда можно 

признать учредительно-регистрационным 
актом в том случае, когда он утвержда-
ет результаты референдума. Наиболее 
полно из бывших советских республик 
такое полномочие конституционного 
суда реализуется в Молдове [8]. Все вы-
носимые на республиканский референ-
дум вопросы предварительно одобряются 
Конституционным Судом по требованию 
органа, объявившего референдум, а ре-
зультаты его (впрочем, как и выборы пар-
ламента, президента) подлежат утверж-
дению Конституционным Судом после 
рассмотрения доклада Республиканской 
комиссии по проведению референдума.
Если по поводу целесообразности дачи 

императивных экспертных заключений 
вопросов не возникает, то учредительно-
регистрационная функция не безупречна. 
Дело в том, что если в первом случае кон-
ституционные суды решают вопросы пра-
ва, то во втором им необходимо устанав-
ливать фактические обстоятельства дела, 
а это не свойственно конституционному 
правосудию. Возможно, наделение кон-
ституционных судов рассмотренным пол-
номочием оправдывается общественной и 
государственной значимостью такого ме-
роприятия, как референдум по принятию 
конституции.
Своеобразным следует признать опыт 

Российской Федерации, где по действующе-
му законодательству у Конституционного 
Суда имеются определённые полномочия 
по осуществлению референдума. Смысл 
их в том, что согласно ст. 23 Закона «О 
референдуме Российской Федерации» 
от 28 июня 2004 г. президент не позднее 
чем через 10 дней со дня поступления до-
кументов, на основании которых назнача-
ется референдум, должен направить их в 
Конституционный Суд с запросом о со-
ответствии Конституции РФ инициативы 
проведения референдума по предложен-
ному вопросу. Суд рассматривает данное 
обращение, принимает по нему решение 
и направляет его президенту. В случае, 
если референдумная инициатива признана 
не соответствующей Конституции РФ, то 
процедура по её реализации прекращает-
ся с момента вступления в силу заключе-
ния Конституционного Суда. Напомним 
также, что на референдум в России в 
обязательном порядке выносится вопрос 
о принятии новой Конституции РФ, если 
Конституционное Собрание принимает 
решение о её вынесении на всенародное 
голосование. В Российской Федерации на-
работана, обобщена и проанализирована 
практика Конституционного Суда, имею-
щая отношение к референдумам (см., на-
пример, Л.В. Лазарева [9, с. 483-488] и 
С.Э. Несмеянову [10, с. 280-311]).
Однако законодательное регулирова-

ние «референдумного дела» в Российской 
Федерации  нельзя признать оптималь-
ным. Дело в том, что после появления в 
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1995 г. Закона «О референдуме Российской 
Федерации» (с соответствующим новым 
полномочием Конституционного Суда) 
Федеральное Собрание не внесло необхо-
димого дополнения в Федеральный кон-
ституционный Закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» об особенно-
стях производства дел данной категории. 
Указанное полномочие также не включено 
в перечень полномочий Конституционного 
Суда, предусмотренный ст. 3 закона, а 
это противоречит прямому указанию 
ч. 2 ст. 3 закона. Поэтому совершенно прав 
Н.В. Витрук [6, c. 458], когда предлагает 
ввести в закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» специальную гла-
ву, посвящённую особенностям производ-
ства в Конституционном Суде по данной 
категории дел с определением оснований 
запроса и пределов проверки соответствия 
Конституции РФ инициативы проведения 
всероссийского референдума по предло-
женному вопросу (вопросам) референ-
дума.
Солидарную позицию занимает 

О.В. Брежнев [11, c. 12]. По его мнению, 
практика установления новых  полномо-
чий Конституционного Суда отдельными 
тематическими федеральными конститу-
ционными законами без внесения допол-
нений в соответствующий специальный 
закон себя не оправдывает, поскольку 
порождает много процессуальной нео-
пределённости и противоречий, которые 
способны существенно затруднить реа-
лизацию компетенции Конституционного 
Суда. Правда, как подчёркивает учёный, 
процедура реализации инициативы про-
ведения референдума, предусмотренная 
Федеральным конституционным законом 
«О референдуме Российской Федерации» 
от 28 июня 2004 г., настолько сложна, что 
есть все основания полагать, что провер-
ка соответствия Конституции инициати-
вы проведения референдума в том виде, в 
каком она предусмотрена ст. 23 вышеупо-
мянутого закона, надолго останется «спя-
щим» полномочием Конституционного 
Суда, не востребованным практически.
Дискуссионным является вопрос о том, 

вправе ли конституционный суд в порядке 

нормоконтроля  рассмотреть нормативный 
правовой акт, принятый через референдум 
(это, например, может быть закон об изме-
нениях и дополнениях в конституцию, по 
сути подразумевающих принятие её в но-
вой редакции). Неоднозначность ситуации 
нам видится в следующем.
Если говорить о Беларуси, то следует 

помнить о законодательной дефиниции 
ст. 2 закона «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь». «Решение 
референдума – нормативный правовой 
акт, направленный на урегулирование 
важнейших вопросов государственной и 
общественной жизни, принятый респу-
бликанским или местным референдумом». 
Может ли разновидностью такого реше-
ния выступать закон о концептуальных из-
менениях и дополнениях в конституцию?
Следует дать утвердительный ответ, 

но в данном случае это предполагает 
возможность его проверки со стороны 
Конституционного Суда. Однако, в техни-
ко-юридическом смысле, «решение рефе-
рендума» обозначено как самостоятельная 
разновидность нормативного правового 
акта, а такой вид акта в сферу конститу-
ционной юрисдикции (ст. 116 Основного 
закона Беларуси) формально не входит. 
Указанная «неопределённость» не что 
иное, как «дефект правового регулирова-
ния» [12, c. 11], который не преодолен по 
сей день.
В контексте рассматриваемой пробле-

мы учтём позицию В.Д. Зорькина, выска-
занную в связи с дискуссией о противо-
речии между принципами демократии и 
принципом судебного контроля консти-
туционности: «…Строго говоря, данная 
компетенция Суда должна касаться и 
акта, принятого на референдуме, и тогда 
Конституционный Суд может быть вы-
нужден принимать решение, отвергаю-
щее непосредственное волеизъявление 
населения» [13, c. 150]. Действительно, 
ситуация неоднозначна (хотя в практике  
Конституционного Суда РФ таких дел не 
было). Выход один – недопущение на ре-
ферендум на стадии превентивного кон-
троля неконституционных формул и про-
ектов.
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С учетом сказанного не вызывает со-
мнений, что вопрос о принятии или одо-
брении конституции через референдум 
является спорным и неоднозначным. В од-
них ситуациях – это олицетворение идеи 
народовластия как фундамента демокра-
тического режима, в других – её имита-
ция с самыми печальными последствиями 
(кризис, диктатура, гражданская война). 
Как пишет М.Ф. Чудаков, «нельзя ни аб-
солютизировать референдум как некую 
сверхидеальную форму представительной 
(здесь ошибка – А.П.) демократии, ни изо-
бражать его одной только чёрной краской. 
[…] … в ряде случаев [такой] референдум 
призван затушевать тоталитарные черты 
того или иного государства» [14, c. 160]. 
Референдум, как и любой институт из 
демократического арсенала, всего лишь 
один из имеющихся инструментов, и обра-
тить его можно как во благо, так и во зло.

Âûâîäû
Идея народовластия предполагает вы-

работку оптимальных форм и механиз-
мов ее воплощения на практике. К несо-
мненным достоинствам демократического 
устройства относят такие способы при-
нятия решений, которые в наибольшей 
степени отражают политическую волю 
гражданского социума. Античная Греция 
и Республиканский Рим, средневековые 
города-государства привнесли в политиче-
ский обиход плебисциты и референдумы, 
вече и петиции – столь важные демократи-
ческие институты.

Конституционализация национально-
го правопорядка обозначила проблему 
оптимального способа легализации и ле-
гитимации основного закона. Поэтому 
не случайно наиболее демократический 
институт прямой демократии – референ-
дум – оказался столь востребованным в 
условиях построения правовой государ-
ственности. Однако использование его 
при учреждении конституции не явилось 
панацеей от недемократических проявле-
ний. Более того, в ряде случаев это обора-
чивалось возникновением так называемых 
плебисцитарных демократий и бонапар-
тистских режимов. Тем самым демократи-
ческие ценности под лозунгами радения о 
народовластии оборачивались популист-
скими и авторитарными формами.
Обнаруживается интересная законо-

мерность, согласно которой западные де-
мократии (Швейцария здесь – исключе-
ние) все реже обращаются или вовсе от-
казываются от проведения референдумов, 
а в странах со слабыми демократически-
ми традициями референдумы и плебис-
циты составляют важнейший компонент 
идеологии и политической практики. 
Абсолютизация концепции народовластия 
неизменно оборачивается извращением 
демократических ценностей, а принятие 
конституции через референдум (минуя 
иные институты правового государства) 
придает дополнительный антураж легаль-
ности и легитимности происходящему, 
способствует укреплению и распростра-
нению популистско-авторитарных режи-
мов.
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Challenge problem
The analysis of modern bicameralism in 

Europe indicates its natural modernization. 
Today bicameral parliaments operate in all 

major countries: Germany, Britain, France, 
Russia, Italy, Spain, Poland. And among 
them there are both unitary and federal states. 
For a modern Europe the phenomenon of a 
unicameral parliament is quite rare.
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У статті розглянуто основні фактори, що є основоположни-
ми для еволюції структури законодавчого органу державної влади 
в різні історичні періоди. Дослідження фокусується на феноме-
ні бікамералізму тих держав, у яких розвиток парламентаризму 
характеризується специфічними особливостями. Запропонова-
но розглянути питання про визначення історичних чинників, які 
мають істотний вплив на формування двопалатної структури 
парламенту та її модифікації в демократичних європейських кра-
їнах з унітарною формою правління. Актуальність цих питань 
пов’язана з можливістю застосування двопалатної структури 
парламенту в політичній системі України.

Ключові слова: парламентаризм, бікамералізм, двопалатний 
парламент, унітарна держава.

В статье рассмотрены основные факторы, являющиеся осно-
вополагающими для эволюции структуры законодательного ор-
гана государственной власти в разные исторические периоды. 
Исследование фокусируется на феномене бикамерализма тех 
государств, в которых развитие парламентаризма характери-
зуется специфическими особенностями. Предложено рассмот-
реть вопрос об определении исторических факторов, которые 
оказывают существенное влияние на формирование двухпалатной 
структуры парламента и ее модификации в демократических ев-
ропейских странах с унитарной формой правления. Актуальность 
этих вопросов связана с возможностью применения двухпалатной 
структуры парламента в политической системе Украины.

Ключевые слова: парламентаризм, бикамерализм двухпалат-
ный парламент, унитарное государство.

This article examines the main factors being fundamental to evolu-
tion of the structure of the legislative body of the government in differ-
ent historical periods. The present research focuses on the phenomenon 
of bicameralism of those states in which the development of parliamen-
tarism is characterized by specifi c features. In this article we suggest 
to consider defi ning historical factors that have signifi cant infl uence on 
the formation of a bicameral parliamentary structure and its modifi ca-
tion in democratic European countries with a unitary form of govern-
ment. Actuality of these issues is due to the possibility of applying a 
bicameral parliament in the political system of Ukraine.

Keywords: parliamentarism, bicameralism, a bicameral parlia-
ment, unitary state.
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It can be stated that Bicameralism become 
one of the major trends of parliamentarism. 
This was discussed at the Paris Forum se-
nates, which presented evidence of existing 
modern bicameral parliaments[1].

At the same time bicameral parliaments of 
European countries differ signifi cantly from 
each other in view of existence of differ-
ent ways of forming chambers. The choices 
are usually conditioned by many factors. 
Among them we can highlight the following 
factors: experience of the historical past of a 
particular state, political traditions, national 
characteristics, etc. .. The problem of form-
ing bicameral parliaments has always been 
in the fi eld of power, politics and society, 
because the success of functioning of a bi-
cameral parliament depends largely on how 
it is formed.

A review of recent studies 
and papers

Known Ukrainian and foreign scientists 
the likes of G. Andreeva, A. Vihara A. Geor-
gitsa, L. Duguit, J. Coakley, A. Leyphart, J. 
Li sowski, M. Novikov, A. Skripnyuk, O. So -
loviev, P. Fedosov, A. Esmen and many others 
have made a signifi cant contribution to the 
study of factors that infl uence the forma-
tion of a bicameral parliamentary structure 
in European unitary states and prospects 
of introduction of bicameral parliament in 
Ukraine.

Remaining challenges
Reconstruction of parliament in Ukraine 

requires a detailed study, because there is no 
structured knowledge in Ukrainian society 
about this institution of power and its place in 
the modern world.

Draw the objectives of research
Questions about the number of houses of 

parliament and principles of its formation are 
considered as the most controversial in the 
science of constitutional law. For Ukraine, 
the problem is particularly acute because 
of its novelty. Moreover, the idea of practi-
cal implementation of bicameral parliament 
arises from time to time in the political debate 
in Ukraine. 

The main part
It is known that a bicameral system 

emerged in the England in the middle of the 
XIV century, when Parliament was divided 
into the House of Lords and the House of Com -
mons that successfully exist ever since. The 
only exception was a break of functioning of 
Chambers in the middle of XVII century. It is 
believed that a bicameral system in England 
came under the infl uence of historical condi-
tions that actually caused a peculiar nature of 
the political system of this country [2]. 

British Bicameral Parliament combined 
both conservatism and dynamism in the whole 
fi eld of its history. The less democratic pro-
cess of elections and longer term of the upper 
chamber is a clear evidence of conservatism of 
bicameral legislative system in a Westminster 
parliamentary model. Conservative form of 
the upper house is also associated with the 
concept of the decision making surveillance. 
Today, the House of Lords consists of duty 
peers, spiritual and judicial Lords and the he-
reditary peers that have gained universal suf-
frage and can along with the other be elected 
to the House of Commons [3, p. 236] 

Bicameral parliaments of the European con-
tinent were formed under the signifi cant infl u-
ence of the political doctrine of Montesquieu 
C. [4]. The basis of this model is constituted 
in the idea of representation of minorities and 
regulation authorities. According to the con-
cept C. Montesquieu, one of the chambers 
should be national, and the other one – of 
an aristocratic nature. Chambers control one 
another, providing the necessary balance of 
power. Both chambers are connected with ex-
ecutive branch. On the other hand executive 
power is balanced by the legislature. 

The development of state and society leads 
to the evolution of parliament. Parliament 
clearly refl ects tendencies in different histori-
cal periods in various countries and correla-
tion of social forces in different areas. 

As for the quality of the chambers, in cer-
tain historical periods in Europe, there was no 
state where the upper chamber was formed 
entirely on the basis of direct elections. The 
procedure of direct elections was adopted 
only for election of the upper chambers of the 
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legislature of certain U.S. states. The upper 
chamber was mainly formed on the basis of 
indirect multistage elections. Their members 
were elected by the local government bodies 
and considered by the representative of the 
communities and only indirectly by national 
representation. For example, in Belgium, one 
part of the upper house is elected by means 
of a direct vote and the other one – by indi-
rect vote. Upper chambers of Denmark were 
distributed on the basis of two-stage elections 
and appointed by the King.

But today the bicameral system in most 
European countries is an institution that has 
rather rational than historical origin. 

It is possible to agree with A. Esmen, as 
in his judgment the upper chamber is an im-
portant instrument of ensuring the balance of 
powers, because such structure of parliament 
allows the government to rely on one of the 
chambers in case of a confl ict with another 
[5, p. 81].

The writings of Duguit stated that the best 
way to avoid parliamentary tyranny is to cre-
ate two meetings, which joint work is needed 
to put a veto on laws and budget, and which, 
therefore, limit each other [6, p. 468].  

Parliament of France consisted of three 
or even four chambers for a long period of 
time. According to the Constitution of France 
of 1799 the highest authorities were the 
Senate, the legislative body and the tribunal. 
During the bourgeois revolutions the French 
Parliament consisted of one chamber.    

In 1875 a new constitution was again ad-
opted, whereby the foundations of the mod-
ern state system in France were affi xed. The 
upper house of parliament was the Senate, 
whose members were elected by indirect 
election for a term of nine years. The two 
chambers have the right of legislative initia-
tive and control over the government, but in 
practice these functions were concentrated 
mostly in the lower house - the House of 
Deputies. According to the Constitution of 
1946, the upper house, namely the Council of 
the Republic has limited powers. 

Modern French bicameral system of par-
liament was formed under authority of the 
Constitution of 1958. The question about 
the election model  of parliament was quite 

controversial. In particular, the left political 
forces were opposed to the introduction of the 
Upper House. 

The French parliament is a good example 
of the bicameralism  foundation for repre-
senting regional interests of a unitary state 
and also limitation of the power and perfec-
tion of the mechanisms of separation of pow-
ers. Conservativeness of French parliamen-
tary model refl ected in the fact that the inter-
ests of rural areas presented more votes in the 
electoral college, because even the smallest 
villages have their own council. The French 
parliament model has been successfully used 
in many other European Unitary States. 

In the fi rst half of the XIX century upper 
chambers were considered as autonomous 
public institutions with caste character, which  
represented a minority. The upper chamber 
was almost directly opposed to lower cham-
ber as a body of popular representation. 
French author of those times B. Constant 
believed that the relevant minority of repre-
sentation must be hereditary, but royal power 
should be hereditary in a constitutional mon-
archy [7, p. 61]. 

In the second half of the XIX century 
views on the the upper chamber shifted to-
wards considering it as a full counterweight 
to the lower house. The dangers of legislative 
intemperance of the lower house and even op-
portunities manifestation of despotism from 
its side were pointed out. It was believed that 
the confl ict between the legislative and exec-
utive branches is inevitable in case of absence 
of the upper chamber. 

Italian experience in the development of 
parliamentarism is a special example of the 
formation of a bicameral system. History of 
the Parliament of Italy shows a contradictory 
process of becoming parliamentary tradi-
tions. A striking example is the parliamentary 
crisis of XX century, during which the Italian 
Parliament was often subjected to the infl u-
ence of political forces and that was not prop-
erly substantiated with the needs of society.

The real development of parliamentarism 
of Italy associated with the end of World 
War II and the proclamation of the repub-
lic. Scientists have identifi ed three stages of 
development of the Italian parliamentarism: 



87

 Теорія та історія держави і права

the liberal parliamentarism of constitutional 
monarchy from 1861 to 1922, the period of 
fascist dictatorship from 1922 to 1943 and the 
period of the Second World War to the pres-
ent time. However, it is believed that the true 
parliamentarism was never inherent to Italy 
[8, p. 117, 118]. 

The constitution adopted after World 
War II does not establish a clear distinction 
between the legal status of the chambers. 
Articles 61-82 that regulate powers of two 
chambers, do not contain indication of pri-
ority of lower house even during the discus-
sion and making fi nancial bills, though the 
specifi c mechanisms for resolving disagree-
ments between them are specifi cally identi-
fi ed. Practical equality of the chambers is 
broken only when they make decisions col-
lectively (presidential elections, appointment 
of members of the Constitutional Court), due 
to the number of Senate (315 senators) and 
the House of Deputies (630 members) [9].

The Upper house of parliament in the 
Italian political tradition - considered as an 
instrument to achieve a better legislative so-
lution. Composition of the upper and lower 
chamber by party affi liation of their rep-
resentatives is practically identical, so the 
functioning of the Senate does not affect the 
stability of the political system and does not 
really helps overcome disputes in society. 

A bicameral parliament of Poland has quite 
a long history. It is believed that the Royal 
Council, which was established in the middle 
of the XIV century, laid the foundation for 
the formation of the upper chamber. Since 
the end of the XIV century, representatives 
of cities began to meet regularly what led 
to the founding of the Chamber of ambassa-
dors (Chamber of Deputies). Since 1493 the 
Polish Sejm consisted of the King, the Senate 
and the House of ambassadors and met regu-
larly in order to pass laws. 

According to historical data of Poland, 
there was a constant struggle between the 
monarchy, the Senate and Chamber ambas-
sadors for spheres of infl uence in the coun-
try. Magnates who constituted the majority 
in the Senate, tried to get more power, while 
the King wanted to make the functions of the 
Senate more deliberative. 

According to the Constitution of 1921, the 
Senate consisted of 111 persons elected for 
a term of 5 years. The Constitution of 1935 
established that both chambers of the Polish 
parliament were subordinated to the presi-
dent, who had the right to appoint one-third 
of senators. The remaining two thirds were 
elected by the people, among the contenders 
who have high levels of education and servic-
es to the Motherland. In 1946 the communist 
authorities of Poland abolished the Senate. 
Further bicameral parliamentary structure re-
vival took place in 1989.

Under the current constitution of 1997 as 
amended on April 4, 2001 the Senate is the 
upper house of the Polish parliament and con-
sists of 100 senators. The lower house - the 
Seim – is composed of 460 people. It may 
be stated that the present model of the Polish 
parliament is one of the best in the fi eld of 
representation of the population, due to a suc-
cessful combination of electoral and internal 
regulatory procedures. 

Thus, the introduction of the upper cham-
bers of parliaments in different countries was 
motivated by various reasons. For UK bicam-
eral Structure of the Parliament – is a proper 
way to avoid social and class contradictions 
in society. Bicameral Parliament of France 
reduced the confrontation between radical 
and conservative political forces. Bicameral 
parliamentary structure of Italy infl uenced 
the improvement of laws quality. In Poland, 
the establishment of a bicameral parliamen-
tary structure is the result of a compromise, 
and throughout the history the Senate avoided 
politicization and exerted a positive infl uence 
on the quality of laws.

Today, all the parliaments of the world are 
divided into two major groups: unicameral 
and bicameral. Researchers determined that 
the unicameral parliaments mostly exist on 
the small territories. It is considered that the 
average population of countries having an op-
erating bicameral parliament is less than 24 
million people. Population - is one of the pat-
terns that have effect on the structure of the 
legislature.

In the second half of the XX century the 
number of bicameral parliaments increased 
signifi cantly, and the tendency on increasing 
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their number remains in force. Bicameral par-
liaments are functioning in federal and uni-
tary states. 

Researchers identifi ed various factors that 
determined origin or liquidation of bicameral 
parliaments in the practice of European coun-
tries within different historical periods. Of 
course, it impossible to have a common opin-
ion on the above issues, but most researchers 
believe that the structure of the Legislative 
Assembly is defi ned by specifi c historical 
conditions and traditions.

G.Andreeva notes that “the number of 
chambers in certain states have repeatedly 
changed. It was not always the result of his-
torical development. Such changes were of-
ten dictated by the practice of political ma-
nipulation by the ruling elites”. In this case 
the researcher explains the appearances of 
bicameral parliaments like the tendency of 
representatives of the upper classes “locked 
together”, “two-chamber structure allows di-
vided incompatible states by its rank” [10, p. 
407-408]. However, parliamentary structure 
is quite dynamic element and can be trans-
formed according to the changes of the bal-
ance of political forces in a particular state. 

Today the Issues of the Implementation of 
a bicameral parliamentary structure are solv-
ing due to the factors of political expediency, 
effi ciency of performance, legitimacy and 
stability. Turning back to history, it’s hard 
not to notice that unicameral parliamentary 
structure emerged in the periods of formation 
of government institutions, as well as during 
revolutions or coups. Most researchers indi-
cate that the main role of the Senate in the 
state – is stabilizing role, as the second cham-
ber prevents the emergence of the confl icts 
and disputes of all branches of government. 

Despite the fact that bicameral parliamen-
tary structure is quite common in Europe, it 
does not seem possible to form a unifi ed con-
cept of a bicameral system of representation. 
Therefore, there is a need for a detailed analy-
sis of ways of forming the upper chambers of 
bicameral parliaments, because the benefi ts 
of a bicameral system depend on the differ-
ences between the chambers and the condi-
tions of their powers. 

Political and legal status of the chambers 

as well as their powers in different countries 
are usually not the same. The lower house is 
always formed by universal and direct voting. 
There are different ways of formation of the 
upper houses. Usually, the upper houses of 
parliaments are not elective (House of Lords 
UK), or elected by indirect election. 

A. Viharev identifi es three ways of electing 
members of the upper houses: an elected, un-
elected and mixed [11]. However, J. Koukli 
describes eight ways of forming bicameral 
parliaments [12, p. 151-156]. 

Method of forming of the upper house of par-
liament largely determines its powers and role in 
the system of government. A. Soloviev indicates 
that there is a correlation: strong Chambers hav-
ing a real power are elected by direct elections by 
universal suffrage of citizens. We can say that the 
more “closer” is the Chamber to the population, 
the more wider and fuller is her competence, and 
therefore, conversely, the “farther” is the Chamber 
of the voters - the weaker is its powers in practice 
[13, p. 53]. Indeed, a strong upper house of the 
Italian Parliament is elected by direct vote, weak 
Chambers in  Britain and Germany - are formed 
without the participation of voters. 

Nevertheless, the formation of the upper cham-
ber by direct vote in the European Parliament is 
quite rare. Senate of Poland, Romania, the Czech 
Republic is fully constituted by election. For ex-
ample, according to the law “On elections to the 
Sejm and Senate of Poland” of April 12, 2001 
[14, p. 14], the Senate is elected using the general, 
direct elections and secret voting by the majority 
principle of the relative majority in multimember 
districts (Article 97 of the law “On elections to the 
Sejm and the Senate of the Republic of Poland “).    

Number of elected senators depends not on 
the number of provinces. Typically, 2-3 senators 
are elected in the election district . The procedure 
for elections to Polish Senate closely tied with 
the population of the administrative-territorial 
units and the number of members. Saeima shall 
be elected by direct and secret ballot, on a pro-
portional basis. Voter has right to indicate the se-
quence number of the candidate. In Romania, the 
election of members of the Senate is conducted 
according to the proportional system, while in the 
Czech Republic using a majoritarian system of 
elections in two rounds.

Voting is usually not used for forming 
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of the upper chambers of the federal states. 
Switzerland is the only exception, where the 
members of Council of States are elected by 
its population, often the two candidates from 
each canton.  Each canton chooses the proce-
dure for the election of its representative. For 
example, a proportional electoral system is 
used in the canton of Jura, while in other can-
tons the deputies are elected by majority vote. 
Elections to the lower house of the National 
Council are held every four years based on 
the proportional system. 

The modern European trend of forming 
the upper chambers of parliament - is a “legal 
practice of transforming the second (upper) 
Chamber” in territorial or national territorial 
House “, which represents the interests of na-
tions and regions” [14, p. 14].

This principle provides a basis for the 
formation of most upper houses elected by 
the direct vote (Switzerland, Belgium, Italy, 
Poland) and those, which are elected through 
indirect elections (France, Netherlands), 
through mixed election (Spain), as well as 
chambers which members are appointed 
(Germany, Russia). This principle of for-
mation is applied in federations (Austria, 
Belgium, Russia, Germany) and in unitary 
states (Poland, Italy, France, Croatia). Today, 
there are almost no differences in the forma-
tion of bicameral parliaments of federal and 
unitary states. This leads to a lack of system-
atic differences in the mechanisms of forma-
tion and extent of powers of the upper cham-
bers in unitary and federal states” [15]. 

In terms of equality of presentation in par-
liaments of Belgium and Austria are qualifi ed 
as the most successful. But as practice shows, 
increasing the representation in parliament is 
not enough to improve the effi ciency of the 
legislative function of Parliament. It is im-
portant to develop additional mechanisms 
to improve the legal expertise and solutions 
to balance by improving the second cham-
ber and the simultaneous reduction of dif-
ferences between members of parliament, to 
avoid confl icts. The following mechanisms 
can be identifi ed: increasing age barrier for 
candidates to the upper chamber for a more 
mature part of the legislators; accounting ex-
pert qualities of the candidates; indirect elec-

tion of senators, to ensure strong links cen-
tral and state governments and other federa-
tions. Those mechanisms are very important, 
because the legislative powers are the main 
functions of Parliament.

Most of the members of the upper houses 
in Italy, Spain, Croatia, Ireland are elected 
through the direct elections. For example, 
315 senators of Italian parliament are elected 
with straight vote on a regional basis and in 
proportion to the population of each region, 
none of which (except two) can be less than 7 
senators. Voting system is mixed. Thus, 75% 
are elected by a simple majority, 25% - on a 
pro rata basis. Indirect voting is used in elec-
tions to the Senate of France. 321 Senators 
are elected by the electoral college. Electoral 
college consists of members of the National 
Assembly from each department, members 
of the regional council and members of mu-
nicipal councils. In most departments voting 
is conducted by the majority system of two 
rounds (Article. 24 of the Constitution of 
France). 

Members of the Federal Council of the 
Austrian Parliament, are elected by the land-
tags. The most populated land sends twelve 
representatives, other lands -  according to 
the number of population. The voting pro-
cedure of the Landtag is a proportional one.   
The practice of electing members of the 
upper chambers of local authorities takes 
place in Belarus. According to Art. 91 of 
the Constitution of the Republic of Belarus 
two-thirds of the Senate are elected by secret 
ballot at the meetings of deputies of local 
councils of each region and the city of Minsk. 
Upper House of Parliament - the Council of 
the Republic - is the body of territorial rep-
resentation. Method of forming of the upper 
chamber is not associated with the population 
of Belarus, but associated with the number 
of administrative areas. Eight senators are 
elected from each area. Members of the lower 
house of the Parliament of Belarus are elect-
ed by the system of direct, universal, equal 
and secret ballot[16]. Lower House provides 
the representation of the total population of 
Belarus. 

In Iceland, the lower House of Repre sen-
tatives elects members of the upper chamber. 
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In France and Ireland all members of the lo-
wer chambers can participate in the election 
of senators. 

Members of upper houses can partly be 
elected by the upper chamber. This method 
called a co-optation. That is an introduction 
to the composition of the elected body of the 
new members or candidates by the decision 
of this body without additional elections. 
Cooptation is used in the Belgian Parliament, 
where 10 members are elected by the sena-
tors. 

The principle of destination also applies. In 
particular, the Belarusian president appoints 
one third of the members of the Republic. This 
practice exists in Italy and Croatia, where the 
president appoints fi ve members. The Queen 
also appoints the peers among former po-
litical, party leaders and prominent scientists 
after presenting of their candidatures by the 
Cabinet of Ministers. The principle of hered-
ity is used in the UK and Belgium. 

There are former presidents of the republic 
among the members of the Senate of Italian 
parliament. In addition, the President of the 
Italian Republic has right to appoint fi ve 
senators by vitally for distinguished services 
before the country. All these measures are 
designed to ensure a more conservative com-
position of the upper house, compared to the 
lower house. 

Thus, the chambers of parliaments are 
formed by the direct and indirect election, by 
appointing regional government or monarch, 
as well as through co-optation. The principle 
of territorial representation is dominant, be-
cause according to this principle the composi-
tion of the majority of the upper chambers of 
the most European Parliaments is determined. 

It is clear that the chambers of parlia-
ments have different compositions and rules 
of formation, and this is the reason why the 
functional characteristics of the chambers do 
not match. But as a rule, common features of 
many parliaments are: the small size of upper 
chamber and a longer tenures of members of 
the Upper House compared to the members 
of Lower House. 

Thus, it impossible to form a single con-
cept of bicameral parliaments representation. 
Indeed, the upper chambers differ signifi -

cantly from each other. Differences lie in the 
methods of forming the upper house of par-
liament that is largely decisive for the amount 
of authority and its place in the government. 
However, the functions of the upper cham-
bers are the same: representation of the re-
gions, containment of the lower houses from 
making radical decisions, additional control 
on the quality of laws.  

A. Bulakov rightly observes: “The idea of 
a bicameral parliamentary structure is based 
on the recognition that society is heteroge-
neous in composition and involves a large 
number of groups with different interests. 
Modern democratic states are creating vari-
ous forms of political decision-making. But it 
is not possible to simultaneously take into ac-
count the different interests of all groups and 
individuals. It is not easy to determine which 
of the many interests have to be institution-
ally represented and in what form. Attempts 
to solve this problem are made on the level of 
legislative bodies under the bicameral parlia-
ment” [17, p. 51-52].

Over the last third of XX century the 
number of the bicameral parliaments have 
increased signifi cantly. This trend has a logi-
cal explanation. Because, the general benefi ts 
of bicameral parliamentary structure are: the 
ability to consider the interests of the whole 
nation and the interests of individual regions, 
the ability to improve the legislative process 
by abstaining from hasty legislative decisions 
that lead to the stability of political relations 
in society. 

But despite the obvious advantages of a 
bicameral parliamentary structure, we should 
not assume that all constitutional problems 
should be solved only by initiating activity 
of the second chamber. Outstanding English 
thinker of XIX century John Stuart Mill be-
lieved that the problem of parliamentary 
form has the secondary importance, before 
moving to the streamline of the structure 
of parliament, we should solve the problem 
of the constitutional structure, because it is 
in itself introduces a second chamber that 
will not solve these issues [18, p. 251-264]. 
Therefore, the question of the organizational 
structure of the Parliament is theoretical in 
nature, because it is impossible to increase 
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the effectiveness of activity of the legislature 
by changing its structure.

Along with the positive aspects of func-
tioning of the bicameral parliamentary struc-
ture, we must specify negative manifestations 
of this phenomenon. In particular, during the 
active discussions about implementation of 
bicameral parliamentary structure in Ukraine 
few negative features were noticed: the bi-
cameral parliament is larger in size and re-
quires much greater fi nancial cost;  the pres-
ence of the second chamber of parliament 
complicates the procedure of realization of 
legislative functions; bicameral system of 
parliament may cause a lot of confl icts.    

Ukrainian researchers have different opin-
ions on the establishment of a bicameral par-
liament in Ukraine. L. Krivenko indicates that 
establishing a bicameral legislature is not ra-
tional because of the diffi cult conditions of the 
population, society and the state at large [19]. 

According to the opinions of some schol-
ars, establishing a bicameral parliamentary 
structure in Ukraine will lead to the destruc-
tion of the Parliament legislature as a whole. 

Without going into details of the discus-
sion about the structural organization of a bi-
cameral parliament in Ukraine, in this context 
it is worth to note that quite often the exis-
tence of bicameral parliament is regarded as a 
necessary component of a democratic society. 
Bicameral parliamentary system is perceived 
by theorists of democratic development as 
a guarantee of publicity, transparency and 
protection of interests and rights of minori-
ties. There are many supporters of the idea 
of bicameral parliament, who believe that 
Bicameralism can provide real democracy of 
the legislative branch, as it may consider the 
political conjuncture and reconcile the inter-
ests of all government offi cials. In this con-
text it is worth to be noted that true democ-
racy exists only in a society that has a deep 
sense of political responsibility. In politically 
uncultured societies, democracy can not be 
settled only by the establishment of a bicam-
eral system. Therefore we can not assert that 
this or another model of parliament is more or 
less democratic. 

There is impermissible to conduct hasty 
and thoughtless reform of parliament in de-

veloping countries. The structure, composi-
tion and powers of parliament must com-
ply with real needs of the state and society. 
Choosing in favor of a bicameral system of 
parliament should be clearly reasonable ac-
cording to the characteristics and peculiari-
ties of the country. 

As rightly noted by M. Ameler: “The 
question about the number of Houses of 
Parliament is one of the most controversial in 
the science of constitutional law.   This mat-
ter constitutes the academic interest for scien-
tists who are working in the fi eld of political 
science. Addressing this issue is the result of 
political choice of every country” [20, p. 31].  

Today, various types of bicameralism that 
have been created in most European countries 
are in a constant process of improvement. 
World practice advocates the creation of a bi-
cameral parliament, as a form of parliament, 
which allows us to fi nd the balance between 
the existence of parliament and regional au-
thorities.

Establishment of bicameral parliament in 
Ukraine can defi nitely be useful in terms of the 
following factors. 

The legislative process of Ukrainian parlia-
ment needs to be improved because it is often 
“comes to a standstill.” Second chamber can 
act as arbiter of the political and legislative pro-
cess. Positive factor here can be the reduction of 
number of appeals to the Constitutional Court of 
Ukraine. This trend is evidenced by the experi-
ence of European countries, where the number 
of appeals to the courts is minimal, as well as 
open and transparent.

Establishment of the Second Chamber will 
help to strengthen Ukrainian Parliament insti-
tutionally, to formulate a new level of culture 
of Ukrainian parliamentarism. The practice of 
bicameralism as a historical phenomenon, sug-
gests that a bicameral parliament introduces ele-
ments of the political and parliamentary stabi-
lization. Problems of modern legislative pro-
cess in Ukraine is low professional level of 
Deputies.  That is, the low quality of deputies 
professional level is a problem of modern legis-
lative process in Ukraine. There is obviously a 
lack of the qualifi ed members. As a result - the 
Supreme Council often takes into account the 
private interests, but not national. Bicameral 
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structure improves the legislative work of the 
Parliament, because legislative decisions be 
re-scanned, which promotes democratic and 
political development of the state. 

It is impossible to disagree with the fact that 
the upper houses of parliaments “play the role of 
a “fi lter” in the legislative process. Division into 
two houses of parliament promotes the ba lance 
of legislative power, and multiple readings of 
laws to be passed promote its greater delibera-
tion. 

Considering the issues of democracy, Lijphart 
said that bicameral parliaments – are the sign of 
the pluralistic societies that are clearly divided 
over religious, ideological, linguistic or racial 
characteristics and form the separate commu-
nity. The model of consensus democracy is the 
most suitable for these societies [21].

Ukraine belongs to the group of multiseg-
ment states, that is why the main risk is the 
low level of democratic and social consoli-
dation. Vertical ruling is instable, and civil 
society is undeveloped as an important insti-
tutional fuse. In this case only the bicameral 
parliament is able to promote a more stable 
political development and transparency of 
relations between the center and the regions. 
Over time, the bicameral parliament can unite 
the society which was divided into classes.  
Combining regional interests with the inter-
ests of the community during the legislative 
process can serve as a stabilizing factor of 
the Ukrainian state, and can also contribute 
to the real development of the regions, to im-
prove the economic stability of the region and 
the state as a whole. This makes possible to 
achieve a high level of stability of the state 
political system [22].  

The bicameral parliamentary system is 
mainly characterized by three parameters: the 
authority of each chamber, the electoral pro-
cedures of forming chambers and proportion-
ality and adequacy of regional representation. 
Therefore, if we are talking about the forma-
tion of the Second Chamber of the Parliament 
of Ukraine, it is necessary to clearly defi ne 
the multiple positions. 

In the scientifi c literature in terms of au-
thority two types of the upper chambers of 
parliament are separated: the strengths and 
weaknesses. 

Strong bicameralism is the characteristic 
for federal states, it is when the both cham-
bers have approximately the same power. 
The model of moderate bicameralism is 
more acceptable for a unitary state because 
of its practice in France, Spain, Poland, Italy. 
Therefore, the structure of the Ukrainian par-
liament could be based on the model of un-
equal bicameralism. 

The basic principles of formation of the 
second chamber are very important. Modern 
parliaments use “direct” and “indirect” elec-
tion. For example, the upper house of the 
French parliament is formed by an elec-
toral college for a period of nine years. The 
electoral college consists of members of the 
National Assembly, members of regional 
councils and municipal councils of the lower 
level. 

It is more expedient to apply general di-
rect elections for the formation of the Houses 
of Parliament of Ukraine. This is the most 
democratic and logical way for a unitary 
state. In this context it is necessary to defi ne 
the system of elections for the lower cham-
ber. The classical model of bicameral par-
liaments provides that the upper chamber is 
the chamber of territorial or regional repre-
sentation and the lower house is the chamber 
of the political or individual representation. 
Virtually all researchers agree that the lower 
house of Parliament should be elected by the 
proportional system. The number of members 
can vary from 100 to 450 members. The es-
tablishment of the bicameral structure of the 
Ukrainian parliament may have some nega-
tive consequences. 

Researchers often note a slowdown of 
legislative work as negative consequences. 
However, the rapid adoption of the law is not 
the main activity in the process of lawmak-
ing. The main factor is the effective regula-
tion of social and public relations by the ad-
opted laws. 

We should expect procedural complica-
tions that may be formed due to the lack of 
experience to overcome differences of cham-
bers in solving the political issues by the 
independent subjects in the initial stages of 
the establishment of a bicameral parliament.  
Introduction of a bicameral parliament may 
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also create a risk of crisis in adopting the bud-
get. 

It is important to account national, but 
not the political interests, for the formation 
of a two-chamber parliament in Ukraine. 
Otherwise, the establishment of the second 
chamber can exacerbate the over-politiciza-
tion of society, and the relationship between 
the branches of government. As a result, the 
political center may shift to the executive 
branch. 

Study of the practice of bicameralism of 
unitary states suggests that the potential of 
Parliament as an institution of the legislature 
does not depend on the number of chambers, 
but depends on the political system and the 
degree of democratic political regime. 

Conclusions 
Today, the discussion about the possibi-

lity of creating a two-chamber parliament in 
Ukraine remains open. On the one hand, bica-
meral parliament in Ukraine may strengthen 
the regional representation of the legislative 
body, may also increase responsibi lity and 
quality of law-making, and perhaps even 
lead to overcome of political corruption in 
Parliament. The upper house can act like a 
stabilizer in case of blocking of the lower 

chamber. Nevertheless, the lack of develop-
ment of relations between people from dif-
ferent regions of Ukraine may provoke ten-
dencies that may provoke decentralization in 
Ukraine.

Obviously, the establishment of a bica-
meral parliament in Ukraine is closely related 
with the need of amending the Constitution 
of Ukraine. We should take into account not 
only the electoral system, but the redistri-
bution of powers between the branches of 
government and the powers of local govern-
ments too. That is, with the establishment of 
bicameral parliament in Ukraine it is neces-
sary to carry out administrative, electoral, 
tax reform. Today, the problem of forming 
a two-chamber parliament in Ukraine faces 
the uncertainty of territorial interests, which 
are closely linked with incompleteness of the 
administrative-territorial reform. 

But the main problem is the possibili-
ty of using the Establishment of the Second 
Chamber of the Parliament as a key factor in 
the redistribution of authority and resources 
of political power. In any case, the formation 
of the Second Chamber of the Parliament of 
Ukraine should not be dictated by political 
interests, but only by the level of readiness of 
society to meet such changes.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
У системі пріоритетів політики будь-

якої держави безпекові питання відіграють 
чільну роль. Безпека є однією з характе-
ристик і умов функціонування і розвитку 
соціальних, економічних та інших систем. 
Це одна з фундаментальних потреб соці-
уму. Зважаючи на еволюцію ролі та зна-
чення держави як соціально-політичного 
інституту взагалі й державного суверені-
тету зокрема, ретельне вивчення понять 
«національна безпека» та «державна без-
пека» стає однією з найбільш актуальних і 
дискусійних тем. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 
Закономірно, що ця тема завжди при-

вертала увагу багатьох дослідників, зо-
крема В. Пилипчука, І. Храбана, Г. Но-
вицького, Л. Радовецьку, С. Васильєва, 
С. Дьякова, Д. Балуєва, які вивчали загаль-
ні підходи, філософські практикування, іс-
торичні паралелі. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Потребують доопрацювання питання 

відмінності термінів «національна безпе-
ка» і «державна безпека». 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Автори мають на меті розглянути осно-

вні погляди стосовно двох понять безпеки, 
окреслити їхні відмінності від поширених 
нині трактувань, запропонувати свій по-
гляд на суть цього питання.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 
Концептуальні зрушення в усвідомлен-

ні поняття «безпека» зумовили пошук но-
вих підходів до її проблем. Нині можемо 
вести мову про фактичну підміну понять 
деякими дослідниками, коли державна 
безпека замінюється національною. Іноді 
й справді ці два терміни важко розмеж-
увати. Зрештою, як показує історія, нації 
формувалися здебільшого під захистом 
держав.
Однак це далеко не тотожні терміни. 

Так, І. Храбан зауважив, що ототожнення 
цих двох відмінних понять створює за-
грозу утвердження пріоритету інтересів 
держави над інтересами народу [1, с. 9]. 
На нашу думку, визначальним чинником 
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У статті розглянуто еволюцію поглядів на трактування 
на ціональної безпеки та державної безпеки. Відповідно до цьо-
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национальной безопасности и государственной безопаснос-
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This article examines the evolution of views on the interpretation 
of national security and state security. According to this the analysis 
of their transformation in the post bipolar period has been given.
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такого стану справ є подальший розвиток 
інтеграційних процесів, що розвиваються 
у руслі неофункціонального вчення. На 
сьогодні державна безпека – це окремий 
аспект національної безпеки, можна сказа-
ти, її підсистеми. Водночас – це ключовий 
елемент національної безпеки.
Поняття «безпека» традиційно виво-

диться від латинсь кого «securitas» (без 
турботи, страху) і фактично завжди сто-
сується певного стану суб’єкта, при яко-
му той не відчуває для себе загрози чи 
може ефективно їй протидіяти. Що ж до 
державної безпеки, то її захист існував з 
давніх-давен. Тривалий час вона усвідом-
лювалась як вузько воєнна і зовнішньопо-
літична та зводилася до захисту країни від 
зовнішніх ворогів, безпеки державних ін-
ституцій, боротьби з внутрішнім ворогом. 
В основі всіх уявлень про безпеку лежали 
поняття «боротьби» та «співробітництво». 
Загалом, у давнину усвідомлення безпе-
ки не виходило за межі звичних уявлень і 
трактувалось як відсутність небезпеки чи 
зла для людини. 
Попри те, що держава вживала заходів 

задля забезпечення своєї безпеки з най-
давніших часів, вести мову щодо відповід-
ної термінології та навіть інституційного 
закріплення цієї діяльності ми не можемо. 
У термінологічному словнику, що відо-
бражав набутий досвід державних органів, 
еквівалента поняття «державна безпека» 
тривалий час не було. Тож варто погоди-
тися із С. Соловйовим, який, щоправда, з 
іншої причини сказав досить афористично 
і мудро: «Немає слова, отже, не було й чіт-
кого поняття, не склався і самий предмет 
цілковито» [цит. за: 2, с. 9].
Про спробу осмислення державної без-

пеки як явища можемо говорити з появою 
вестфальської системи міжнародних від-
носин, коли й з’явилося поняття націо-
нальної держави як суб’єкта міжнародних 
відносин, наділеного суверенітетом, що 
докорінно відрізнявся від попередніх ди-
настичних уявлень про державу і суспіль-
ство. 
Саме тоді здійснювалися й певні спроби 

теоретичного розроблення цього поняття. 
Досить цікаву версію запропонував один 

із основоположників теорії поліції Й. Зо-
ннефельс. Він вважав, що безпека – це та-
кий стан, за якого нікому не варто нічого 
боятися. Стан держави, за якого немає по-
боювань, становив суспільну безпеку [3, 
с. 10].
Щодо власне державної безпеки, уяв-

лення залишалися відверто архаїчними. 
Аналіз кримінального законодавства дає 
нам підстави вважати, що державна безпе-
ка зводилася передусім до безпеки динас-
тії, яка розглядалась як символ сувереніте-
ту. Такі уявлення зберігалися навіть на по-
чатку ХХ ст. Так, у тлумаченні державної 
зради в Російській імперії законодавець на-
голошував, що при кваліфікації державних 
злочинів першочергова увага звертається 
на факт порушення присяги у дотриманні 
підданської вірності. Усі інші злочини ви-
пливали з цього [3, с. 108].
На рубежі XIX-XX століть в очікуванні 

політичних криз і початку бойових дій від-
булося загострення таємної боротьби між 
державами. Одним з елементів цього яви-
ща стала спроба урядів багатьох держав 
систематизувати окремі заходи, спрямова-
ні на захист держави. Певні кроки в цьо-
му напрямі було зроблено при підготовці 
«Декларації про правила ведення війни» 
на Брюссельській конференції в 1874 р. [4, 
с. 83].
Згодом російський учений І. Тарасов 

започаткував дослідження проблем забез-
печення безпеки через аналіз загроз, які 
поділив на загальні та приватні. Водночас 
він не виділяв чітких відмінних ознак, що 
дали б змогу  розмежувати та згрупувати 
засоби боротьби з цими двома видами за-
гроз. З цього приводу А. Малигін заува-
жував, що «через специфіку історичного 
розвитку суспільства і влади, термін «дер-
жавна безпека» усвідомлювався значно 
ширше – як безпека суспільства» [цит. за: 
5] Тобто сучасні уявлення про національ-
ну безпеку далеко не є чимось новим.
Щодо самого терміна «державна без-

пека», то вперше дотично про це йшлося 
в «Положенні про заходи щодо охорони 
державного порядку громадського спо-
кою», прийнятому в Російській імперії 14 
серпня 1881 року. Аналіз правозастосов-
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ної практики дає змогу нам стверджувати, 
що законодавець, не використовуючи са-
мого терміна, запропонував свій погляд на 
державну безпеку, який певною мірою пе-
редував відповідному тлумаченню радян-
ських учених, про що йтиметься нижче. 
Особливого поширення термін «без-

пека» набуває на початку ХХ століття. 
Причому в практиці він використовується 
поряд із понятійною парою «війна – мир» 
[6, с. 94]. Протягом 1908-1911 рр. трива-
ло розроблення відповідного понятійного 
апарату.
Нарешті в часи СРСР в офіційне вико-

ристання вводиться і сам термін «держав-
на безпека». У липні 1934 р. при утворен-
ні НКВС СРСР у його складі з’являється 
установа, що так і називається – Головне 
управління державної безпеки. Значною 
мірою цей термін відображав офіційний 
погляд керівництва країни про пріоритет 
інтересів держави над інтересами суспіль-
ства в цілому та інтересами особи зокрема.
У 1936 р. термін вводиться до тексту 

Конституції СРСР і починає вживатись 
у нормативно-правових актах, науково-
правовій літературі.  Це поняття охоплю-
вало заходи, спрямовані на боротьбу з під-
ривною діяльністю супротивника. Переду-
сім, посягання на державну незалежність, 
територіальну цілісність чи воєнну могут-
ність СРСР [7, с. 117]. Аж до 50-х років 
ХХ ст. він використовувався без будь-яких 
роз’яснень щодо його значення. Щоправ-
да, у подальші роки аналіз державної без-
пеки не мав системного, комплексного ха-
рактеру і здійснювався в рамках окремих 
науково-дослідних установ спеціальних 
державних органів. 
У дискусіях щодо визначення цього 

поняття частина авторів висвітлювала 
державну безпеку як стан непорушності 
суспільного устрою, територіальної ці-
лісності держави й незалежності у визна-
ченні зовнішньої та внутрішньої політики. 
Окремі автори розглядали державну без-
пеку як стан захищеності від «підривної 
діяльності» супротивника. При цьому 
державна безпека СРСР полягала в захи-
щеності основ суспільного й державного 
устрою країни. 

Зрештою, і автори історії радянських 
органів державної безпеки зауважували, 
що ті є невід’ємною частиною механізму 
радянської держави, створені для захисту 
завоювань соціалізму від посягань зовніш-
ніх і внутрішніх ворогів. Захист державної 
безпеки містив сукупність заходів різних 
органів радянської держави в боротьбі з 
підривною діяльністю імперіалістичного 
табору і діями ворожих елементів усеред-
ині країни. Функцією ж КДБ був безпосе-
редній політичний захист [8, с. 3-5]. Під 
останнім можемо розуміти захист держав-
ного ладу СРСР. Є підстави стверджува-
ти, що фактично ототожнювалися заходи 
із забезпечення державної та політичної 
безпеки (остання трактується як комплекс 
заходів, спрямованих на збереження кон-
ституційно легітимізованого політичного 
ладу держави, забезпечення державотво-
рення та конструктивної політики).
Відтак маємо досить повне і вичерп-

не тлумачення державної безпеки. Варто 
звернути увагу на недооцінку військової 
загрози. Автори чітко відображали того-
часні ідеологічні уявлення, зауважуючи, 
що органи державної безпеки за характе-
ром своєї діяльності були політичними ор-
ганами, покликаними захищати радянське 
суспільство від підривних дій розвідок ім-
періалістичних держав. 
Деякі науковці розкривали поняття 

«державна безпека» через систему сус-
пільних відносин, що забезпечують за-
хист державного й суспільного устрою, а 
в основу визначення державної безпеки 
покладали стан захищеності від підривної 
діяльності противника. Так, Л. Григорян 
зазначав, що державна безпека – це стан 
непорушності основ суспільного та дер-
жавного ладу. А на думку Ю. Булигіна, 
державна безпека – такий стан держави, за 
якого забезпечено стійкість її суспільно-
політичного ладу [9, с. 17]. 
Науковець Г. Новицький виділяє групу 

авторів, які наполягають на тому, що дер-
жавна безпека – це не що інше, як здатність 
радянської держави протистояти ворожим 
силам і захищати інтереси народу. Безпека 
радянської держави, на їхню думку, є ста-
ном, що характеризується здатністю дер-
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жави протистояти натискові ворожих сил 
і захищати інтереси трудящих або всього 
суспільства (в умовах загальнонародної 
держави) [10, с. 24-25].
У Великій радянській енциклопедії тер-

мін «державна безпека» трактується як 
сукупність заходів, які здійснюються для 
захисту існуючого державного та суспіль-
ного ладу, територіальної недоторканності 
й незалежності держави від підривної ді-
яльності розвідувальних та інших спеці-
альних служб ворожих держав, а також 
від противників існуючого устрою усеред-
ині країни [11, с. 151-153]. Відповідно до 
цього уточнювалося, що органи державної 
безпеки соціалістичних держав є знаряд-
дям соціалістичної держави, покликаним 
захищати соціалістичні завоювання тру-
дящих. 
Водночас автори юридичного словника 

замість поняття «сукупність» запропону-
вали більш доречний термін «система», 
котра мала бути спрямована на охорону 
політичних та економічних основ радян-
ської соціалістичної держави, її держав-
них кордонів [12, с. 175-176].
Таким чином, в основу радянського 

тлумачення було покладено  поєднання 
понять «стан» і «здатність», щодо яких 
велась мова про «систему заходів». Відпо-
відно до цього і було витлумачено поняття 
«державна безпека». Так, автори Контр-
розвідувального словника зауважували, 
що державна безпека – це стан міцності 
незрушності й непохитності суспільного 
та державного ладу СРСР в умовах існу-
вання як внутрішніх (у перехідний період), 
так і зовнішніх класово-ворожих сил; здат-
ність радянської держави протистояти під-
ривній діяльності зовнішніх і внутрішніх 
ворогів [7, с. 72-73].  Згодом популярнос-
ті стало набувати визначення державної 
безпеки як системи суспільних відносин. 
Так, Ю. Долгополов стверджував, що саме 
суспільні норми регулюють сукупність 
відносин, які забезпечують непорушність 
державного і суспільного ладу країни, її 
військового потенціалу й суверенітету та 
становлять державну безпеку. 
Істотні зміни в політичній та економіч-

ній ситуації в країні наприкінці 1980-х 

років зумовили перегляд концепції забез-
печення безпеки держави, вихід вивчення 
проблем безпеки за межі закритих установ 
колишнього СРСР. Показовою стала пу-
блікація в журналі «Комуніст» В. Рубано-
ва «Від культу секретності до інформацій-
ної культури». Згодом він підкреслив під-
порядкований характер інтересів держави 
інтересам суспільства, наголосивши на 
суспільній функції держави з погляду без-
пеки [13, с. 49]. Забезпечення державної 
безпеки ним ототожнювалося з необхід-
ністю самозбереження держави та її роз-
витку. 
Слід зазначити, що в СРСР термін 

«державна безпека» розумівся набагато 
ширше, ніж «безпека суспільства», що зу-
мовлювалось особливостями історичного 
розвитку суспільства та влади. Сфера без-
пеки завжди була монополією держави і 
не тільки в практичному сенсі, а й у теоре-
тичному. Самому ж уявленню про безпеку 
притаманний досить обмежений характер 
[10, с. 25-26].
Питання безпеки були окремим соці-

альним інститутом, що стояв вище бага-
тьох інших. Ці проблеми гостро позна-
чилися в період перебудови. Саме вони 
зумовили хворобливе реагування суспіль-
ної свідомості й неадекватне емоційно-
психологічне сприйняття зусиль держави 
із забезпечення безпеки. Хвилі  швидше 
емоційних, ніж професійних суджень фак-
тично заперечували саму ідею інституту 
державної безпеки. Усвідомлення необ-
хідності розумних обмежень прийшло 
лише в останні роки. Так, Д. Вєдєнєєв 
розглядає тогочасні виступи як складову 
розвідувально-підривної роботи [14, с. 
6-7].
У постбіполярний період процеси сві-

тового розвитку останнього часу – глоба-
лізація, руйнація двополюсного світового 
порядку, цивілізаційна криза – призвели 
до появи нових викликів і загроз, як на-
слідок – до нових підходів у вирішенні 
проблем безпеки будь-якої країни. По-
при застереження ряду фахівців, поняття 
«безпека» набуло надто розмитого зна-
чення, на що вказує поширеність терміна 
«сек’юритизація». З’явилася концепція 
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human security,  наука сек’юритологія. Од-
нак остання зводиться до безпеки життє-
діяльності.
У результаті цих тенденцій відбулася 

зміна ролі держави в сучасній світовій 
політиці. Хоча режим суверенітету й не 
ставиться під сумнів, класичний вест-
фальський суверенітет залишився в мину-
лому. Розпочалося переосмислення ролі 
держави в суспільному житті. Не можна 
не погодитися з Г. Новицьким, який вка-
зав на гіпертрофовані в минулому функції 
держави та необхідність їх зменшення при 
зростанні ролі громадянського суспіль-
ства. 
Низка постсоціалістичних країн у 

нормативно-правовій базі мала закріпле-
ні положення, що істотно зближували по-
няття «державна безпека» та «національ-
на безпека». В Україні це знайшло своє 
відображення в новій назві спецслужби 
– Служба національної безпеки Украї-
ни (СНБУ). Однак невдовзі законодавець 
осягнув різний за завданнями й обсягами 
об’єкт забезпечення безпеки, що випливав 
би з нової назви спецслужби. Тож логіка 
взяла своє, і спецслужба отримала ниніш-
ню назву – СБУ. 
Російський учений С. Гончаров фактич-

но ототожнив ці два поняття, запропону-
вавши  під безпекою країни (національ-
ною безпекою) розглядати захищеність 
якісного стану суспільних відносин, що 
забезпечують прогресивний розвиток сус-
пільства за конкретних історичних і при-
родних умов від небезпек, джерелом яких 
є внутрішні й зовнішні суперечності, що 
також заслуговує на увагу. Саме такий 
підхід – вивчення суперечностей, які на-
роджуються і зникають, дає можливість, 
на думку вченого, своєчасно вносити змі-
ни до законодавства залежно від появи чи 
припинення дії загроз [9, с. 20].
Варто підкреслити, що концепція на-

ціональної безпеки держави перманентно 
розвивається відповідно до цінностей, які 
нація вважає пріоритетними на певному 
етапі історичного розвитку. Разом з тим 
сфера безпеки суспільства продовжує за-
лишатися цариною держави. І це певною 
мірою виправдано, адже держава переду-

сім є механізмом забезпечення безпечного 
існування соціуму. Так, Г. Новицький, як 
прихильник теорії суспільного договору, 
зауважує, що саме безпека соціуму є осно-
вним пунктом «угоди», яка укладається 
між суспільством і найманим ним держав-
ним апаратом [10, с. 5].
Перегляд поглядів на безпеку спричи-

нив дискусію щодо співвідношення без-
пеки держави, особи і суспільства. Люди-
на, суспільство і держава виділяються як 
основні об’єкти безпеки державно орга-
нізованого суспільства. Однак основним 
суб’єктом забезпечення безпеки є пере-
дусім держава, що здійснює функції в цій 
галузі через органи законодавчої, виконав-
чої та судової влади. При цьому державна 
безпека належить до систем управління та 
інституту держави, оборони й державної 
таємниці, а національна безпека – до духо-
вної, моральної, екологічної сторін життя 
нації [4, с. 46-47]. Зрештою, як справед-
ливо зазначають сучасні дослідники, кон-
центрація зусиль на державній безпеці чи 
розгляді безпеки особистості, як чомусь 
протилежному до безпеки держави, є не-
правомірною [15]. Не можна не звернути 
увагу й на істотну відмінність між понят-
тями «етнічна нація» та «політична нація» 
(під етнічною нацією мається на увазі пев-
на етнічна група; що ж до політичної, то 
нині такою вважається спільнота громадян 
певної держави), що свого часу істотно 
вплинуло на відторгнення поняття «націо-
нальна безпека» багатьма фахівцями.
Стосовно останнього поняття законо-

давець дає таке визначення: «національна 
безпека − захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспіль-
ства і держави, за якої забезпечуються ста-
лий розвиток суспільства, своєчасне вияв-
лення, запобігання і нейтралізація реаль-
них та потенційних загроз національним 
інтересам…» [16]. Самих загроз у різних 
сферах суспільства закон нараховує понад 
70, причому переважна більшість із них не 
стосується державної безпеки, а низка по-
ложень ст. 7 прямо стосується міжнарод-
ної безпеки. 
У свою чергу державна безпека може 

бути визначена як свобода від загроз функ-
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ціонуванню державного апарату при одно-
часному створенні умов для його розвитку 
й діяльності на користь суспільству.
Однак, якщо відмовитися від поняття 

«державна безпека» чи розглядати його 
в контексті національної безпеки, втра-
чає чіткість сфера діяльності спеціальних 
служб держави, виникає бажання наділи-
ти їх невластивими функціями. При цьому 
стає другорядною їхня основна діяльність 
[9, с. 20]. Зрештою, державна безпека не 
може бути ефективною без постійної під-
тримки і мусить складатися як із суспіль-
ної, так і з державної підсистем безпеки.
Нині більшість авторів визначають без-

пеку як певну характеристику стану сис-
теми та її основних складових. З огляду 
на це заслуговують на увагу висновки 
С. Гордієнка про те, що сучасне трактуван-
ня безпеки як стану захищеності конкрет-
ного соціального об’єкта (особи, суспіль-
ства, держави) позитивно сприймається в 
політичних і наукових колах [17, с. 115].  
Саме такий підхід у 2001-2004 рр. взято за 
основу при визначенні терміна «держав-
на безпека» в різних виданнях науково-
практичного коментаря до нового Кримі-
нального кодексу України. 
Зрештою, саме ст. 111 Кримінально-

го кодексу України чітко вказує на те, що 
законодавець вважає посяганням саме на 
державну безпеку: «діяння, умисно вчи-
нене громадянином України на шкоду 
суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканності, обороноздатності, 
державній, економічній чи інформаційній 
безпеці України…»
Так, у коментарі за редакцією М. Поте-

бенька і В. Гончаренка зазначено, що дер-
жавна безпека України – стан захищеності 
корінних підвалин суспільства, державних 
інститутів, необхідних для виконання дер-
жавою своїх функцій з управління загаль-
нозначущими справами суспільства. У 
виданні за редакцією С. Яценка вказано, 
що державна безпека України – стан за-
хищеності державної влади, суверенітету, 
територіальної цілісності, обороноздат-
ності, спокою людей (народу), громадської 
злагоди, довкілля, національної й релігій-
ної рівності. На відміну від викладеного 

в першому виданні, в основу останнього 
варіанта визначення покладено саме стан 
захищеності, тобто застосовано інший 
підхід [9, с. 18].
У подальшому термін було доопрацьо-

вано й запропоновано таке визначення: 
«державна безпека – це стан захищеності 
державної влади, суверенітету, територі-
альної цілісності, обороноздатності, спо-
кою людей (народу), громадянської зла-
годи, довкілля, національної і релігійної 
рівності» [18, с. 231].
Шкода, але на подальших коментарях 

позначилися реалії часу. У коментарі за 
редакцією П. Андрушка, В. Гончаренка та 
Є. Фесенка державна безпека вже не зга-
дується. Водночас певні міркування з цьо-
го приводу висловлюються в коментарі до 
ст. 111 (державна зрада). Безпосереднім 
об’єктом державної зради є суверенітет, 
територіальна цілісність і недоторкан-
ність, обороноздатність, державна, еконо-
мічна чи інформаційна безпека України 
[19, с. 271]. Усе це характеризувалось як 
складові національної безпеки.
Варто відзначити контррозвідувальний 

аспект тлумачення державної безпеки в 
Кримінальному кодексі України. Водно-
час це не вичерпувало самого поняття, 
на що вказував А. Ніколаєв, констатуючи 
посилання на розвідувально-підривну ді-
яльність іноземних спецслужб. Такий під-
хід закріплено законодавством України, 
відповідно до якого контррозвідувальна 
діяльність – спеціальний вид діяльності у 
сфері забезпечення державної безпеки [9, 
с. 19].
Як зазначає В. Погорілко, «державну 

безпеку можна розглядати не лише як пев-
ний стан держави (державного ладу) і як 
захищеність її суверенітету, незалежності 
та інших інститутів, але й як діяльність, 
тобто визначити державну безпеку і як 
вид діяльності держави (її функцію), який 
прийнято називати забезпеченням держав-
ної безпеки» [20]. 
Тож, на нашу думку, задля правильно-

го з’ясування поняття «державна безпе-
ка», слід звернути увагу на власне держа-
ву. Остання виступає як окремий суб’єкт 
конституційно-правових відносин у ціло-
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му та суб’єкт забезпечення державної без-
пеки зокрема, виконує функції забезпечен-
ня оборони й національної безпеки. 
Державна безпека формується на осно-

ві безлічі об’єктивних і суб’єктивних про-
цесів і як складна система розглядається у 
взаємозв’язку таких її базових функціо-
нальних елементів, як  інтереси, загрози, 
захист. Тож у політико-правовому аспекті 
поняття «безпека» можна трактувати як 
результат діяльності держави, спрямова-
ний на досягнення завдань із забезпечення 
власної та національної безпеки. Водно-
час розвиток суспільства зумовив виділен-
ня економічної та інформаційної безпеки 
в самостійну функцію як держави, так і 
суспільства. Серед складових державної 
безпеки ми можемо відмітити економічну 
безпеку, інформаційну безпеку, боротьбу 
із сепаратизмом, протидію політичній ра-
дикалізації суспільства.
Найбільш прийнятним сучасним ви-

значенням держави є її трактування як 
організації політичної влади, необхідної 
для виконання як класових завдань, так і 
загальних справ, що випливають із приро-
ди будь-якого суспільства. Це визначення 
точніше за інші й характеризує не лише 
поняття, а й соціальне призначення дер-
жави як інституту, що обслуговує інтереси 
класів і груп, що перебувають при владі, та 
самого суспільства.
У загальній теорії держави і права ви-

діляються такі основні ознаки і риси дер-
жави: наявність апарату публічної влади, 
територіальних одиниць, суверенітету, 
законодавства, грошової системи, систе-
ми позик, оподаткування та фінансового 
контролю [21]. Відповідно, саме їх захи-
щеність, на нашу думку, і можна вважати 
ознакою державної безпеки.
Тож ми знову повертаємося до питання 

суверенітету, про подвійну природу якого 
влучно зауважив М. Капітоненко. Окрім 
суверенітету зовнішнього як захище ності від 
впливу інших держав, він передбачає вну-
трішній сувере нітет – абсолютизацію дер-
жавних інтересів, їхнє цілковите пануван ня 
над інтересами суспільства, людини чи со-
ціальних груп [22, с. 209].
Відповідно, й державна безпека має два 

важливі аспекти. Внутрішній передбачає 
систему законів, спрямованих на охорону 
державних інтересів у гуманітарній, полі-
тичній та економічній сферах, і проведен-
ня ефективної внутрішньої політики дер-
жави, яка забезпечує цю систему заходів; і 
зовнішній, під яким мається на увазі суве-
ренітет, територіальна недоторканність та 
обороноздатність держави.
Невіддільними від них ми вважаємо 

«державний інтерес» і «державний меха-
нізм», що його реалізує. 
Державний інтерес, тобто усвідомлення 

життєво необхідних потреб країни, стано-
вить одну з ключових складових державної 
політики. Саме на основі державної безпе-
ки й будується державний інтерес, оскіль-
ки вона є однією з таких життєво важливих 
потреб. Водночас слід зауважити, що інтер-
ес не можна класти в основу державної без-
пеки.
Щодо механізму держави, то не деталізу-

ючи його, лише наголосимо на відміннос-
ті цього поняття від поняття державного 
апарату. Попри чимало спільних рис у цих 
термінах, державний апарат є складовою 
механізму держави. А його захищеність – 
однією зі складових державної безпеки.
Таким чином, державна влада – це сис-

тема сформованих у порядку, передбаче-
ному Конституцією та законами України, 
органів, які уособлюють законодавчу, ви-
конавчу і судову владу. Державний апарат 
виступає в якості інструменту, за допомо-
гою якого державна влада втілює в жит-
тя волю народу. Невід’ємними ознаками 
державної влади є її суверенність, тобто 
верховенство, повнота, неподільність, са-
мостійність, незалежність від будь-якої 
організації (або особи) як усередині краї-
ни, так і за її межами [19, с. 264; 18, с. 227]. 
Тож, фактично, питання державної безпеки 
зводиться до питання захищеності держав-
ної влади.
Цікава думка про тотожне сприйняття 

за сучасних умов понять «державна без-
пека» і «безпека держави» була висловле-
на С. Гордієнком, який запропонував такі 
визначення: безпека держави – це спро-
можність системи суспільних відносин (у 
політичній, економічній, воєнній, науково-
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технічній та інших важливих сферах ді-
яльності суспільства), що безпосередньо 
пов’язана із забезпеченням оптимального 
функціонування її інститутів (насамперед 
державної влади), забезпечити безпеку 
держави, особи і суспільства за конкрет-
ного балансу їхніх життєво важливих ін-
тересів; державна безпека – форма (різно-
вид) національної безпеки, що передба-
чає спроможність держави забезпечувати 
стабільне функціонування державних та 
суспільних інституцій, а також стан їхньої 
захищеності від потенційних і реальних 
загроз [19, с. 115].
Проти такої тотожності категорично ви-

ступили С. Володін, А. Ніколаєв, А. Опа-
льов, ряд інших учених. З огляду на напра-
цювання російських науковців А. Опальов 
пропонує визначити державну безпеку як 
стан захищеності основ конституційного 
ладу, політичного, економічного, оборон-
ного, науково-технічного та інформацій-
ного потенціалу держави від зовнішніх і 
внутрішніх загроз, спричинених інозем-
ними спецслужбами та організаціями, зло-
чинними структурами, групами чи окре-
мими особами. На думку вченого, у ши-
рокому розумінні державна безпека – це 
захищеність підвалин існування держави, 
тобто державна безпека є вищим зрізом 
національної безпеки. І не можна зістав-
ляти її з іншими видами безпеки як рівно-
порядкову. Державна безпека охоплює всі 
інші види безпеки, виокремлюючи в них 
свій об’єкт [9, с. 20].
Тож ведучи мову про державну безпеку, 

слід її звести до безпеки держави, тобто 
стану надійної захищеності життєво важ-
ливих інтересів і докорінних основ існу-
вання останньої. Безпека держави означає 
захищеність політичної системи влади з 
притаманними їй основними ознаками 
[23, с. 75-76].
Стосовно захищеності маємо на увазі 

здатність держави протистояти ворожим 
посяганням або відсутність самої можли-
вості руйнівного впливу на неї.

Âèñíîâêè 
Нині більшість авторів визначають без-

пеку як певну характеристику стану сис-
теми та її основних складових. Загалом 
це багатопланове явище, що охоплює всі 
сфери й рівні державного життя. 
Зважаючи на розглянуті чинники та ди-

наміку наукових поглядів, вважаємо, що 
державна безпека – це система гарантій, 
що передбачає збалансований стан функ-
ціонування держави, під яким маємо на 
увазі стан міцності та непорушності дер-
жавного і суспільного ладу держави, її 
територіальної цілісності й незалежності 
у визначенні зовнішньої та внутрішньої 
політики. Це передбачає і стан захище-
ності, гарантований системою суспільних 
відносин та здатністю держави протисто-
яти глобальним викликам і ворожим діям 
суб’єктів міжнародних відносин.  
Тобто йдеться про захищеність держав-

ного суверенітету, державного апарату кон-
ституційного ладу, територіальної ціліс-
ності, економічного, науково-технічного 
та оборонного потенціалу України від 
зовнішніх і внутрішніх загроз. Державна 
безпека досягається шляхом прогнозуван-
ня, попередження, виявлення та мініміза-
ції негативного впливу існуючих і ймовір-
них загроз основним ознакам держави та 
дає їй змогу ефективно реалізовувати своє 
соціальне призначення щодо забезпечення 
подальшого розвитку особи, суспільства й 
держави.
Головними напрямами державної по-

літики у сфері забезпечення державної 
й громадської безпеки на довгострокову 
перспективу повинні стати посилення ролі 
держави як гаранта безпеки особистості, 
удосконалення відповідного правового ре-
гулювання.
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Challenge problem
The parliamentary system is studied today 

by the scholars as a juridical and political in-
stitute. The mentioned categories are cross-
ing in the process of examination of these 
aspects. Under juridical research method the 
parliamentarism is analyzed as a system of 
government. In this scholar work the main 
discovered subject is a legislative body, its 
place and role in the government, its struc-

ture. An important implication of author’s 
research is based upon the fact that there 
are no manuscripts containing a comparison 
of parliamentarism as a juridical institute in 
Ukraine and in Belarus. 

A review of recent studies and papers
A number of questions of establishment of 

parliamentary system in Ukraine are debat-
able and current. The specifi cs of a particu-
lar perspective of this article is to analyze the 

L. Balykina 
Assistant Professor 
of the State-legal 
Department at the 
University of Economics 
and Law ‘KROK’

The article discusses the concept of parliamentarism model, its 
development in Ukraine and Belarus after proclamation of their inde-
pendence. These two neighboring states are similar in their historical, 
mental, social, economic and political properties, which led to conduct 
a comparative analysis of state development processes in Ukraine and 
Belarus. The importance of formation and development of parliamen-
tary system is determined by the democratic course, which is selected 
by people of the newly independent states. 

Key words: Parliament, parliamentarism, the supreme legislative 
body of the country, the Verkhovna Rada of Ukraine, the National As-
sembly of the Republic of Belarus.

У статті розглянуто концепцію інституту парламентаризму, 
його розвиток в Україні та Білорусі після проголошення незалеж-
ності. Вказані держави схожі у своїх історичних, ментальних, 
соціальних, економічних і політичних властивостях, що зумовило 
проведення порівняльного аналізу державотворчих процесів у них.. 
Важливість формування та розвитку парламентської системи 
визначається демократичним курсом, обраним народом нових не-
залежних держав.

Ключові слова: парламент, парламентаризм, вищий законо-
давчий орган країни, Верховна Рада України, Національні Збори 
Республіки Білорусь.

В статье рассматривается концепция института парла-
ментаризма, его развитие в Украине и Беларуси после провоз-
глашения независимости. Указанные государства схожи в своих 
исторических, ментальных, социальных, экономических и поли-
тических свойствах, что обусловило проведение сравнительного 
анализа процессов государственного строительства в них. Важ-
ность формирования и развития парламентской системы опред-
еляется демократическим курсом, выбранным народом новых не-
зависимых государств. 

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, высший за-
конодательный орган страны, Верховная Рада Украины, Нацио-
нальное Собрание Республики Беларусь. 

Comparative analysis of the main aspects 
of parliamentarism in the process 

of state development after declaration 
of independence in Ukraine and Belarus
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legal framework of Ukraine and Belarus, re-
searches of domestic and foreign scientists, in 
particular E. Abramenko, V. Bozhanova, A. 
Gorelik, V. Zhuravsky, A. Melville, A. Skrip-
nyuk, K. Sokolova, T. Fantsuz-Yakovets, 
Shapoval and others.

Remaining challenges
Solutions to escalated issues of parlia-

mentarism in Ukraine today’s differs. The 
analysis of the experience of establishment 
of parliamentarism in Belarus is an impor-
tant example for comparing it, applying it to 
solve problems in the Ukrainian parliamen-
tarism.

Draw the objectives of research
The purpose of this paper is a chronologi-

cal analysis of the events related to the pro-
cess of state developing after independence 
of Ukraine and Belarus, and the allocation of 
the main points that affect the formation of 
parliamentarism.

Discussion 
The interpretations of a term parliamen-

tarism are different, as according to research 
statistics the scholarly works interpret this 
institute in different ways. However, on the 
author’s opinion, the most proper concept 
of a term parliamentarism is following. 
Parliamentary system is a system of govern-
ment with strong representative features in 
which body of representation of the people 
by common rule actively participates only in 
practice of legislative authority and has pow-
ers to control the government. The opportuni-
ty to actively infl uence on the government by 
representative branch is legally secured in the 
parliamentary system. However, spreading of 
the representative principle is not achieved 
by formal submission by the Government to 
Parliament. Parliamentarism is not, in any 
case, the mixture mode of the authorities. 
Parliamentarism is the mode of comparative 
and moderate separation of powers, involv-
ing the fundamental independence of the leg-
islative and executive supreme bodies. In the 
parliamentary state the Parliament doesn’t 
govern directly. But it has an active infl uence 
on governance by modeling the government 
program of activities and has legally guaran-

teed means to insist on the implementation of 
this program. [1, с. 425-426].  

This concept of a term parliamentarism 
informs our understanding of parliamentary 
system as a system that based on the separa-
tion-of-powers. The separation of powers is 
used interchangeably with the trias politica 
principle. Under this model the power in state 
is divided into tree branches: executive, leg-
islative, and judiciary. One of the commonly 
attributed advantages to parliamentary sys-
tem is a strong legislative authority while the 
form of government does not necessarily im-
pact on the authority of parliament. 

Since 1990, Ukraine and Belarus are ap-
peared on the world map as two independent 
states. State-building process of newly inde-
pendent countries has begun with choosing 
of the form of government and with forma-
tion of system of administration. Since 2014 
Ukraine is having a semi-presidential system 
(parliamentary-presidential republic), and 
Belarus is having a presidential system. The 
formation of these states of former Soviet 
Union is continuing, and the state-develop-
ment processes are quite diffi cult. The prob-
lems that accrued on this path are similar for 
both countries but the ways of solving them 
differ signifi cantly. These states are similar in 
their mental, politic, economic and social fea-
tures. By studying and analyzing the experi-
ence from the neighboring state Ukraine may 
avoid gaining negative tendencies by means 
of learning from mistakes of its neighbor and 
use positive state-building features. 

On June 28, 1996 the Verkhovna Rada 
(the Parliament) of Ukraine on behalf of 
the Ukrainian people – Ukrainian citizens 
of all nationalities, guided by the Act of 
Declaration of the Independence of Ukraine 
dated August 24, 1991, approved by the na-
tional vote on December 1, 1991, has adopted 
the Constitution as the Fundamental Law of 
Ukraine. The Constitution codifi ed that the 
sole body of legislative power in Ukraine 
shall be the parliament – the Verkhovna Rada 
of Ukraine (Constitution of Ukraine 1996). It 
has one chamber. Members of Parliament are 
called People’s Deputies. [2]

On December 8, 2004 was held a constitu-
tional reform through the adoption of the Law 
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of Ukraine “On Introducing Amendments to 
the Constitution of Ukraine”. The articles 76, 
78, 81-83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112-115 of 
the Constitution were amended. The main re-
form took place in the political system, name-
ly: the transition from a presidential-parlia-
mentary to parliamentary-presidential repub-
lic. But over the time and under certain “polit-
ical colour” it became clear that Ukraine had 
not been ready for such changes. According 
to the Decision of the Constitutional Court 
of Ukraine No. 20-rp/2010 dated September 
30, 2010 the Law of Ukraine “On Introducing 
Amendments to the Constitution of Ukraine” 
was recognized as non-constitutional because 
of violation of the constitutional procedures, 
its consideration and adoption. [3]

On February 1, 2011 was enacted the 
Law of Ukraine “On Amendments to the 
Constitution of Ukraine” regarding regula-
tion of regular elections of the President of 
Ukraine, deputies of Ukraine, deputies of 
the Verkhovna Rada of the Autonomous 
Republic of Crimea, deputies of councils and 
elections of heads of cities, towns and villag-
es. The Verkhovna Rada of Ukraine of sixth 
convocation, extended the Parliament term to 
5 years. [4]

On November 17, 2011 a new Law of 
Ukraine “On Elections of People’s Deputies 
of Ukraine” was adopted. The Ukrainian par-
liament is elected for 5 years and consists of 
450 members. Under the re-introduced mixed 
electoral system, half of the Verkhovna Rada 
shall be elected proportionally from political 
party lists and half in single mandate constit-
uencies with a simple majority vote. The Law 
also specifi ed the prohibition of participation 
in the election by blocs of political parties. 
For parties, the electoral threshold will in-
crease to 5% under the previous 3% [5]. 

Recent political events in Ukraine resulted 
the following changes to the Constitution of 
Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine adopt-
ed the Law “ On recovery of certain provi-
sions of the Constitution of Ukraine” dated 
21 February 2014. That created the changes 
and the reapportionment of supreme bod-
ies powers. The highest legislative body of 
Ukraine actually turned amendments to the 
Constitution, which were introduced in 2004. 

According to these amendments Ukraine be-
comes a presidential-parliamentary republic 
once more. 

The historical development of Ukrainian 
parliamentarism leads to the conclusion that 
the transition to parliamentary-presidential 
form of government is necessary result for 
our country.  Further dynamic of parliamen-
tarism in Ukraine depends on the formation 
of capable civil society structures, large num-
bers of middle class and, consequently, the 
corresponding multi-party system (the small-
er the better) with strong centrist parties and a 
gross number of voters.

By examining the historical development 
of Belarusian parliamentarism, it worth to 
be stressed out that the Constitution of the 
Belarusian Soviet Socialist Republic (1978) 
fi xed the Supreme Council as the highest 
standing body of state power [6].

V. Bozhanov has noted in his monograph 
(written together with other authors) that 
since the collapse of the USSR the deputies 
were ‘swimming’ in power, but did not know 
how to use it as intended, and especially – 
how to solve the problems of the country. All 
hopes were associated with the Government, 
which could give a directive to require a re-
port on their performance; could administer a 
rebuke of departmental ministers; and could 
threaten them by resignations; and so on [7, 
с.89].

During 1991-1994 there was an ambigu-
ous and controversial issue regarding the 
form of government in Belarus. Well-known 
Russian political scientist A. Melville noted 
that it was clear that in a parliamentary repub-
lic governing body of state power should be 
the Parliament. The Government should be 
formed on the basis of the parliament and be 
responsible to him [8, c.254]. In the said peri-
od, the Government of Belarus was fully con-
trolled and directed by the Supreme Council 
of the Republic of Belarus, but in a specifi c 
form similar to the Soviet parliamentary sys-
tem, where Councils centered both legislative 
and executive branches. Under these circum-
stances, the government didn’t embody the 
highest executive branch of government, but 
was the executive authority within the parlia-
mentary structure. The Prime Minister was 
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not independent in his own activities and did 
not claim to have a major role in public life.

Therefore, the Constitution of Belarus has 
evolved taking into consideration the relevant 
experience and perspective. During discus-
sion of the draft of the Constitution of the 
Republic of Belarus it seemed that the most 
controversial issue was the establishing of the 
institute of presidency. Three positions were 
formed on the issue:

1) Institute of the President is vitally im-
portant for the Republic;

2) Institute of the President is required, but 
only if it is balanced with powers, and a sys-
tem of checks and balances will be formed;

3) Institute of the President will not be 
inducted, but instead a strong parliamentary 
position should be created.

The Constitution of the Republic of 
Belarus was adopted on March 15, 1994. 
The institute of presidency was assigned in 
the Constitution of the Republic of Belarus. 
It was formalized that the president shall be 
the Head of State and the executive branch; 
while the Supreme Soviet of Belarus will be 
a legislative body dominating over the execu-
tive body. By such separation of powers the 
Constitution created a potentially unavoid-
able confl ict between the President and the 
Parliament. The Constitution of the Republic 
of Belarus assumed the system of checks 
and balances of powers by each other.[9] 
However, the Constitution itself didn’t solve 
anything. It appeared that in Belarus the op-
portunity to use checks and balances is wider 
for the President but not for the Supreme 
Council. The President had power over the 
ministries and other central agencies of the 
country as well as over variety of resources. 
These formed a powerful potential for the au-
thority of the President. While the Parliament 
remained a real holder of state power within 
its powers and authorities.

A struggle for power began between 
the President and the Supreme Council of 
Belarus. On July 21, 1994, the day after the 
President made his oath, the Supreme Council 
had made it clear that he was going to control 
the Constitutional Court, which had the right 
to cancel any legislative act in the country 
(as well as the president’s one) if it did not 

match with the Constitution of the Republic 
of Belarus.

The need of constitutional reform 
was caused due to objective factors. The 
Constitution of the Republic of Belarus in 
1994 has originally created the imbalance 
between the functions and powers of the 
Supreme Council and of the executive body. 
The consequence was the dominance of the 
Supreme Council of the Republic of Belarus 
over the other two bodies of government. The 
activities of Parliament were enshrined in law 
and had made it possible to confi rm, to deter-
mine and to modify the powers of all other 
organs by sole discretion. The Constitution 
stated that the Supreme Council of the 
Republic of Belarus should adopt and amend 
the Constitution, enact laws and regulations, 
supervise their implementation and interpret 
the Constitution and laws etc.; these powers 
actually allowed to make decisions on any is-
sues.

On November 24, 1996 a national refer-
endum on amendments and additions to the 
Constitution of the Republic of Belarus was 
held. This referendum stipulated the estab-
lishment of the bicameral parliament – the 
National Assembly of Belarus, which should 
consist of two chambers – the Council of the 
Republic and the House of Representatives. 
The main result of the referendum was posi-
tive assessment on the issues by the people 
of Belarus. On November 26, 1996 the 
Supreme Soviet adopted a law confi rming 
the regulatory nature of the republican refer-
endum. The new edition of Constitution has 
formed a balance of powers of the branches 
of government. The President of the Republic 
of Belarus should be the head of State, the 
guarantor of the Constitution of the Republic, 
the rights and liberties of man and citizen; 
while the Parliament is a representative and 
legislative body of the Republic of Belarus; 
the Government – the Council of Ministers 
of Republic of Belarus – the central body of 
state administration. [10]

As a result of constitutional reform the 
branches of power in the Republic of Belarus 
had reached a consensus and had subsided the 
controversies between them. This was due to 
the fact that the Supreme Council could not 
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stand the political struggle and gradually sur-
rendered their positions under the persistency 
and vigorous actions of the President. The cri-
sis of parliamentarism was irreversible at that 
historic moment. Consequences of amend-
ments to the Constitution of the Republic 
of Belarus codifi ed a bicameral parliament 
– the National Assembly of the Republic of 
Belarus. It should consist of two chambers – 
the House of Representatives and the Council 
of the Republic.

The House of Representatives shall rep-
resent the interests of all Belarus citizens, it 
shall legislate the issues listed in Article 97 of 
the Constitution of the Republic of Belarus.

The Council of the Republic shall be a 
chamber of territorial representation and shall 
prepare issues that fall within the jurisdiction 
of the chamber (article 98 of the Constitution 
of the Republic of Belarus). The Council of 
the Republics’ activities are aimed to provide 
high-quality, well-developed laws.

The term of the Parliament shall be four 
years. Belarus used the majoritarian system 
of elections. The lower house of Parliament 
– the House of Representatives is composed 
of 110 deputies elected by the citizens of 
the Republic of Belarus. The upper house 
of Parliament – the Council of the Republic 
is a body of territorial representation. The 
Council of the Republic shall consist of eight 
deputies from every region (oblast) and the 
city of Minsk, elected at the meetings of 
deputies of local Councils of deputies of base 
level of every region (oblast) and the city of 
Minsk from their ranks. Eight members of the 
Council of the Republic shall be appointed by 
the President of the Republic of Belarus. [10]

The amendments to the Constitution of 
Belarus in 1994 gave an opportunity to de-
velop an independent state, but parliament 
had lost its supremacy in the government. 
These changes made possible for parliamen-
tarism in the Republic of Belarus to develop 
in a new direction.

Based on these key events that took place 
in the process of Parliaments’ changes and 
developments of the Republic of Belarus and 
of Ukraine, the author distinguished the main 
features of the legislative body that emerged 
after collapse of the Soviet Union.

The Verkhovna Rada of Ukraine has uni-
cameral structure of the parliament, is the 
sole legislative power in Ukraine, has mixed 
election system of People’s Deputies, the 
Parliament shall retain its power for a fi ve-
year term.

The National Assembly of the Republic 
of Belarus has bicameral structure of parlia-
ment, is a representative and legislative body, 
has a majoritarian election system of depu-
ties of the House of Representatives, the term 
shall be 4 years.

In the Republic of Belarus the parliamen-
tary system is institutionally framed and 
opened for improvements [11, c.17-18]. The 
author agrees with this excerpt and Ukraine 
should put into practice a positive Belarusian 
experience. By following the formation pro-
cess of legislative body in Ukraine and in 
the Republic of Belarus, the author is will-
ing to emphasize two distinguishing features 
which could help Ukraine to develop and 
improve the parliamentary system; and ac-
tually become democratic, social, law-based 
state as stated in the Article 1 Constitution 
of Ukraine.  First important and signifi cant 
feature is the structure of the Parliament. 
Ukrainian Parliament has one chamber while 
the Parliament of the Republic of Belarus 
has two chambers. Ukrainian scientists are 
divided into two groups: opponents and fol-
lowers of such possible changes. The main 
argument of opponents is that bicameralism 
is common for federal states but worldwide 
experience shows that a lot of unitary states 
have bicameral parliaments (Belarus, Poland, 
Romania, Czech Republic, France, etc.). The 
Republic of Belarus is unitary state but the 
National Assembly has two chambers. The 
Belarusian Parliament is working in a proper 
way and the Republic of Belarus is develop-
ing as democratic state. There are also adver-
saries and followers of bicameralism in the 
Republic of Belarus, but prestigious scien-
tists (e.g., E. Abramenko, V. Bozhanov, L. 
Semenova) prove in their scholarly works 
that bicameral parliament is the best invented 
structure for democratic society and for the 
Republic of Belarus. 

The formation of bicameral parliament in 
Ukraine would be useful due to such factors: 
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legislative process needs improvements, be-
cause of deadlocks that occurred frequently; 
second chamber may become an arbiter in 
political and legislative processes; also the 
formation of second chamber would contrib-
ute to strengthening of the Verkhovna Rada of 
Ukraine, and would be useful for formation 
of new level of Ukrainian parliamentarism 
culture [12, c. 142].    

It’s important to choose a proper structure 
for legislative body, because it determines 
the strong role of parliament for governance. 
Visa versa the form of governance does not 
always secure stable and signifi cant role 
of parliament. The Republic of Belarus has 
presidential system and, the author believes 
that, at the same time the role of Parliament in 
Belarus is more stable than in Ukraine where 
there is a semi-presidential system (presiden-
tial-parliamentary republic). Concurrently, 
an elected assembly was created to co-exist 
with the president on the basis of a principle 
referred to as the “separation of powers” 
[13]. It doesn’t mean that Ukraine has to be-
come a presidential republic; it means that 
Belarusian experience is useful in spite of 
differences in the form of government. 

Another distinguishing feature is that the 
Constitution of the Republic of Belarus al-
locates that the National Assembly of the 
Republic of Belarus is a representative and 
legislative body. The Constitution of Ukraine 
formalizes that the Verkhovna Rada of 
Ukraine is the sole body of legislative power. 
This comparison supports our understand-
ing of importance to codify the representa-
tive characteristic of the Parliament in the 
Fundamental Law of Ukraine. Parliament is 
the representative body because it’s elected 
by people.

The chosen course of our independent 
country – is to built a democratic state, cer-
tifi es that the main feature of representative 
democracy is Parliament – a nationwide 
representative authority that operates on a 
regular basis and has with highest priority a 
legislative function, as examined by the fa-
mous Ukrainian scientist V. Shapoval. Its 
operation is appropriate only under a demo-
cratic political regime. The phenomenon of 
parliamentarism is associated with the ex-

istence of such a regime, which shows the 
organization of public dominion, which is 
characterized by determination of lead or 
specifi c and essential role of Parliament [14]. 
Referring to the opinion of the famous sci-
entist Vladimir Shapoval, the author of this 
article emphasized the important role of the 
parliament in the process of building legal 
and democratic state, and with the formation 
of a national representative body of power. 
The current Verkhovna Rada of Ukraine is 
the representative body of the people, it fol-
lows by the parliamentary election system, 
by the actual name of the representatives – 
“People’s Deputies” and by the principles 
of activities. A logical question appears as a 
consequence, why the representative char-
acter of Ukrainian parliament is not fi xed in 
the Constitution of Ukraine. Referring to the 
experience of neighboring countries, the au-
thor emphasized that this special role, which 
is common only to Parliament, is enshrined 
in the Constitution of the Russian Federation 
and Belarus. Moreover, the Basic Law of the 
recognized democratic countries like France, 
USA. AtUK (in uncodifi ed constitution, the 
Act of Parliament (1911), established the 
principle of popular representation being a 
basis for formation of the second chamber). 
[15]

Notwithstanding the above, it is advisable 
to agree with the thesis of V. Zhuravsky, a 
known lawyer, who carefully analyzes the 
theoretical and legal aspects of parliamen-
tarism in Ukraine today and writes that, re-
ferring to the representative character of 
Parliament, it is better to refrain from defi n-
ing the parliament as the sole representative 
body. [16, c. 86] This statement is valid unless 
there is only one national government body 
in the state which is formed directly by the 
people [17, c.87]. However, under the current 
Constitution of Ukraine (Part 1, Article 103), 
except from the parliament (Verkhovna Rada 
of Ukraine) there is also the institute of presi-
dent which is formed by means of national 
elections.

Scientists have different points of view on 
the absence of the position of a parliaments’ 
representative characteristic in the Basic Law 
(Article 75). In particular, regarding the need 
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to supplement Art. 75, as V. Opryshko points 
out [18, c. 55; 23, c. 67]. In his opinion, the 
expanding of content of this article is fully 
consistent with the provisions of Chapter sec-
ond of Declaration of State Sovereignty of 
Ukraine in 1990, stating that only Verkhovna 
Rada of Ukraine can act on behalf of all the 
people. [19, с.250] This proposal to amend 
Art. 75 of the Constitution of Ukraine is also 
supported by M. Teplyuk, who directly con-
nects the development of representational as-
pects with the development of the principles 
of parliamentary democracy and the rule of 
law, as well as with building of a civil society 
[20, c. 255]. 

Ukrainian recognized expert in the fi eld 
of parliamentary and constitutional law L. 
Krivenko argues the necessity to complement 
the article 75 of the Constitution of Ukraine 
with position that the Verkhovna Rada of 
Ukraine is the sole representative body of the 
people. Her position on defi nition of the par-
liament as the sole representative body of the 
people is supported by the fact that the presi-
dent is not a representative both of the people 
and state, therefore there are no grounds for 
assuming the possibility of two of the peo-
ple's representatives (which is dangerous and 
harmful, since it implies the emergence of the 
phenomenon of so-called «representative du-
alism”) [21, c. 15-17].

At the same time another respectful Ukrai-
nian scientist V. Shapoval expresses the op-
posite point of view to amend the article 75 of 
the Constitution of Ukraine. In his view, the 
wording used in the Constitution of Ukraine, 
is optimal from both theoretical and formal 
legal points of view. Indeed, fi rstly, the con-
tents of the Constitution doesn’t give reason 
to believe that the parliament is the only rep-
resentative body of the people, and therefore, 
the formula, which refl ects the legislative 
function of the Parliament, cannot be ex-
trapolated to the representative function (id 
est the defi nition of a “unifi ed representative 
body of state authority is the Parliament” 
is incorrect from the point of view prevail-
ing in the Ukrainian system of state power). 
Secondly, as this author shows, the defi nition 
of the parliament as the highest representa-
tive body isn’t entirely successful, since in 

this case, a system of higher and inferior or-
gans of popular representation is emerged, 
that may reproduce the former Soviet Union 
representative system, with its hierarchi-
cal subordination character. And, fi nally, as 
noted by V. Shapoval, elective political offi ce 
is not connected with the Parliament itself, 
as a public authority, and with the People’s 
Deputies. This means that Parliament is an 
indirect representation, and it is based on the 
mandate of deputies [22, c. 15]. The debate 
about the additions and changes in article 75 
of the Constitution of Ukraine is continu-
ing, but by analyzing the experience of for-
eign countries, it is noted that the basic laws 
state the parliament as not only the legislative 
body, but also as a representative one.

However, the most important power of 
Parliament is a function of representation. 
Any other institution can’t compete in its per-
formance with Parliament. This function is 
the most signifi cant foundation for all other 
areas of activities [7, c.158]. The Parliament 
represents the interests of all people. Its activ-
ities primarily include the development and 
adoption of laws, approval of a budget and 
control over government. The parliamentary 
system is the model of representation by as-
serting rights of all people in the legislative 
process, so legislative power has to be repre-
sentative. 

Parliamentarism predicates on the centu-
ries-old justifi cation that the people must de-
cide in their entirety how to be governed… In 
this context, the notion of the representative 
of acting on behalf of the whole people and 
not an interest group, guarantees the freedom 
of speech, and publicized political discourse, 
that become sensible components of parlia-
mentarism [23].

Conclusions
1. Little more than twenty years have 

passed since the declaration of independence 
in Ukraine and in the Republic of Belarus. 
The transformations occurring in the states 
are leading them to become democratic, so-
cial, law-based states.

2. Parliamentarism is developing in the 
Republic of Belarus and has more pronounced 
characteristics than in Ukraine and the main 
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distinguishing feature is a bicameral struc-
ture of the legislative body of the Republic 
of Belarus.

3. Another considerable difference bet-
ween Ukrainian and Belarusian Parliaments 
is that the Constitution of Belarus entren-
ches the representative characteristic of 
the National Assembly. It is important to 

recognize this feature of Parliament in the 
Constitution of Ukraine.

4. Ukraine is moving toward in establish-
ment of the rule of law state. The experience 
of Belarus is integral example for Ukraine. 
Ukraine has the opportunity to borrow the 
positive aspects in the development and for-
mation of the parliament.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Правова наука вже тривалий час вив-

чає інститут громадянства як втілення 
особливого зв’язку між особою та дер-
жавою. Дослідники відкрили, розгляну-
ли і з’ясували сутність багатьох його 
компонентів, у тому числі особливості 
суб’єктного складу, дії в часі та просторі, 
а також взаємні права та обов’язки дер-
жави і громадян. Однак у правових і по-
літичних відносинах між державою та 
громадянином, окрім зовнішнього, існує 
внутрішній аспект, що втілюється саме в 
індивідуальній і суспільній правосвідо-
мості. Утворення та подальше існування 
держави залежить від правової свідомості 
її громадян. У процесі побудови та функ-
ціонування державного апарату саме вони 
вирішують питання про форму і зміст 
останнього, легітимність державної влади 
та основні напрями її зовнішньої політики. 
Обґрунтованість і доцільність рішень, які 

приймають громадяни в процесі взаємодії 
з державою, їх демократичне спрямування 
залежать від стану індивідуальної та сус-
пільної громадянської правосвідомості, 
що є джерелом правової та політичної волі 
народу.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Науковий аналіз питань, пов’язаних із 

громадянською правосвідомістю, здійс-
нювали такі вітчизняні та зарубіжні до-
слідники, як Н.М. Богомолова, Ю. Га-
бермас, І.Ф. Габідулін, І.А. Геляєва, В.Б. 
Ковальчук, А.С. Літягіна, В.І. Московець, 
В. Ольмезов, З.Б. Хавжокова, А.Б. Хубієва 
та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
У своїх дослідженнях науковці аналі-

зували лише окремі аспекти громадян-
ської правосвідомості, наприклад, процес 
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У статті досліджено взаємозв’язок інституту громадянства 
та явища правосвідомості. Проаналізовано особливості такого 
виду правосвідомості, як громадянська правосвідомість. Визна-
чено основні перешкоди в процесі формування високого рівня гро-
мадянської правосвідомості українців та окреслено шляхи їх по-
долання.

Ключові слова: громадянство, громадянська правосвідо-
мість, громадянська активність, публічний інтерес.

В статье исследована взаимосвязь института гражданства 
и явления правосознания. Проанализированы особенности такого 
вида правосознания, как гражданское правосознание. Определены 
основные препятствия в процессе формирования высокого уровня 
гражданского правосознания украинцев и намечены пути их пре-
одоления.

Ключевые слова: гражданство, гражданское правосознание, 
гражданская активность, публичный интерес.

The article investigates the interconnection of the institute of citi-
zenship and the phenomenon of legal consciousness. It analyses pecu-
liarities of such kind of legal consciousness as civil legal consciousness. 
The article identifi es the main obstacles in the process of formation of 
high level of civil legal consciousness of Ukrainians, and outlines the 
principal ways to overcome them.

Key words: citizenship, civil legal consciousness, public activity, 
the public interest.

Àíàë³ç ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ àñïåêò³â 
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її формування та впливу на певні сфери 
суспільного та державного життя. Однак 
комплексного підходу до з’ясування сут-
ності громадянської правосвідомості та 
її значення для правового та політичного 
устрою країни у вітчизняній правовій на-
уці на сьогодні немає.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Зважаючи вказане, існує необхідність 

системного та комплексного дослідження 
громадянської правосвідомості як особ-
ливого виду правосвідомості, що супро-
воджує існування громадянського сус-
пільства та правової держави, а також за 
певних умов може сприяти їхньому ста-
новленню або ж перешкоджати йому.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Юридична природа громадянства роз-

кривається через низку ознак, серед яких 
дослідники виявляють передусім ті, що 
характеризують зовнішні, найбільш ви-
димі сторони громадянства. Тому не ви-
падково, що громадянство в першу чергу 
характеризується як належність особи до 
держави, як форма правового зв’язку осо-
би з державою [2, с. 19]. Звісно, такий 
зв’язок передбачає глибоке усвідомлення 
його обома сторонами – громадянами та 
державою в особі її уповноважених пред-
ставників. 
Слід акцентувати увагу на тісному пе-

реплетенні в межах інституту громадян-
ства правового та політичного аспектів. 
Так, на думку дослідників, громадянство є 
основною ознакою приналежності до дер-
жави, що гарантує громадянинові доступ 
до активного та пасивного виборчого пра-
ва, а отже, й можливість вести активний 
діалог з політичною елітою, взаємодіяти в 
політичній системі [3, с. 62]. Так само тіс-
но пов’язані у свідомості людини право та 
політика. Тому, говорячи про осмислення 
особою та суспільством статусу грома-
дянина, мусимо вказати, що відбувається 
воно в площині і правової, і політичної 
свідомості. 
Варто наголосити й на тому, що у пра-

вовій і політичній науці громадянство 

також розуміють як наявність у особи 
певної сукупності громадянських прав та 
обов’язків. Доцільно, у зв’язку з цим, на-
вести думку відомого німецького філосо-
фа та соціолога Юргена Габермаса, який 
писав, що юридично встановлений статус 
громадянина залежить від пристосовано-
сті гармонійного підґрунтя мотивів і пе-
реконань громадянина, орієнтованих на 
спільне благо – мотивів і переконань, які 
не можна нав’язати людині через право [4, 
с. 59]. Фактично, дослідник обґрунтовано 
доводить залежність статусу громадянина 
від правосвідомості його носія, а також обу-
мовленість ефективності та демократичної 
спрямованості інституту громадянства в 
цілому суспільною правосвідомістю. 
Дійсно, формування громадянської пра-

восвідомості – це об’єктивно зумовлена 
необхідність, адже особа повинна не лише 
бути громадянином, а й усвідомлювати 
себе ним, відчувати свій правовий і по-
літичний зв'язок із державою. Тому варто 
розглянути тлумачення науковцями понят-
тя «громадянська правосвідомість», яке 
повинно втілювати чіткі та обґрунтовані 
положення її сутності. 
Існує думка, що громадянська право-

свідомість являє собою сукупність право-
вих знань, поглядів, ідей, що відобража-
ють оцінку об’єктивної дійсності з точки 
зору реалізації таких важливих принципів, 
як гарантованість і непорушність прав та 
свобод людини і громадянина, верховен-
ство права, взаємна відповідальність гро-
мадянина і держави, гармонійне еколо-
гічно безпечне функціонування системи 
«людина − природа − суспільство», рівно-
правність громадян незалежно від релігій-
ної, національної приналежності, сповне-
не поваги відношення до мови, традицій 
і звичаїв інших народів, патріотизм [5, с. 
35]. Таке визначення видається нам занад-
то широким, адже поняття «громадянська 
правосвідомість», у силу юридичної при-
роди інституту громадянства в цілому, 
повинно містити тезу про відображення, 
осмислення та оцінку людиною і суспіль-
ством виключно публічного боку їхнього 
правового життя, а саме − пов'язаного зі 
сферою взаємовідносин з державою. 
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Більш ґрунтовним, на нашу думку, ви-
глядає розуміння громадянської право-
свідомості як виду правосвідомості, що 
являє собою сукупність правових поглядів 
і почуттів, які безпосередньо стосуються 
діяльності публічної влади, її оцінки від-
повідно до принципу правомірності та 
справедливості [6, с. 35].
Варто додати, що будучи громадяни-

ном, реалізуючи права та здійснюючи 
обов’язки в межах цього статусу, особа 
втілює свій публічний інтерес. Останній 
суттєво відрізняється від приватного, адже 
не пов'язаний із задоволенням щоденних 
побутових потреб і, на відміну від призем-
леного матеріального приватного інтересу, 
має більш аморфний характер. Наприклад, 
беручи участь у виборах чи референду-
мі та обираючи той чи інший політичний 
курс, окрема особа і суспільство в цілому 
не можуть розраховувати на миттєві зміни 
в економіці чи політиці країни. Тому, усві-
домлюючи віддаленість у часі результатів 
реалізації свого публічного інтересу, гро-
мадяни часто демонструють такі дефор-
мації правосвідомості, як правова індифе-
рентність та нігілізм – не беруть участі в 
народному волевиявленні взагалі, псують 
бюлетені при голосуванні чи стають учас-
никами фальсифікацій під час виборів або 
референдуму. 
Отже, на сучасному етапі розвитку є 

очевидною недостатня здатність українців 
на рівні правосвідомості розділити сферу 
приватного та публічного, несформова-
ність їхньої громадянської правосвідомос-
ті як такої, що відповідає за пізнання та 
осмислення правових норм, спрямованих 
на досягнення загального, а не особистого 
блага.
У Стародавній Греції дуже чітким був 

розподіл між приватним і публічним. 
Прагнення приділяти належну увагу при-
ватному життю не засуджувалося, проте 
вважалося недоцільним привносити при-
ватні інтереси в політичне життя [7, с. 70].
На сьогодні в силу певних історичних 

обставин, економічної та політичної си-
туації в Україні нашим співвітчизникам 
важко розмежовувати приватні та публічні 
політичні і правові інтереси. Це підтвер-

джують також соціологічні дослідження. 
Так, у межах опитування, проведеного со-
ціологічною службою Центру Разумкова 
спільно з Фондом «Демократичні ініціа-
тиви» ім. Ілька Кучеріва з 30 березня по 4 
квітня 2012 р., українцям було поставлено 
запитання: «Що важливіше: свобода чи 
добробут?» Результати дослідження по-
казали, що 30,2% опитаних вважають, що, 
звичайно, важливими є i свобода, i доста-
ток, однак в обмін на власний добробут 
вони готові поступитися державі часткою 
своїх прав і громадянських свобод; 37,3% 
опитаних вважають, що важливими є i сво-
бода, i достаток, однак заради особистої 
свободи та гарантій дотримання всіх гро-
мадянських прав вони готові терпіти певнi 
матерiальнi труднощі; решта респондентів 
не змогла відповісти [8]. Такі результа-
ти свідчать, що досить великий відсоток 
українців недостатньо добре усвідомлює 
свій статус громадянина держави та відпо-
відні права й обов’язки.
Окрім того, низький інтерес особи до 

власних прав і обов’язків як громадянина 
держави пояснюється також несформова-
ними правовими та політичними традиці-
ями в цій сфері, відсутністю необхідних 
знань і можливості їх набути. У зв’язку з 
низьким рівнем загальної правосвідомості 
наших співвітчизників сам інститут гро-
мадянства в Україні сприймається досить 
негативно, оскільки оцінюється переваж-
но з точки зору економічної вигоди. Такий 
стан речей пов’язаний з патерналістськи-
ми настроями в індивідуальній і суспіль-
ній правосвідомості, успадкованими від 
радянського минулого. Громадянство зде-
більшого пов’язується у свідомості укра-
їнців з певними соціальними гарантіями з 
боку держави і рідко з потенційною мож-
ливістю впливати на її соціальне, політич-
не та правове життя. 
Високий рівень громадянської право-

свідомості сприяє налагодженню ефектив-
ного діалогу між громадянами та владою. 
При цьому важливу роль відіграє і грома-
дянська правосвідомість представників 
органів державної влади, адже їхня про-
фесійна діяльність повинна ґрунтуватися 
на відповідному сприйнятті та оцінці ін-
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тересів суспільства та держави. Не дарем-
но у ст. 4 Закону України «Про державну 
службу» зазначено, що державними служ-
бовцями можуть стати лише громадяни 
України [9]. Наразі в нашій країні необхід-
но досить гостро поставити питання про 
запровадження заходів підвищення рівня 
правосвідомості державних службовців та 
введення певної оцінки правосвідомості 
осіб, які вступають на державну службу. 
Адже вимога про українське громадянство 
представників державної влади повинна 
гарантувати виконання функцій держави 
саме особами, які розуміють сутність сво-
го особливого правового зв’язку з нею за-
вдяки високому рівню громадянської пра-
восвідомості. 
Подвійне громадянство також є проб-

лемою взаємовідносин особи і держави, 
що безпосередньо пов’язано з громадян-
ською правосвідомістю. Так, наразі в ст. 
4 Конституції України [10] та ст. 2 Зако-
ну України «Про громадянство України» 
[11] закріплено принцип єдиного грома-
дянства, що передбачає як неможливість 
існування громадянства адміністративно-
територіальних одиниць України, так і 
уникнення явища біпатризму. Водночас у 
нашій державі немає жодного правового 
механізму, який унеможливив би набут-
тя особою громадянства двох чи більше 
держав, і жодної норми, що передбачала 
б за це відповідальність. Нагадаємо, що 
статус громадянина передбачає позитивну 
ідеологічну та психологічну налаштова-
ність останнього до своєї держави та міс-
ця в ній. У зв’язку з цим постає питання 
про можливість розуміння та осмислення 
особою на рівні правосвідомості свого 
правового зв’язку одночасно з двома чи 
навіть трьома державами. Для нас від-
повідь очевидна – це неможливо. Адже 
громадянська правосвідомість повинна 
ґрунтуватися не лише на суто правових 
чи політичних пріоритетах особи, а й на 
почутті патріотизму, правових установ-
ках і цінностях, пов’язаних із повагою та 
відданістю правовим традиціям і законо-
давству своєї держави. Такі психологічні 
складові громадянської правосвідомості, 
на наше глибоке переконання, не можуть 

бути спрямовані одночасно на кілька дер-
жав. Тому на нинішньому етапі політично-
го, соціального та економічного розвитку 
Україні необхідно першочергово підви-
щувати цінність свого громадянства шля-
хом належного регулювання нормативно-
правових питань і забезпечити належний 
рівень правосвідомості особи.
Таким чином, очевидним є те, що недо-

статньо лише законодавчо закріпити нор-
ми, які регулюють питання громадянства, 
а необхідно навчити людей бути громадя-
нами, спонукати їх осмислити переваги 
і можливості цього статусу, прибравши 
перешкоди у вигляді бюрократії та коруп-
ції. Перше втілюється шляхом правового 
виховання та правової освіти населен-
ня, а також інших заходів, спрямованих 
на підвищення рівня індивідуальної та 
суспільної правосвідомості, які повинні 
включати компоненти, спрямовані саме 
на підвищення рівня громадянської право-
свідомості. Це, зокрема, патріотичне вихо-
вання, стимулювання волонтерської, бла-
годійної та меценатської діяльності. Друге 
базується на тому факті, що однією з умов 
розвитку громадянської правосвідомості є 
належне середовище, яким можна вважа-
ти громадянське суспільство. Розвинута 
сфера приватних правових і політичних 
інтересів, виразником яких воно є, сприяє 
підвищенню зацікавленості громадян і в 
публічному житті держави. 

Âèñíîâêè
Розглянувши питання громадянської 

правосвідомості, ми дійшли висновку, що 
вона є невід’ємним аспектом інституту 
громадянства. Особливість громадянської 
правосвідомості – її спрямування на піз-
нання та осмислення публічної сторони 
державного і суспільного життя. Нами ви-
значено, що однією з основних перешкод 
на шляху формування високого рівня гро-
мадянської правосвідомості українців є 
їхнє недостатнє вміння розділити публіч-
ну та приватну сферу і зосередженість 
переважно на особистих інтересах. Окрім 
того, держава неефективно як з правової, 
так і з політичної точок зору забезпечує 
дотримання закріпленого у законодавстві 
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принципу єдиного громадянства. На нашу 
думку, шлях до подолання цих перешкод 
лежить не лише через правову освіту і ви-
ховання населення, а й через невідкладне 

вдосконалення існуючого правового регу-
лювання інституту громадянства та ство-
рення умов для формування громадян-
ського суспільства.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Правовий статус військовослужбовців 

суттєво відрізняється від загального. Це 
визначається трансформацією їх загальної 
відповідальності у специфічну. В інтер-
есах обороноздатності країни підтриман-
ня дисципліни у військах є надзвичайно 

важливим. Юридична відповідальність 
завжди була необхідним стимулом пра-
вомірної поведінки. Вона допомагає ви-
хованню у громадян безперечного дотри-
мання законності. Надзвичайно важливим 
є значення юридичної відповідальності в 
Збройних силах України, де з огляду на 
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У статті досліджено види юридичної відповідальності вій-
ськовослужбовців. Проаналізовано дисциплінарну, адміністратив-
ну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність останніх.

Ключові слова: юридична відповідальність, військовослуж-
бовці, дисциплінарна відповідальність, адміністративна відпові-
дальність, цивільно-правова відповідальність, кримінальна відпо-
відальність.

В статье исследованы виды юридической ответственности 
военнослужащих. Проанализированы дисциплинарная, админист-
ративная, гражданско-правовая и уголовная ответственность 
последних.

Ключевые слова: юридическая ответственность, военнослу-
жащие, дисциплинарная ответственность, административная 
ответственность, гражданско-правовая ответственность, уго-
ловная ответственность.

This article explores the types of legal responsibility soldiers. Dis-
ciplinary, administrative, civil and criminal liability soldiers are ana-
lyzed. 

Keywords: legal liability, military, disciplinary liability, administ-
rative responsibility, civil liability, criminal liability.

Âèäè þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

Розділ 2

Цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне 

право. Міжнародне право. 
Господарське право, господарсько-

процесуальне право
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особливі військові службові відносини 
підвищена й міра відповідальності вій-
ськовослужбовців за виконання свого 
службового обов’язку.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Види юридичної відповідальності 

військовослужбовців досліджувалися в 
працях видатних науковців: В.Й. Пашин-
ського, В.М. Александрова, С.С. Тюріна, 
Н.Н. Арисова, О.С. Полякова та інших. 
Юридична відповідальність є складовою 
правової основи державного життя та яв-
ляє собою державний примус до виконан-
ня вимог законів.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
У статті проведено комплексне дослі-

дження дисциплінарної, адміністративної, 
цивільно-правової, матеріальної та кримі-
нальної  відповідальності військовослуж-
бовців. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є комплексне досліджен-

ня видів юридичної відповідальності вій-
ськовослужбовців, а саме: дисциплінар-
ної, адміністративної, цивільно-правової, 
матеріальної та кримінальної. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
У умовах фактичної війни в Україні 

надзвичайно актуальним є дослідження 
юридичної відповідальності військово-
службовців. Військовослужбовець-про-
фесіонал − це особа, яка дотримуєть-
ся норми закону,  у процесі опанування 
системою суспільних і військово-про-
фесійних цінностей, набуття соціально-
го і військово-професійного досвіду, 
фор мування власної системи цінностей 
і ціннісних орієнтацій набула соціально-
ти пологічних якостей соціуму, постає су-
б’єк том військово-політичних відносин.
Вимоги щодо військової дисциплі-

ни закріплено Законом України «Про 
Дисциплінарний статут Збройних сил 
України» (далі − Статуту).
Відповідно до ст. 26 Статуту військово-

службовці залежно від характеру вчине-
ного правопорушення чи провини несуть 
дисциплінарну, адміністративну, цивільно-
правову та кримінальну відповідальність 
згідно із законом. Крім цього, у ст. 27 ви-
значено, що військовослужбовці, на яких 
накладається дисциплінарне стягнення за 
вчинене правопорушення, не звільняють-
ся від матеріальної та цивільно-правової 
відповідальності за ці порушення. За вчи-
нення злочину військовослужбовці притя-
гуються до кримінальної відповідальності 
на загальних підставах [1].
Різні види відповідальності мають свою 

особливість або специфіку, різну мету і 
цілі, тому деталізація цього питання нале-
жить до різних галузей права. 
Усі військовослужбовці незалежно від 

військового звання і посади рівні перед за-
коном і за допущені правопорушення не-
суть юридичну відповідальність.
Дисциплінарна відповідальність − вид 

юридичної відповідальності, яка полягає 
в обов’язку працівника відповідати перед 
законодавцем за дисциплінарний просту-
пок і зазнавати дисциплінарних санкцій, 
передбачених законодавством про працю.
Законність дисциплінарної відповідаль-

ності полягає насамперед у тому, що вона 
застосовується тільки за дисциплінарні 
проступки; її можуть застосовувати лише 
посадові особи (командир) , які наділені 
дисциплінарною владою; дисциплінарні 
стягнення застосовуються з дотриманням 
строків давності та встановлення порядку 
накладення стягнень; за одне дисциплі-
нарне порушення може бути накладено 
лише одне стягнення. 
Усі дисциплінарні  стягнення,  крім  по-

збавлення  військового звання,  накладені 
на військовослужбовців і не скасовані до 
дня звільнення їх у  запас чи відставку, 
втрачають чинність з дня звільнення.
На жаль, військове законодавство не

містить дефініцію «дисциплінарний про  -
ступок». Існують різні підходи вчених 
щодо цього поняття. Зокрема В.М. Алек-
сандров визначає «дисциплінарний про-
ступок військовослужбовця» як проти-
правне, суспільно шкідливе, винне діяння, 
що полягає в невиконанні або неналежно-
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му виконанні військовослужбовцем своїх 
службових повноважень, наданих йому 
відповідно до займаної посади, а також ін-
ших закріплених у нормативно-правових 
актах обов’язків, що заподіює державі й су-
спільству суттєву шкоду, за яку передбаче-
но дисциплінарну відповідальність [2, с. 134].
На думку Н.Н. Арисова, під дисциплі-

нарним проступком слід розуміти винне 
порушення військовослужбовцем військо-
вої дисципліни або громадського поряд-
ку, яке за ступенем суспільної небезпеки 
не є злочином і тому підлягає вирішенню 
владою командира [3, с. 109]. Як визначає 
С.С. Тюріна, військовий дисциплінарний 
проступок є порушенням військовослуж-
бовцем обов'язків (невиконання чи нена-
лежне виконання), покладених на нього 
по службі законами України, військовими 
статутами, наказами та іншими норматив-
ними актами органів військового управ-
ління, командирів і начальників, якщо у 
вчиненому немає ознак злочину [4, с. 143].
Дисциплінарний проступок – це пору-

шення, вчинене військовослужбовцем при 
виконанні службових обов’язків або на те-
риторії військової частини, і який притя-
гається до відповідальності командирами 
(начальниками).
Розрізняють загальну і спеціальну дис-

циплінарну відповідальність.
Загальну дисциплінарну відповідаль-

ність несуть відповідальні за невиконання 
або неналежне виконання своїх трудових 
обов'язків, передбачених трудовим дого-
вором і правилами внутрішнього трудово-
го розпорядку.
З метою підвищення відповідальнос-

ті працівників певних категорій, а також 
відповідальності за вчинення особливо 
тяжких проступків нормативними актами 
запроваджено різні види спеціальної дис-
циплінарної відповідальності. Наприклад, 
спеціальна дисциплінарна відповідаль-
ність для державних службовців регулю-
ється ст. 14 Закону України «Про державну 
службу» [5]; для адвокатів – ст. 31 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» [6] тощо. Встановлена для 
окремих категорій працівників спеціальна 
дисциплінарна відповідальність враховує 

особливості їхньої трудової діяльності, 
значимість належного виконання ними 
трудових обов'язків для нормального 
функціонування тієї чи іншої галузі народ-
ного господарства, суспільства в цілому. 
До дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 223 посадові особи (за перше 
півріччя 2014 р.) [ 7].
Адміністративна відповідальність − вид 

юридичної відповідальності громадян за 
вчинені ними адміністративні правопору-
шення; військовослужбовець скоює її не 
при виконанні обов’язків по службі та пе-
ребуває за межами військової частини. Ця 
особа притягається до відповідальності як 
командирами (начальниками), яким підпо-
рядкована по службі, так і спеціально упо-
вноваженими органами.
Військовослужбовці і призвані на збори 

військовозобов'язані, а також особи рядо-
вого і начальницького складів органів вну-
трішніх справ несуть відповідальність за 
адміністративні правопорушення за дис-
циплінарними статутами. До зазначених 
осіб не може бути застосовано адміністра-
тивний арешт та виправні роботи. 
Органи (посадові особи), яким надано 

право накладати адміністративні стягнен-
ня, можуть замість накладених стягнень 
передавати матеріали про правопорушен-
ня відповідним органам для вирішення 
питання щодо притягнення винних до дис-
циплінарної відповідальності.
Адміністративна відповідальність на-

стає за правопорушення, які не тягнуть 
за собою кримінальну відповідальність. 
Особа, яка вчинила адміністративне пра-
вопорушення, звільняється від адміні-
стративної відповідальності, якщо з ура-
хуванням характеру вчинення поступка 
та особи правопорушника до неї доцільно 
застосувати захід громадянського впливу: 
адміністративне затримання, особистий 
огляд, огляд і вилучення речей та доку-
ментів. При розгляді відповідних справ 
складається протокол про адміністративне 
правопорушення. 
Цивільно-правова відповідальність − 

це одна з форм державного примусу, яка 
пов'язана із застосуванням санкцій май-
нового характеру, спрямованих на від-
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новлення порушених прав і стимулюван-
ня нормальних ринкових відносин, і по-
лягає в стягненні неустойки, штрафу або 
пені. Цивільно-правова відповідальність 
військовослужбовців (військових частин, 
з'єднань) поділяється на: договірну і по-
задоговірну. Договірна відповідальність 
настає в разі порушення договору (найму, 
піднайму, поставки). Позадоговірна відпо-
відальність настає у разі вчинення шкоди 
чужому здоров’ю або майну військовос-
лужбовцем, військовою частиною, коли 
між заподіювачем шкоди і потерпілим 
цивільно-правового договору не було.
Для матеріальної відповідальності вій-

ськовослужбовців характерним є те, що на 
відміну від вищеназваних видів юридичної 
відповідальності вона має комплексний 
характер, оскільки умови притягнення до 
відповідальності визначено військовим 
законодавством, а порядок притягнення 
регулюється нормами адміністративно-
го права та цивільними процесуальними 
нормами. Вона має загальні ознаки ретро-
спективної юридичної відповідальності 
та враховує специфіку військової служби: 
обов'язок правопорушника відшкодувати 
заподіяну шкоду державі власними гро-
шовими засобами. Така відповідальність 
зумовлена правопорушенням, яке вчинено 
військовослужбовцем при виконанні ним 
обов'язків військової служби. Кожен вій-
ськовослужбовець повинен досконало зна-
ти та зберігати доручені йому зброю, бо-
йову та іншу техніку, усе військове майно.
Тому матеріальна відповідальність − це 

насамперед виконання обов'язку військо-
вослужбовцем із відшкодування заподіяної 
шкоди та завдавання негативних наслідків 
у результаті невиконання (неналежного 
виконання) обов'язків військової служби, 
покладених на нього [8, с. 111] Положення 
про матеріальну відповідальність військо-
вослужбовців за шкоду, заподіяну державі 
від 23 червня 1995 р. передбачає три види 
порядку відшкодування заподіяної шкоди:

- добровільний;
- відповідно до наказу командира (на-

чальника) військової частини;
- у судовому порядку.
Пункт 6 Положення дозволяє військо-

вослужбовцю відшкодувати шкоду, за-
подіяну військовому майну, добровільно 
повністю або частково чи за згодою ко-
мандира (начальника) військової частини 
відновити пошкоджене майно [9, с. 193]. 
Підстави притягнення військовослуж-
бовців до матеріальної відповідальності: 
заподіяння прямої дійсної шкоди; проти-
правна поведінка військовослужбовця; 
наявність причинного зв’язку між проти-
правною поведінкою та настанням шкоди; 
наявність вини у заподіянні шкоди.
Особи, які посягають на державну влас-

ність, недбало ставляться до озброєння, 
техніки та іншого військового майна, при-
тягуються до матеріальної відповідаль-
ності.
Відповідно до п. 37 матеріальна відпо-

відальність не настає в разі, коли заподіяна 
шкода є наслідком дії непереборної сили; 
невстановлення винної особи; смерті ви-
нної особи; коли шкоду заподіяно внаслі-
док виконання наказу старшого начальни-
ка, або виправданого в конкретних умовах 
службового ризику, або правомірних дій.
За фактом заподіяння шкоди у випадках, 

передбачених п. 37 положення, командир 
(начальник) військової частини призначає 
розслідування. За результатами  розсліду-
вання  видається наказ про списання суми 
заподіяної шкоди.
За ознакою розмірів грошового стягнен-

ня передбачені види матеріальної відпові-
дальності: обмежена, повна та підвищена 
(кратна) матеріальна відповідальність. 
Притягнення до матеріальної відпові-
дальності не звільняє від дисциплінарної, 
цивільно-правової, кримінальної та адмі-
ністративної відповідальності. 
За характером стягнення та за призна-

ченням, матеріальна відповідальність 
близька до цивільно-правової. Вплив при 
цивільно-правовій відповідальності вияв-
ляється в покладанні на винного обов’язку 
відшкодування, головним чином, у грошо-
вій формі, за здійснену матеріальну шкоду. 
Кримінальна відповідальність – це вид 

юридичної відповідальності, суть яко-
го полягає в застосуванні судом від імені 
держави до особи, що вчинила злочин, 
державного примусу в формі покаран-
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ня. Військовий злочин − це злочин проти 
встановленого порядку несення служби, 
скоєний військовослужбовцем або вій сь-
ковозобов’язаним під час проходження 
навчальних або спеціальних зборів. Під-
ставою для настання кримінальної відпо-
відальності є наявність складу злочину 
(сукупність передбачених у законі ознак, 
які характеризують об’єкт, об’єктивну сто-
рону, суб’єкт, суб’єктивну сторону злочи-
ну). Згідно зі ст. 2 Кримінального кодексу 
України кримінальній відповідальності і 
покаранню підлягає лише особа, винна у 
вчиненні злочину, тобто така, що умисно 
або з необережності вчинила передбачене 
цим кодексом суспільно небезпечне діяння.
Особливістю кримінальної відповідаль-

ності є відповідальність неповнолітніх, які 
притягаються до неї з 16 років. Однак за 
деякі види злочинів підлітки можуть при-
тягуватися до кримінальної відповідаль-
ності з 14 років. 
У ст. 62 Конституції України вказано: 

«Особа вважається невинуватою у вчинен-
ні злочину і не може бути піддана кримі-
нальному покаранню, доки її вину не буде 
доведено в законному порядку і встанов-
лено обвинувальним вироком суду. Ніхто 
не зобов'язаний доводити свою невинува-
тість у вчиненні злочину. Обвинувачення 
не може ґрунтуватися на доказах, одержа-
них незаконним шляхом, а також на при-
пущеннях. Усі сумніви щодо доведеності 
вини особи тлумачаться на її користь». У 
цій статті викладено фундаментальний 
принцип кримінальної відповідальності, 
що діє в усіх цивілізованих країнах і має 
назву «презумпція невинуватості».

Âèñíîâêè
Порушення чи невиконання громадяна-

ми України, у тому числі військовослуж-

бовцями, юридичних обов’язків означає 
протиправність їхньої поведінки, наяв-
ність у їхніх діях (діяльності чи бездіяль-
ності) складу відповідного правопору-
шення.
Дисциплінарний проступок − це пору-

шення, вчинене військовослужбовцем при 
виконанні службових обов’язків або на 
території військової частини, який притя-
гається до відповідальності командирами 
(начальниками). 
Військовослужбовець скоює адмініст-

ративний проступок, будучи не при вико-
нанні обов’язків по службі та перебуваю-
чи за межами військової частини. 
Матеріальна відповідальність – це вид 

юридичної відповідальності військово-
службовців, тобто встановлений обов’язок 
компетентними державними органами 
по в  ного чи часткового відшкодування за-
подіяної матеріальної шкоди державі в 
грошовій формі, у передбачених випадках 
і розмірах. 
Кримінальна відповідальність військо-

вослужбовця − це відповідальність за 
скоє ний злочин. Військовий злочин − зло-
чин проти встановленого порядку несення 
служби, скоєний військовослужбовцем або 
військовозобов’язаним під час проходжен-
ня навчальних або спеціальних зборів. 
Основою інших видів юридичної від-

повідальності є провини (адміністратив-
ні, дисциплінарні, порушення цивільно-
правових відносин).
Отже, юридична відповідальність вира-

жає відношення військовослужбовців до 
прав і обов'язків, закріплених законами і 
військовими статутами та іншими право-
вими актами держави. Вона настає за по-
рушення правових норм, правопорушення 
і проявляється як реакція держави на про-
типравні дії.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Успішний розвиток будь-якого підпри-

ємництва значною мірою залежить від 
економічного та правового середовища, 
у якому відбувається ринкова діяльність. 
Вважається, що втрата корисної для під-
приємства інформації, яка належить до 
комерційної таємниці, дає вагомі пере-
ваги конкурентам, а іноді призводить 
до банкрутства фірми, керівництво якої 
припустилося витоку інформації (комер-
ційної таємниці). В Україні на сьогод-
ні відсутній належний правовий захист 
комерційної таємниці, не практикуєть-
ся широ ке вжиття заходів збереження та 
еко номічної відповідальності в разі роз-
голошення комерційної таємниці, не на-
працьовано відповідну судову практику. 
Отже, для будь-якого підприємства існує 
реальна загроза таємного безоплатного 
використання комерційної інформації 

кон курентами. Іноді до такої загрози на-
лежить також факт передачі третім осо-
бам комерційної таємниці аудиторами під 
час проведення аудиторської перевірки на 
підприємстві.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
У науковій літературі питанням неза-

конного збирання та розголошення ко-
мерційної таємниці присвячено праці та-
ких учених: Н.І Дорош, О.Е. Радутний, 
О.О. Коптюк, В.Я. Савченко та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
На сьогодні в законодавстві України не 

передбачено загальні та спеціальні пра-
вила конфіденційності та не окреслено 
принципи конфіденційності аудитора під 
час проведення аудиту, на відміну від біль-
шості країн Євросоюзу, де діють правила 
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У статті досліджено юридичні та фактичні особливості 
захисту комерційної таємниці на підприємствах під час ауди-
торської перевірки. Проаналізовано положення чинного зако-
нодавства України, зроблено висновки щодо його відповідності 
потребам практики, сформульовано пропозиції з удосконалення 
відповідного законодавства.
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В статье исследованы юридические и фактические особеннос-
ти защиты коммерческой тайны на предприятиях во время ауди-
торской проверки. Проанализированы положения действующего 
законодательства Украины, сделаны выводы о его несоответ-
ствии потребностям практики, сформулированы предложения 
по совершенствованию соответствующего законодательства.

Ключевые слова: коммерческая тайна, конфиденциальная 
информация, аудиторские услуги, разглашение информации.

In this article the author examines the legal and factual features 
of trade secret protection in enterprises during the audit. Analyzes the 
provisions of the current legislation of Ukraine, conclusions about the 
lack of conformity to the needs of practice and formulate proposals on 
the improvement of the relevant legislation.

Keywords: trade secrets, confi dential information, auditing, dis-
closure of information.
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àóäèòîðñüêî¿ ïåðåâ³ðêè â Óêðà¿í³
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конфіденційності для аудиторів які здій-
снюють аудиторську перевірку.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − аналіз сучасних особли-

востей захисту комерційної таємниці під 
час аудиторської перевірки. Автор ставить 
за  мету наголосити на проблемах неза-
конного використання цінної інформації 
аудиторами, а також визначити основні 
принципи конфіденційності аудитора.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Відповідно до п.1 ст. 505 Цивільного 

Кодексу України, комерційною таємни-
цею вважається інформація, яка є секрет-
ною в тому розумінні, що вона в цілому чи 
в певній формі та сукупності її складових 
не є відомою та легкодоступною для осіб, 
які звичайно мають справу з видом інфор-
мації, до якого вона належить, у зв’язку з 
цим має комерційну цінність та була пред-
метом адекватних існуючим обставинам 
заходів щодо збереження її секретності, 
вжитих особою, яка законно контролює 
цю інформацію [1]. Отже, поняття «комер-
ційна таємниця» можна визначити як таке, 
що базується на загальному визначенні 
категорії «інформація», яка відповідно до  
ст. 1 Закону України «Про інформацію» 
визначається як будь-які відомості та/або 
дані, які можуть бути збережені на матері-
альних носіях або відображені в електро-
нному вигляді [2]. Зрозуміло, що в цьому 
разі інформація має статус конфіденцій-
ної. За п. 1.4.2. Положення «Про зовнішні 
перевірки контролю якості аудиторських 
послуг», конфіденційна інформація – це 
відомості, які стали відомі контролерам у 
ході проведення перевірки про замовників 
суб’єкта аудиторської діяльності, порядок 
ціноутворення професійних послуг та їх 
вартість, окрім того, зміст результатів на-
дання аудиторських послуг, зміст робочих 
документів, методологія та техніка пере-
вірок або надання інших професійних 
послуг, а також особисті дані виконавців 
і співвиконавців, у тому числі розмір їх-
ніх гонорарів (доходів). При цьому до по-
рядку ціноутворення професійних послуг 

Положенням визначено: погодинні ставки, 
методика визначення вартості, надбавки та 
знижки [3]. Відповідно до п. 4.4. Кодексу 
професійної етики аудиторів України, що 
втратив чинність у 2003 р., питання про 
конфіденційність у роботі аудитора поши-
рювалося не тільки на процеси розкриття 
інформації перед третіми особами. Така 
вимога передбачала недопущення того, 
що  аудитор, який отримав конфіденцій-
ну інформацію в процесі роботи, міг би 
використовувати її в особистих цілях або 
навіть створювати враження (видимість) 
того, що він використовує її в особистих 
цілях або в інтересах третьої сторони. 
Також п. 4.2. цього Кодексу зобов’язував 
аудитора завжди, скрізь і в усьому дотри-
муватися  конфіденційності,  за  винятком  
випадків,  коли аудиторові надано особли-
ві повноваження в розкритті інформації 
про діяльність клієнта (висновок догово-
ру з державними органами на проведення 
незалежної аудиторської перевірки при 
ліквідації підприємства), або існували об-
ставини, що зобов’язують аудитора роз-
кривати інформацію [4] (тобто тільки у 
випадках, спеціально передбачених ст. 187 
Кримінального кодексу України) [5]. Та-
ким чином, сумнівним мало вигляд поло-
ження, відповідно до якого аудитор пови-
нен був точно знати і вміти виявляти факти 
вчинення особливо тяжких злочи нів з боку 
клієнта, таких як державна зрада, порушення 
Конституції України, шпи  гунство та інших 
особливо тяжких зло чинів, передбачених 
вищенаведеною статтею Кримінального 
кодексу України, оскільки варто враху-
вати, що в силу обмежених професійних 
знань у галузі права і юриспруденції ауди-
тор не може дати абсолютно точну оцінку 
фактові порушення Кримінального кодек-
су України і тому може припуститися по-
милки, що призведе до серйозних пору-
шень конфіденційності. Іншими словами, 
аудитор не є фахівцем у галузі розкриття  
злочинів, тому не має права судити про не-
правомірні дії з боку клієнта.   
На сьогодні, на жаль, не розроблено 

нового Кодексу професійної етики ауди-
торів України замість нечинного. Питання 
конфіденційності аудиторів більш-менш 
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висвітлено в Міжнародних стандартах 
аудиту, надання впевненості та етики [8]. 
Цей міжнародний Кодекс етики повинен 
виступати моделлю для розроблення на-
ціональних етичних рекомендацій. Він 
установлює норми поведінки професійних 
бухгалтерів і викладає фундаментальні 
принципи, що їх повинні дотримуватися 
професійні бухгалтери (аудитори) з метою 
досягнення загальних цілей. Так, одним із 
фундаментальних принципів роботи ауди-
торів кодексом визначено принцип кон-
фіденційності, зокрема вказано, що чітке 
дотримання принципу конфіденційності 
аудитором повинно бути метою його робо-
ти, що обумовлює довіру до професії та є 
визнанням виконання його послуг на най-
вищому рівні [8, с. 22 -23].
Отже, принцип конфіденційності аудито -

ра під час проведення аудиту полягає в такому:
1) аудитор зобов’язаний утримуватися 

від розкриття конфіденційної інформації, 
яка була отримана під час аудиторської пе-
ревірки, перед третіми особами, окрім ви-
падків, коли розкриття інформації є його 
юридичним або професійним обов’язком;

2) аудитор не має права на зберігання 
та використання в подальшому конфіден-
ційної інформації, отриманої в результаті 
професійних та ділових зв’язків з органі-
зацією, що наймає його, на власну користь 
чи на користь третіх сторін без відповід-
ного письмового дозволу цієї організації;

3) аудитор не повинен розголошувати 
конфіденційну інформацію на самій фірмі 
або в організації, що наймає його; 

4) аудитор повинен утримуватися від роз-
криття конфіденційної інформації яка була 
отримана під час аудиторської перевірки 
перед третіми особами у соціальному се-
редовищі: у відносинах із колегами, роди-
чами або будь-якою пересічною особою;  

5) аудитор не повинен розголошувати 
конфіденційну інформацію, надану йому 
потенційним клієнтом або роботодавцем. 
Таким чином, принцип конфіденцій-

ності в роботі аудитора не тільки пронизує 
всю його професійну діяльність, а й вихо-
дить за межі ділового   кола, зберігається 
навіть після закінчення відносин між ним 
та клієнтом або роботодавцем.

Питання правового захисту комерцій-
ної таємниці під час аудиторської пере-
вірки в Україні на сьогодні є актуальним 
для підприємницької діяльності суб’єктів 
господарювання в усіх сферах їхньої ді-
яльності, оскільки вагома частка прибутку 
будь-якої організації нерозривно пов’язана 
з отриманням і використанням різних ви-
дів інформації. Причому в епоху ринкових 
відносин інформація стає особливим ви-
дом товару, яка має конкурентну вартість. 
Здебільшого для підприємця найціннішою 
є та інформація, яку він використовує для 
досягнення цілей свого підприємства і 
розголошування якої може обмежити чи 
взагалі позбавити його можливості досяг-
нути мети або вирішити завдання, тобто 
створює загрозу безпеці підприємниць-
кої діяльності. Варто також зауважити, 
що українські підприємці та юристи вка-
зують на слабкість законодавства нашої 
країни щодо захисту підприємств від про-
мислового шпіонажу, що часто зумовлює 
настороженість стосовно аудиторської пе-
ревірки. Адже подекуди підприємці зви-
нувачують у викраденні, розголошенні ко-
мерційної таємниці аудиторів, які, на їхню 
думку, мають більш сильні правові по-
зиції, оскільки факт недотримання прин-
ципу конфіденційності важко довести, а 
спокуса «винагородою» за промисловий 
шпіонаж є серйозною. 
Виконуючи свої професійні обов’язки, 

аудитор має доступ до конфіденційної ін-
формації про справи клієнта, недоступної 
широкій  громадськості, тому повин на бути 
передбачена відповідальність за несанкціо-
новане розголошення службової інформа-
ції та комерційної таємниці, чого, на жаль, 
немає. Відповідальність ауди тора в тако-
му разі передбачена ст. 25 та ст. 26 Закону 
України «Про аудиторську діяльність», від-
повідно до яких ци   віль  но-правова відпові-
дальність аудито рів та аудиторських фірм 
за неналежне вико нання своїх обов’язків 
передбачена у вигляді майнової та іншої 
відповідальності, визначеної в договорі 
відповідно до чинного законодавства. При 
чому розмір цієї майнової відповідальнос-
ті  аудиторів (ауди торських фірм) не може 
перевищувати фактично завдані замовни-
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ку збитки. Окрім того, відповідальності 
аудиторів за неналежне виконання своїх 
професійних обо в’язків передбачена у 
формі застосування Аудиторською пала-
тою України стягнень у вигляді поперед-
ження, зупинення дії сертифіката і ліцензії 
на строк до одного року або анулювання 
сертифіката та ліцензії [6].
Водночас на захист комерційної таєм-

ниці суб’єкта господарювання виступає 
Закон України «Про інформацію» [2], від-
повідно до якого громадяни, юридичні 
особи, що володіють інформацією про-
фесійного, ділового, виробничого, бан-
ків ського, комерційного та іншого харак-
теру, отриманою власним коштом або 
такою, котра є предметом їх професійно-
го, ділового, виробничого, банківського, 
комерційного та іншого інтересу і не по-
рушує передбаченої законом таємниці, 
самостійно визначають режим доступу 
до неї, включаючи належність її до кате-
горії конфіденційної, і встановлюють для 
неї систему (способи) захисту. Для цього, 
крім наказу про комерційну таємницю, 
підприємства можуть складати посадові 
інструкції із зазначенням порядку і систе-
ми обміну інформацією між працівниками 
підприємства і зовнішніми користувача-
ми, деталізований графік документообігу 
із призначенням осіб, відповідальних за 
витік інформації, вносити спеціальні роз-
діли в трудові угоди та контракти тощо. 
Так, згідно зі ст. 20 Закону України «Про 
аудиторську діяльність» аудит повинен 
проводитися на підставі договору між ау-
дитором (аудиторською фірмою) та замов-
ником [6]. Кодексом професійної етики ау-
диторів України (Норматив №4) прямо не 
передбачена у змісті та структурі догово-
ру на проведення аудиту відповідальність 
за розкриття конфіденційної інформації. 
Відповідно до п.13 типового договору на 
проведення аудиту відповідальність ау-
дитора обмежується такими основними 
положеннями: відповідальність за якість 
виконаних робіт; відповідальність за до-
тримання термінів робіт і відповідальність  
за  дотримання принципів аудиту при ви-
конанні робіт [4]. Таким чином, суб’єкту 
підприємницької діяльності задля попе-

редження розголошення цінної інформації 
доцільно буде запропонувати аудиторові 
підписувати, окрім згаданого вище догово-
ру на проведення аудиту, додаткову угоду 
про нерозголошення отриманої внаслідок 
аудиторської перевірки конфіденційної 
ін  формації. Відповідно суб’єкт підприєм-
ницької діяльності (замовник аудиторської 
послуги) має можливість описати, яка саме 
інформація вважається конфіденційною. 
Статус конфіденційності на підприємстві 
можуть отримати будь-які відомості, окрім 
інформації, що відповідно до законодав-
ства не може бути секретною. Так, суб’єкт 
підприємницької діяльності з урахуван-
ням особливостей конкретного підприєм-
ства може віднести до переліку відомос-
тей, що становлять комерційну таємницю, 
таку інформацію: відомості про прибуток, 
кредити, товарообіг, фінансові звіти і про-
гнози; комерційні задуми; фонд заробітної 
плати; відомості про вартість основних і 
оборотних фондів; кредитні умови плате-
жу; тенденції виробництва і прогноз для 
конкретного продукту; відомості про на-
працьовану ринкову політику та фінансові 
плани; маркетинг і стратегію цін; відомос-
ті про відносини зі споживачами і ділову 
репутацію; відомості про канали і методи 
збуту продукції та про політику збуту про-
дукції; про програму реклами. Не менш 
важливою для суб’єктів підприємницької 
діяльності є відомості про виробництво 
і продукцію підприємства (технічний рі-
вень, техніко-економічні характеристики 
проектованих виробів, плановані терміни 
створення проектованих виробів, застосо-
вування і перспективні технології, техно-
логічні процеси, прийоми і устаткування, 
дані про модифікацію і модернізацію ра-
ніше відомих технологій, процесів, устат-
кування, організація виробництва, роз-
міщення і розмір виробничих приміщень 
і складів, перспективні плани розвитку 
виробництва), окрім цього, відомості про 
систему матеріально-технічного забезпе-
чення (склад торгових клієнтів, представ-
ників і посередників, потреби в сировині, 
матеріалах, комплектувальних вузлах і де-
талях, джерела задоволення цих потреб; 
транспортні й енергетичні потреби), а та-
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кож відомості про принципи керівництва 
підприємством (застосовувані і перспек-
тивні методи керівництва виробництвом; 
факти ведення переговорів, предмет і цілі 
нарад і засідань органів керування; плани 
підприємства щодо розширення вироб-
ництва) тощо. Ці та інші важливі дані, а 
також матеріальну відповідальність за їх 
розголошення можна прописати в додатку 
до основного договору або в окремому до-
говорі про конфіденційність. 
Важливо зазначити, що в Україні необ-

хідно розробити на законодавчому рівні 
загальні та спеціальні правила конфіден-
ційності. Більшість країн  Євросоюзу, де 
діє система забезпечення якості, уже роз-
робила правила конфіденційності для 
аудиторів [7], які здійснюють перевірку 
якості аудиторської діяльності й успішно 
ними користуються. Це особливо важливо 
з огляду на те, що аудитори виконують у 
суспільстві важливу роль, оскільки робо-
тодавці, інвестори, а також громадськість 
у цілому покладаються на аудиторів щодо 
надійної перевірки фінансового обліку і 
звітності, компетентних консультацій з різ-
них питань діяльності та оподаткування. 
Сумлінне виконання своїх професійних 
обов’язків та етична поведінка аудитора, 

без сумніву, впливає не лише на їх власний 
економічний добробут, а й країни загалом.

Âèñíîâêè
Отже, принцип конфіденційності ау-

дитора діє з моменту наміру підписання 
угоди на проведення аудиту, під час про-
ведення аудиту та після закінчення відно-
син із фірмою – роботодавцем; полягає в 
обов’язку аудитора утримуватися від зби-
рання, зберігання і використання в осо-
бистих цілях, а також розкриття конфіден-
ційної інформації, яка була отримана під 
час аудиторської перевірки, перед третіми 
особами, окрім випадків, коли розкриття 
інформації є юридичним або професійним 
обов’язком аудитора або в разі відповідно-
го письмового дозволу підприємства.
Задля належного захисту комерційної 

таємниці під час аудиторської перевірки 
в Україні вкрай необхідно вдосконали-
ти законодавство шляхом упровадження 
спеціальних правил конфіденційності 
для аудиторів. Доцільним вбачається та-
кож укладати між аудитором і суб’єктом 
підприємницької діяльності договір про 
конфіденційність із зазначенням переліку 
інформації, що визначена керівництвом 
підприємства як конфіденційна, підстав 
і меж майнової відповідальності в разі її 
розголошення аудитором.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Проблема институционализации Меж-

ду народного уголовного суда (МУС) тес-
но связана с кардинальными проблемами 
современных международных отношений 
– поддержанием международного мира 
и безопасности, предотвращением актов 
агрессии, пресечением массовых нару-
шений основных прав и свобод человека, 
обеспечением международного правопо-
рядка [1, c. 37].  
Принятие Римского статута Между на-

родного уголовного суда 17 июля 1998 г. 
дало новые надежды и бросило новые 
вызовы международной уголовной юсти-
ции, положило начало качественно ново-
му этапу в ее развитии [2, c. 153], создавая 
универсальный механизм, призванный 
заменить существующую практику меж-
дународных трибуналов adhoc [3, c. 70]. 
Таким образом, постоянная и всемирная 

уголовная юрисдикция может сократить 
время на реакцию со стороны междуна-
родного сообщества в случае совершения 
массовых зверств [4, c. 60-61].
В отличие от Уставов трибуналов ad-

hoc по бывшей Югославии и Руанде, ко-
торые были приняты резолюциями Со-
вета Безопасности ООН, Устав Между-
народного уголовного суда обсуждался 
не сколько лет и был в итоге принят в виде 
соглашения. Во время этих переговоров 
было сделано много компромиссов с це-
лью представить Устав приемлемым для 
наиболее возможного количества госу-
дарств.
В частности, полномочия судей были 

значительно сокращены, чтобы умень-
шить опасения некоторого количества го-
сударств о том, что МУС может посягнуть 
на их суверенитет. Результатом многих 
ограничений, установленных для судей 
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указанным уставом, процессуальными 
нормами, положениями о доказательствах 
и составах преступлений, будет решитель-
ное препятствование необходимому раз-
витию права судами и ограничение роли 
судей по существу механической функ-
цией. Эти ограничивающие меры служат 
доказательством определенного недове-
рия многих государств к независимости 
международных уголовных трибуналов, и 
они поднимают ряд вопросов касательно 
способности Международного уголовного 
суда эффективно выполнять функции су-
дебного органа и квалификации его судей 
по выполнению своего мандата [5, c. 56].

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé
Проблемам внутренних конфликтов 

по священы работы многих иностранных 
и отечественных ученных. Среди по-
следних следует отметить В.Г. Буткевича, 
О.В. Буткевича, В.Н. Денисова, Л.Д. Тим-
ченко, В. Гамураря, О.Н. Толочко, Н.Н. Гна-
товского, О.В. Касинюк, Д.И. Кулебу, 
В.М. Ре пецкого, Н.В. Дремину, В.П. Ба зо-
ва, Т.Р. Короткого, В.М. Лисика и других. 

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Целью статьи является осуществление 

исторического и юридического анализа 
Римского статута МУС в части, регламен-
тирующей вопросы внутренних конфлик-
тов, а также анализ первой практики МКС 
в этой области.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ
Текущие усилия в рамках ООН по осно-

ванию постоянного суда начались полсто-
летия назад с предложения французского 
судьи Международного военного три-
бунала в Нюрнберге Анри Доннедью де 
Варбеса в 1947 году. К сожалению, оста-
ется малоизвестным тот факт, что первое 
серьезное предложение подобного рода 
было сделано более 125 лет тому назад 
Густавом Муанье, одним из основателей и 
президентов МККК. Он представил к рас-
смотрению проект Конвенции об учреж-
дении международного судебного органа, 
ответственного за предупреждение и на-

казание нарушений Женевской конвенции 
в 1872 году. Статья 1 этого проекта упоми-
нала о том, что «с целью обеспечения им-
плементации Женевской конвенции от 22 
августа 1864 г. и ее дополнительных статей 
будет учрежден, − на случай войны между 
двумя или более Договаривающимися 
Державами, − трибунал, которому могут 
адресоваться жалобы относительно на-
рушений вышеупомянутой Конвенции». 
Можно увидеть значительное различие 
между компетенцией Трибунала, предло-
женного Муанье, и Международным уго-
ловным судом: первый мог обладать юрис-
дикцией по отношению к преступлениям, 
совершенным только во время междуна-
родных вооруженных конфликтов, а вто-
рой наделен юрисдикцией по отношению 
к преступлениям, совершенным в обеих 
ситуациях (международных и немеждуна-
родных вооруженных конфликтах).
До тех пор, пока Муанье не выдвинул 

предложение о создании постоянного 
суда, почти все судебные процессы о на-
рушениях законов войны осуществлялись 
трибуналами adhoc, учрежденными одной 
из воюющих сторон, – обычно победите-
лем, – скорее, чем обычными судами или 
Соломоновых Островов Международным 
уголовным судом [6, c. 57-58].
Некоторые специалисты полагают, что 

первый международный суд по рассмо-
трению военных преступлений состоялся 
в немецком городе Брейзахе в 1474 г., ког-
да 27 судей священной римской империи 
предъявили Петеруван Хагенбаху обвине-
ние в «попрании законов Бога и человека» 
во время оккупации его войсками города 
Брейзах [7, c. 76]. Надо также отметить, 
что Версальский договор является первым 
экспериментом по установлению между-
народного правосудия в современных 
условиях [8, c. 15].
Важнейшую роль в создании Между-

народного уголовного суда сыграла Комис-
сия международного права ООН, которая 
пошла по пути создания новой системы [9, 
c. 28] уголовной ответственности.
После 1996 г. состоялось шесть встреч 

представителей государств с целью раз-
работки проекта устава международного 
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уголовного суда для представления на рас-
смотрение дипломатической конферен-
ции, созванной ООН и запланированной 
для проведения в Риме с 15 июня по 17 
июля 1998 года. Она должна была в итоге 
привести этот длительный проект к завер-
шению. Однако перед принятием статута 
государства должны были решить такие 
сложные правовые вопросы, как опреде-
ление преступлений, подпадающих под 
компетенцию этого суда, принцип до-
полнительности между предложенным 
Международным уголовным судом и на-
циональными судами, автоматическая, 
или неотъемлемая, юрисдикция этого 
суда, и механизм инициирования судопро-
изводства [10, c. 22].
В 1994 г. Комиссия международного 

права приняла проект статута для между-
народного уголовного суда, в котором 
было предложено предоставить будуще-
му суду юрисдикцию относительно пре-
ступлений геноцида, агрессии, серьезных 
нарушений законов войны, применимых 
в вооруженном конфликте, преступлений 
против человечности и других преступ-
лений, определенных в соответствии с 
положениями этого соглашения, которые, 
имея отношение к предполагаемому по-
ведению, составляют исключительно се-
рьезные преступления международной 
важности.
На протяжении нескольких лет, предше-

ствующих Римской конференции, доклады 
ее Подготовительного комитета показыва-
ют некоторое нежелание части государств 
включить в статут преступления, относя-
щиеся к немеждународным вооруженным 
конфликтам. Первичный проект статута, 
представленный Комиссией междуна-
родного права, не включал в себя подсуд-
ность над военными преступлениями, со-
вершенными в таких ситуациях. Так было 
главным образом из-за того, что во время 
формирования концепции военных пре-
ступлений она рассматривалась в целом 
относящейся к ситуациям международно-
го вооруженного конфликта. Эта область 
международного права, тем не менее, раз-
вивалась быстро. Несколькими месяцами 
позже после официального представления 

проекта статута Комиссией международ-
ного права Генеральной Ассамблее ООН, 
Совет Безопасности принял резолюцию, 
одобряющую Устав МУТР.
Несмотря на принятие Уставов МУТР 

и МУТЮ, государства, участвующие в 
разработке Статута Международного уго-
ловного суда, разошлись во мнениях по 
вопросу о включении подсудности над во-
енными преступлениями, совершенными 
во время немеждународных вооруженных 
конфликтов.
По отношению к преступлениям, со-

вершенным в немеждународных воору-
женных конфликтах, дискуссии вызвали 
яростную схватку между двумя лагеря-
ми, которая продолжалась до самого 
пос леднего дня Римской конференции. 
Со гласно докладу, распространенному 
adhoc Комитетом по учреждению Между-
народного уголовного суда в 1995 г., суще-
ствовали различные мнения о том, долж-
ны ли законы и обычаи, применимые в 
вооруженном конфликте, включать поло-
жения, регулирующие немеждународные 
вооруженные конфликты, в особенности 
общую ст. 3 Женевских конвенций и ІІ 
Дополнительный протокол к ним.
Несмотря на это, другие делегации вы-

разили серьезные оговорки относительно 
возможности включения немеждународ-
ных вооруженных конфликтов и подверг-
ли сомнению согласованность такого под-
хода с принципом комплиментарности. 
Ка сательно ІІ Дополнительного протокола 
была высказана точка зрения о том, что этот 
документ в целом не достиг статуса обыч-
ного права и поэтому был обязывающим 
только для государств-участников данного 
соглашения. Также было выражено мне-
ние о том, что немеждународные воору-
женные конфликты не должны подпадать 
под юрисдикцию суда или по отношению 
к общей ст. 3 или ІІ Дополнительному про-
токолу [11, c. 421-422].
США предложили ограничить перечень 

военных преступлений, совершенных во 
внутренних конфликтах, рамками серьез-
ных нарушений общей ст. 3. Со временем 
позиция США изменилась до такой степе-
ни, что они были одними из сторонников 
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включения военных преступлений, совер-
шенных во внутренних вооруженных кон-
фликтах, в указанный Статут [12, c. 263]. 
Выступая от имени  США, Дж. С. Борек 
подчеркнул, что было необходимым вклю-
чить случаи внутренних вооруженных 
конфликтов, которые являются наиболее 
частыми и жестокими [13]. Финский ми-
нистр внутренних дел Тарья Халонен зая-
вил, что поскольку конфликты часто были 
гражданскими и внутренними по своей 
природе и временами не имелось в распо-
ряжении эффективных национальных си-
стем, мандат суда должен распространять 
влияние на такие ситуации [13].
Аргументы, противодействующие 

вклю чению положений, относящихся к 
немеждународным вооруженным конф-
ликтам, были во многом похожими на те, 
что были подняты на Дипломатических 
конференциях, где были составлены про-
екты Женевских конвенций 1949 г. и До-
полнительных протоколов к ним 1977 года. 
Была выражена озабоченность по поводу 
возможности внешнего вмешательства во 
внутренние дела суверенных государств 
и недостатка ясности о том, как суд будет 
определять статус конкретных ситуаций.
Вслед за представлением доклада Ко -

митета adhoc был основан Подгото ви-
тельный комитет по учреждению Между-
народного уголовного суда. Первый до-
клад этого комитета, распространенный 
в 1996 г., был посвящен проблеме типа 
вооруженного конфликта.
Этот доклад констатировал, что суще-

ствовали различные взгляды о том, долж-
ны ли военные преступления включать на-
рушения, совершенные в международных 
и немеждународных вооруженных кон-
фликтах. Некоторые делегации высказали 
мнение о том, что необходимо включить 
нарушения, совершенные в немеждуна-
родных вооруженных конфликтах, при-
нимая во внимание их возрастающую 
частоту в последние годы. Другие делега-
ции придерживались точки зрения о том, 
что нарушения, совершенные в немежду-
народных вооруженных конфликтах, не 
должны быть включены, что их включе-
ние было нереальным и могло подорвать 

универсальное признание суда, что инди-
видуальная уголовная ответственность за 
такие нарушения не была четко установ-
лена как вопрос действующего права с 
акцентированием внимания на отсутствии 
положений об уголовном преступлении и 
правоприменении во II Дополнительном 
протоколе и что обычное право не изме-
нилось в этом отношении после принятия 
Статута Трибунала по Руанде [11, c. 422].
Несмотря на расхождение взглядов по 

этому вопросу, Подготовительный коми-
тет решил включить некоторые положе-
ния, относящиеся к внутренним воору-
женным конфликтам, во время заседания, 
которое состоялось в феврале 1997 года.
Вопрос о включении новой нормы о 

пороге признания ситуаций немеждуна-
родного вооруженного конфликта возник 
как средство содействия консенсусу по 
разделам С и D статьи 5. Бюро Комитета 
полного состава сформулировало пред-
ложение, основанное на тексте ст. 1 (1) ІІ 
Дополнительного протокола. Бюро сдела-
ло акцент на том, что раздел D применяет-
ся к вооруженным конфликтам немежду-
народного характера и соответственно не 
распространяется на ситуации внутрен-
них беспорядков и напряженности, таких 
как мятежи, отдельные и спорадические 
акты насилия или другие действия по-
добного рода. Он относится к вооружен-
ным конфликтам, которые имеют место на 
территории государства-участника между 
его вооруженными силами и другими ор-
ганизованными вооруженными группами, 
которые, находясь под ответственным ко-
мандованием, осуществляют такой кон-
троль над частью его территории, который 
дает им возможность проводить продол-
жительные и согласованные боевые дей-
ствия [14].
Турция, Алжир, Пакистан, Катар, Ирак 

и Оман выразили свое сопротивление 
включению статьи, имеющей отношение 
к немеждународным вооруженным кон-
фликтам.
Профессор Герхард Хафнер, член ав-

стрийской делегации, выступая от имени 
Европейского Союза и его государств-
участников, заявил что ст. 5 должна также 
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распространять свое действие на конфлик-
ты, в которых участвуют только организо-
ванные вооруженные группы, независимо 
от того, осуществляют ли они контроль над 
территорией [15]. Это предложение было 
поддержано представителями Финляндии, 
Румынии, Литвы, США и Судана.
В качестве альтернативы порогу интен-

сивности, представленного вышеупомяну-
тым Бюро, представители Сьерра-Леоне 
выдвинули предложение во время 35-го 
заседания Комитета полного состава 13 
июля 1998 г. Выступая от имени Сьерра-
Леоне, Фоде М. Дабор заявил, что всту-
пительную часть раздела D, которая ссы-
лалась на организованные вооруженные 
группы, осуществляющие «контроль над 
частью территории», следует заменить 
следующим текстом: «Раздел применяет-
ся к вооруженным конфликтам, которые 
имеют место на территории государства, 
когда существует длительное вооружен-
ное столкновение между правительством 
и организованными вооруженными груп-
пировками или между такими группиров-
ками» [16].
Это предложение было поддержано 

делегациями многих стран, в частности 
Гвинеи-Биссау, Судана, Уганды, Словении, 
Боснии и Герцеговины, Соломоновых 
Островов и т.д. Оно было включено в 
сводный текст проекта статута в качестве 
ст. 8(2)(f) и предложено для утверждения. 
Статут Международного уголовного суда 
был принят 17 июля 1998 г., 120 из 162 го-
сударств проголосовали «за».
Полномочная конференция ООН по 

вопросу учреждения Международного 
уголовного суда в Риме (июль 1998 г.) 
предоставила возможность государствам 
выразить их взгляды, среди прочего, о 
рамках предметной юрисдикции будуще-
го Международного уголовного суда и, 
вследствие этого, опосредованно по пред-
мету, который был поставлен на карту: 
считают ли они, что нарушения законов 
войны, совершенные во время внутренних 
вооруженных конфликтов, являются воен-
ными преступлениями?
Представитель Армении утверждал, 

что Международный уголовный суд  дол-

жен «обладать юрисдикцией по отноше-
нию к геноциду, преступлениям против 
человечности, где бы они не совершались, 
военным преступлениям, серьезным нару-
шениям гуманитарного права в междуна-
родных и немеждународных вооруженных 
конфликтах, преступлениям агрессии и 
преступлениям терроризма».
Представитель Бангладеш заявил, что 

его государство решительно поддержива-
ет полное введение в действие общей ст. 3 
Женевских конвенций 1949 года, посколь-
ку различие между международными и 
немеждународными конфликтами, рас-
сматриваемое с точки зрения системы все-
общего мира и безопасности, все больше и 
больше становится неуместным.
Сорок три других государства включи-

ли похожие декларации в свои индиви-
дуальные заявления, а группы государств 
(Европейский Союз и Южноафриканское 
содружество развития (SADEC)) сделали 
акцент на этом отдельном вопросе.
Министр иностранных дел Велико-

британии заявил от имени Европейского 
Союза 15 июня 1998 г.: «Мы хотим под-
черкнуть, что большинство вооруженных 
конфликтов сегодня являются внутренни-
ми, а не международными. Поэтому во-
енные преступления, предусмотренные 
юрисдикцией Международного уголовно-
го суда, должны включать те, которые со-
вершены во внутренних, а также междуна-
родных вооруженных конфликтах».
Важно отметить, во время конференции 

группа из 62 государств, имеющих анало-
гичную точку зрения, настоятельно требо-
вала включить в Статут Международного 
уголовного суда шесть компоновочных 
блоков. Среди них было обязательство о 
том, что «Статут должен оговорить следу-
ющее условие: военные преступления, со-
вершенные во время внутренних конфлик-
тов, являются наказуемыми правонаруше-
ниями, подлежащими юрисдикции Суда».
Эта твердая поддержка включения во-

енных преступлений, совершенных во 
время внутренних вооруженных конф-
ликтов, в юрисдикцию Международного 
уголовного суда контрастировала с по-
зицией, занятой небольшим количеством 
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государств, выступивших против такого 
включения.
Индия была единственным государ-

ством, однозначно выступающим за ис-
ключение военных преступлений, со-
вершенных во внутренних вооруженных 
конфликтах, из юрисдикции Суда на осно-
вании того, что не существует согласия о 
том, могут ли конфликты немеждународ-
ного характера быть охвачены определе-
нием таких преступлений (преступлений 
против человечности и военных престу-
плений) в обычном международном праве.
Во время самой конференции дальней-

шие обсуждения проиллюстрировали раз-
ногласия между этими двумя группами 
государств. С одной стороны, заявления, 
сделанные США или Германией, резюми-
руют позицию значительного большин-
ства делегаций.
Представитель США подчеркнул твер-

дое убеждение своего правительства в 
том, что серьезные нарушения первич-
ных обычных норм, воспроизведенных в 
общей ст. 3, должны быть основой пред-
метной юрисдикции Международного 
уголовного суда в отношении немеждуна-
родных вооруженных конфликтов… США 
настаивали также, чтобы существовал раз-
дел, охватывающий другие нормы по веде-
нию боевых действий в немеждународных 
вооруженных конфликтах [17, c. 162-163].
Представитель Германии продолжал 

приводить доводы о существовании обще-
го соглашения о том, что лица, совершив-
шие нарушения законов и обычаев, приме-
нимых во время конфликтов, должны быть 
подданы уголовному преследованию, пре-
даны суду и наказаны… Военные преступ-
ления, совершенные во время немеж-
дународных вооруженных конфликтов, 
должны быть включены в юрисдикцию 
Международного уголовного суда ввиду 
их возрастающей частоты и недостаточ-
ности национальных систем уголовного 
правосудия в реагировании на такие нару-
шения [18].
С другой стороны, только восемь го-

сударств (Китай, Сирия, ОАЭ, Бахрейн, 
Иордания, Судан, Индия, Турция) вырази-
ли пожелание, чтобы военные преступле-

ния, совершенные во время внутренних 
вооруженных конфликтов, были исклю-
чены из юрисдикции Международного 
уголовного суда. Представитель Судана 
придерживался мнения о том, что II 
Дополнительный протокол не имел стату-
са упрочившегося международного права 
и он также образовал пробел для вмеша-
тельства во внутренние дела государств 
[19].
Представитель Индии заявил, что не 

может быть однородной структуры толко-
вания международных и немеждународ-
ных вооруженных конфликтов, поскольку 
существуют суверенные государства.
В завершающий день конференции 

представитель Судана взял слово по пору-
чению группы арабских стран и разъяснил 
возражения и опасения последних по от-
ношению к учреждаемому суду из-за не-
скольких причин. Среди них он отметил, 
что арабские государства боялись вклю-
чения немеждународных вооруженных 
конфликтов в статут, которое сделало бы 
возможным вмешательство во внутрен-
ние дела государств под неубедительными 
предлогами.
Возражения вышеупомянутых госу-

дарств вынудили других пойти на ком-
промисс и исключить некоторые военные 
преступления из текста ст. 8 (2) (е), но 
это не предотвратило включение воен-
ных преступлений, совершенных во вре-
мя внутренних вооруженных конфликтов, 
всецело в юрисдикцию суда. Позиции, 
занятые государствами во время Римской 
конференции, не только иллюстрируют 
их взгляды о предоставлении суду юрис-
дикции над внутренними вооруженными 
конфликтами, но также показывают, что, 
несомненно, большинство государств 
приравнивали серьезные нарушения зако-
нов войны к военным преступлениям [17, 
c. 164].
Статут предусматривает, что юрисдик-

ция Международного уголовного суда 
ограничивается «самыми серьезными пре-
ступлениями, вызывающими озабочен-
ность всего международного сообщества» 
[20, c. 34], какими являются геноцид, пре-
ступления против человечности, военные 
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преступления и преступления агрессии. 
Соответственно, лицо, которое совершило 
преступление, подпадающее под юрис-
дикцию Суда, несет индивидуальную 
ответственность и подлежит наказанию 
в соответствии с настоящим Статутом. 
Международный уголовный суд обладает 
юрисдикцией по отношению к преступле-
ниям, совершенным после вступление в 
силу данного Статута, и по отношению к 
государствам, которые стали участниками 
этого соглашения.
Более того, юрисдикция может осуще-

ствляться только при условии, если го-
сударство, на территории которого было 
совершено противоправное деяние, или 
государство, гражданином которого яв-
ляется лицо, обвиняемое в соверше-
нии преступления, является участником 
Статута. Это означает, что юрисдикция 
Международного уголовного суда являет-
ся не универсальной, а территориальной 
или индивидуальной по своей природе. 
Это также означает, что гражданин госу-
дарства, которое не является участником 
Статута, может быть поддан преследова-
нию в уголовном порядке, если преступле-
ние совершено на территории государства, 
которое является стороной этого соглаше-
ния.
Тем не менее, Суд может также иметь 

юрисдикцию там, где ситуация была пере-
дана на рассмотрение Прокурору этого 
Суда Советом Безопасности, действую-
щим на основании Главы VII Устава ООН; 
в этом случае не обязательно, чтобы соот-
ветствующее государство было участни-
ком Статута. Это случилось в отношении 
ситуации в Дарфуре (Судан), которая была 
передана на рассмотрение Прокурора 31 
марта 2005 г. Резолюцией 1593 Совета 
Безопасности [21, c. 411-412].
После предварительного изучения си-

туации 1 июня 2005 г. было начато рас-
следование преступлений, совершенных 
в Дарфуре после 1 июля 2002 г., которое 
длилось двадцать месяцев. По его резуль-
татам Прокурор представил доказатель-
ства судьям, и двум гражданам Судана 
(офицеру вооруженных сил и министру 
правительства) были вручены повестки о 

явке в Суд по обвинениям, инкриминиру-
ющим совершение военных преступлений 
и преступлений против человечности [22]. 
Ордера на арест были выданы этим двум 
лицам 27 апреля 2007 г. досудебной пала-
той № 1 [23].
Римский статут Международного уго-

ловного суда, принятый в июле 1998 г. 
под эгидой ООН [24, c. 71], представляет 
существенное развитие в праве внутрен-
него вооруженного конфликта, являясь 
единственным глобальным наднациональ-
ным судебным органом [25, c. 172]. Таким 
образом, Международный уголовный суд 
способен избежать тех нападок, которым 
подвергались Международные военные 
трибуналы после Второй мировой войны, 
когда их обвинили в отсутствии объектив-
ности, характеризовали как суды победи-
телей, суды postfactum [26, c. 73]. Статья 
5 Статута перечисляет четыре преступле-
ния, которые очерчивают юрисдикцию 
Суда: преступление геноцида, преступле-
ния против человечности, военные пре-
ступления и преступление агрессии. В то 
время, как преступление геноцида, пре-
ступления против человечности и военные 
преступления были детально определены 
в ст.ст. 6-8 Статута, он до сих пор не содер-
жит определения преступления агрессии.
Согласно ст. 5(2) Статута, Междуна-

родный уголовный суд будет осуществ-
лять юрисдикцию в отношении престу-
пления агрессии, как только будет принято 
положение, содержащее определение это-
го преступления и излагающее условия, в 
которых Суд осуществляет юрисдикцию 
касательно этого преступления. По вопро-
су о констатации акта агрессии разверну-
лась основная дискуссия на конференции 
в Риме, но компромисс так и не был до-
стигнут [27, c. 91]. В целях достижения 
компромисса Ассамблея Международного 
уголовного суда  учредила Специальную 
рабочую группу, которая открыта для всех 
государств, принимавших участие в ра-
боте конференции 1998 г. и подписавших 
Заключительный акт Дипломатической 
конференции [28, c. 114].
Преступления могут быть квалифици-

рованы как геноцид в случае, если они 
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соответствуют конкретным условиям, из-
ложенным в ст. 6, независимо от вида воо-
руженного конфликта. Не имеет значения, 
совершено ли это преступление в ситуаци-
ях международного или немеждународно-
го вооруженного конфликта или в случае 
внутренних беспорядков и напряженно-
сти. Правовые выводы Международного 
уголовного суда  по преступлению гено-
цида не будут зависеть от квалификаций 
лежащего в его основе вооруженного кон-
фликта [29, c. 401-402].
Подобно положению о геноциде, редак-

ция ст. 7 (преступления против человечно-
сти) четко не упоминает ситуацию воору-
женного конфликта. На него есть ссылка 
только в двух случаях. Формулировка «на-
падение на любых гражданских лиц» в ча-
сти 1 упомянутой статьи и соответствую-
щее определение этого термина в пункте 2 
(а), а также определение термина «депор-
тация или насильственное перемещение 
населения» в пункте 2 (d) могут указывать 
на то, что такие действия составляют пре-
ступления против человечности только в 
случае, когда они совершены в ситуациях 
международного или немеждународного 
вооруженного конфликта.
Примечательным является сравнение 

рассматриваемого международно-право-
вого акта с Уставом МУТЮ, поскольку 
ст. 5 последнего недвусмысленно подчер-
кивает, что преступления против человеч-
ности «совершаются в вооруженном кон-
фликте, международном или внутреннем 
по своему характеру» [29, c. 403-404].
Ключевым положением Римского ста-

тута, касающимся военных преступлений, 
является ст. 8. Она состоит из 50 пунктов, 
предусматривая в общей сложности со-
ставы 71 военного преступления, которые 
разделены на 4 категории согласно своей 
применимости в международных или не-
международных вооруженных конфлик-
тах:

 (а) Статья 8(2)(а): серьезные наруше-
ния Женевских конвенций 1949 г. против 
лиц или имущества, охраняемых согласно 
положениям соответствующей Женевской 
конвенции (международный вооруженный 
конфликт);

(b) Статья  8(2)(b): другие серьезные на-
рушения законов и обычаев, применимых 
в международных вооруженных конфлик-
тах;

(c) Article 8(2)(c): серьезные нарушения 
статьи 3, общей для четырех Женевских 
конвенций 1949 г. (немеждународный во-
оруженный конфликт);

(d) Статья 8(2)(e): другие серьезные на-
рушения законов и обычаев, применимых 
в вооруженных конфликтах немеждуна-
родного характера.
Наряду с тем, что существует значи-

тельное совпадение между нормами, от-
носящимися к международным и немеж-
дународным вооруженным конфликтам, 
положения, регулирующие первые из них, 
являются более детальными. Элементы 
составов преступлений, которые содер-
жатся в ст. 9 Римского статута, указывают 
на 46 отдельных военных преступлений, 
относящихся к международному воору-
женному конфликту, по сравнению только 
с 25 видами, относящимися к немежду-
народному вооруженному конфликту [30, 
c. 198-199].
Что касается военных преступлений, 

совершенных во время внутренних воо-
руженных конфликтов, Статут воспроиз-
водит большое количество военных пре-
ступлений, составы которых сформули-
рованы для международных вооруженных 
конфликтов. Однако примерно половина 
положений ст. 8, применимых в между-
народных вооруженных конфликтах, не 
были включены в статьи о немеждународ-
ных вооруженных конфликтах. Причины 
этого двоякие:

1. Некоторые из положений по самой 
своей природе не применимы к немежду-
народным вооруженным конфликтам.

2. В отношении других положений не-
сколько государств придерживались мне-
ния о том, что последние еще не достигли 
статуса обычных норм международного 
права и поэтому не должны быть вклю-
чены.
Последнее мнение преобладало по от-

ношению к идее невключения положений 
об использовании запрещенных видов ору-
жия во время внутренних вооруженных 
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конфликтов. Эта точка зрения заслужива-
ет особого сожаления, если ее рассматри-
вать в свете определения Апелляционной 
палаты МУТЮ по делу Тадича о том, что 
обычные нормы, запрещающие использо-
вание конкретных видов оружия, являют-
ся в равной степени применимыми к не-
международным вооруженным конфлик-
там [31, c. 347-348].
Подобно преступлениям против че-

ловечности, существовал всеобщий кон-
сенсус среди стран-участниц о том, что 
серьезные нарушения законов и обычаев, 
применимых в вооруженном конфлик-
те, должны быть включены в Римский 
статут. Включение нарушений, преду-
смотренных общей ст. 3 Женевских 
кон венций, в Римский статут (ст. 8 (с)) 
встретило сопротивление Китая, Индии, 
Индонезии, Пакистана, а также Турции. 
Как Апелляционная палата МУТЮ, так 
и МУТР ясно подтвердили, что в соот-
ветствии с современными нормами обыч-
ного международного права нарушения 
общей ст. 3 даже во внутренних воору-
женных конфликтах влекут за собой инди-
видуальную уголовную ответственность 
лица, совершающего такие действия [12, 
c. 269-270].
Статья 8(2)(c) логически вытекает из 

общей ст. 3 Женевских конвенций 1949 г. 
и инкриминирует такое поведение, как 
посягательство на жизнь и личность, по-
сягательство на человеческое достоин-
ство, взятие заложников и отказ в праве 
на надлежащую правовую процедуру. 
Тот факт, что против этих положений все 
же выступали некоторые государства, 
был неожиданностью в свете заключения 
Международного суда в деле Никарагуа 
против США, в котором суд рассматривал 
эти нормы в качестве продолжения мини-
мальной мерки в международных воору-
женных конфликтах. Подобным образом, 
МУТЮ в деле Тадича, а также МУТР в 
решении по делу Акаесу установили, что 
уголовная ответственность распространя-
ется на серьезные нарушения Женевских 
конвенций во время внутренних воору-
женных конфликтов.
Статьи 8(2)(c) и 8(2)(e) согласуются с 

идеей о том, что режим серьезных наруше-
ний Женевских конвенций не ограничен 
рамками международного вооруженного 
конфликта, но также применяется к не-
международным вооруженным конфлик-
там посредством практики государств и 
opiniojuris [29, c. 413].
Статья 8(2)(d) отрицательно определяет 

термин вооруженный конфликт немежду-
народного характера к ситуациям, кото-
рые не составляют «случаев нарушения 
внутреннего порядка и возникновения 
напряженности, таких как беспорядки, от-
дельные и спорадические акты насилия 
или иные акты аналогичного характера». 
Похожая норма содержится в ст. 8(2)(f), 
которая разграничивает рассматриваемое 
положение с «другими серьезными нару-
шениями законов и обычаев, применимых 
во время внутренних конфликтов». К тому 
же, в ст. 8(2)(d) обозначены пределы по-
нятия «немеждународный вооруженный 
конфликт» путем установления того, что 
«пункт 2(с) применяется в отношении 
вооруженных конфликтов, которые имеют 
место на территории государства, когда 
идет длительный вооруженный конфликт 
между правительственными властями и 
организованными вооруженными группа-
ми или между самими такими группами» 
[32, c. 467].
В поддержку ст. 8(2)(c), пункт (e) запре-

щает деяния, которые не включены в об-
щую ст. 3 Женевских конвенций 1949 г., но 
которые, тем не менее, составляют часть 
законов и обычаев, применимых во вре-
мя внутренних вооруженных конфликтов. 
Преступления под этим заголовком – все 
они уже фигурируют с такой же или по-
хожей формулировкой в ст. 8(2)(b) Статута 
– в значительной степени основаны на по-
ложениях ІІ Дополнительного протокола и 
касаются нападений, которые умышлен-
но направлены против гражданских лиц, 
важных культурных сооружений, госпи-
талей, подразделений Красного Креста и 
Красного Полумесяца и других работни-
ков гуманитарных организаций, таких как 
миссии по поддержанию мира [33, c. 65-
66], набор или вербовка детей в возрасте 
до 15 лет в состав вооруженных сил или 
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групп или использование их для активного 
участия в боевых действиях.
Отдача распоряжений о перемещении 

гражданского населения по причинам, 
связанным с конфликтом, если только это-
го не требуют соображения безопасности 
соответствующего гражданского населе-
ния или настоятельная необходимость во-
енного характера, является единственным 
военным преступлением в ст. 8(2)(e), кото-
рое не имеет аналогичной формулировки 
в ст. 8(2)(b). Подготовительный комитет 
принял решение внести следующую яс-
ность в элементы состава данного престу-
пления: было определено, что «отдача рас-
поряжений о перемещении гражданского 
населения» подразумевает действия лица, 
отдающего соответствующий приказ, но 
не того, кто просто осуществляет такое 
перемещение. Авторы проекта констати-
ровали, что перемещение одного челове-
ка не будет составлять признаков состава 
данного преступления [31, c. 400-401].
Статья 8(2)(e)(vi) заслуживает особого 

внимания, так как прибавляет к перечню 
серьезных нарушений гуманитарного пра-
ва, совершенных во время немеждународ-
ных вооруженных конфликтов, «изнасило-
вание, обращение в сексуальное рабство, 
принуждение к проституции, принуди-
тельную беременность…, принудитель-
ную стерилизацию и любые другие виды 
сексуального насилия». Она недвусмыс-
ленно устанавливает, что любой другой 
вид сексуального насилия также представ-
ляет собой грубое нарушение ст. 3, общей 
для четырех Женевских конвенций [29, 
c. 419].
Заключительный состав военного пре-

ступления, совершенного во время вну-
тренних вооруженных конфликтов и под-
падающего под юрисдикцию МУС, можно 
найти в Конвенции о безопасности персо-
нала ООН и связанного с ней персонала 
1994 г. в качестве явного нарушения меж-
дународного гуманитарного права. Статья 
8(2)(e)(iii) запрещает «умышленное нане-
сение ударов по персоналу, объектам, ма-
териалам, подразделениям или транспорт-
ным средствам, задействованным в оказа-
нии гуманитарной помощи или в миссии 

по поддержанию мира в соответствии с 
Уставом ООН, пока они имеют право на 
защиту, которой пользуются гражданские 
лица или гражданские объекты по между-
народному праву вооруженных конфлик-
тов».
Эта норма инкриминирует вышеука-

занное деяние впервые в Статуте Между-
народного уголовного суда, но она возник-
ла как продолжение первых двух запретов, 
появившихся в этом документе: нападение 
на гражданское население и лиц horsde-
combat. Миссии ООН по поддержанию 
мира подлежат защите только до тех пор, 
пока они уполномочены на защиту, предо-
ставленную гражданским лицам или граж-
данским объектам.
При определении составов военных 

преступлений в международных воору-
женных конфликтах и немеждународных 
вооруженных конфликтах применялась 
разная терминология для описания одного 
и того же поведения, что затрудняет сопо-
ставление этих положений.
Глава Статута об элементах престу-

плений демонстрирует высокую степень 
непоследовательности при формулиров-
ке различных преступлений. Например, 
умышленное убийство во время между-
народного вооруженного конфликта в ст. 
8(2)(a)(i) приравнено к тяжкому убийству 
во время внутреннего вооруженного кон-
фликта в ст. 8(2)(c)(i). МУТЮ в отноше-
нии какого бы то ни было различия между 
понятиями «умышленное убийство» в 
контексте международного вооруженно-
го конфликта с одной стороны и «тяжкое 
убийство» в контексте немеждународно-
го вооруженного конфликта – с другой, 
сделал вывод о том, что не может быть 
очерчена линия между понятиями «умыш-
ленное убийство» и «убийство», которая 
затрагивает их содержание [34, paras 422, 
423].
Относительно существования какого-

либо различия между понятием «пытки» в 
контексте международного вооруженного 
конфликта с одной стороны, и в контексте 
немеждународного вооруженного кон-
фликта – с другой, МУТЮ сделал вывод 
о том, что характеристики преступлений 
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пыток, предусмотренных в общей ст. 3 и 
в положениях о «серьезных нарушениях» 
Женевских конвенций, не отличаются. 
Кроме того, преступления, которые вы-
текают из положений Дополнительных 
протоколов I и II, отображают различие 
между последними, указывая на то, что 
нарушения законов и обычаев войны, при-
менимых к международным вооруженным 
конфликтам, предусмотрены в ст. 8(2)(b), а 
нарушения законов и обычаев войны, при-
менимых к немеждународным вооружен-
ным конфликтам, предусмотрены в ст. 8(2)
(c) и ст. 8(2)(e).
Руководитель американской делегации 

на Римской конференции заявил, что от-
личия между статьями 8(2)(b) и 8(2)(e) от-
ражают согласие большинства делегатов с 
тем, что «обычное международное право 
развивалось в более ограниченном объеме 
по отношению к внутренним вооружен-
ным конфликтам» [30, c. 205].
Четыре положения относительно ис-

пользования оружия в международных во-
оруженных конфликтах отсутствуют сре-
ди норм, касающихся немеждународных 
вооруженных конфликтов. Ими являются:

(a) статья 8(2)(b)(xvii): применение яда 
или отравленного оружия;

(b) статья 8(2)(b)(xviii): применение 
удушающих, ядовитых или других газов 
или любых аналогичных жидкостей, мате-
риалов или средств;

(c) статья 8(2)(b)(xix): применение лег-
коразрывающихся пуль; 

(d) статья 8(2)(b)(xx): применение ору-
жия, которое может причинить  чрезмер-
ные повреждения или ненужные страда-
ния.
Упущение из текста Римского статута 

положений о запрещении оружия, преду-
смотренных в Дополнительном протоколе 
II, привело к суждению о том, что эти за-
преты никогда не признавались в качестве 
обычного международного права по отно-
шению к внутренним вооруженным кон-
фликтам. Однако в 1997 г. Международный 
Комитет Красного Креста указал, что при-
менение «оружия, боеприпасов и техни-
ки, а также методов ведения войны такого 
характера, которые вызывают чрезмерные 

повреждения или ненужные страдания», 
является серьезным нарушением между-
народного гуманитарного права, применя-
емого в немеждународных вооруженных 
конфликтах.
Также можно отметить и другие пре-

ступления, ограниченные исключительно 
международными вооруженными кон-
фликтами: умышленное нанесение ударов 
и вреда окружающей среде; нанесение 
ударов по незащищенным местам, кото-
рые не являются военными объектами; 
ненадлежащее использование флагов и 
других военных знаков; использование 
живых щитов.
Другим пробелом в сфере военных 

преступлений, применяемых к внутрен-
ним вооруженным конфликтам, являет-
ся то, что не существует никаких норм, 
которые регламентировали бы запреще-
ние умышленного подвержения граждан-
ского населения голоду. В этом смысле 
Апелляционная палата МУТЮ в своем 
решении по делу Тадича заявила: «То, что 
является негуманным и, следовательно, 
запрещено в международных войнах, не 
может быть гуманным и допустимым в 
гражданской войне» [31, c. 348].
В случае проведения различия между 

«другими серьезными нарушениями», 
упомянутыми в статьях 8(2)(b) и 8(2)(е) 
Римского статута, многие преступления 
фигурируют в обеих статьях под одинако-
вой терминологией [35, c. 483]. Тем не ме-
нее, тот факт, что они содержатся в разных 
статьях, обязывает следствие установить 
характер вооруженного конфликта для 
того, чтобы добиться осуждения по обви-
нению в совершении конкретного военно-
го преступления [30, c. 217].
Военные преступления, как они опре-

делены в ст. 8(2)(с) Римского статута, ка-
саются действий, совершенных в обста-
новке вооруженного конфликта немежду-
народного характера против лиц, не при-
нимающих активного участия в военных 
действиях, включая членов вооруженных 
сил, которые сложили оружие, и тех, кто 
был отнесен к числу horsdecombat в связи 
с болезнью, ранением, задержанием или 
любой другой причиной [36, c. 383].
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Вышеупомянутый порог для примени-
мости ст. 8(2)(с) является приемлемым и к 
ст. 8(2)(e). Пункт 2(е) также касается воо-
руженных конфликтов немеждународного 
характера и, таким образом, не применя-
ется к случаям нарушения внутреннего 
порядка и возникновения напряженности, 
таким, как беспорядки, отдельные и спо-
радические акты насилия или иные акты 
аналогичного характера.
Сфера действия подпункта (е) была, 

кроме того, ограничена дополнительным 
положением о том, что он применяется 
в отношении вооруженных конфликтов, 
которые имеют место на территории го-
сударства, когда идет длительный воору-
женный конфликт между правительствен-
ными властями и организованными воору-
женными группами или между самими 
такими группами. Этот порог, однако, не 
содержит дополнительных условий ст. 1 
(1) Дополнительного протокола II.
Во время Римской конференции было 

предложено воспроизвести ст. 1 (1) II 
Дополнительного протокола в качестве 
дополнительного порога применимости 
пункта (е). Это означало бы, что только 
те конфликты, в которые вовлечены воо-
руженные силы государства или другие 
организованные группы, могут регулиро-
ваться пунктом (е) ст. 8, исключая, таким 
образом, раскольнические вооруженные 
силы, сражающиеся друг против друга.
К тому же, эти раскольнические воору-

женные силы, или вооруженные группы, 
должны находиться под ответственным  
командованием, осуществлять такой кон-
троль над частью территории государства, 
который позволит им осуществлять не-
прерывные и согласованные военные дей-
ствия, и быть в состоянии обеспечивать 
выполнение международного гуманитар-
ного права [37, c. 323].
Считаем целесообразным исследовать 

и практику МУС, которая находится в на-
чальной стадии; в связи с этим необходи-
мо сделать краткое изложение дел, кото-
рые поступили на рассмотрение суда.
Ситуация в Демократической Респуб-

лике Конго была передана на рассмотре-
ние суда в апреле 2004 г. 17 марта 2006 

года господин Томас Лубанга Дийло – 
конголезский гражданин, заявленный в 
качестве основателя и лидера Союза кон-
голезских патриотов, – был препровожден 
в суд. Согласно решению суда, была соз-
дана Судебная палата I, в которую было 
передано дело господина Лубанги для рас-
смотрения. Последнему инкриминируют 
совершение военных преступлений, глав-
ным образом рекрутирование и вербовка 
детей моложе 15 лет и использование их 
для активного участия в военных дейст-
виях.
Палата предварительного производства 

Международного уголовного суда  17 фев-
раля 2005 г. вынесла первое решение в 
истории Суда [38, c. 188]. Международный 
уголовный суд 29 января 2007 г. вынес 
первое решение по подтверждению обви-
нений [39], в котором 50 страниц текста 
было уделено проблемам Общей части 
международного уголовного права [40, c. 
471]. Палата предварительного производ-
ства Международного уголовного суда в 
2006 г. выделила в своем решении по делу 
Лубанги три критерия установления поро-
га «серьезности» рассматриваемой ситуа-
ции: (1) преступное поведение должно от-
личатся признаками систематичности или 
крупномасштабности, а также высокой 
степенью социальной тревоги и обеспоко-
енности со стороны международного со-
общества; (2) преследуемое лицо должно 
занимать в государственном органе, орга-
низации или вооруженной группе долж-
ность категории самых старших воена-
чальников или высокопоставленных граж-
данских начальников; (3) значительность 
роли преследуемых лиц при совершении 
преступлений [41, c. 208-209].
В октябре 2007 г. конголезские власти 

выдали и доставили в Гаагу второго подо-
зреваемого, господина Жермена Катангу. 
Он обвиняется в совершении шести во-
енных преступлений и трех преступлений 
против человечества, действуя в качестве 
командующего Патриотических сил со-
противления в Итури. В феврале 2008 г. 
третий подозреваемый, господин Мэтью 
Нгуджоло Чуй, был арестован и впослед-
ствии передан суду. Ему инкриминируют 
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совершение преступлений против чело-
вечества и военных преступлений во вре-
мя его пребывания на должности лидера 
Национально фронта объединения.
Палата предварительного производства 

I объединила эти дела, и слушания по под-
тверждению обвинений начались 27 июня 
2008 года. Также в апреле 2008 г. эта пала-
та выдала ордер на арест на имя господи-
на Боско Нтаганда, который обвиняется в 
совершении военных преступлений, таких 
как призыв на военную службу и вербовка 
детей моложе 15 лет и использование их 
для участия в военных действиях в Итури 
с июля 2002 г. по декабрь 2003 г. [42, 
c. 716, 718-719].
В июле 2012 г. Международный уго-

ловный суд вынес первый в своей исто-
рии приговор – бывшему лидеру одной 
из повстанческих группировок Демокра-
тической Республики Конго (ДРК) Тома-
су Лубанге Дьило, он был признан вино-
вным в вербовке детей-солдат во время 
вооруженного межэтнического конфликта 
в конголезской провинции Итури в 2002-
2003 гг. и приговорен к 14 годам лишения 
свободы.
Касательно конфликта в Северной Уган-

де нужно отметить, что 14 октября 2005 г. 
Главный обвинитель Международного 
уголовного суда Луис Морено Окампо 
выдал ордера на арест на имя пятерых 
лидеров Армии сопротивления господ: 
Джо зефа Кони, Винсента Отти, Окота Од -
хиамбо, Доминика Онгуена и Раска Лук-
вия. Им инкриминируется совершение 
преступлений против человечности и во-
енных преступлений, таких как сексуаль-
ное порабощение, изнасилование, предна-
меренное нападение на гражданские лица 
и принудительная вербовка детей-солдат 
[43, c. 179].
Ситуация в Дарфуре (Судан) была пере-

дана на рассмотрение Международного 
уголовного суда Советом Безопасности 
ООН в марте 2005 г. [44], который опреде-
лил, что положение в Судане представляет 
угрозу международному миру и безопасно-
сти. В мае 2007 г. Палата предварительного 
производства I выдала два ордера на арест 
на имя действующего Государственного 

министра Судана по гуманитарным делам 
г-на Ахмада Мухаммада Харуна и лиде-
ра Народного ополчения Жанжавид г-на 
Али Абд-Ал-Рахмана, также известного 
как Али Кушаиб. Также палата сделала за-
ключение о том, что представленные до-
казательства дают достаточные основания 
полагать, что указанные лица совершили 
преступления против человечности и во-
енные преступления, которые включают 
преследования, пытки, изнасилования и 
убийства.
Ситуация в Центральноафриканской 

Республике была передана на рассмотре-
ние Суда в декабре 2004 года. В январе 
2005 г. дело было распределено Палате 
предварительного производства III и по-
сле детального анализа данной ситуации 
22 мая 2007 г. было объявлено об откры-
тии производства по данному делу. В 
июле 2008 г. г-н Жан-Пьер Бемба Гомбо, 
обвиняемый в совершении множествен-
ных преступлений против человечности и 
военных преступлений, включая убийства 
и изнасилования, был переведен бельгий-
скими властями в центр содержания под 
стражей Суда в Гааге [42, c. 720].
Статут Международного уголовного 

суда характеризируется традиционным 
различием между международными и 
немеждународными вооруженными кон-
фликтами, к которым применяются по-
ложения гуманитарного права, с одной 
стороны, и внутренними беспорядками 
и напряженностью, которые обычно ре-
гламентируются нормами внутреннего 
правопорядка, − с другой. Принимая во 
внимание сложность современных и бу-
дущих вооруженных конфликтов, стано-
вится существенным подробное обозна-
чение временных и географических рамок 
вооруженных конфликтов и установление 
соответствующих типов отдельных под-
конфликтов в рамках более сложного во-
оруженного конфликта. Тем не менее, гра-
ницы между этими типами вооруженного 
конфликта, а также ситуациями внутрен-
них беспорядков и напряженности, кажут-
ся отчетливыми в правовом определении, 
но неясными и нестабильными на прак-
тике. Отличительные критерии немежду-
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народных вооруженных конфликтов в  
противоположность ситуациям внутрен-
них беспорядков и напряженности с одной 
стороны, и международные вооруженные 
конфликты – с другой были формально 
усовершенствованы международной уго-
ловной юриспруденцией.
Юрисдикция Международного уголов-

ного суда в отношении геноцида и пре-
ступлений против человечности являет-
ся всеобъемлющей в применении как к 
международным, так и немеждународным 
вооруженным конфликтам. Однако юрис-
дикция относительно военных престу-
плений не только отличается формально, 
но и по существу касательно этих типов 
конфликтов. Серьезные нарушения общей 

ст. 3, как и другие серьезные нарушения 
законов и обычаев войны, применимых в 
немеждународных вооруженных конфлик-
тах, не предусматривают всестороннюю 
уголовную ответственность лиц, совер-
шивших преступления во время немеж-
дународных вооруженных конфликтов. 
Перечень других серьезных нарушений не 
содержит ни общей статьи, которая влекла 
бы за собой индивидуальную уголовную 
ответственность за жестокое обращение 
с лицами, которые не участвуют в воен-
ных действиях, ни уголовных санкций за 
совершение таких противоправных дей-
ствий, как коллективные наказания, раб-
ство и работорговля, акты терроризма и 
распространение террора.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Однією з головних цілей європейської 

інтеграції є створення спільного ринку, 
який об’єднує внутрішні ринки держав-
членів Європейського Союзу. Функціо-
нування спільного ринку неможливе без 
дотримання правил конкуренції. У проце-
сі європейської інтеграції було створено 
унікальну систему регулювання конку-
рентних відносин. Її основу становлять 
правові норми, створені європейськими 
інтеграційними об’єднаннями. Їх допо-
внюють приведені шляхом гармонізації 
у відповідність до норм права Євросо-
юзу норми внутрішнього права держав-
членів. У результаті такої взаємодії було 
створено цілісний комплекс правових 
норм у сфері відносин конкуренції, що 
діють як на рівні Євросоюзу, так і на рівні 
держав-членів.
Конкурентне право Європейського Со-

юзу має реальний вплив на антимонополь-
не законодавство країн із початковою рин-
ковою та перехідною економікою, до яких 
належить Україна. Укладення Угоди про 
асоціацію між Україною і Євросоюзом пе-

редбачає створення зони вільної торгівлі 
між її сторонами, що потребує зближення 
антимонопольного законодавства Украї-
ни з конкурентним правом Євросоюзу. З 
огляду на тенденцію поступового зростан-
ня ролі ЄС у сучасному світі дослідження 
правил конкуренції об’єднання для країн, 
які створюють засади ринкової економіки, 
набуває не лише теоретичного, а й прак-
тичного значення.
Вивчення цих процесів визначає акту-

альність обраної теми  дослідження, її те-
оретичне та практичне значення для роз-
роблення конкретних дій, спрямованих на 
інтеграцію України до Євросоюзу. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Вивчення окремих аспектів права Єв-

росоюзу в рамках науки міжнародно-
го та міжнародного економічного пра-
ва здійснюють такі вітчизняні автори: 
М.О. Баймуратов, М.В. Буроменський, 
В.А. Василенко, О.Ф. Висоцький, А.З. Ге-
оргіца, М.М. Гнатовський, В.Н. Денисов, 
А.І. Дмитрієв, А.С. Довгерт, В.І. Євін-
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У статті здійснено спробу провести аналіз сучасних концеп-
туальних підходів до визначення поняття конкуренції, як з еконо-
мічної, так і міжнародно-правової точки зору.

Ключові слова: конкуренція, право Європейського Союзу, 
адаптація, антимонопольне право України, європейська економіч-
на інтеграція.

В статье предпринято попытку провести анализ современных 
концептуальных подходов к определению понятия конкуренции, 
как с экономической, так и с международно-правовой точки зре-
ния.

Ключевые слова: конкуренция, право Европейского Союза, 
адаптация, антимонопольное право Украины, европейская эконо-
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This article, with application of systematic and comparative 
methods, looks at the diversifi cation of the economic and legal defi nition 
of the “competition” and its law enforcement cooperation.
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law of Ukraine, the European economic integration
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тов, О.О. Мережко, М.М. Микієвич, 
В.І. Муравйов, В.Ф. Оприш ко, Р.А. Петров, 
К.В. Смир нова, Л.Д. Тимченко, Л.О. Тим-
ченко та інші. Результати їхніх досліджень 
дають можливість отримати чіткіше уяв-
лення про міжнародно-правові особливос-
ті світових економічних процесів і місце в 
них правового регулювання європейської 
економічної інтеграції та конкурентних 
відносин зокрема.
Серед зарубіжних науковців, які дослі-

джували питання правового регулювання 
конкуренції у Євросоюзі, слід відзначити 
О.І. Абдуліна, С.В. Бахіна, В.В. Безбаха, 
Г. Бермана, Н. Блокера, К.-Д. Боршар-
та, М. Вейстлека, Т. Гартлі, Л.М. Ентіна, 
А.Я. Капустіна, С.Ю. Кашкіна, П. Кейп-
тена, В. Кернза, В. Кору, Х.-Б. Круса, 
В.К. Пучинського, А. Татама, Б.Н. Топор-
ніна, А. Тота, Ж. Тускоза, О.О. Четверико-
ва та інших.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Однак питання правового регулювання 

відносин конкуренції на ринку ЄС висвіт-
лювалися в українській літературі з між-
народного права та права Євросоюзу лише 
частково. На сьогодні однією з небагатьох 
в Україні спеціальною роботою, присвя-
ченою комплексному дослідженню кон-
курентного права ЄС, є підготовлений ко-
лективом авторів у складі В. Скордамальї, 
Н. О. Саніахметової та С. Б. Мельник на-
вчальний посібник «Конкурентне право 
ЄС». Відсутні праці, присвячені дослі-
дженню організаційно-правового механіз-
му забезпечення конкуренції на спільному 
ринку Євросоюзу. Поза межами дослі-
джень українських учених залишилася й 
важлива проблема впливу конкурентно-
го права Євросоюзу на внутрішнє право 
держав-членів, третіх держав, у тому числі 
України.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − дослідити та проаналізу-

вати визначення поняття «конкуренція» 
на європейському регіональному рівні 
та прослідкувати її вплив на формування 
міжнародного конкурентного права.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Інтеграційні процеси у Європейському 

Союзі відбуваються відповідно до прин-
ципів ринкової економіки, одним із голо-
вних елементів якої є добросовісна конку-
ренція. Формування правового механізму 
її регулювання – порівняно новий фено-
мен на сьогодні. Концепцію конкуренції 
вперше було доктринально закріплено в 
роботі класика політичної економії Адама 
Сміта «Про природу і причини багатства 
народів» (1776 р.). За тих часів термін 
«конкуренція» означав лише просту від-
сутність якихось правових обмежень у 
торгівлі. Панівна на початку XIX ст. школа 
економічного лібералізму також заперечу-
вала можливість державного втручання у 
«вільну гру ринкових сил» [1; 2].
В економічній та правовій літературі 

поняття «конкуренція» визначається до-
сить широко та неоднозначно. Так, напри-
клад, її називають основним механізмом 
здійснення взаємозв’язку між виробника-
ми, властивістю або рисою ринку, елемен-
том господарського механізму, нарешті – 
головним елементом прогресу тощо. Таке 
розмаїття характеристик можна пояснити 
складністю та багатозначністю категорії 
«конкуренція». Конкуренція – явище пе-
редусім економічне. Її основу становлять 
економічні відносини між суб’єктами гос-
подарювання. Деякі з таких відносин за-
кріплюються у правових нормах, і саме 
тому для з’ясування поняття та визначен-
ня суті конкуренції слід розкрити катего-
рію «конкуренція» в економічному сенсі й 
визначити правові форми її реалізації. 
Конкуренція уособлює своєрідні еконо-

мічні відносини між суб’єктами господа-
рювання, що виникають через виробни-
цтво та обмін матеріальних благ (товарів, 
робіт, послуг). Змістом таких відносин 
є конкретна вольова поведінка (дія) цих 
суб’єктів один щодо одного та щодо спо-
живача. Слід з’ясувати, чим характери-
зується така поведінка. У перекладі з ла-
тини термін «конкурувати» має значення 
«збігатися», «стикатися», тому найчастіше 
зустрічаються визначення, що характери-
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зують конкуренцію із суб’єктивного боку, 
розкриваючи її зовнішні прояви. Конку-
ренцію також розуміють як суперництво, 
змагання між учасниками ринку за досяг-
нення результатів у певній сфері, за кращі, 
економічно вигідніші умови виробництва, 
купівлі й продажу товарів і послуг.
Звернімо увагу на те, що А. Маршалл 

зводив конкуренцію до сфери обміну. На 
його думку, «конкуренція полягає в тому, 
що одна людина змагається з іншою, 
особливо при продажі або купівлі чого-
небудь» [3, с. 60]. Схожі визначення мож-
на знайти і в роботах інших дослідників. 
Наприклад, відомий російський учений 
І. Конрад трактував конкуренцію як вільне 
суперництво багатьох осіб у зносинах міни 
та господарській діяльності взагалі. Деякі 
науковці, даючи визначення конкуренції, 
підкреслюють особливий об’єкт суперни-
цтва – споживчий попит. Так, А.Ю. Юда-
нов вважає, що конкуренція – це боротьба 
фірм за обмежений обсяг споживачів, яку 
вони ведуть на певних сегментах ринку. За 
радянських часів визначення конкуренції 
мали негативний відтінок, підкреслюва-
лась агресивна поведінка суперників, зо-
крема – як «властива товарному виробни-
цтву, базованому на приватній власності 
на засоби виробництва, антагоністична 
боротьба між приватними виробниками за 
більш вигідні умови виробництва та збуту 
товарів...» [4, с. 23-30].
Наведені вище визначення містять вка-

зівку на такий елемент поведінки суб’єктів 
господарювання, як змагальність, супер-
ництво або ж боротьба. Така форма вза-
ємодії людей відома ще з давніх часів, 
адже коріння змагальності сягають у саму 
природу людини, що тісно пов’язана з бо-
ротьбою за існування. Однак, незважаючи 
на яскраво виражене зіткнення інтересів 
людей у цій боротьбі за досягнення одна-
кових цілей, зазначені відносини не мають 
економічного змісту, тобто не пов’язані з 
виробництвом і розподілом матеріальних 
благ (продукції, товарів, робіт або послуг). 
Така змагальність не має стосунку до еко-
номічної конкуренції і тим більше до кон-
куренції в підприємницькій діяльності. 
Слід зазначити, що конкуренція в під-

приємницькій діяльності існує, якщо має 
місце протистояння, зіткнення інтересів 
підприємців у процесі діяльності щодо 
виробництва та продажу товарів, виконан-
ня робіт, надання послуг, спрямованої на 
систематичне отримання прибутку. Мета 
суперництва суб’єктів підприємництва в 
цій ситуації досягається лише в тому разі, 
якщо результати їхньої діяльності (товари, 
роботи, послуги) будуть схвалені та при-
дбані іншими суб’єктами, які не беруть 
участі в суперництві безпосередньо, тобто 
покупцями, замовниками, що виступають 
як третя сторона в конкурентній бороть-
бі. Інакше конкуренція не мала б сенсу [2; 
3]. Підтвердження цієї тези можна знайти 
у російського науковця Г.Ф. Шершеневи-
ча: «Суспільна ідея конкуренції полягає 
в тому, що забезпечення особистого існу-
вання з боку кожного господарства веде до 
найкращого забезпечення інтересів сус-
пільства… Серед торговельних представ-
ників розгортається жорстока боротьба пе-
ред споживачами… Кожне підприємство 
прагне залучити від іншого якнайбільше 
споживачів…» [5]. Звернімо увагу й на те, 
що конкуренція в підприємницькій діяль-
ності, з економічного погляду, виступає 
також як сила, що спрямовує діяльність 
виробників і постачальників (продавців) 
на задоволення потреб споживачів. «При 
конкуренції покупці – це господарі, ри-
нок – їхній агент, а підприємства – їхні 
слуги». Аналогічне визначення міститься 
і в правовій зарубіжній літературі. Конку-
ренція характеризується як «зусилля двох 
або більше сторін, які діють незалежно 
одна від одної, з тим, щоб заволодіти клі-
єнтурою третьої сторони шляхом пропо-
зиції товару на більш вигідних умовах» [3, 
с. 41].
На наш погляд, конкуренція тісно 

пов’язана з категорією «ринок» і може іс-
нувати лише за умов ринкової економіки. 
В економічній та юридичній літературі 
містяться різні визначення поняття «ри-
нок». Найбільш поширеним є трактування 
ринку як особливого механізму взаємодії 
між продавцями і покупцями. Так, відо-
мий учений Р. Барр під ринком має на ува-
зі сукупність відносин між учасниками об-
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міну, які тісно пов’язані один з одним че-
рез ті або інші засоби. Подібне визначен-
ня пропонують К.Р. Мак Доннелл і С.Л. 
Брю, які розглядають ринок як механізм, 
що здійснює контакт між конкурентами 
або пред’явниками попиту і продавцями 
або постачальниками товару чи послуги. 
Зазначимо, що в літературі дістала по-
ширення концепція Ф. фон Хайєка, який 
охарактеризував конкуренцію як науку, 
процедуру для відкриття тих фактів, що 
виникають на шляху формування спонтан-
ного порядку і без звернення до конкурен-
ції залишилися б нікому не відомими. По-
при достатньо велику кількість підходів 
до визначення конкуренції, саме завдяки 
останньої підприємці здатні з’ясувати, які 
блага є рідкісними, а які взагалі – блага-
ми. У цьому сенсі конкуренція виступає як 
наука, метод відкриття конкретних фактів, 
що мають величезне значення для досяг-
нення господарських цілей. Згідно з точ-
кою зору Ф. Хайєка, конкуренція вказує 
підприємцям шлях пошуку способів про-
позиції більш якісних і дешевих товарів 
(послуг), ніж ті, що вже існують на рин-
ку. Конкуренція знаходить зміни в системі 
різноманітних потреб і невідомих раніше 
способів досягнення цілей, і, відповідно, 
конкурентний механізм об’єктивно штов-
хає підприємців на використання певних 
прийомів і методів суперництва.
Вважаємо за потрібне звернути увагу на 

те, що в результаті конкурентної боротьби 
та взаємодії капіталів на ринку складають-
ся різні типи конкурентних ринків: ринок 
досконалої конкуренції, ринок монополіс-
тичної конкуренції та ринок олігополії. 
Дамо загальну характеристику кожному із 
зазначених типів ринку. 
Ринок досконалої («чистої») конкурен-

ції складається з великої кількості продав-
ців і покупців будь-якого схожого товар-
ного продукту, причому жодний окремий 
покупець або продавець не має великого 
впливу на рівень поточних ринкових цін 
товару. Така ситуація на ринку зумовлена 
однорідністю пропонованої продукції (то-
вару), повною свободою входу на ринок та 
виходу з нього, а також рівним доступом 
до інформації. На сьогодні ринки доско-

налої конкуренції є достатньо рідкісним 
явищем [3].
У реальній економічній дійсності кон-

куренція доволі часто представлена рин-
ками монополістичної конкуренції та 
олігополії. За умов монополістичної кон-
куренції велика кількість виробників про-
понує подібну, але не ідентичну продук-
цію, тобто на ринку присутні гетерогенні 
товари. Якщо за умов досконалої конку-
ренції фірми виробляють стандартизова-
ну (однорідну) продукцію, то за умов мо-
нополістичної конкуренції виробляється 
диференційована продукція. Диференціа-
ція стосується передусім якості продук-
ту чи послуг, завдяки чому у споживача 
складаються цінові переваги. Продукція 
може бути диференційована також за умо-
вами післяпродажного обслуговування 
(для товарів тривалого використання), за 
близькістю до покупців, за інтенсивніс-
тю реклами тощо. Таким чином, фірми 
на ринку монополістичної конкуренції 
вступають у суперництво не тільки (або 
навіть не стільки) за допомогою цін, а й 
шляхом всебічної диференціації продук-
ції та послуг. Монопольність у такій мо-
делі полягає в тому, що кожна фірма за 
умов диференціації продукції має певною 
мірою монопольну владу над своїм това-
ром. Вона може підвищувати й знижувати 
ціну на нього незалежно від дій конкурен-
тів, хоча ця влада й обмежується наявніс-
тю виробників аналогічних товарів. Крім 
того, на монополістичних ринках поряд 
із дрібними та середніми є досить великі 
фірми. За такої моделі ринку фірми праг-
нуть розширювати свою сферу переваг 
шляхом індивідуалізації своєї продукції. 
Це відбувається передусім за допомогою 
товарних знаків, найменувань і рекламної 
кампанії, що наголошують на відміннос-
тях товарів. Отже, монополістична кон-
куренція відрізняється від досконалої за 
такими ознаками: 

– на ринку продаються не гомогенні, а 
гетерогенні товари; 

– немає повної прозорості ринку для 
його учасників, останні діють не завжди 
відповідно до економічних принципів; 

– підприємства прагнуть розширити 
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свою сферу переваг шляхом індивідуаліза-
ції своєї продукції; 

– доступ на ринок для нових продавців 
за монополістичної конкуренції ускладне-
ний через наявність переваг [3, с. 200].
Стосовно олігополістичної конкуренції 

слід зазначити, що вона характеризується 
невеликою кількістю учасників – коли по-
рівняно мала (у межах десятка) кількість 
фірм панує на ринку товарів чи послуг. 
Класичним прикладом олігополії є «вели-
ка трійка» в США – «Дженерал моторз», 
«Форд» та «Крайслер». За умов олігопо-
лії можуть вироблятися як однорідні, так 
і диференційовані товари. Однорідність 
найчастіше має місце на ринках сировини 
та напівфабрикатів: руди, нафти, сталі, це-
менту тощо, а диференціація – на ринках 
споживчих товарів. Нечисленність фірм 
сприяє укладанню монополістичних угод 
між ними: щодо встановлення цін, поділу 
чи розподілу ринків або щодо інших спо-
собів обмеження конкуренції між ними. 
Доведено, що конкуренція на олігополіс-
тичному ринку тим інтенсивніша, чим 
нижчий рівень концентрації виробництва 
(велика кількість фірм), і навпаки.
Важливу роль у визначені характеру 

конкурентних відносин на такому ринку 
відіграють обсяг і структура тієї інфор-
мації про конкурентів і про умови по-
питу, яку фірми мають: чим менше такої 
інформації, тим більш конкурентною буде 
поведінка фірми. Основна відмінність 
олігополістичного ринку від ринку доско-
налої конкуренції пов’язана з динамікою 
цін. Якщо за досконалої конкуренції вони 
пульсують безперервно й безсистемно, за-
лежно від коливань попиту та пропозиції, 
то за олігополії ціни мають тенденцію до 
стійкої фіксації та змінюються не так час-
то. Типовим є так зване лідерство в цінах, 
коли їх диктує переважно одна провідна 
фірма, а інші олігополісти йдуть слідом 
за лідером. Доступ до ринку новим про-
давцям ускладнено. У разі згоди олігопо-
лістів щодо цін конкуренція дедалі більше 
зміщується в напрямі якості, реклами та 
індивідуалізації.
Отже, у принципі, конкуренція – це бо-

ротьба між виробниками за можливість 

продати результати своєї діяльності спо-
живачам, і в цьому сенсі можна стверджу-
вати, що ринок – це постійна боротьба 
між виробниками за споживача. Без такої 
боротьби немає і ринку. Проте слід мати 
на увазі, що споживач є не метою, а лише 
засобом у конкурентній боротьбі. Най-
частіше основна мета виробників товарів 
і послуг полягає в максималізації прибут-
ку. Для того щоб збільшити свій прибу-
ток, конкуренти намагаються поліпшити 
якість продукції, розширити її асорти-
мент, пропонують усілякі знижки, сервіс-
не обслуговування своїх товарів, а також 
застосовують інші способи залучення 
споживача. Об’єктивно останній перебу-
ває у вигідному становищі, проте не слід 
втрачати пильність: виробник, який досяг 
найбільших успіхів, завоював ринок і ви-
тіснив з нього конкурентів, має спокусу 
скористатися своїм домінуючим станови-
щем для того, щоб компенсувати витрати, 
здійснені ним у процесі конкурентної бо-
ротьби. Тому однією з цілей права конку-
ренції є захист споживачів від постачаль-
ників. Часто дія тих або інших заходів на 
споживача є вирішальним чинником при 
визначенні їхньої правомірності з погляду 
права конкуренції.
Інший аспект проблеми – поведінка 

конкуруючих підприємств у відносинах 
між собою. У цьому разі конкуренція є 
добросовісною, якщо перевага одного 
виробника над іншим доводиться якістю 
його товарів або послуг. Якщо ж переваги 
на ринку досягають несправедливими ме-
тодами, шляхом обмеження конкуренції, 
визнати таку поведінку правомірною не 
можна. І тим більше не можна допустити, 
аби підприємство, яке вже досягло домі-
нуючого становища на ринку, зловживало 
цим. Домінуюче становище на ринку є ре-
зультатом, що його підприємство досягло 
внаслідок цілеспрямованих і значних зу-
силь. Наявність домінуючого становища 
часто свідчить про те, що підприємство 
має високий інтелектуальний, організацій-
ний і творчий потенціал, що воно змогло 
оптимально відповісти на вимоги ринку. 
Підприємства, що досягли домінуючого 
становища на ринку, мають більший шанс 
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максималізувати прибуток, аніж підпри-
ємства, що такого становища не досягли. 
Таким чином, до первинних переваг 

підприємства, що зумовили досягнення 
ним домінуючого становища, додається 
ще одна істотна перевага – економічна 
сила, яка дає можливість незалежної дії на 
ринку. Власне, значення конкурентної бо-
ротьби полягає в досягненні найсприятли-
вішого становища на ринку. Парадокс по-
лягає в тому, що підприємство, яке досягло 
домінуючого становища на ринку, не має 
права скористатися цим становищем. По 
суті, воно змушене обмежуватися кількіс-
ним зростанням, діючи на ринку так, ніби 
воно не має такого становища, інакше по-
рушуватимуться правила конкуренції [2, 
c. 257]. Дотримуватися останніх мають не 
тільки приватні особи, незалежно від того, 
яким є їхнє становище на ринку, а й дер-
жави, які не повинні за нормальних умов 
надмірно впливати на процес розвитку 
ринкової ситуації. Підтримка справедли-
вих умов конкуренції для всіх учасників 
ринку, створення умов для розвитку еко-
номічно найефективніших структур і про-
сування на ринок високоякісних товарів і 
послуг на користь споживачів – у цьому 
полягає основна мета права конкуренції. 
Одним із основоположних постулатів 

ліберальної правової теорії є твердження 
про те, що свобода індивіда повинна об-
межуватися лише свободою інших осіб. 
Якщо сфера свободи індивіда розширю-
ється до такої міри, що перешкоджає здій-
сненню свободи інших осіб, така свобода 
перетворюється на свою протилежність 
– примус, адже вона може бути реалізова-
на тільки за умови надмірного обмеження 
свободи інших і навряд чи існують підста-
ви для припущення, що такі обмеження 
могли б здійснюватися на основі добро-
вільності [4, c. 219]. Для того щоб забез-
печити (у разі потреби – за допомогою 
санкцій примусу) баланс інтересів біль-
шості членів ліберального демократич-
ного суспільства, у ньому створюються і 
функціонують інститути публічної влади. 
Тільки легітимні публічні інститути ма-
ють право застосовувати заходи примусу в 
суспільстві. В основі легітимності лежить 

ідея народного представництва: примус 
здійснюється від імені народу й під демо-
кратичним контролем. Реалізуючи владні 
повноваження із забезпечення балансу ін-
тересів у суспільстві, публічні інститути 
зобов’язані діяти суворо в межах, встанов-
лених законом. У приватній сфері відноси-
ни між учасниками комерційного обороту 
будуються на основі принципів рівності і 
свободи договору. Контрагенти цивільно-
правових правочинів є учасниками пра-
вовідношення, маючи права та обов’язки 
тільки один щодо одного, тому якщо 
учасників операції з якихось причин не 
влаштовують відносини, що складаються 
між ними, вони можуть бути припинені за 
обопільною згодою. Навіть за відсутності 
такої згоди жодна зі сторін не має права 
нав’язувати іншій стороні умови, з якими 
та не згодна. Якщо ж таке нав’язування 
має місце, його слід розглядати як непра-
вомірний примус, що має на меті обме-
ження свободи, – з усіма встановленими 
законодавством наслідками, які звідси ви-
пливають.
Якщо проаналізувати сучасну націо-

нальну науково-правову літературу, при-
свячену дослідженню відносин України з 
ЄС, з’ясується, що в переважній більшості 
вельми авторитетних робіт, які заслугову-
ють на неабияку повагу, основну увагу зо-
середжено на загальних питаннях двосто-
ронніх відносин у сфері економіки, права, 
суспільного життя, інтеграції тощо. Що 
ж стосується дослідження такого аспекту 
співробітництва, як, наприклад, адаптація 
антимонопольного законодавства України 
до конкурентного права ЄС, то, на жаль, 
таких робіт замало для того, аби можна 
було вважати, що в українській правовій 
науці сформувалася певна наукова школа. 
Хоча варто відзначити, що певні кроки в 
цьому напрямі вже зроблено. На особли-
ву увагу заслуговує той факт, що колек-
тивом авторів у складі В. Скордамальї, Н. 
Саніахметової та С. Мельник, під егідою 
Представництва Європейської Комісії в 
Україні, у рамках проекту «Правничі сту-
дії в Україні: Київ та окремі регіони» було 
підготовлено навчальний посібник «Кон-
курентне право ЄС». У ньому аналізується 
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роль конкуренції в процесі європейської 
інтеграції, розглядаються матеріальні та 
процесуальні норми, що регулюють кон-
курентні відносини в Євросоюзі. Особли-
ва увага звертається на правове регулю-
вання надання державної допомоги, аналі-
зується її вплив на конкуренцію. Посібник 
містить також певну кількість посилань 
на рішення судових органів ЄС; окремий 
розділ присвячено питанням правового ре-
гулювання конкурентних відносин в Укра-
їні. Проте слід зазначити, що в посібнику 
не приділено уваги реформі конкурентно-
го права у 2003 р., яка принципово змінила 
систему стосовно адресованих Комісії ЄС 
повідомлень про антиконкурентні угоди. 
Такі повідомлення передбачали або на-
дання Комісією дозволу на дію згаданих 
угод, або ж їх заборону. Окрім зміни самої 
системи повідомлень, було значно децен-
тралізовано вплив Комісії на конкуренцію 
в межах Євросоюзу і розширено повно-
важення національних судів та антимоно-
польних (конкурентних) органів. 
На наш погляд, уже сформовано кла-

сичну школу дослідження правового регу-
лювання конкуренції в західній правовій 
літературі, де провідним фахівцем вва-
жається баристер, заслужений професор 
конкурентного права ЄС Валентина Кора, 
роботи якої становлять основу західноєв-
ропейської школи й широко використову-
ються в процесі вивчення конкурентного 
права Євросоюзу. Серед них – праця «Ca-
ses and Material on EC Competition Law». 
Нове її видання є своєрідним ідеальним 
додатком-продовженням до авторського 
«Introductory Guide to EC Competition Law 
and Practice». Уперше опублікована в 1996 
р., ця робота була кілька разів доповнена, 
вдосконалена та перевидана, вона містить 
витяги з праць авторитетних науковців у 
сфері конкурентного права ЄС та конку-
рентної політики. По суті, згадана праця 
є неоціненним довідником для студентів-
юристів та юристів-практиків, які шука-
ють коротку компіляцію справ та інших 
матеріалів, що супроводжуються ретель-
ними й часто критичними коментарями та 
аналізом. Основна частина тексту склада-
ється з витягів із рішень Комісії Євросою-

зу, висновків генеральних адвокатів Суду 
ЄС і рішень власне Суду ЄС та Суду пер-
шої інстанції. Цей матеріал доповнений 
коментарями автора. Ще одна робота, на 
яку варто звернути увагу, також належить 
Кору. Це – «Distribution Agreements Under 
the EC Competition Rules», монографічне 
дослідження, що продовжує розгляд по-
передніх тем стосовно блокових вилучень 
з-під дії конкурентного права ЄС для тех-
нологічного трансферу та паралельного 
імпорту. У роботі досліджується регулю-
вання вертикальних угод і відповідних 
справ з позиції права та функціонування 
економіки. Наприкінці подано аналіз окре-
мих справ, що прямо не стосуються регу-
лювання, але тим не менше мають стосу-
нок до окремих аспектів конкурентного 
права Євросоюзу.
Слід звернути увагу на новий підхід 

до дослідження питання правового регу-
лювання конкуренції у Євросоюзі, який 
викладено в роботі Х. Б. Круса «Between 
Competition and free Movement». Це мо-
нографічне дослідження присвячене про-
блемі взаємодії конкурентного права ЄС і 
вільного руху товарів, а також висвітлен-
ню певних недоліків у цій взаємодії. За-
уважимо, що згадана праця є першим мо-
нографічним дослідженням питання вза-
ємодії конкурентного права ЄС і вільного 
руху товарів. Конкурентне право і вільний 
рух товарів загальновідомі як фундамен-
тальні основи правопорядку ЄС і зазвичай 
розглядаються окремо. Тим часом робота 
Круса робить вагомий внесок у доктри-
нальне дослідження вказаного питання 
шляхом порівняння цих украй різних су-
купностей норм права, використовуючи 
своєрідний каркас, що його автор визначає 
як «конституційне економічне право ЄС». 
У роботі також досліджуються, але вже 
детальніше, специфічні питання, напри-
клад: економічне спрямування установчих 
договорів ЄС [4], структура та принци-
пи тлумачення питань щодо конституції, 
власне її економічних аспектів, а також 
прогалин, спричинених цією структурою, 
та шляхів їх усунення Судом ЄС. Осо-
бливу увагу приділено в окремих розділах 
двом досить важливим питанням: мож-
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ливості розширеного застосування норм 
щодо вільного руху товарів – з метою за-
хисту приватних осіб; можливості шир-
шого застосування конкурентних правил 
і принципів державами-членами ЄС. Про 
визначення критеріїв поділу на публічні та 
приватні підприємства, що є обтяжливим 
для сучасного конституціоналізму та сус-
пільства, йдеться як про головне питання 
в розділах, присвячених проблемам кон-
курентного права Євросоюзу та вільного 
руху товарів, – власне, це і є, на думку ав-
тора, центральним питанням конституцій-
ного економічного права ЄС. Монографія 
однаково глибоко висвітлює і теоретичні, і 
практичні сторони теми, тобто є корисною 
як для наукової сфери, так і для практич-
ної підтримки правопорядку в Євросоюзі. 
Наостанок додамо, що робота Круса про-
понує нове осмислення проблеми, яка ви-
никла внаслідок нових «кордонів» права 
ЄС. Окрім цього, спостерігається також 
певна тенденція до формування окремої 
німецької школи, яка відрізняється від ін-
ших подібних наукових шкіл підходами до 
вивчення питання правового регулювання 
конкуренції та конкурентного права вза-
галі.

Âèñíîâêè
Підсумовуючи викладене, зазначимо, 

що концепції визначення поняття кон-
куренції мають вельми поважну історію 
свого існування. Основоположниками під-
ходів до визначення поняття «конкурен-
ція» вважаються І. Конрад, А. Маршалл, 
М. Портер, А. Сміт. Визначення ними по-
няття «конкуренція» зводилося до тако-
го: конкуренція – це явище економічне, її 
основу становлять економічні відносини 
між суб’єктами господарювання, які вини-
кають через виробництво та обмін матері-
альних благ. Що ж до сучасних концепцій, 
вони, не заперечуючи вже існуючих, твер-
дять, що нині ринкова економіка є склад-
ним організмом, який складається з різно-
манітних виробничих, комерційних, фі-
нансових та інформаційних структур, що 
взаємодіють на тлі розгалуженої системи 
правових норм та об’єднуються спільним 
поняттям – «ринок». 

Ринок, за визначенням, – це організо-
вана структура, де зустрічаються вироб-
ники й споживачі, продавці й покупці, де 
в результаті взаємодії попиту споживачів 
(попит – це кількість товару, яку спожи-
вачі можуть купити за певною ціною) і 
пропозиції виробників (пропозиція – це 
кількість товару, яку виробники продають 
за певною ціною) встановлюються і ціни 
товарів, і обсяги продажів. При розгляді 
структурної організації ринку вирішаль-
не значення мають кількість виробників 
(продавців) і кількість споживачів (покуп-
ців), що беруть участь у процесі обміну 
загального еквівалента вартості (грошей) 
на якийсь товар. Ця кількість виробників і 
споживачів, характер і структура відносин 
між ними визначають взаємодію попиту і 
пропозиції.
Центральним поняттям, що виражає 

сутність ринкових відносин, є поняття 
«конкуренція» (competition), адже це най-
важливіша ланка всієї системи ринково-
го господарства. Стимулом, що спонукає 
підприємства до конкурентної боротьби, 
є прагнення перевершити інших. Пред-
метом конкурентного суперництва на рин-
ках є частки ринку, контрольовані тими чи 
іншими товаровиробниками. Конкурент-
на боротьба – це динамічний процес, що 
сприяє кращому забезпеченню ринку то-
варами. Таким чином, поняття та сутність 
конкуренції визначаються, по-перше, як 
змагальність самостійних суб’єктів під-
приємництва з метою залучення спо-
живчого попиту; по-друге – як механізм 
реалізації ринкової економіки (попиту 
та пропозиції), конкуренція капіталів та 
ефективний спосіб господарювання. Слід 
зазначити також, що в сучасній економіч-
ній системі існують підприємства, які ма-
ють на ринку домінуюче становище. Воно 
характеризується тим, що підприємства, 
які його досягли, можуть діяти на ринку на 
свій розсуд, не погоджуючи своєї поведін-
ки ані з контрагентами або іншими учас-
никами ринку, ані зі споживачами. Якщо 
на ринку домінує одне підприємство, то 
воно є монополією, якщо ж на ринку до-
мінує декілька підприємств, такий ринок 
називається олігополістичним. Зауважи-
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мо, що в західноєвропейській правовій лі-
тературі питання правового регулювання 
конкуренції в межах Євросоюзу дослідже-
но досить детально. Що ж до вітчизняної 
правової літератури, то, на наш погляд, 
дослідження тільки починається – про це 
свідчить невелика кількість робіт, при-

свячених цьому питанню. З огляду на той 
факт, що Україна має спільний кордон із 
ЄС, проводить досить активну торговель-
ну політику з країнами-членами і власне 
з Євросоюзом, дослідження питання пра-
вового регулювання конкуренції має, на 
нашу думку, як теоретичне, так і практич-
не значення.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Сучасна Україна переживає активну 

фазу модернізації всіх складових процесу 
державотворення: структурні зміни інсти-
туцій влади, люстрацію,  прийняття низки 
нормативно-правових актів щодо віднов-
лення довіри до судової влади, гармоніза-
ції з міжнародним законодавством. У су-
часних умовах актуальності набуває про-
блема застосування  основних міжнарод-
них стандартів у цивільному судочинстві, 
а також перспективи їх розвитку в нашій 
державі. Держава часто апелює до можли-
вості застосування суддями міжнародно-
правового механізму захисту прав та сво-
бод людини і громадянина, однак самим 
служителям Феміди не роз’яснюється по-
рядок застосування норм міжнародного 
права. Особливої уваги заслуговує практи-
ка Європейського суду з прав людини (далі 
− ЄСПЛ), що функціонує, на думку бага-
тьох фахівців, як один із найефективніших 
правозахисних інституцій. Окрім того, що 

Україна є учасницею Конвенції про захист 
основних прав і свобод людини (далі − 
Конвенції), якою було створено відповід-
ну судову установу, законодавець прийняв 
спеціальний закон України від 23 лютого 
2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського 
суду з прав людини». Це свідчить про ви-
знання Україною такої судової інстанції 
та покладення на правозастосовчі орга-
ни обов’язку використовувати практику 
ЄСПЛ. Разом з тим питання застосування 
судами України норм права ЄСПЛ зали-
шається особливо актуальним, оскільки 
на цьому етапі відсоток судових рішень із 
посиланням у них на європейську практи-
ку є мізерним.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 
Застосування міжнародно-правового 

ме ханізму захисту прав та свобод люди-
ни і громадянина розглядається дослід-
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Ìåõàí³çì âèêîðèñòàííÿ ïðàêòèêè 
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ñóäàìè 

Óêðà¿íè â ìåæàõ öèâ³ëüíî¿ þðèñäèêö³¿
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никами різних наукових галузей. Проб-
лемам практичного використання рішень 
Європейського суду з прав людини як 
джерел права присвячені роботи таких 
вітчизняних і зарубіжних учених, як В.В. 
Єршов, В.С. Євінтов, М.І. Козюбра, С.Є. 
Федик, В.О. Туманов, Т.М. Дудаш, С.О. 
Шевчук, В.П. Паліюк  та інші. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
В Україні суди загальної юрисдикції, 

незважаючи на правовідносини, які ви-
никають при розгляді справ, досить об-
межено втілюють у вітчизняну практику 
норми міжнародних договорів про права 
людини, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України. Більше 
того, зазначені суб’єкти не поспішають 
використовувати в першу чергу положен-
ня Конвенції та рішення ЄСПЛ, а якщо 
й зустрічаються такі посилання в судо-
вих актах, то лише для годиться [1, с. 10]. 
Малодослідженим залишається питання 
правової природи судових рішень ЄСПЛ, 
адже фактично держава, визнавши їх 
джерелом права, підтвердила існування в 
Україні прецедентного права. Однак для 
українських судів це є незвичною спра-
вою, з огляду на пануючі традиції романо-
германської правової родини. Таким чи-
ном, можемо говорити лише про започат-
кування елементів прецедентного права в 
нашій державі, що потребує окремої уваги 
науковців як новий етап розвитку націо-
нального законодавства.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою роботи є системний аналіз 

використання судами України в межах 
цивільної юрисдикції практики ЄСПЛ 
та визначення перспектив упроваджен-
ня в національному законодавстві судо-
вих прецедентів. Основними завдання-
ми є:

- охарактеризувати місце норм між-
народного права в ієрархії нормативно-
правових актів України;

- з’ясувати пріоритетність вказаних 
норм щодо тих чи інших актів внутріш-
нього права;

- виявити існуючі у визначеній тема-
тиці проблеми та запропонувати шляхи їх 
усунення.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 
Питання застосування в українському 

праві практики ЄСПЛ врегульовано зако-
ном «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав 
людини», ч. 1 ст. 17 якого встановлено, 
що українські суди застосовують при роз-
гляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ 
як джерело права. Це ж саме випливає 
з положення ст. 9 Конституції України. 
Таким чином, у нашій державі з’явилося 
нове джерело права −  рішення ЄСПЛ, а 
застосування судами України положень 
Конвенції стало не просто їхнім правом, а 
й професійним обов'язком.  
У п. 12 Постанови Пленуму Верховного 

суду України  від 18 грудня 2009 р. №14 
«Про судове рішення у цивільній спра-
ві» зазначено, що в мотивувальній час-
тині рішення за необхідності повинні 
бути посилання на  Конвенцію та прак-
тику Європейського суду з прав людини. 
Відкритим залишається питання, коли 
ж виникає ця необхідність і яке місце 
посідають норми міжнародного права 
в ієрархії нормативно-правових актів. 
Так, варто підтримати думку, висловле-
ну більшістю фахівців, про те, що чинні 
ратифіковані міжнародні договори по-
сідають місце після Конституції України 
в ієрархії нормативно-правових актів. 
Таку правову позицію викладено, напри-
клад, В. І. Євінтовим у коментарі до ст. 9 
Конституції України. Виходячи з принципу 
міжнародного права «pacta sunt servanda», 
закріпленого у Віденській конвенції про 
право міжнародних договорів 1969 р., він 
дійшов висновку, що: норми міжнародних 
договорів, які введено в право України ра-
тифікаційним законом, набувають статусу 
норм національного права і підлягають 
відповідному застосуванню. Пряме засто-
сування норм договорів, про які йдеться, 
не виключається, якщо законодавець не 
здійснив спеціальну трансформацію цих 
норм у внутрішнє законодавство; у разі 
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колізії норм ратифікованого договору й 
норм національного права перші мають 
вищу силу над другими й підлягають прі-
оритетному застосуванню; забороняєть-
ся вводити в право України і, відповідно, 
застосовувати договори, які суперечать її 
конституції [2, с. 27].
Проблема, яка виникає з такого трак-

тування, полягає в тому, що після рати-
фікації міжнародного договору, держава 
презюмує, що норми цього нормативно-
правового акта, не суперечать конституції, 
мають силу, яка фактично в ієрархічному 
плані поступається лише Основному за-
кону, тому всі інші нормативно-правові 
акти треба узгоджувати відповідно до 
міжнародних договорів. Це нелегкий про-
цес, адже законодавець розробив за понад 
двадцять років масив законів, які тепер 
потрібно гармонізувати з міжнародними 
актами. Так, наприклад, ЄСПЛ в п. 35 рі-
шення у справі «Українська Прес-група» 
проти України» (2005) зазначив, що по-
ложення ч. 3 ст. 277 ЦК – «негативна ін-
формація, поширена про особу, є недо-
стовірною» – не відповідає нормам ст. 
10 Конвенції, які передбачають гарантію 
свободи слова. У зв’язку з чим ЄСПЛ на-
голосив, що така вказівка є «не лише по-
рушенням свободи вираження поглядів, 
а й перевертає дійсність із ніг на голову 
таким чином, що будь-що правдиве, але 
негативне, вважатиметься недостовірним» 
[3, с. 483]. З урахуванням цього ж рішення 
ЄСПЛ законом України від 22 грудня 2005 
р. були внесені відповідні зміни у вітчиз-
няне законодавство, на підставі чого чин-
на норма ч. 3 ст. 277 ЦК викладена в такій 
редакції: «негативна інформація, пошире-
на про особу, вважається недостовірною, 
якщо особа, яка її поширила, не доведе 
протилежного». Більше того, деякі поло-
ження потребують імплементації шляхом 
внесення безпосередньо до кодексів і за-
конів абсолютно нових статей, оскільки 
певні норми міжнародного права є новими 
для України.
Які ж причини лежать в основі цього? 

Значна частина науковців, які підтриму-
ють пріоритетність міжнародного права, 
виходячи з теорії примату міжнародного 

права, наголошують на низці несприятли-
вих чинників:

  українські судді звикли застосовувати 
тільки позитивне законодавство, а не пре-
цедентне право;

  юридична ментальність українців побу-
дована лише на інструкціях;

  українська юриспруденція «бачить» 
при розгляді справи у першу чергу норму 
закону (продукт держави), а не природні 
права людини, у які держава не має права 
втручатися;

  низький рівень правової культури, слаб-
ке знання міжнародного права;

  незначна кількість офіційно опубліко-
ваних аутентичних перекладів рішень Єв-
росуду не лише проти України, а й в усіх 
питаннях, що стосуються тлумачення і за-
стосування Конвенції;

  недосконалістю чинного законодавства 
[4, с. 17-18].
На нашу думку, основними причинами є 

все-таки неусвідомлення суддями того, що 
застосування практики ЄСПЛ − це їхній 
обов’язок, а не просто право. Більше того, 
це зумовлене звичкою використовувати 
виключно внутрішнє законодавство, зро-
зуміле для всіх, і ігнорування прецедентів 
як «чужого» за своєю природою джерела 
права. Однак існують і об’єктивні фактори 
ігнорування міжнародної судової практи-
ки, а саме відсутність роз’яснень щодо їх 
використання, збірників із уже прийня-
тими рішеннями, повноцінного доступу 
до інформації. Це все було покладено на 
самих суддів, які, будучи й так переванта-
жені справами, не отримують від держави 
такого виду допомоги, що ускладнює їхню 
роботу в рази.
Саме тому важливим на цьому етапі є 

розроблення методики застосування норм 
міжнародного права українськими судами. 
Слушною в цьому питанні є позиція В.П. 
Паліюка, який у своїй роботі наголошує, 
що суди повинні застосовувати практику 
ЄСПЛ у разі невідповідності національ-
ного законодавства положенням Конвенції 
та практики ЄСПЛ; за наявності в націо-
нальному законодавстві правових «про-
галин» щодо прав людини та основопо-
ложних свобод які, водночас, визначені в 
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Конвенції та практиці ЄСПЛ; у випадках 
використання в судовій практиці України 
таких основних принципів Конвенції, як 
«верховенство права», «справедливий роз-
гляд справи», «незалежний і безсторонній 
суд», «розумний строк розгляду справи» 
тощо, які є в українському законодавстві, 
але розкриваються в обмеженому вигляді; 
для кращого розуміння тих положень на-
ціонального законодавства, до яких були 
внесені зміни або доповнення на підставі 
рішень ЄСПЛ [5, с. 38].
Таким чином, при вирішенні питання, 

яка правова норма підлягає застосуван-
ню до певних правовідносин (п. 4 ч. 1 ст. 
214 ЦПК), суд під час ухвалення рішен-
ня повинен перевірити відповідність на-
ціонального законодавства положенням 
Конвенції та практиці ЄСПЛ. Це, зокрема, 
може здійснюватися з урахуванням ви-
кладеної вище методики їх застосування. 
Якщо в результаті цього буде, наприклад, 
встановлено, що національне законодав-
ство не відповідає положенням Конвенції 
та практиці ЄСПЛ, то суд зобов’язаний за-
стосувати відповідну статтю Конвенції та 
певне рішення Європейського суду з прав 
людини, у якому розвинуте те чи інше пра-
во кожного. Такі дії − зазначення мотивів, 
з яких суд застосовує зазначену в рішенні 
суду правову норму − відображаються, як 
це вимагає п. 3 ч. 1 ст. 215 ЦПК, у мотиву-
вальній частині рішення суду. А якщо під 
час ухвалення рішення суд встановить, що 
національне законодавство повністю від-
повідає положенням Конвенції та практи-
ці ЄСПЛ, то такий висновок також може 
бути зазначений у мотивувальній частині 
рішення суду [6, с. 138-139].
Слід звернути особливу увагу на тлу-

мачення норм Конвенції, що  індивідуа-
лізується в кожному окремому випадку і 
дає можливість визначати межі застосу-
вання тієї чи іншої норми самим судам. 
Разом з тим, у цьому контексті ми може-
мо застосовувати вже існуючі прецеденти. 
Наприклад,  Шевченківський районний 
суд м. Києва, розглянувши справу за позо-
вом ДАТ «Ч» до редакції газети «У» про 
захист честі, гідності, ділової репутації 
та відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди, відмовив у задоволенні позову, 
керуючись положеннями ст. 10 Конвенції 
щодо свободи вираження поглядів, що 
випливає з тексту рішення. Суд, зокрема, 
зазначив, що «...право на наявність і мож-
ливість висловлювати власне судження, 
оцінку, думки (що, власне, і було зробле-
но в газетній статті, яку оспорювали по-
зивачі) гарантоване ст. 10 Конвенції, яка 
відповідно до ст. 9 Конституції України 
є частиною національного законодавст-
ва України. Це право закріплене і в ст. 34 
Конституції України». Крім того, суд ді-
йшов висновку, що «...примушення до спро-
стування оціночних суджень порушило б 
гарантоване Конституцією України, між-
народно-правовим актом право на вира-
ження думок і поглядів і призвело б до 
встановлення опосередкованої цензури, за-
бороненої ст. 15 Конституції України» [7].
Що ж до наслідків, які можуть наста-

ти, коли суд ігнорує норми міжнародного 
права, то слід звернути увагу на те, що 
незастосування норм міжнародного права 
може стати порушенням принципів ци-
вільного судочинства. До загальновизна-
них принципів і норм міжнародного права 
у контексті ст. 6 Конвенції (право на спра-
ведливий суд), без сумніву, слід віднести 
принцип верховенства права, право на суд, 
правову визначеність, правову ефектив-
ність тощо. Щодо закріплення згаданих 
принципів у ЦПК, то у його нормах зазна-
чено, що під час ухвалення рішення суд 
вирішує питання про визначення правової 
норми, яка підлягає застосуванню до тих 
чи інших встановлених правовідносин (п. 
4 ч. 1 ст. 214 ЦПК). У свою чергу, підста-
вою для скасування рішення суду першої 
інстанції й ухвалення нового рішення або 
зміни рішення судом апеляційної інстанції 
є порушення або неправильне застосуван-
ня норм матеріального права. Норми мате-
ріального права вважаються порушеними 
або неправильно застосованими, якщо за-
стосовано закон, який не поширюється на 
ці правовідносини, або не застосовано за-
кон, який підлягав застосуванню (п. 4 ч. 1, 
ч. 2 ст. 309 ЦПК).
Таким чином, суди під час вирішення 

справ зобов’язані посилатися на норми 
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міжнародного права та практику ЄСПЛ як 
на джерело права. Проте на даному етапі 
суди застосовують різні схеми апелювання 
до прецедентів, оскільки ще не розробле-
но чіткого механізму застосування таких 
норм. Поділяємо висновки А. А. Яковлєва 
та визначену ним схему посилання на нор-
ми: безпосереднє застосування судами за-
гальних принципів Конвенції; звернення 
судів до ЄСПЛ для витлумачення її по-
ложень; текстуальне посилання на норми 
Конвенції; самостійне витлумачення по-
ложень і цим створення власного праворо-
зуміння; «ритуальне» звернення до тексту 
Конвенції, коли таке посилання є зайвим 
[8, с. 163].
Непослідовність у процесі посилання 

на норми міжнародного права свідчить 
про те, що в Україні не існує однозначно-
го роз’яснення щодо порядку його засто-
сування, тому, на нашу думку, це питання 
треба вирішити на рівні Верховного Суду 
України. Крім того, основним зараз є забез-
печення суддів опублікованим перекладом 
повних текстів рішень. Відповідно до ст. 
18 Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» суди повинні вико-
ристовувати офіційний переклад рішення 
ЄСПЛ, надрукований у офіційному ви-
данні, або, за відсутності перекладу, ори-
гінальний текст. Станом на сьогодні немає 
інформації про забезпечення суддів, як і 
інших правників, офіційними переклада-
ми рішень ЄСПЛ.

Âèñíîâêè 
Лише забезпечивши суддів всією необ-

хідною інформацією, Україна зможе за-
провадити адекватну сучасним умовам 
схему застосування норм міжнародного 
права. Ґрунтуючись на працях провідних 
учених, можемо запропонувати такий ал-
горитм застосування норм міжнародного 
права в національному судочинстві: 

1) суди повинні звертатися до рішень 
ЄСПЛ у разі, коли внутрішнє законодав-
ство містить «прогалини»;

2) посилання на прецеденти, які мають 
однакову правову природу з тими спора-
ми, що розглядається національним судом;

3) під час застосування норм викорис-
товувати офіційний переклад Конвенції 
українською мовою, а також переклади 
текстів рішень ЄСПЛ, надруковані у ви-
данні, визначеному на конкурсній основі 
Органом представництва, а в разі відсут-
ності перекладів користуватись оригіна-
лом;

4) застосовувати пошукову систему 
HUDOS – інформаційну систему, яка за-
безпечує доступ  до документів ЄСПЛ 
(www.echr.coe.int). На сайті можна знайти 
у швидкому режимі всі необхідні рішення, 
викладені англійською і французькою мо-
вами.
У національному судочинстві існують 

об’єктивні та суб’єктивні фактори гальму-
вання запровадження міжнародної судової 
практики, зокрема судових прецедентів. 
Основними причинами є неусвідомлен-
ня суддями значення і ролі застосування 
практики ЄСПЛ, що зумовлене здебіль-
шого їхньою звичкою використовувати 
виключно внутрішнє законодавство, зро-
зуміле для всіх, та ігнорування прецеден-
тів. Разом з цим існує брак роз’яснень 
щодо їх використання, достатньої кількос-
ті збірників із уже прийнятими рішення-
ми, повноцінного доступу до інформації. 
Подальших досліджень також потребують 
механізми освітньої політики держави, зо-
крема уваги науковців потребують питан-
ня забезпечення якості освіти з метою ква-
ліфікованого вивчення курсу права ЄСПЛ, 
що можливе шляхом введення нової уні-
верситетської дисципліни або проведення 
спеціальних курсів для правників у галу-
зях юриспруденції та освіти.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Життя та здоров’я людини одвіку є 

найбільшою цінністю, а надання якісних 
фармацевтичних послуг прямо впливає на 
якість здоров’я людини та суспільства в 
цілому.

Необхідність наукового досліджен-
ня правових особливостей державного 
регулювання фармацевтичної діяльнос-
ті, як окремого виду господарської ді-
яльності через призму адміністративно-
господарських правовідносин нині майже 
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У статті розглянуто основні аспекти державного регулювання 
фармацевтичної діяльності у сфері адміністративно-господарських 
правовідносин. Уперше подано узагальнююче визначення поняття 
державне регулювання фармацевтичної діяльності як окремого та 
самостійного виду господарської діяльності. Наведено рекомендації 
щодо оптимізації правової системи господарського законодавства.

Ключові слова: державне регулювання, держава, фармацевтич-
на діяльність, господарська діяльність.

В статье рассмотрены основные аспекты государственно-
го регулирования фармацевтической деятельности в сфере адми-
нистративно-хозяйственных правоотношений. Впервые дано обоб-
щающее определение понятия государственного регулирования фар-
мацевтической деятельности, как отдельного и самостоятельного 
вида хозяйственной деятельности. Приведены рекомендации по 
оптимизации правовой системы хозяйственного законодательства.

Ключевые слова: государственное регулирование, государство, 
фармацевтическая деятельность, хозяйственная деятельность.

Main aspects of pharmaceutical activity state control in the sphere 
of administrative and economic legal relations are examined in the 
article. Generalized concept of the notion of pharmaceutical activity state 
control as separate type of economic activity is named for the fi rst time. 
Recommendations on improvement of economic legislation legal system 
are stated here.

Key words: state control, state, pharmaceutical activity, economic 
activity.

Îñíîâí³ àñïåêòè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ 
ôàðìàöåâòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³

Розділ 3

Трудове право; право соціального 
забезпечення. Адміністративне 

право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Земельне право 
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не викликає сумніву. Розвиток фармацев-
тичних можливостей і послуг зумовлює 
потребу в аналогічному розвиткові право-
вих інститутів у галузі державного контр-
олю фармацевтичного продукту.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
На сьогодні правові особливості держав-

ного регулювання фармацевтичної діяль-
ності, як адміністративно-господарських 
правовідносин, ще не знали комплексного 
і систематичного дослідження. Певні тео-
ретичні аспекти цієї проблематики можна 
знайти в наукових працях: Т.М. Кравцової, 
Р.А. Майданика, В.С. Щербини , Т.В. Бон-
дар, Р.Б. Шишки, В.О. Савченко, С.В. Ан-
тонова, С.В. Михайлова та інших.
Не вирішені раніше частин загальної 

проблеми
Предметом цього наукового досліджен-

ня є насамперед правові особливості дер-
жавного регулювання фармацевтичної ді-
яльності як окремого виду господарської 
діяльності в системі адміністративно-
господарських правовідносин держави та 
суб’єктів підприємництва у сфері фарма-
цевтики. Комплексне наукове дослідження 
з цієї тематики в Україні не проводилося.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою наукового дослідження є ви-

окремлення правових особливостей дер-
жавного регулювання фармацевтичної ді-
яльності, як окремого виду господарської 
діяльності в системі адміністративно-
господарських правовідносин.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Закріплення на конституційному рів-

ні відносин приватної власності, підпри-
ємницької діяльності, окремим видом 
якої виступає фармацевтична діяльність, 
суб’єктів господарювання зумовлює на-
гальну потребу створення якісно нової на-
ціональної системи державного управлін-
ня, побудованої відповідно до конститу-
ційних принципів демократизму, гуманіз-
му, соціальної справедливості, законності, 
доцільності тощо [1].
Сучасний розвиток суспільства дає під-

стави стверджувати про наявність певних 
змін у поглядах на державу, її роль і за-
вдання, які вона повинна вирішувати. На 
перший план виступають вимоги побудо-
ви демократичної, соціальної, правової 
держави, у якій державна влада спрямовує 
свою діяльність на забезпечення інтересів, 
прав і свобод людини. У своїх діях держа-
ва мусить виходити із пріоритету загаль-
нолюдських цінностей, за якого в центрі 
уваги перебуває людина, її права та свобо-
ди [2, с. 342].
У процесі наукового дослідження дер-

жавного регулювання фармацевтичної 
діяльності постає питання визначення 
такого суспільного явища, як державне 
регулювання фармацевтичної діяльності. 
В правовій системі та юридичній літера-
турі взагалі відсутнє узагальнене визна-
чення поняття «державне регулювання 
фармацевтичної діяльності». Професор 
В. С. Щербина подає узагальнююче визна-
чення поняття «державне регулювання 
господарської діяльності», на основі якого 
можна визначити поняття державного ре-
гулювання фармацевтичної діяльності як 
окремого виду господарської діяльності.
Так, В.С. Щербина стверджує, що дер-

жавне регулювання господарської діяль-
ності – це здійснення державою в осо-
бі її компетентних органів комплексу 
економіко-правових, організаційно-пра во-
вих (управлінських) та юридичних (пра-
вових) заходів щодо упорядкування діяль-
ності господарських організацій і фізич-
них осіб-підприємців з метою реалізації 
економічної політики, виконання цільових 
економічних та інших програм і програм 
економічного і соціального розвитку шля-
хом застосування різноманітних засобів і 
механізмів такого регулювання [3, с. 7].
Із наукових здобутків професора 

В.С. Щербини у сфері державного регу-
лювання господарської діяльності можна 
сформулювати окреме визначення поняття 
«державне регулювання фармацевтичної 
діяльності», але для цього необхідно чітко 
визначити саме поняття та суть явища, фар-
мацевтичної діяльності. Фармацевтична 
діяльність – сфера науково-практичної 
діяльності в охороні здоров’я, яка охоплює 
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маркетингові дослідження фармацевтич-
ного ринку, визначення потреби в окремих 
препаратах, науковий пошук отримання 
лікарських препаратів, дослідження щодо 
створення лікарських препаратів, всебіч-
не вивчення їх властивостей, включаючи 
безпеку та специфічну дію, розроблення 
відповідної нормативно-технічної доку-
ментації, аналіз препаратів, стандарти-
зацію, реєстрацію, виробництво, контр-
оль якості, умови зберігання, інформацію 
з постачання, реалізації та застосування 
ліків, фармацевтичну опіку, підготовку 
та перепідготовку фармацевтичних ка-
дрів, а також керівництво фармацевтич-
ними підприємствами та їх структурни-
ми підрозділами [4].
На думку автора, визначення поняття 

державного регулювання фармацевтич-
ної діяльності, як окремого виду госпо-
дарської діяльності повинно бути скла-
дене з двох визначень, а саме визначення 
В.С. Щербини державного регулювання 
господарської діяльності та визначення 
фармацевтичної діяльності як такої. Отже, 
державне регулювання фармацевтичної 
діяльності – це здійснення державою в 
особі її компетентних органів комплексу 
економіко-правових, організаційно-пра во-
вих (управлінських) та юридичних (право-
вих) заходів у сфері науково-практичної 
діяльності в охороні здоров’я, яка полягає 
у визначенні потреби в окремих препара-
тах, науковий пошук отримання лікар-
ських засобів, дослідження щодо створен-
ня лікарських препаратів, всебічне вивчен-
ня їх властивостей, включаючи безпеку 
та специфічну дію, розроблення відповід-
ної нормативно-технічної документації, 
аналіз препаратів, стандартизацію, реє-
страцію, виробництво, контроль якості, 
умови зберігання, інформацію з постачан-
ня, реалізації та застосування ліків, фар-
мацевтичну опіку, підготовку та перепід-
готовку фармацевтичних кадрів, а також 
керівництво фармацевтичними підприєм-
ствами та їх структурними підрозділами.
Державне регулювання фармацевтичної 

діяльності за своєю природою є одним із 
видів соціального регулювання, під яким 
розуміють процес упорядкування поведін-

ки соціальних суб’єктів через надання їм 
прав на певні дії, покладання обов’язків, 
установлення заборон (доволі жорстких), 
застосування заохочень і примусу [5, с. 128].
Стверджуючи, що державне регулюван-

ня фармацевтичної діяльності здійсню-
ється в законодавчих рамках та в системі 
адміністративно-господарських правовід-
носин, доцільно, виходячи із загально-
встановлених в юридичній науці складо-
вих елементів правовідносин, до яких на-
лежать об’єкт, суб’єкти та зміст цих пра-
вовідносин, дослідити адміністративно-
господарські правовідносини у сфері 
державного регулювання фармацевтичної 
діяльності з урахуванням їхніх складових 
елементів.
Визначення об’єкта державного регу-

лювання фармацевтичної діяльності ле-
жить в основі визначення самого поняття 
фармацевтичної діяльності й по суті є то-
тожним із ним.
Суб’єктами державного регулюван-

ня фармацевтичної діяльності є, з одно-
го боку, держава в особі її компетентних 
органів. При цьому необхідно розуміти, 
що ні сама держава, ні органи державної 
влади та органи місцевого самоврядуван-
ня згідно з ч. 1 ст. 8 Господарського ко-
дексу України (далі − ГК України) [6] не 
є суб’єктами господарювання, а фармацев-
тична діяльність виступає її окремим ви-
дом, незважаючи на те що органи держав-
ної влади та органи місцевого самовря-
дування, які наділені господарською ком-
петенцією, згідно зі ст. 2 ГК України [6] 
є учасниками відносин у сфері взагалі 
господарювання та зокрема фармацевти-
ки. З іншого боку суб’єктами державного 
регулювання фармацевтичної діяльності 
виступають безпосередньо підприємниць-
кі організації, основною статутною метою 
яких є здійснення фармацевтичної діяль-
ності.
Аналіз української правової системи 

дає підстави для висновку про те, що дер-
жавне регулювання фармацевтичної діяль-
ності охоплює:

– власне державне регулювання, здійс-
нюване компетентними та спеціально упов-
новаженими органами державної влади;
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– державне регулювання, здійснюване 
органами місцевого самоврядування, ви-
конавчими органами сільських, селищних 
та міських рад, а також місцевими держав-
ними адміністраціями на підставі делего-
ваних повноважень [7];

– державне регулювання, здійснюване 
саморегулівними організаціями на підста-
ві делегованих повноважень.
Права та обов’язки суб’єктів адміні ст-

ративно-господарських правовідносин у 
сфері державного регулювання фармацев-
тичної діяльності базуються на протилеж-
но різних принципах, залежно від того, 
до якого виду суб’єктів вони належать. 
Права та обов’язки держави в особі орга-
нів державної влади та органів місцевого 
самоврядування базуються на принципі 
«дозволено все, що прямо передбачено 
законом», тобто держава в особі органів 
державної влади та органів місцевого са-
моврядування здійснюють державне регу-
лювання лише на підставі та в межах прав 
і повноважень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією [1] та законодавством 
України. Права та обов’язки саморегулів-
них установ та організацій базуються на 
відповідно наданих їм повноваженнях.
Натомість права та обов’язки суб’єктів 

підприємництва, основною статутною ме-
тою яких є здійснення фармацевтичної ді-
яльності, щодо яких здійснюється держав-
не регулювання їх діяльності, базуються 
на принципі «дозволено все, що не забо-
ронено законом» [3, с. 9-10].
У процесі наукового дослідження дер-

жавного регулювання фармацевтичної 
діяльності, як окремого та самостійного 
виду господарської діяльності, постає пи-
тання визначення переліку основних засо-
бів держаного регулювання, в основу яких 
повинні бути покладені функції держа-
ви в економічній сфері та сфері охорони 
здоров’я. На думку В.О. Котюка, до таких 
засобів належить:

– господарсько-організаційна (організа-
ція виробництва, планування, управління і 
самоуправління, програмування тощо);

– господарсько-стимулююча (створен-
ня умов для розвитку виробництва, захист 
різних форм власності тощо) [8, с. 296].

У правовому регулюванні господар-
ської діяльності, окремим і самостійним 
видом якої виступає фармацевтична ді-
яльність, можна виділити такі стадії: 
1) стадія формування і дії юридичних 
норм; 2) стадія виникнення прав і обов’яз-
ків (правовідносин); 3) стадія реалізаці ї 
прав і обов’язків; 4)   стадія застосування 
права, які є ва жливою складовою само-
го проц есу державного регулювання [9, 
с. 26]. У науці гос подарського права в 
процесі дослідження проблемних питань 
державного регулювання господарської 
діяльності як такої увага акцентується, 
головним чином, на її правовому регулю-
ванні [10, с. 116].
Перелік основних засобів регулюючо-

го впливу держави на діяльність суб’єктів 
господарювання визначає ГК України в 
ч. 2 ст. 12:

– державне замовлення;
– ліцензування, патентування і квоту-

вання;
– технічне регулювання;
– застосування нормативів і лімітів;
– регулювання цін і тарифів;
– надання інвестиційних, податкових та 

інших пільг;
– надання дотацій, компенсацій, цільо-

вих інновацій та субсидій [6].
Зі змісту вказаної норми можна зробити 

висновок, що в ній наведено основні засо-
би державного регулювання господарської 
діяльності, у тому числі й фармацевтич-
ної, і тим самим законодавець допускає 
ще й можливість використання інших 
«неосновних» та «другорядних» засобів 
регулювання. На думку автора, ч. 2 ст. 12 
ГК України [6], було б доцільно доповнити 
п. 8, а саме: «– інші засоби регулюючого 
впливу держави, передбачені цим кодек-
сом та іншими законами».
Із прийняттям Верховною Радою Украї-

ни Закону України «Про державну допомо-
гу суб’єктам господарювання» [11], який 
значно розширює можливості державної 
допомоги, а опосередковано й можливості 
державного регулювання підприємниць-
кої діяльності, якою і є фармацевтична ді-
яльність, наведене доповнення ст. 12 ГК 
України є вкрай необхідним.
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Âèñíîâêè
Вищевикладене наукове досліджен-

ня вперше визначає узагальнене понят-
тя «держане регулювання фармацевтич-
ної діяльності», що є значним здобутком 
ме  дико-правової науки. Чітко визначає 
суб’єк  тів адміністративно-господарських 
правовідносин у сфері державного регу-
лювання фармацевтичної діяльності, їхні 

права й обов’язки (зміст правовідносин). 
Наводить перелік основних засобів регу-
люючого впливу держави на діяльність 
суб’єктів господарювання взагалі та зо-
крема у сфері фармацевтики.
Наведена рекомендація щодо доповнен-

ня системи господарського законодавства 
є значним кроком до оптимізації правової 
системи господарського законодавства.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Важливим засобом зміцнення закон-

ності та правопорядку в кримінальному 
процесі є дотримання і забезпечення пра-

вових приписів щодо застосування запо-
біжних заходів. Цими нормами гаранту-
ється охорона таких конституційних прав 
і свобод громадян: недоторканність особи, 

Розділ 4

Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право. 

Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність

О.А. Губська
кандидат юридичних 
наук, суддя Київського 
апеляційного 
адміністративного
суду

Досліджено особливості застосування запобіжних заходів 
щодо неповнолітніх як самостійних суб’єктів кримінального про-
вадження. Визначено типові порушення, які допускають органи до-
судового розслідування, суд при застосуванні окремих запобіжних 
заходів, запропоновано шляхи їх усунення у практичній діяльності.

Ключові слова: кримінальне судочинство, неповнолітні, запо-
біжні заходи, затримання, тримання під вартою, підозрюваний, 
обвинувачений, слідчий суддя, слідчий.

Исследованы особенности применения мер пресечения в отно-
шении несовершеннолетних как самостоятельных субъектов уго-
ловного судопроизводства. Определены типичные нарушения, ко-
торые допускают органы досудебного расследования, суд при при-
менении отдельных мер пресечения, предложены пути их устране-
ния в практической деятельности.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, несовершенно-
летние, меры пресечения, задержание, содержание под стражей, 
подозреваемый, обвиняемый, следственный судья, следователь.

The features of the application of measures in juvenileeasanin de-
pendent subject of criminal proceedings. Defi ned typical criminal pro-
cedural violations, which allow pre-trial investigation authorities in the 
application of specifi c measures proposed ways to address the minprac-
tice.

Keywords: criminal justice, juvenile, preventive measures, deten-
tion, custody, the suspect, the accused, the investigating judge, the in-
vestigator.

Äî ïðîáëåìè äîòðèìàííÿ ïðàâ 
íåïîâíîë³òí³õ ïðè îáðàíí³ ùîäî íèõ 

çàïîá³æíèõ çàõîä³â
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житла, турбота про їхнє здоров’я, май-
но. Стосується це й такого специфічного 
суб’єкта кримінального провадження, як 
неповнолітній.
З прийняттям нового КПК України про-

цес кримінального судочинства щодо не-
повнолітніх набув більш гуманістичних 
рис, що полягає в низці особливостей ви-
користання учасниками кримінального 
провадження наданих їм прав і процесу-
альних обмежень під час проведення про-
цесуальних дій і врахування європейсь кої 
практики розслідування кримінальних 
пра вопорушень, вчинених неповнолітніми.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Проблеми кримінального провадження 

за участю неповнолітніх завжди перебува-
ли в центрі уваги вчених і практиків, про 
що свідчать численні монографічні до-
слідження П.Д. Біленчука, В.Г. Гончарен-
ка, Ю.М. Грошевого, А.Я. Дубинського, 
Л.М. Карнєєвої, Н.С. Карпова, О.М. Ла-
ріна, Л.М. Лобойка, В.З. Лукашевича, 
Є.Д. Лук’янчикова, В.Т. Маляренка, М.М. 
Михеєнка, В.Т. Нора, С.М. Стахівського, 
М.С. Строговича, М.Є. Шумила та інших. 
Вагоме місце у працях вказаних науковців 
посідає з’ясування особливостей застосу-
вання запобіжних заходів щодо неповно-
літніх.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Незаконні та необґрунтовані дії орга-

нів досудового розслідування й суду при 
обранні запобіжних заходів істотно пору-
шують конституційні права неповноліт-
ніх, підривають повагу до за кону і авто-
ритет судових та правоохоронних органів. 
Вивчення цих правопорушень у різних 
ракурсах і практичне реагування на них з 
метою подолання – важлива гарантія зміц-
нення правопорядку і законності, охорони 
прав і законних інтересів неповнолітніх, 
підвищення престижу роботи органів до-
судового розслідування та суду.
Основні резерви на шляху вирішення за-

значених проблем перебувають у практич-
ній площині. Це спонукає до пошуку на-

прямів удосконалення діяльності слід-
чих органів, прокуратури та суду в аспекті 
при   ведення її у відповідність до вимог 
Конституції України та Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Об’єктом застосування запобіжних за-

ходів до неповнолітнього є нормальна, за-
снована на нормах матеріального і кримі-
нального процесуального права діяльність 
із затримання та застосування інших запо-
біжних заходів, а так само законні права та 
інтереси неповнолітнього як самостійного 
суб’єкта кримінального провадження.
У слідчій і судовій практиці виникають 

труднощі у застосуванні окремих запо-
біжних заходів щодо неповнолітніх. Тому 
слід розглянути особливості застосування 
запобіжних заходів, які обираються щодо 
цієї специфічної категорії суб’єктів кримі-
нального провадження, виявити недоліки 
в діяльності органів досудового розсліду-
вання та суду в аспекті відповідності їх 
дій вимогам міжнародно-правових актів 
стандартів і кримінальній процесуальній 
політиці України щодо неповнолітніх, за-
пропонувати шляхи їх усунення.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
За українським кримінальним зако-

ном саме покарання не є метою, що має 
велике значення у провадженнях про 
злочини, вчинені підлітками. Ця засада 
повністю відповідає Мінімальним стан-
дартним правилам ООН, що стосуються 
здійснення правосуддя стосовно неповно-
літніх (Пекінські правила), прийнятим 29 
листопада 1985 р. Резолюцією 40/33 на 
96-му пленарному засіданні Генеральної 
Асамблеї ООН.
Ще в минулому столітті А.М. Ларін 

зауважив, що метою застосування запо-
біжних заходів до неповнолітніх є забез-
печення нормального ходу кримінального 
судочинства, попередження та усунення 
реальних і можливих перешкод з боку під-
озрюваного (обвинуваченого) щодо здій-
снення цього судочинства, забезпечення 
участі підозрюваного (обвинуваченого) 
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в процесуальних діях, у яких така участь 
необхідна, і якнайшвидшого прибуття 
його до місця їх проведення, недопущення 
вчинення підозрюваним (обвинуваченим) 
нових злочинів, необхідність нейтралізу-
вати намагання підозрюваного (обвинува-
ченого) створити перешкоди з виконання 
прийнятих процесуальних рішень, а також 
виховний вплив на неповнолітнього [1, 
с. 24].
Чинний КПК визначає особливості за-

стосування деяких запобіжних заходів 
щодо неповнолітнього. Зокрема перед-
бачається можливість застосування до 
неповнолітніх, які вчинили кримінальне 
правопорушення, як загальних, так і спе-
ціальних запобіжних заходів, передбаче-
них ст. ст. 176, 493 КПК. При цьому затри-
мання та тримання під вартою можуть за-
стосовуватися лише в разі, якщо неповно-
літній підозрюється чи обвинувачується 
у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину, за умови, що застосування іншо-
го запобіжного заходу не забезпечить за-
побігання спробам переховуватися від ор-
ганів досудового розслідування [2].
Кримінальний процесуальний кодекс 

також забезпечує можливість застосовува-
ти як альтернативу іншим запобіжним за-
ходам передання неповнолітнього під на-
гляд батьків, опікунів чи піклувальників, а 
до неповнолітніх, які виховуються в дитя-
чій установі, – передання їх під нагляд ад-
міністрації цієї установи (ч. 1 ст. 493 КПК) 
[2]. Це дає змогу органам, що здійснюють 
провадження цієї категорії, індивідуально 
підходити до призначення підліткам виду 
запобіжного заходу, враховуючи тяжкість 
злочину, вікові та психологічні особли-
вості неповнолітнього, стан здоров’я, вид 
його діяльності, місце проживання, ефек-
тивність самих заходів та інші обставини. 
Крім цього, повинні братися до уваги не 
тільки загальні вікові особливості непо-
внолітніх, а й особливості, притаманні 
підліткам різної вікової категорії (14-15, 
16-17 років).
Вирішуючи питання про обрання за-

побіжного заходу щодо неповнолітнього 
слідчі та судові органи повинні врахову-
вати не тільки загальні положення закону, 

а й норми кримінального та кримінально-
процесуального законодавства, які підля-
гають застосуванню в кожному конкрет-
ному випадку, – ті, що регулюють умови 
відповідальності неповнолітніх і порядок 
здійснення кримінального провадження. 
Поряд з віковими особливостями повинні 
досліджуватися обставини, що стосуються 
особистості неповнолітнього, та обстави-
ни, які утворюють кримінологічну харак-
теристику вчинених ними кримінальних 
правопорушень.
Особливу увагу слід звертати на з’ясу-

вання як під час досудового, так і судово-
го провадження умов життя та виховання 
неповнолітнього, повних і всебічних відо-
мостей про його особу тощо. Для ефек-
тивної реалізації цих вимог доцільно ви-
користати позитивний досвід зарубіжних 
країн, зокрема щодо складання досудово-
го звіту, та напрацювання українських пі-
лотних судів, які запровадили ці новації й 
переконалися в їх ефективності. Суди по-
винні ретельно й виважено аналізувати ві-
домості «досудових звітів», наданих пред-
ставниками служби у справах дітей, іншу 
інформацію про особу неповнолітнього, 
отриману під час судового розгляду. Саме 
ці служби повинні дати свої рекомендації 
або пояснення, на основі яких суд при-
значить конкретне покарання або захід 
впливу.
При вирішенні питань, пов’язаних із 

застосуванням запо біжних заходів щодо 
неповнолітніх, слідчі судді повинні врахо-
вувати як загальні вимоги, що стосують-
ся таких заходів, так і спеціальні вимоги 
щодо окремих їх різновидів, закріплені 
у КПК. Розглядаючи клопотання про за-
стосування окремих запобіжних заходів 
до неповнолітніх, слідчі судді повинні 
звертати увагу також на те, що відповід-
ні клопотання мають не лише за формою і 
складовими відповідати вимогам закону, а 
й бути належним чином обґрунтованими.
Як свідчить судова практика, часто не 

достатньо обґрунтованими є як клопо-
тання слідчих, прокурорів, так і ухвали 
слідчих суддів про задоволення клопотань 
та про відмову в їх задоволенні. У таких 
ухвалах слідчі судді, ґрунтуючись на кло-
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потаннях слідчих, зазначають, що особа,  
яка звернулася з відповідним клопотан-
ням, довела існування всіх передбачених 
законом підстав, які є необхідними для 
застосування заходів забезпечення кри-
мінального провадження, але належним 
чином не мотивують їх фактичними об-
ставинами кримінального провадження. 
Такі ж випадки є характерними і для ухвал 
про відмову в задоволенні клопотань, коли 
слідчі судді, не мотивуючи свого ріш ення 
фактичними обставинами, вказують на 
необґрунтованість відповідного клопотан-
ня. Крім того, у разі, коли КПК не регулює 
або неоднозначно регулює питання кримі-
нального провадження, трапляється нео-
днакове застосування законодавства при 
їх вирішенні.
Слідчий суддя, розглядаючи клопотан-

ня сторони захисту про зміну запобіжного 
заходу, може задовольнити таке клопотан-
ня частково – змінити запобіжний захід 
більш м’яким, тобто не обов’язково тим, 
який просить сторона захисту.
Якщо сторона кримінального прова-

дження не доводить, щ о існує обґрунто-
вана підозра у вчиненні особою кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
конкретною статтею або частиною статті 
Кримінального кодексу (випадки зави-
щення кваліфікації), слідчий суддя розгля-
дає відповідне клопотання та відмовляє у 
його задоволенні. Це правило поширюєть-
ся й на вирішення питання про наявність і 
відсутність кваліфікуючих ознак відповід-
ного злочину, обґрунтовану підозру, у на-
явності яких сторона кримінального про-
вадження повинна довести перед судом.
Таким чином, випадки неправильної 

кваліфікації кримінального правопору-
шення є фактично недоведенням вчинення 
особою кримінального правопорушення, 
при якому в задоволенні клопотання пови-
нно бути відмовлено.
Затримання неповнолітнього без ухвали 

слідчого судді не допускається, крім ви-
падків, передбачених ст.ст. 207, 208 КПК 
України. Таке затримання здійснюється в 
порядку, передбаченому §2 Глави 18 КПК 
України у виняткових випадках, за умови 
наявності обґрунтованої підозри у вчинен-

ні ним тяжкого чи особливо тяжкого зло-
чину [2].
Вимоги закону про здійснення затри-

мання покликані не допустити застосуван-
ня зазначених заходів забезпечення кримі-
нального провадження поза кримінально-
процесуальним судочинством, запобігти 
порушенню права неповнолітнього під-
озрюваного на недоторканність. Зокрема, 
в разі затримання неповнолітньої особи 
уповноважена службова особа, що здій-
снила затримання, зобов’язана негайно 
повідомити про це його батьків або уси-
новителів, опікунів, піклувальників, орган 
опіки та піклування.
Слідчій практиці відомі випадки, коли 

особа затримується і поміщається в міс-
ця тримання затриманих в порушення 
вимог, що пред’являються до підстав за-
тримання. Зокрема важливою умовою для 
затримання є наявність фактичних даних, 
які підтверджують, що саме ця особа вчи-
нила кримінальне правопорушення. Такі 
фактичні дані повинні бути зафіксовані 
в законному порядку в кримінальному 
провадженні. Вони мають статус доказів 
і повинні бути правильно оформлені. У 
жодному разі не можна проводити затри-
мання за неперевіреною або оперативно-
довідковою інформацією.
Між тим, слідчі іноді йдуть назустріч 

проханням оперативних працівників про 
затримання особи без достатніх на те до-
казів, сподіваючись, що такі докази бу-
дуть отримані до моменту обрання запо-
біжного заходу щодо неповнолітнього. 
Необдумане, поспішне рішення, нерідко з 
метою домогтися зізнання, стимулює по-
рушення прав і законних інтересів зазна-
чених осіб, порушує порядок застосування 
кримінально-процесуального затримання.
З особливою обережністю слід прово-

дити затримання осіб у кримінальних про-
вадженнях про злочини, які досить важко 
довести. З іншого боку, правопорушенням 
може бути факт, коли затримання з очевид-
ністю є необхідним, але не здійснюється. 
Наприклад, неповнолітній вчинив тяжкий 
злочин, його поведінка свідчить про нама-
гання продовжувати злочинну діяльність, 
а його залишають на свободі.
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У жодному разі неприпустимим є за-
тримання осіб, які не досягли віку, з якого 
настає кримінальна відповідальність. При 
здійсненні затримання неповнолітньо-
го необхідно обов’язково переконатися в 
точній даті його  народження. Зіставити 
час вчинення злочину з точним часом на-
родження підозрюваного. В іншому разі 
можливі незаконні дії – затримання особи 
за відсутності складу злочину. Особливо 
нетерпимим при затриманні є насильство, 
погрози, обман і провокація.
Важливою гарантією законного затри-

мання є також зако нний суб’єкт, правомоч-
ний провести затримання в кримінально-
процесуальному порядку. Суворе до-
тримання кримінально-процесуального 
закону при затриманні є гарантією охоро-
ни прав і законних інтересів неповноліт-
нього. На його дотримання слід звертати 
особливу увагу і вживати своєчасних захо-
дів реагування, припиняти і попереджати 
будь-які незаконні дії.
Відповідно до ст. 209 КПК особа є за-

тримана з моменту, коли вона силою або 
через підкорення наказу змушена залиша-
тись поряд із уповноваженою особою чи в 
приміщенні, визначеному уповноваженою 
службовою особою [2].
Надійне забезпечення законності в ході 

затримання неповнолітнього пов’язане з 
дотриманням його строків. У протоколі 
затримання слід точно вказувати момент 
– початок затримання. Відлік 60 годин, 
протягом яких затримана особа пови-
нна бути доставлена до суду, необхідно 
відраховувати з моменту фактичного за-
тримання особи, а не з години, яка зафік-
сована у протоколі. Слідчий суддя, вста-
новивши порушення зазначеної норми, 
зобов’язаний вжити заходів, передбаче-
них чинним законодавством. При цьому 
необхідно враховувати, щ о відповідно до 
ч. 5 ст. 208 КПК про затримання особи, 
підозрюваної у вчиненні злочину, склада-
ється протокол, у якому, крім відомостей, 
передбачених ст. 104КПК, зазначаються: 
місце, дата і точний час (година і хвили-
ни) затримання відповідн о до положень ст. 
209 КПК; підстави затримання; результати 
особистого обшуку; клопотання, заяви чи 

скарги затриманого,  якщо такі надходили; 
повний перелік процесуальних прав та 
обов’язків затриманого. Протокол про за-
тримання підписується особою, яка його 
склала, і затриманим. Копія протоколу не-
гайно під розпис вручається затриманому, 
а також надсилається прокурору [2].
Клопотання про дозвіл на затриман-

ня з метою приводу повинен відповіда-
ти вимогам ст. 188 КПК і бути розгляну-
те слідчим суддею, судом негайно після 
одержання цього клопотання в закритому 
судовому засіданні за участю прокурора 
(ч. ч. 1, 2, 3 ст. 189 КПК). Однак за ре-
зультатами аналізу судової практики вста-
новлено випадки недотримання слідчими 
суддями зазначених правил. Так, слідчим 
суддею Кривоозерського районного суду 
Миколаївської області клопотання слідчо-
го СВ Кривоозерського РВ УМВС України 
в Миколаївській області про затримання 
підозрюваного Ш. з метою приводу роз-
глянуто у відкритому судовому засіданні [3].
З-поміж усіх запобіжних заходів три-

мання під вартою є найсуворішим, таким, 
що максимально обмежує свободу та осо-
бисту недоторканність особи. У зв’язку  з 
цим він перебуває під постійною підви-
щеною увагою юристів, політиків, право-
захисників. Низка вимог до законодавчого 
врегулювання тримання під вартою підо-
зрюваних і обвинувачених у вчиненні зло-
чинів сформульована в міжнародних пра-
вових документах. Конституція України 
(ст. 22) також визначає вихідні положення 
тримання під вартою підозрюваних і обви-
нувачених [4].
Затримання та взяття під варту як за-

побіжні заходи можуть застосовуватися 
до особи, яка не досягла вісімнадцяти ро-
ків, лише у виняткових випадках, коли це 
зумовлене тяжкістю кримінального пра-
вопорушення, у вчиненні якого вона під-
озрюється, обвинувачується. При цьому 
в ст. 183 КПК України зазначається, що 
тримання під вартою є винятковим запо-
біжним заходом, який застосовується ви-
ключно в разі, якщо прокурор доведе, що 
жоден із більш м’яких запобіжних заходів 
не зможе запобігти ризикам, передбаче-
ним ст. 177 КПК [2].
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На «винятковість» цих запобіжних за-
ходів при застосуванні їх щодо неповно-
літніх правопорушників звернено увагу 
і в багатьох міжнародних документах, а 
саме: у ст. 13 Мінімальних стандартних 
правил, які стосуються відправлення 
правосуддя щодо неповнолітніх, де за-
значено, що утримання під вартою по 
можливості замінюється іншими альтер-
нативними заходами, такими як: постій-
ний нагляд, активна виховна робота або 
поміщення в сім’ю чи у виховний заклад 
[5, с. 22]; у ст. 37 Конвенції про права ді-
тей, у якій акцентується увага на те, щоб 
кожна дитина не була позбавлена волі не-
законним або свавільним чином. Арешт, 
затримання чи тюремне ув’язнення ди-
тини здійснюється згідно з законом та 
використовується лише як крайній захід 
протягом найкоротшого відповідного пе-
ріоду часу [6, с. 47].
Розглядаючи клопотання слідчого про 

застосування щодо неповнолітнього за-
побіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою, прокуророві, слідчому судді слід 
ретельно перевіряти обґрунтованість ви-
кладених у ньому мотивів необхідності 
застосування до неповнолітнього запо-
біжного заходу – тримання під вартою і 
неможливості застосування більш м’якого 
запобіжного заходу.
Так, розглядаючи клопотання віднос-

но неповнолітніх Г. та К., які підозрюва-
лись у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 152 ч. 2 КК України, Білоцерківський 
міськрайонний суд ретельно дослідив 
дані про особу підозрюваних і, встано-
вивши наявність ризиків, передбачених 
ст. 177 КК України, дійшов висновку, 
що саме тримання під вартою є тим за-
побіжним заходом, який буде запобігати 
наявним ризикам. Ухвали місцевого суду 
Апеляційним судом Київської області за-
лишено без змін. Ухвалою Таращанського 
районного суду від 6 серпня 2013 р. непо-
внолітньому С. змінено запобіжний захід 
з домашнього арешту на тримання під ва-
трою. Суд ретельно перевірив обставини, 
викладені в клопотанні слідчого про по-
рушення С. умов домашнього арешту і з 
цих підстав та за наявності обґрунтованої 

підозри у вчиненні неповнолітнім кримі-
нального порушення змінив йому запо-
біжний захід [7].
Під час аналізу причин відмови судів у 

застосуванні стосовно неповнолітніх за-
побіжного заходу – тримання під вартою, 
установлено що такі випадки мають місце 
у зв’язку з тим, що неповнолітні вчиня-
ють нетяжкі злочини, роблять це вперше, 
мають постійне місце проживання та на-
вчання, мешкають з батьками або іншими 
родичами, позитивно характеризуються; 
недостатнім є обґрунтування слідчими до-
цільності обрання такого запобіжного за-
ходу та доведеності ризиків, передбачених 
ст. 177 КПК України. У суду повинно бути 
достатньо підстав вважати, що неповно-
літній не намагатиметься переховуватися 
від органів досудового розслідування та 
суду, не вчинить інше кримінальне право-
порушення та не перешкоджатиме кримі-
нальному провадженню іншим чином [8].
На нашу думку, надмірне бажання за-

стосувати запобіжний захід у вигляді три-
мання під варту щодо неповнолітніх на-
самперед зумовлене прагненням слідчих 
попередити ухилення підлітків від органів 
досудового розслідування та суду. Однак 
навряд чи буде правильним вважати, що 
цей запобіжний захід – єдиний засіб попе-
редити таке ухилення неповнолітніх.
У зв’язку з цим варто нагадати про 

роз’яснення Верховного Суду України: за-
тримання і утримання під вартою може за-
стосовуватися тільки в разі, коли неповно-
літній підозрюється чи обвинувачується 
у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого 
злочину та за умови, якщо слідчий/проку-
рор доведе, що застосування іншого запо-
біжного заходу не може запобігти ризи-
кам, зазначеним у ст. 177 КПК. Утримання 
під вартою повинно застосовуватися лише 
як виняток, крайній захід, із визначенням 
якомога більш коротких термінів такого 
змісту і забезпеченням періодичного пе-
регляду через короткі проміжки часу під-
став для його застосування або продов-
ження [9].
Слід ураховувати, що суддя, суд не 

вправі застосовувати більш важкий захід 
ніж той, про застосування якого подано 
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клопотання. За наявності підстав, перед-
бачених ч. 4 ст. 194 КПК, слідчий суддя, 
суд мають право застосувати більш м’який 
запобіжний захід, ніж зазначений [2].
Водночас, державна політика у сфері 

кримінальної юстиції повинна забезпечу-
вати належний баланс між свободою осо-
би та інтересами правосуддя. Утримання 
під вартою неповнолітніх осіб, що пере-
слідуються в кримінальному процесуаль-
ному порядку, повинно здійснюватися ви-
ключно за наявності правових і фактичних 
підстав, що дають змогу підтвердити сус-
пільну обґрунтованість таких дій.
Як свідчить судова практика, недостат-

ньо ефективним залишається застосуван-
ня запобіжного заходу – передання під 
нагляд батьків, опікунів чи піклувальни-
ків, а до неповнолітніх, які виховуються 
в дитячій установі, – передання їх під на-
гляд адміністрації цієї установи (ч. 1 ст. 
493 КПК). Незатребуваність застосуван-
ня цього запобіжного заходу пов’язана з 
утрудненням у його практичній реалізації 
через складність і громіздкість процедури 
застосування, труднощі з роз’ясненнями 
прав та обов’язків батькам та іншим осо-
бам, що заслуговують довіри в передачі 
неповнолітнього під їхній нагляд.
Незважаючи на це, виходячи з аналізу 

норм, що регламентують порядок засто-
сування спеціального запобіжного заходу 
– нагляд батьків, опікунів, піклувальників, 
адміністрації дитячої установи, слід зазна-
чити, що він є найбільш ефективним за-
побіжним заходом для неповнолітніх під-
озрюваних, обвинувачених.
На наш погляд, при вирішенні питання 

про застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою щодо непо-
внолітніх підозрюваного, обвинуваченого 
судам необхідно у кожному разі обговорю-
вати можливість передачі його під нагляд. 
Ця обставина обумовлена положеннями 
п. 18.2 Мінімальних стандартних правил 
ООН, що стосуються правосуддя щодо 
неповнолітніх (Пекінські правила), при-
йнятих резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН від 29 листопада 1985 року: «Жоден 
неповнолітній не може бути вилучений 
з-під нагляду батьків частково або повніс-

тю, якщо це не виправдовують обставини 
провадження. Розлучення дітей з бать-
ками є крайнім заходом. До нього можна 
вдаватися лише в тих випадках, коли фак-
ти справи виправдовують цей серйозний 
крок (наприклад, жорстоке поводження з 
дітьми)». Таким чином, щодо неповноліт-
ніх, які перебувають на вихованні в сім’ї, 
держава чинить гуманно, намагаючись не 
розлучати дитину з батьками.
При передачі неповнолітнього під на-

гляд батьків, опікунів, піклувальників, 
адміністрації дитячої установи органи до-
судового розслідування і суд повинні пе-
реконатися в тому, що особи, яким непо-
внолітній передається під нагляд, мають 
позитивний вплив на неповнолітнього, 
правильно оцінюють вчинене ним, корис-
туються авторитетом і повагою у непо-
внолітнього, можуть позитивно вплинути 
на підлітка, можуть забезпечити належну 
поведінку та повсякденний контроль за 
ним.
За своїм значенням нагляд батьків, опі-

кунів, піклувальників, адміністрації ди-
тячої установи має не тільки окреме, а й 
загальне попередження (обговорення кри-
мінально протиправної поведінки безпо-
середньо з самим підозрюваним у дитячій 
спеціалізованій установі) − усе це має в 
собі значний профілактичний потенціал, 
який може позитивно вплинути на пове-
дінку неповнолітнього.
Дійсно, передача неповнолітнього під 

нагляд означає не тільки встановлення 
за ним нагляду, а й проведення виховної 
та роз’яснювальної роботи з ним, пере-
конання підлітка в необхідності зако-
нослухняної поведінки, усілякого спри-
яння органам досудового розслідування 
у встановленні обставин кримінального 
провадження.
На думку І.М. Гуткіна, «ініціатива в 

обранні цього запобіжного заходу пови-
нна надходити саме від органу, у прова-
дженні якого знаходиться кримінальна 
справа, прокурора, суду, обвинуваченого, 
його захисника або законного представ-
ника, батьків, опікунів, піклувальників, 
адміністрації дитячої установи, трудового 
колективу (навчального закладу), де пра-
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цює (навчається) неповнолітній, від гро-
мадськості. Коли ініціатива виходить від 
слідчого, прокурора або суду, не можна 
допускати тиску на осіб, яким передбача-
ється віддача неповнолітніх під нагляд» 
[10, с. 43].
Разом з тим, слід відзначити, що рішен-

ня про обрання цього запобіжного заходу 
слідчий, прокурор або суд мають право за-
стосувати за згодою батьків, опікунів, пі-
клувальників, адміністрації дитячої уста-
нови.
Домашній арешт може бути застосова-

ний до неповнолітнього підозрюваного, 
обвинуваченого тільки в разі, якщо він 
підозрюється або обвинувачується у вчи-
ненні злочину, за вчинення якого законом 
передбачено покарання у вигляді позбав-
лення волі.
Немає єдиної думки серед науковців 

і з питання доцільності застосування до 
неповнолітніх особистого зобов’язання. 
Деякі серед них вважають його малоефек-
тивним запобіжним заходом для неповно-
літніх, тому що вони не усвідомлюють, і 
не можуть достатньо чітко зрозуміти сут-
ність та значення цього запобіжного захо-
ду [11, с. 64; 12 с. 55].
Вважаємо, що суд здебільшого повинен 

застосовувати саме передачу неповноліт-
нього під нагляд батьків, опікунів, піклу-
вальників, адміністрації дитячої установи, 
як найбільш ефективний запобіжний за-
хід, який може бути застосований до не-
повнолітнього. Ні особисте зобов’язання, 
ні особиста порука, ні домашній арешт, ні 
застава не мають такого стримуючого і ви-
ховного впливу на неповнолітнього. У разі 
застосування цього запобіжного заходу 
між органом досудового розслідування і 
підозрюваним є посередник, який несе не 
тільки правову, а й моральну відповідаль-
ність перед органами слідства. Особисте 
зобов’язання засноване на ефекті стра-
ху. Особиста порука і нагляд – на ефекті 
сорому (соромно не виправдати довіру, 
соромно, що за тебе відповідають інші, 
соромно, що ти не можеш дотриматися 
слова, даного своїм близьким). «Підлітку, 
який оступився, необхідний такий запо-
біжний захід, який би забезпечував контр-

оль за його поведінкою. Перевага нагляду 
за неповнолітнім підозрюваним або об-
винуваченим полягає і в тому, що контр-
оль здійснюється у звичному для підлітка 
оточенні. При цьому позитивні соціальні 
зв’язки не тільки не розриваються, але на-
віть зміцнюються» [13, с. 356].

Âèñíîâêè
Отже, при обранні неповнолітньому 

підозрюваному одного із запобіжних за-
ходів, передбачених ст. 176 КПК України, 
варто ефективніше впроваджувати засто-
сування передання під нагляд батьків, опі-
кунів чи піклувальників, а до неповноліт-
ніх, які виховуються в дитячій установі, – 
передання їх під нагляд адміністрації цієї 
установи. Такі запобіжні заходи, як затри-
мання неповнолітнього та його тримання 
під вартою слід застосовувати лише в разі, 
якщо він підозрюється в учиненні тяжкого 
чи особливо тяжкого злочину, за умов, що 
застосування іншого запобіжного заходу 
не гарантує запобіганням ризикам, зазна-
ченим у ст. 177 КПК України. 
Проте варто пам’ятати, що головне за-

вдання для суддів, слідчих, представни-
ків органів опіки – запобігати вчиненню 
кримінальних правопорушень, вжити всіх 
заходів, аби не допустити їх вчинення в 
майбутньому. Забезпечити ефективність 
системи гарантій прав дитини в кримі-
нальному судочинстві та запобігти зло-
чинності неповнолітніх можна лише за 
умови злагодженої взаємодії судової сис-
теми з усіма органами державної влади, на 
які покладено це важливе завдання, та роз-
роблення спільного алгоритму дій.
На європейському просторі останнім 

часом накопичено значний досвід стосов-
но збалансованого застосування запобіж-
них заходів щодо неповнолітніх у сфері 
кримінальної юстиції. Українські судді 
повинні врахувати ці напрацювання з ме-
тою досягнення стабільності та визначе-
ності в цій галузі правозастосування. Крім 
того, слід постійно вдосконалювати як 
нормативно-правову базу у сфері захисту 
прав і законних інтересів неповнолітніх, 
так і практику її застосування при обранні 
запобіжних заходів до цих суб’єктів.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Після набрання чинності новим Кримі-

нальним процесуальним кодексом України 
(далі – КПК України) в історії вітчизняно-
го кримінального процесу відкрилась нова 
сторінка, що пов’язано із суттєвим розши-
рення функцій судового контролю на досу-
довому провадженні. З метою дотримання 
прав і свобод сторін кримінального судо-
чинства під час досудового розслідуван-
ня був запроваджений інститут слідчого 
судді. Незважаючи на лише 2,5-річну 
практику запровадження інституту слід-
чого судді, останній зміг виявити основні 
проблеми свого функціонування, що дає 
змогу продовжити подальшу наукову роз-
робку.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Науковому дослідженню правового ін-

ституту слідчого судді присвятили свої 
праці такі видатні вчені, як І.В. Головюк 
[1], Ю.М. Грошевий [2], Ю.В. Лисюк [3], 
В.О. Попелюшко [4], Ю.В. Скрипіна [5], 
А.Р. Туманянц [6] та інші. Високо цінуючи 
внесок зазначених науковців, слід вказати, 
що їхні дослідження здебільшого присвя-

чені історії виникнення інституту слідчого 
судді та не враховують новітню практи-
ку його функціонування за КПК України 
2012 року.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Наслідки останніх політичних подій в 

Україні засвідчили не лише необхідність 
у якісному оновленні кадрів правоохорон-
ної та судової систем, а й потребу в дієвос-
ті закріплених у чинному КПК України 
процесуальних гарантій. Послаблення 
судового контролю на досудовому прова-
дженні неминуче призводить до числен-
них порушень конституційних прав люди-
ни і громадянина та подальшого винесен-
ня незаконних судових рішень. Завчасне 
виявлення недоліків побудови інституту 
слідчого судді дасть змогу вжити відповід-
них заходів з оптимізації його функціону-
вання.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження особливос-

тей вітчизняної моделі інституту слідчо-
го судді, а також практичних питань його 
функціонування за положеннями чинного 
КПК України 2012 року.

О.В. Мазур
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наук, адвокат, доцент 
кафедри державно-
правових дисциплін,
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У статті розглянуто сучасні проблеми функціонування інсти-
туту слідчого судді за КПК України 2012 року. Увагу зосереджено 
на особливостях моделі слідчого судді та практиці здійснення ним 
своїх функцій.

Ключові слова: слідчий суддя, судовий слідчий, досудове роз-
слідування, судовий контроль.

В статье рассмотрены современные проблемы функциони-
рования института следственного судьи по УПК Украины 2012 
года. Внимание сосредоточено на особенностях модели след-
ственного судьи и практике осуществления им своих функций.

Ключевые слова: следственный судья, судебный следователь, 
досудебное расследование, судебный контроль.

The modern problems of functioning of the institution of the investi-
gating judge on the Code of Criminal Procedure 2012 are investigated 
in the article.. The attention focuses on the features of the model of the 
investigating judge and the practice of them of their duties.

Keywords: the investigating judge, judicial investigator, prejudi-
cial inquiry, judicial control.

Ïðîáëåìè ôóíêö³îíóâàííÿ 
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Поширення ідей запровадження еле-

ментів змагальності на всіх стадіях кри-
мінального судочинства та необхідність у 
створенні ефективного судового контролю 
на досудовому провадженні поступово зу-
мовили побудову в Україні нового кримі-
нального процесу, результатом чого стало 
прийняття КПК України 2012 р. [7], яким 
і було запроваджено інститут слідчого 
судді.
Відповідно до ст. 3 КПК України слідчий 

суддя – це суддя суду першої інстанції, до 
повноважень якого належить здійснення 
в порядку, передбаченому цим кодексом, 
судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні. Варто погодитися з думкою 
Ю.В. Скрипіної про те, що слідчий суддя 
– це суддя, уповноважений забезпечувати 
законність та обґрунтованість обмеження 
конституційних прав і свобод людини на 
досудовому провадженні у кримінальній 
справі, до компетенції якого належить 
прийняття рішення про застосування захо-
дів кримінально-процесуального примусу, 
проведення слідчих та інших процесуаль-
них дій, що обмежують конституційні пра-
ва людини, розгляд скарг на дії (бездіяль-
ність) та рішення слідчого чи прокурора 
[5, с. 7].
Із запровадженням інституту слідчого 

судді Україна приєдналась до континен-
тальної правової сім’ї, у більшості країн 
якої вже давно функціонує вказаний пра-
вовий інститут. Зокрема, в кримінально-
му процесі Італії, Іспанії, Литви, Латвії, 
Молдови, Нідерландів, Франції існують 
слідчі судді, щоправда спектр їхніх про-
цесуальних повноважень є різним [4, с. 4]. 
В інших країнах континентальної системи 
права відсутній окремий інститут слідчого 
судді, але його контрольні функції фактич-
но виконують судді місцевих судів, яким 
надходять відповідні клопотання чи скар-
ги. Так було і в Україні до запровадження 
КПК України 2012 р., коли судді загальних 
судів (їх ще не називали «слідчі судді») 
розглядали окремі скарги на дії органів ді-

знання, досудового розслідування та про-
курора.
Ідея запровадження слідчих суддів на-

лежить французьким ученим. Відомий 
наполеонівський Кодекс кримінального 
розслідування 1808 р. (Code d’instruction 
criminelle) за своєю суттю об’єднав інк-
візиційний процес монархічної Франції 
та змагальний процес англосаксонського 
типу. Згодом більшість країн континен-
тальної Європи запозичили ідею фран-
цузьких процесуалістів, відповідно до 
якої силу судових доказів повинні мати 
лише процесуальні акти, складені осо-
бливими представниками судової влади 
– слідчими суддями, процесуальна діяль-
ність яких розглядається як частина судо-
вої діяльності. Проаналізуємо основні по-
ложення інституту французького слідчого 
судді.
Відповідно до КПК Франції 1808 р., за 

наявності до того підстав прокурор пору-
шував кримінальне переслідування і на-
правляв слідчому судді «пропозицію», що 
містила в собі суть обвинувачення, дані 
про особу обвинуваченого та зібрані по-
ліцією докази. Слідчий суддя приступав 
до розслідування справи, будучи процесу-
ально незалежним і самостійним при про-
веденні будь-яких слідчих дій, які також 
міг доручати здійснювати агентам судової 
поліції. Після завершення розслідування 
слідчий суддя (після висновку прокурора) 
виносив постанову про направлення спра-
ви або в суд простої або виправної поліції 
чи прокурору – для внесення ним справи в 
обвинувальну камеру та складання обви-
нувального акта [4, c. 3]. Саме така модель 
інституту слідчого судді 1808 р., хоча й із 
багатьма доповненнями, на сьогодні існує 
у КПК Франції. Поряд зі слідчим суддею 
у 2000 р. в КПК Франції з’явився новий 
суб’єкт досудового розслідування – «суд-
дя зі свобод та ув’язнення», який перейняв 
частину процесуальних повноважень слід-
чого судді.
Саме за французьким зразком у Росій-

ській імперії, до складу якої входила й 
Україна, на початку ХІХ ст. був запрова-
джений інститут слідчого судді, який що-
правда отримав назву «судового слідчого». 
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Так, указом імператора Олександра ІІ від 8 
червня 1860 р. слідство було відокремлено 
від поліції і в 44 губерніях введено посади 
судових слідчих. З прийняттям відомого 
Статуту кримінального судочинства 1864 
р. (далі − Статут) інститут судового слід-
чого не зазнав істотних змін, хоча відтоді 
судові слідчі були вже прирівняні за поса-
дою до членів окружного суду, у яких вони 
організаційно й перебували. Авторитет, 
престиж і вплив судових слідчих у сис-
темі державних органів забезпечувався, 
зокрема, тим, що вказані посадові особи 
призначалися лише царем за поданням мі-
ністра юстиції.
Отже, судовий слідчий перебував у 

організаційному і процесуальному під-
порядкуванні окружного суду, але кри-
мінальні справи по суті не розглядав. 
Він проводив неупереджене попереднє 
слідство, яке вважалося судовим актом, 
і був незалежним від прокурора (ст. 264 
Статуту). На відміну від поліції, судовий 
слідчий не розшукував, а неупереджено 
досліджував обставини справи, перевіря-
ючи та за наявності до того підстав – ви-
знаючи зібрані фактичні дані доказами у 
справі. Коли судовий слідчий вважав до-
статніми дані про вчинення злочину кон-
кретної особою, він складав особливу по-
станову про притягнення особи як обви-
нуваченого до слідства (ст. 472 Статуту). 
Таким чином, подібно до французького 
КПК 1808 р., російський Статут 1864 р. 
вирішення питання про притягнення осо-
би як обвинуваченого покладав не на ор-
гани обвинувачення (прокуратуру), а на 
представника судової влади. До компетен-
ції судових слідчих закон також відносив 
і здійснення контролю за затриманнями 
осіб (ст. 257, 269 Статуту). 
Аналіз положень КПК Франції 1808 р. 

та Статуту 1864 р. дає підстави для висно-
вку, що запроваджена КПК України 2012 р. 
модель слідчого судді має низку принци-
пових відмінностей:

1. Вітчизняний слідчий суддя не про-
водить досудове розслідування. Тобто, він 
не висуває слідчих версій, не проводить 
слідчих дій, не дає доручень розшуковим 
органам (поліції), а лише здійснює конт-

рольні функції за дотриманням прав осіб 
на досудовому провадженні.

2. За чинним КПК України слідчий суд-
дя не бере участі у визнанні фактичних 
даних доказами у справі – це залишається 
прерогативою сторони обвинувачення. Є 
лише два винятки: 1) допит слідчим суд-
дею свідка чи потерпілого щодо яких існує 
небезпека для їх життя і здоров’я чи обста-
вин, що можуть унеможливити їх допит у 
суді або можуть вплинути на повноту чи 
достовірність їх показань (ст. 225 КПК 
України); 2) призначення слідчим суддею 
експертизи за клопотанням сторони за-
хисту, якій слідчий (прокурор) попередньо 
відмовив у проведенні такої експертизи (ч. 
3 ст. 243, ст. 244 КПК України).

3. Українські слідчі судді організаційно 
не відокремлені від суддів судів загальної 
юрисдикції. Так, відповідно до ч. 5 ст. 22 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» слідчі судді обираються на три 
роки з числа суддів місцевого загально-
го суду і не звільняються від виконання 
обов’язків судді першої інстанції, проте 
здійснення ним повноважень із судового 
контролю за дотриманням прав, свобод 
та інтересів осіб у кримінальному про-
вадженні враховується при розподілі су-
дових справ та має пріоритетне значення 
[8]. На переконання автора, вказане по-
ложення, за якого слідчий суддя призна-
чається на посаду лише тимчасово та ще 
й не звільняється від виконання обов’язків 
судді, негативно впливає на самостійність 
і незалежність слідчих суддів при вико-
нанні ними своїх функцій.
Так, приймаючи відповідні рішення, 

слідчі судді мимоволі аналізують мож-
ливий вплив цих рішень на подальшу су-
дову перспективу справи. Вони залиша-
ються в адміністративній залежності від 
голови суду і тому змушені прислухатися 
до думки останнього. Крім цього, оскіль-
ки слідчі судді паралельно розглядають 
справи по суті, то між ними і суддями 
цього ж суду зберігаються різноманітні 
зв’язки, існує почуття корпоративної со-
лідарності, що сприяє поширенню ко-
рупційних зв’язків. За таких обставин 
здійснюваний слідчими суддями судо-
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вий контроль нерідко перетворюється на 
якусь похідну, другорядну від основного 
їх виду діяльності (правосуддя) функ-
цію. У зв’язку з цим згадується приклад 
із власної адвокатської практики, коли 
слідчий суддя Шевченківського районно-
го суду задовольнив клопотання слідчого 
СУ МВС України в м. Києві про привід 
вагітної жінки [9], яка не підлягала при-
воду згідно з ч. 3 ст. 140 КПК України. 
Коли ж захист подав заяву про відвід 
слідчого, який умисно клопотав про при-
від вагітного свідка, то інший слідчий 
суддя не знайшов у цьому жодних по-
рушень закону і відмовив у заявленому 
відводі [10]. Дійсно, задовольнити відвід 
слідчому значило б встановити факт ви-
несення своїм колегою-суддею незакон-
ного рішення, а цього слідчий суддя до-
пустити не міг.

4. За чинним КПК України повідомлен-
ня особі про підозру та направлення обви-
нувального акта до суду здійснюється за 
рішенням сторони обвинувачення (проку-
рором) без будь-якої участі суду (слідчого 
судді) та сторони захисту. На думку ав-
тора, у цьому вбачається дисбаланс про-
цесуальних прав сторін, що суперечить 
принципу змагальності кримінального 
процесу. Отже, КПК України 2012 р. не 
змінив старого домінуючого становища 
сторони обвинувачення відносно сторони 
захисту.
Вищевказані особливості української 

моделі слідчого судді свідчать про те, що 
вона у ключових моментах відрізняється 
від класичної моделі слідчого судді кра-
їн континентальної Європи. Саме тому, 
на думку автора, запровадження фігури 
слідчого судді не зумовило так очікува-
них позитивних змін, ключових зрушень у 
процесі захисту прав осіб на досудовому 
кримінальному провадженні. Як свідчить 
проведене Апеляційним судом м. Києва 
узагальнення судової практики оскаржень 
рішень, дій чи бездіяльності під час досу-
дового розслідування, з усієї кількості роз-
глянутих протягом 2012-2013 рр. судами 
м. Києва скарг на бездіяльність слідчого 
(865) задоволено було лише 63, а скасова-
но всього 22 рішення слідчого [11]. 

Âèñíîâêè
Запроваджена КПК України 2012 р. 

модель інституту слідчого судді стала 
своєрідним компромісом між застарі-
лою пострадянською системою судово-
го контролю та європейським правовим 
інститутом слідчого судді. Зустрічаючи 
низку перешкод і протидій з боку консер-
вативних сил, в Україні ідея запроваджен-
ня принципово нового інституту слідчого 
судді поступово згасала і зрештою зна-
йшла свою практичну реалізацію лише як 
розширення вже існуючої сфери судового 
контролю на досудовому провадженні. 
Отже, вади функціонування інституту 
слідчого судді закладені в самій його мо-
делі, яка має внутрішні протиріччя та не-
узгодженості.
Поліпшити ситуацію могло б запро-

вадження в судовій системі окремої лан-
ки слідчих суддів, які були б звільнені від 
обов’язку розгляду справ по суті. Це дало 
б змогу вирішити проблему навантаження 
суддів судів загальної юрисдикції, виклю-
чило б ознаку корпоративності у прийнят-
ті ними рішень, допомогло б реалізувати 
принцип спеціалізації суддів.
Реалізація принципу змагальності також 

вимагає відновлення на досудовому прова-
дженні процесуальної рівності сторін об-
винувачення і захисту. Зокрема, прийняття 
рішення про притягнення як обвинувачено-
го та віддання особи до суду має відбува-
тися у змагальній процедурі та виключно 
за рішенням представника судової влади 
– слідчого судді. Необхідно також перед-
бачити можливість перевірки законності й 
обґрунтованості винесення рішень самими 
слідчими суддями, що може здійснювати-
ся спеціально створеними (за прикладом 
Франції) окремими палатами слідчих суд-
дів апеляційних судів.
Вважаю, що реалізація вказаних реко-

мендацій сприятиме реальному захисту 
прав і законних інтересів осіб на досудо-
вому провадженні, що зменшить кількість 
судових помилок і наблизить нашу країну 
до високорозвинених країн Європи.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåì
Кримінальний процесуальний кодекс 

Україні від 2012р. докорінно змінив поря-
док і принципи здійснення кримінального 
провадження у формі приватного обви-
нувачення, але при цьому й досі в зако-
нодавстві існують певні проблеми, які не 
врегульовані та недостатньо висвітленні 
в науковій літературі, таки як не чіткість 
термінів та їх визначень, права та статус 
потерпілого під час здійснення криміналь-
ного провадження у формі приватного об-
винувачення та інші. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Науковому дослідженню поняття та 

сутності обвинувачення присвятили пра-
ці радянські та сучасні вітчизняні вчені: 
П.М. Давидов, В.Г. Даєв, В.В. Дорошков, 
В.С. Зеленецький, П.С. Елькінд, І.В. Ро-
гатюк, М.С. Строгович, В.Я. Тацій та інші. 
Приватне ж обвинувачення стало предме-
том дослідження О.В. Єні, К.Ф. Гуценка, 

О.Б. Комарницької, Н.В. Малярчука, 
С.І. Перепелиці, О.Г. Яновська та інших.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Реформа радянської системи кримі-

нального судочинства в Україні розпочала 
своє реальне здійснення з прийняттям Кри-
мінального процесуального кодексу Украї-
ни у 2012 р. (далі − КПК України 2012 р.). 
На жаль, КПК України 2012 р. має низку 
суттєвих недоліків, які потребують змін 
чи більш детального унормування, напри-
клад, поняття заявника-юридичної особи 
або регулювання порядку кримінального 
провадження у формі приватного обви-
нувачення [1]. Існуючий раніше процесу-
альний порядок провадження в справах 
приватного обвинувачення зазнав у КПК 
України 2012 р. кардинальних змін, однак 
зі зміною назви та віднесення норм, при-
свячених цим питанням, до окремої глави, 
залишилося багато проблемних аспектів, 
розглядові яких присвячено цю статтю.

І.В. Тарасова
кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри 
державно-правових 
дисциплін,
Університет економіки 
та права «КРОК»

Порушено питання про необхідність подальшого вдосконален-
ня Кримінального процесуального кодексу України 2012 р., особли-
во в частині нормативного регулювання здійснення кримінального 
провадження у формі приватного обвинувачення. 

Ключові слова: обвинувачення, державне обвинувачення, при-
ватне обвинувачення, потерпілий, права потерпілого.

Поднят вопрос о необходимости дальнейшего совершенство-
вания Уголовного процессуального кодекса Украины 2012 г., осо-
бенно в отношении нормативного регулирования осуществления 
уголовного производства в форме частного обвинения.

Ключевые слова: обвинение, государственное обвинение, 
частное обвинение, потерпевший, права потерпевшего.

In the rest of this article rises the question of the need for further 
improvement of the Criminal Procedural Code of Ukraine from 2012. 
Especially in relation to the implementation of regulatory criminal pro-
ceedings in the form of private prosecution.

Keywords: The prosecution, public prosecution, private prosecu-
tion, victim, victim’s rights.
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Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Новий Кримінальний процесуальний 

кодекс Україні від 2012р. докорінно змі-
нив порядок і принципи здійснення кримі-
нального провадження у формі приватного 
обвинувачення, тому існує недостатність 
висвітлення в науковій літературі цих 
питань, що у свою чергу спонукає до ре-
тельного дослідження вказаної тематики 
за чинним кримінальним процесуальним 
законодавством України.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Суттю кримінального процесу є 

кримінально-процесуальні правовідноси-
ни, які зводяться до обвинувачення особи 
у здійсненні незаконних, протиправних 
діянь. Специфічною особливістю кри мі-
нально-правових відносин, ураховуючи 
їх публічно-правове начало, є активна 
участь уповноваженої державою особи 
на всіх стадіях кримінального проваджен-
ня [2]. Однак так було не завжди, оскіль-
ки в Україні, на ранньому етапі розвитку 
держави кримінальний процес мав форму 
приватно-позовну і будувався подібно до 
цивільного процесу. На той час існував за-
гальний позовний порядок для всіх спорів, 
тому кримінальне обвинувачення мало 
форму приватного, відтак справа почина-
лася та проводилася без участі представ-
ника держави. З розвитком держави вини-
кла необхідність реформування системи 
публічних і державних органів, зокрема 
суд перестав бути громадським органом. 
Він набув статусу державного органу із 
власною структурою та повноваженнями, 
крім того держава створила спеціальні 
органи для здійснення розслідування зло-
чинів (органи досудового розслідування) і 
доведення винуватості особи в суді (про-
куратура). Обов’язок здійснення право-
суддя держава повністю взяла на себе, так 
здійснення обвинувачення у злочинах на-
було форми державного [3].
На сьогодні науковці визначають форму 

кримінального процесу в Україні як змі-
шану. Однією з характеристик сучасного 
кримінального процесу в Україні є те, що 
законодавством закріплено норми, які ре-

гулюють існування одночасно двох фор-
ми обвинувачення [4]: державного – яке 
ініціюється за повідомленням заявника, 
потерпілого, слідчим, прокурором і під-
тримується прокурором, та приватного 
(позивну) – яке ініціюється лише потерпі-
лим, але підтримується прокурором та/або 
потерпілим. Визначення, до якої форми, 
державної чи приватної, відноситься те чи 
інше правопорушення здійснюється спеці-
ально уповноваженою державою особою 
(слідчим, прокурором) після визначення 
його кваліфікації. Крім того, законодав-
ство України передбачає можливість зміни 
форми обвинувачення в процесі здійснен-
ня кримінального провадження, за умови 
зміни кваліфікації кримінального право-
порушення [4]. 
Поняття державного обвинувачення 

зафіксовано у п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК України 
2012 р. «Визначення основних термінів», 
а саме: «державне обвинувачення – проце-
суальна діяльність прокурора, що полягає 
в доведенні перед судом обвинувачення 
з метою забезпечення кримінальної від-
повідальності особи, яка вчинила кримі-
нальне правопорушення» [1]. Однак це 
визначення не повне, оскільки уповнова-
жена державою особа (слідчій, прокурор) 
формулює зміст обвинувачення на більш 
ранніх стадіях у процесуальних докумен-
тах. Найбільш значимими, з точки зору 
кримінального процесу, є письмове пові-
домлення про підозру та обвинувальний 
акт. Таким чином, державне обвинува-
чення здійснюється не лише прокурором 
і не лише на стадії судового розгляду. 
Роз’яснення змісту терміна «приватне об-
винувачення» кримінальним процесуаль-
ним законодавством не надано. Термін 
«кримінальне провадження у формі при-
ватного обвинувачення» законодавець ви-
користовує у Главі 36, ст. 477 КПК України 
2012 р. «Поняття кримінального прова-
дження у формі приватного обвинувачен-
ня» і в ст. 340: «Відмова від підтримання 
державного обвинувачення» [1].
Кримінальне провадження у формі при-

ватного обвинувачення, на нашу думку, 
за законодавством України має два види: 
1) приватно-публічне − розпочате за влас-
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ною заявою потерпілого від кримінально-
го правопорушення у випадках вчинення 
кримінального правопорушення певної 
ква ліфікації, визначеної державою; 2) пуб-
ліч но-приватне − перейняте потерпілим 
під час судового розгляду кримінального 
провадження після відмови держави від 
підтримання державного обвинувачення. 
Обвинувачення згідно з визначенням п. 13 
ст. 3 КПК України 2012 р. − це «тверджен-
ня про вчинення певною особою діяння, 
передбаченого законом України про кри-
мінальну відповідальність, висунуте в по-
рядку, встановленому цим Кодексом» [1]. 
Виходячи з формулювання поняття «обви-
нувачення» про кримінальне провадження 
у формі приватного обвинувачення можна 
говорити лише в разі відмови прокурора 
від підтримання державного обвинувачен-
ня перед судом і продовження підтриман-
ня обвинувачення потерпілим самостійно. 
До цього розуміння нас привело таке: у 

ст. 477 КПК України 2012 р. кримінальне 
провадження у формі приватного обвину-
вачення визначається як провадження, що 
може бути розпочате слідчим, прокурором 
лише на підставі заяви потерпілого щодо 
певного кола кримінальних правопору-
шень, вичерпний перелік яких наведено у 
КПК України [1]. Але згідно з буквою за-
кону поняття «кримінальне провадження у 
формі приватного обвинувачення», надане 
у ст. 477 КПК України, не відповідає ін-
шим положенням кримінального законо-
давства, оскільки не враховує потенційну 
можливість кожного кримінального про-
вадження, за участю потерпілого, перейти 
в площину приватного обвинувачення [5]. 
Саме тому ми згодні з думкою науковців 
про те, що це дає привід стверджувати, 
що законодавче регулювання зазначеного 
інституту насправді охоплює два напрями:
а) здійснення досудового розслідування 

та судового розгляду щодо окремо визна-
ченого переліку кримінальних правопо-
рушень, віднесених до категорії «кримі-
нальне провадження у формі приватного 
обвинувачення», так у  КПК України 2012 
р. запропонований порядок фактично від-
родив приватно-публічне провадження, 
що здійснюється в публічному порядку [5, 

с. 182], тому його слід визначати як кри-
мінальне провадження у формі приватно-
публічного обвинувачення;
б) здійснення судового розгляду кри-

мінальних проваджень, які набули форми 
приватного обвинувачення вже в судово-
му розгляді в силу відмови прокурора від 
підтримання державного обвинувачення 
за умови згоди потерпілого в подальшому 
підтримувати обвинувачення самостійно, 
що є публічно-приватним обвинувачен-
ням [6].
Розглянемо більш детально види кримі-

нального провадження у формі приватно-
го обвинувачення. Законодавець визначає 
особливості порядку провадження щодо 
справ приватно-публічного обвинувачення 
відносно суб’єктів ініціювання здійснення 
такого кримінального провадження і видів 
злочинів (переважно невеликої тяжкості 
або середньої тяжкості). Інші особливос-
ті здійснення досудового розслідування та 
судового розгляду законодавством не пе-
редбачені. 
Згідно з ч. 1 ст. 477 КПК України 2012 

р. розпочинається офіційне кримінальне 
провадження в загальному порядку, тобто 
за ч. 2 ст. 214 з реєстрації в Єдиному ре-
єстрі досудових розслідувань право вно-
сити дані до ЄРДР має лише спеціально 
уповноважена державою особа [1]. Саму 
заяву потерпілого про кримінальне право-
порушення законодавець передбачає лише 
як законний привід для початку досудово-
го розслідування, інші процесуальні до-
кументи, які містять формулювання об-
винувачення, повинні бути ті ж самі, що 
й для кримінального провадження у формі 
державного обвинувачення − письмове 
повідомлення про підозру (ст. 277 КПК 
України 2012 р.) та обвинувальний акт (ст. 
291 КПК України 2012 р.), які складають-
ся лише спеціально уповноваженою осо-
бою з дотриманням процесуальної форми 
[7]. Таким чином, держава бере на себе 
обов’язок розслідування кримінального 
правопорушення та доведення винува-
тості особи, потерпілий не має права са-
мостійно здійснювати процесуальні дії та 
підтримувати обвинувачення перед судом 
без проведення всіх процесуальних дій у 
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порядку, передбаченому кримінальним 
процесуальним законодавством.
Виходячи з тлумачення норм Кримі-

нального процесуального кодексу України 
необхідною умовою здійснення органами 
досудового розслідування кримінального 
провадження у формі приватного обви-
нувачення є очевидність характеру вчине-
ного кримінального правопорушення та 
спричинення реальної шкоди конкретній 
фізичній або юридичній особі [7]. Крім 
того, на нашу думку, очевидним і безспір-
ним повинен бути факт того, що потер-
пілому відома особа, яка вчинила кримі-
нальне правопорушення (суб’єкт злочину), 
особливо у випадках, визначених у п. 2, 
п. 3 ч. 1 ст. 477 КПК України 2012 року. 
Однією з суттєвих прогалин у регулю-

ванні кримінального провадження у фор-
мі приватного обвинувачення (приватно-
публічного) в законодавстві Україні є від-
сутність визнання процесуального статусу 
потерпілого, у цих кримінальних прова-
дженнях, як приватного обвинувача, та не 
надання йому у зв’язку з цим додаткових 
процесуальних прав. Також КПК України 
2012 р. не покладає на потерпілого 
обов’язку збирання доказів навіть у кри-
мінальному проваджені у формі приватно-
го обвинувачення. Предмет доказування в 
кримінальному провадженні у формі при-
ватного обвинувачення є загальним, у ньо-
го входять всі обставини, що визначені в 
ст. 91 КПК України 2012 р. без визначення 
додаткових, або спеціальних обставин, що 
повинні бути встановлені та доведені в цій 
категорії справ. 
На нашу думку, зважаючи на те що іні-

ціювання кримінального провадженнях 
у формі приватного обвинувачення є ви-
ключним правом особи, що зазнала шко-
ди, необхідно доповнити Главу 36 КПК 
України 2012 р. статтею 478-1: «Права 
та обов’язки потерпілого в криміналь-
ному проваджені у формі приватного-
публічного обвинувачення», у якій в ч. 1 
визначити додаткові права потерпілого, 
яких він набуває у зв’язку зі здійснен-
ням кримінального провадження у формі 
приватного обвинувачення, а саме: право 
відкликати заяву про вчинення правопо-

рушення до виходу суду до нарадчої кім-
нати; право збирати та подавати докази на 
підтвердження винуватості особи; право 
на укладання угоди про примирення; пра-
во самостійно або за допомогою представ-
ника підтримувати кримінальне приватне 
обвинувачення в суді; право на відшкоду-
вання шкоди шляхом подачі цивільного 
позову та інші права, передбачені ст. 56 
КПК України 2012 року. 
Відносно визначення обов’язків по-

терпілого варто погодитися з думкою 
О.Г. Яновської про те, що «потерпілий 
зобов’язаний під час підготовчого про-
вадження в суді висловити свою позицію 
стосовно пред’явленого обвинувачення 
та свого бажання безпосередньо брати 
участь у судовому розгляді. При цьому, з 
огляду на можливість притягнення потер-
пілого до кримінальної відповідальності 
за дачу завідомо неправдивих свідчень, 
участь потерпілого в судовому розгляді 
кримінального провадження видається 
обов’язковою. Поширене на практиці су-
дове слухання за відсутності потерпілої 
особи є проявом порушення принципу 
змагальності» [8, с. 243]. Тому в ч. 2 ст. 
478-1 необхідно зазначити, що участь по-
терпілого повинна бути обов’язковою під 
час судового розгляду кримінального про-
вадження у формі приватно-публічного 
обвинувачення, незалежно від того, чи 
підтримує прокурор обвинувачення.
Говорячи про кримінальне провадження 

у форми приватно-публічного обвинува-
чення, хочеться підкреслити необхідність 
у виправленні таких недоліків, пов’язаних 
з обмеженням прав неповнолітніх, не-
дієздатних чи обмежено дієздатних по-
терпілих. Ідеться про те, що у випадках 
коли кримінальне правопорушення ква-
ліфікується як кримінальне провадження 
у формі приватного обвинувачення, але 
безпосереднім потерпілим є неповноліт-
ній, наприклад, над дитиною знущається 
повнолітній (ст. 126 КК України 2012 р. 
про умисне завдавання удару, побоїв або 
вчинення інших насильницьких дій без 
обтяжуючих обставин), він відмовляється 
подавати заяву до міліції (іноді в силу віко-
вих особливостей, іноді із страху, що буде 
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гірше), то батьки − законні представники, 
не мають права подавати заяву про вчи-
нення кримінального правопорушення. 
На практиці це закінчується примушен-
ням неповнолітнього написати заяву влас-
норуч, що спричиняє ще більшу психоло-
гічну травму дитини. Тому з метою захис ту 
прав неповнолітнього потерпілого не  обхід  но 
надати право законним представникам по-
давати заяву про вчинення кримінального 
правопорушення для початку криміналь-
ного провадження у формі приватного-
публічного обвинувачення. Це також сто-
сується інших категорій осіб, які мають 
право, згідно зі ст. 59 КПК України 2012 р. 
на участь у кримінальному процесі їх за-
конних представників. Тому пропонуємо в 
ч. 1 ст. 477 КПК України 2012 р.  внести 
доповнення: після слів «лише на підставі 
заяви потерпілого» додати слова «або за-
конними представниками потерпілого».
Стосовно кримінального провадження 

у формі публічно-приватного обвинува-
чення, тобто після відмови прокурора від 
підтримання державного обвинувачення 
перед судом, законодавством визначаєть-
ся взагалі лише те, що це має місце бути.  
Кримінальний процесуальний кодекс за-
кріплює, що в разі, коли потерпілий при-
ймає на себе підтримання обвинувачення, 
кримінальне провадження за відповідним 
обвинуваченням набуває статусу приват-
ного і здійснюється за процедурою при-
ватного обвинувачення [1, ст. 340]. Відтак 
у судовому розгляді будь-яке кримінальне 
провадження, де є потерпілий, незалежно 
від належності кримінального правопору-
шення за кваліфікацією до переліку пунк-
тів 1-3 ч. 1 ст. 477 КПК України 2012 р., 
може набути статусу справи приватного 
обвинувачення. Обов’язковою умовою є 
офіційна відмова прокурора від підтри-
мання державного обвинувачення перед 
судом, а потерпілий (особа, яка має про-
цесуальний статус потерпілого) висловив 
згоду на підтримання обвинувачення [6]. 
Разом з цим виникає багато запитань, на-
приклад, чи мають право близькі родичі 
померлого, які отримали процесуальний 
статус потерпілого в кримінальному про-
вадженні, підтримувати обвинувачення, 

якщо прокурор відмовляється? Що є  про-
цедурою приватного обвинувачення в су-
довому розгляді? Оскільки згідно з норма-
ми глав 28, 36 КПК України 2012 р. особ-
ливостей процедури проведення судового 
розгляду кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення не пе-
редбачено [1]. Крім того, ч. 4 ст. 340 КПК 
2012 р. вказує на право потерпілого, який 
погодився підтримувати обвинувачення в 
суді, користуватися всіма правами сторони 
обвинувачення під час судового розгляду 
[1], але його процесуальний статус при 
цьому не змінюється. Насправді, потерпі-
лий все одне не набуває прав прокурора, 
а саме: право змінювати обвинувачення в 
суді (ні кваліфікацію, ні обсяг); висувати 
додаткове обвинувачення; заключати уго-
ду про визнання винуватості; вимагати до-
кази; подавати клопотання про обрання, 
зміну чи скасування запобіжних заходів. 
Це, на нашу думку, є правильним, оскільки 
потерпілий здебільшого не має спеціаль-
ної вищої освіти і не має права визначати 
кваліфікацію кримінального правопору-
шення, навіть висловлювання адвоката-
представника потерпілого щодо кваліфіка-
ції кримінального правопорушення є лише 
власною думкою представника потерпіло-
го, а не офіційним формулюванням обви-
нувачення. Згідно з нормами кримінально-
го процесуального законодавства в Україні 
офіційно обвинувачення в кримінальному 
процесі має право формулювати лише дер-
жава в особі спеціально уповноважених 
службових осіб.
Врегулювання цих питань вбачається 

обов’язковим і потребує більш детального 
розгляду й аналізу в подальшому, оскільки 
навіть у науковій літературі їм не приділе-
но належної уваги. Найбільш обговорюва-
ною в науковому колі є тема прав потер-
пілого, особливо пропозиція про надання 
йому у справах приватного-публічного об-
винувачення та/або публічно-приватного 
обвинувачення права на отримання пра-
вової допомоги за рахунок держави [8, с. 
243]. Однак, на нашу думку, це не є при-
пустимим, оскільки порушує конституцій-
ні принципи та принципи кримінального 
процесу, а саме: право на захист забезпе-
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чується особі саме від необґрунтованого 
та/або незаконного обвинувачення, і не 
має значення, державне воно чи приватне. 
Держава не повинна оплачувати роботу 
обвинувача, якщо вона (держава) не згод-
на із суттю обвинувачення − згоду держа-
ви на притягнення особи до кримінальної 
відповідальності висловлює інститут про-
куратури, як єдиний орган, що має право 
на підтримку державного обвинувачення. 
Тому якщо потерпілий вважає за необхід-
не продовжувати кримінальне проваджен-
ня після того, як прокурор відмовився від 
підтримки державного обвинувачення, то 
це є його приватною справою і правову до-
помогу він повинен шукати самостійно та 
за власний рахунок, як у цивільному судо-
чинстві.
Повертаючись до визначення термінів у 

кримінальному провадженні у формі при-
ватного обвинувачення, на нашу думку, 
можна сформулювати таке визначення: 
кримінальне приватне обвинувачення − це 
твердження про вчинення певною особою 
кримінального правопорушення, перелік 
яких визначено у ст. 477 КПК України, ви-
сунуте особою, яка безпосередньо зазнала 
шкоди від кримінального правопорушення 
чи її законним представником та/або яка 
має право самостійно чи через її представ-
ника, законного представника доводити 
його перед судом.
Наявність у національному криміналь-

ному процесуальному законодавстві норм, 
які регулюють здійснення обвинувачен-
ня у формі приватного на одному рівні 
з державним свідчить про розвиненість 
свободи особистості в державі. Тим са-
мим підкреслюється право особи визна-
чити, чи бажає вона притягнути особу до 
кримінальної відповідальності самостій-
но, без втручання держави. Крім того, як 
зазначає І.В. Рогатюк, ведучи мову про 
право потерпілого та його представника 
вимагати продовження судового розгля-
ду та підтримання обвинувачення, чітко 
бачимо в цьому положенні принцип дис-
позитивності українського кримінального 
процесу, оскільки урівнюється положення 
публічного і приватного обвинувача [9, с. 
59], що, безумовно, є прогресивним на-

прямом розвитку кримінального процесу 
в Україні.

Âèñíîâêè
З огляду на зазначене вище можна зро-

бити висновки, що кримінальне процесу-
альне законодавство, яке регулює прова-
дження у формі приватного обвинувачен-
ня, потребує суттєвого доопрацювання. 
По-перше, Главу 36 КПК України 2012 р. 
слід назвати «Кримінальне провадження 
у формі приватно-публічного обвинува-
чення» та визначити, що це є особливий 
порядок кримінального провадження, при 
якому кримінальне провадження розпо-
чинається за власною заявою потерпіло-
го від кримінального правопорушення чи 
його законного представника, у випадках 
вчинення кримінального правопорушення 
певної кваліфікації, визначеної державою. 
Інший вид кримінального провадження у 
формі публічно-приватного обвинувачен-
ня слід закріпити у ст. 340-1 КПК України 
2012 р., який полягає в доведенні потер-
пілим чи його законним представником 
перед судом кримінального приватного 
обвинувачення з метою забезпечення не-
відворотності кримінальної відповідаль-
ності особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення в разі відмови прокурора 
підтримувати державне обвинувачення. 
Здійснення досудового розслідування в 
обох видах кримінального провадження у 
формі приватного обвинувачення відбува-
ється за загальними правилами проведен-
ня досудового розслідування, визначеного 
в розділі ІІІ КПК України 2012 року. У ста-
дії судового розгляду порядок здійснення 
розгляду кримінальних проваджень цієї 
категорії не відрізняється, окрім того, що 
потерпілий набуває певних прав обвинува-
ча та має право самостійно підтримувати 
обвинувачення або разом з прокурором, 
якщо останній не відмовляється від під-
тримки обвинувачення в суді. Наголосимо, 
що набуття потерпілим процесуального 
статусу приватного обвинувача повинно 
бути обов’язково нормативно закріплене 
в Кримінальному процесуальному кодексі 
України незалежно від виду кримінально-
го приватного обвинувачення.
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Ïocòaíoâêa ïðoáëeìè
Удосконалення та поява нових спосо-

бів і форм збройної боротьби, проведен-
ня антитерористичної операції на сході 
Україні, операцій з підтримання миру та 
безпеки, оснащення збройних сил новіт-
німи видами озброєнь висувають підви-
щені вимоги до особового складу, його 
морально-бойових якостей. Перш за все, 
до посилення професійності, особистої 
відповідальності за захист Батьківщини, 

уміння вести бойові дії з високими психо-
фізичними навантаженнями. 
Актуальність окремого аналізу досвіду 

формування патріотизму військовослуж-
бовців як ціннісної орієнтації особистості 
в арміях провідних країнах світу визнача-
ється необхідністю його ціннісної оцінки 
для подальшого використання у ЗС Украї-
ни в процесі організації роботи з особовим 
складом.
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Розділ 5

Актуальні проблеми психології

У статті проаналізовано основні форми і методи форму-
вання патріотизму військовослужбовців збройних сил провід-
них країн світу. З урахуванням національних особливостей цих 
країн показано специфіку морально-психологічного впливу на 
військовослужбовців.

Ключові слова: патріотизм, формування патріотизму, 
морально-психологічний вплив. 

В статье проанализированы основные формы и методы 
формирования патриотизма военнослужащих вооруженных сил 
передовых стран мира. С учетом национальных особенностей 
этих стран показана специфика морально-психологического 
влияния на военнослужащих.

Ключевые слова: патриотизм, формирование патриотиз-
ма, морально-психологическое влияние. 

The article analyzes the basic forms and methods of forming the 
Patriotic armed forces of the leading countries of the world. Taking 
into account the national peculiarities of these countries shows the 
specifi city of the psychological impact on soldiers.

Key words: patriotism, the formation of patriotism, moral and 
psychological impact.
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 
Теоретичні та методичні засади форму-

вання патріотизму у військовослужбовців, 
основи формування системи патріотично-
го виховання в ЗС України та провідних 
країнах світу обґрунтовано в досліджен-
нях вітчизняних військових науковців: 
В. Алещенка, А. Афанасенка, І. Колодія, 
Ю. Красильника, В. Маслова, М. Нещади-
ма, Г. Темка, В. Шевченка, В.Ягупова та 
інших. 
Віддаючи належне теоретичному та 

практичному значенню раніше здійсне-
них досліджень, необхідно вказати на 
недостатній рівень розробленості проб-
леми формування патріотизму як цінніс-
ної орієнтації особистості військовос-
лужбовця та відсутність системного роз-
гляду цього процесу в арміях провідних 
країн світу. Це потребує предметного 
аналізу, а також критичної оцінки зару-
біжного досвіду з позицій інституціо-
нального підходу, оскільки саме такий 
аналіз ще не знайшов свого відображен-
ня в дослідженнях українських науков-
ців [1].

Íe âèðiøeí³ ðaíiøe ÷acòèíè 
çaãaëüío¿ ïðoáëeìè
Подальшого розроблення потребують 

такі чacтини зaгaльнoї прoблeми: аналіз 
досвіду формування патріотизму як цін-
нісної орієнтації особистості військово-
службовця армій провідних країн світу, 
що дасть змогу виявити та застосувати в 
українській практиці з урахуванням на-
ціональних особливостей форми і методи 
морально-психологічного впливу на вій-
ськовослужбовців, які є ефективними та 
сприяють формуванню патріотичних пе-
реконань військовослужбовців як цінніс-
ної орієнтації особистості. 

Ôoðìóëþâaííÿ öiëeé còaòòi
Мeтoю cтaттi є аналіз досвіду форму-

вання патріотизму як ціннісної орієнтації 
особистості військовослужбовця в арміях 
провідних країн світу. 

Âèêëaä ocíoâíoão ìaòeðiaëó 
äocëiäæeííÿ
Аналіз наукових праць дає підстави 

стверджувати, що завдання формування 
патріотизму як ціннісної орієнтації осо-
бистості військовослужбовця армій про-
відних країн світу вирішується в межах 
системи морально-психологічного впливу 
на особовий склад, морально-психо ло-
гічної підготовки. 
Система формування патріотизму осо-

бового складу в армії США піднесена до 
рангу державної політики, якою опікують-
ся не лише командири, а й вище військове 
та політичне керівництво країни. Те, що 
розуміється під поняттям «виховання», 
американські теоретики визначають таки-
ми категоріями «політична освіта», «фор-
мування в особового складу морального 
духу» тощо. Найважливішим завданням 
американської армії вважається формуван-
ня в особового складу національно-дер -
жавної самосвідомості, гордості за при-
належність до Збройних сил США, лояль-
ності до уряду та президента.
У ролі суб’єктів патріотичного вихо-

вання особового складу в американських 
збройних силах виступає весь комплекс 
державних і громадських структур Спо-
лучених Штатів: органи законодавчої та 
виконавчої влади країни; інформаційні 
агентства; центри кіномистецтва та до-
звілля тощо. Безпосереднім суб’єктом ви-
ховання військовослужбовців є військове 
командування всіх рівнів, яке спираєть-
ся у своїй роботі з особовим складом на 
спеціальний апарат Міністерства оборони 
США.
У вихованні особового складу Зброй-

них сил США можна виділити такі напря-
ми: а) формування та розвиток необхідних 
військово-професійних якостей; б) вихо-
вання патріотизму; в) формування та роз-
виток позитивної мотивації до військової 
служби; г) морально-етичне виховання; 
д) виховання стійкості в умовах полону; 
е) організація здорового способу життя; 
ж) фізичне виховання тощо.
Заняття за програмою «Командна ін-

формація» є однією з форм виховання 
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військовослужбовців [2, с. 7]. Вони про-
водяться командиром підрозділу, і присут-
ність усього особового складу та офіцерів 
є обов’язковою. Періодичність занять − 
один раз на тиждень, тривалість − 60 хви-
лин. Є деякі заняття, на які, крім команди-
рів підрозділів, залучаються капелани. На 
ці заняття відводиться 7 годин, із яких 1 
година − на з’ясування й обговорення мо-
делі поведінки військовослужбовців у різ-
них ситуаціях, а 6 годин − на співбесіду за 
основними питаннями. 
Найвідомішим інститутом військових 

священиків вважається капеланська служ-
ба Збройних сил США. Головною формою 
роботи з особовим складом капеланів є ін-
дивідуальна робота, оскільки майже 75% 
службового часу вони використовують на 
особисте спілкування з військовослуж-
бовцями. У патріотичному вихованні ви-
користовуються традиційні методи: пере-
конання, навіювання, особистий приклад, 
моральне та матеріальне стимулювання, 
примушення. Засобами патріотичного 
виховання є цивільна та військова преса; 
музеї, клуби, бібліотеки, кафе; художня, 
воєнно-історична література, мемуари; 
театральні вистави, кінофільми, образот-
ворче мистецтво; методичні розробки, до-
відники, плакати, що характеризує високу 
розвиненість матеріальної бази цього виду 
виховання. Тому патріотизм займає одне з 
провідних місць у мотиваційній сфері осо-
бистості американського військовослуж-
бовця. Понад 95% опитаних пишаються 
тим, що «служать інтересам Америки» у 
збройних силах. Цей результат потребує 
багато моральних і матеріальних зусиль. 
Наприклад, лише на рекламу армійського 
життя щороку витрачається 4 тис. дол. на 
кожного солдата. У США існує військовий 
телеканал, фінансування якого щорічно 
становить близько 1 млрд. доларів. Звід-
си й інтерес та повага до власної армії [1, 
с. 24].
Потенціал патріотичного виховання 

використовується для формування та роз-
витку в особового складу позитивної мо-
тивації до військової служби. Це досяга-
ється вмілим використанням матеріальних 
стимулів, наданням військовослужбовцям 

різноманітних пільг (безкоштовне медич-
не обслуговування, можливість отримати 
вищу освіту за рахунок Міністерства обо-
рони США та ін.).
Головною метою роботи з особовим 

складом щодо формування патріотизму у 
Збройних силах Великої Британії є дове-
дення до свідомості кожного військовос-
лужбовця ідеї, що інтереси країни завжди 
повинні перебувати під надійним зброй-
ним захистом. Тому в роботі з особовим 
складом значне місце займає пропаганда, 
націлена на підвищення рівня бойової під-
готовки, формування у військовослужбов-
ців якостей, необхідних для обстоювання 
інтересів Великої Британії. Головна від-
повідальність за роботу з персоналом і 
моральний стан військовослужбовців по-
кладена на командирів. Разом з тим, існує 
спеціальний апарат, що включає в себе 
служби освіти, військових священиків (ка-
пеланів), організації дозвілля та побуту, 
суспільної інформації.
У Збройних силах Великої Британії ве-

лика увага приділяється службі капеланів. 
З метою підтримки високого морального 
духу особового складу та його стійкос-
ті на полі бою функціонує королівська 
служба капеланів, очолювана головним 
капеланом збройних сил у званні генерал-
майора. Основним завданням капеланів, 
окрім духовного наставництва і мораль-
ної підтримки військовослужбовців, є 
запобігання стресовим ситуаціям. Крім 
того, вони зобов’язані звершувати цер-
ковні обряди, брати участь у проведенні 
військових свят і урочистостей, надавати 
товаришам по службі допомогу в підборі 
та вивченні релігійної літератури, органі-
зовувати групові й індивідуальні бесіди 
на релігійні теми, відвідувати госпіталі й 
гауптвахти з метою втішання стражден-
них, брати участь у роботі з членами сі-
мей солдатів і офіцерів.
Основна мета роботи з особовим скла-

дом спрямована на те, щоб довести до 
свідомості військовослужбовця, що народ 
країни, уряд, командування надзвичайно 
цінують його працю, поважають профе-
сію. Від військовослужбовця вимагається 
повага до командирів і додержання всіх 
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норм і законів, встановлених у збройних 
силах. Разом із вірою в командира у нього 
формується впевненість у своїй зброї. У 
пресі регулярно пропагується думка, що 
британська бойова техніка є найкращою. 
Отже, формування патріотизму особового 
складу Збройних сил Великої Британії є 
пріоритетним напрямом діяльності поса-
дових осіб.
Формування патріотизму у військовос-

лужбовців Збройних сил Німеччини ре-
алізується на основі Концепції внутріш-
нього керівництва, сутність якої полягає 
у формуванні у військовослужбовців по-
зитивної мотивації до виконання бойових 
завдань. Нині німецький патріотизм фор-
мується не лише державою, а, насамперед, 
усім суспільством. Завдання роботи з мо-
лоддю покладені на суспільні інститути з 
метою виховання у неї громадянських по-
чуттів і, як результат, любові до країни та 
готовності її захищати. 
У практиці роботи з особовим складом 

використовуються такі методи виховання: 
настанова, попередження, нагадування, 
застереження, порада, прохання. У ста-
тутах, інструкціях і наказах бундесверу 
широко використовуються поняття «вихо-
вання» та «навчання». Міністерство обо-
рони, родина, церковна община, школа, 
суспільні організації роблять усе для того, 
щоб кожен німець відчував себе громадя-
нином і патріотом, готовим виконати свій 
обов’язок перед державою та суспіль-
ством [4, с. 3]. Таким чином, виховання 
патріотизму у військовослужбовців бун-
десверу є пріоритетним, всебічно забез-
печеним напрямом діяльності посадових 
осіб і сприяє формуванню в особового 
складу готовності до якісного виконання 
військового обов’язку.
У Збройних силах Франції формуван-

ням у військовослужбовців патріотизму 
займаються три спеціальні організації: 

1. Служба інформації та суспільних від-
носин збройних сил, створена в 1969 р. 
при Міністерстві оборони. Вона займаєть-
ся пропагандою воєнної політики Франції, 
висвітлює діяльність збройних сил, вирі-
шує питання зміцнення зв’язків між армі-
єю та громадськістю. 

2. Служба соціальної дії, що займається 
організацією дозвілля військовослужбов-
ців, координує роботу армійських біблі-
отек, кас взаємодопомоги, спортивних та 
інших гуртків. 

3. Служба військових священиків, пред-
ставники якої є навіть у окремих баталь-
йонах.
Система робота з особовим складом 

в Збройних силах Франції відрізняється 
різноманітністю форм і методів. Осно-
вною формою є проведення занять із кур-
су громадського виховання (1 година на 
тиждень). Програма включає вивчення 
внутрішньої та зовнішньої політики Фран-
ції, її міжнародного положення, питань 
військового будівництва, історії збройних 
сил, бойових традицій з’єднань і частин. 
Під час проведення занять широко вико-
ристовуються матеріали, які готує служба 
інформації та суспільних відносин зброй-
них сил, і відповідні технічні засоби про-
паганди. Заняття проводяться командира-
ми взводів за спеціально розробленими 
планами. Особлива увага приділяється ви-
хованню у курсантів честі, вірності держа-
ві, військовому обов’язку.

Âècíoâêè
Отже, варто зазначити, що важливою 

умовою формування патріотизму вій-
ськовослужбовців збройних сил провід-
них держав світу є врахування специфі-
ки різних видів військової діяльності, а 
також вибір оптимальних форм і методів 
морально-психологічного впливу. 
Перспективи подальшого досліджен-

ня цієї теми слід зосередити на активіза-
ції наукових досліджень у розробленні 
та вдосконаленні напрямів військово-
патріотичного виховання у ЗС України, 
визначенні психологічних особливостей 
формування патріотичних ціннісних орі-
єнтацій різних категорій військовослуж-
бовців. Важливими для дослідження та-
кож залишаються проблеми формування 
патріотичних уявлень, почуттів, конкрет-
ного теоретичного обґрунтування та но-
вітніх технологій патріотичного вихован-
ня молоді. 
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Ïocòaíoâêa ïðoáëeìè
Реалії світового суспільного розвитку 

демонструють значне поширення міс-
ця і ролі соціальної роботи в житті со-
ціуму. Саме цей чинник поступово стає 
найважливішим показником соціально-
економічного та морально-етичного роз-
витку країни та її окремих верст насе-
лення. Розвиток українського суспільства 
відбувається з урахуванням досвіду розви-
нених європейських країн, у яких досить 
довгий час ефективно працює та система-
тично вдосконалюється державний сектор 
надання різноманітних соціальних послуг 
усім категоріям населення. У першу чергу 
соціальна допомога надається малозабез-
печеним, багатодітним, прийомним сім’ям 
та сім’ям, у яких виховуються діти з ін-
валідністю, дитячим будинкам сімейного 
типу, молоді з алко- та наркозалежністю, 
позитивним ВІЛ-статусом тощо.
У зв’язку з кризовою соціально-еконо-

мічною ситуацією в країні українське 
населення потребує соціальної підтрим-

ки. Головними виконавцями цієї важли-
вої функції є фахівці з соціальної роботи 
міських та районних Центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Тому 
важливим завданням сучасного етапу роз-
витку України у зв’язку зі зростанням сус-
пільних потреб у соціальній допомозі стає 
підготовка висококваліфікованих фахівців 
для соціальної роботи. Через велику кіль-
кість клієнтів широке коло їхніх проблем 
та подекуди неадекватні реакції на них, які 
необхідно допомогти вирішити, недоско-
налість нормативно-правової бази, низь-
кий рівень заробітної плати, надлишок або 
дефіцит необхідної інформації, брак часу 
фахівець із соціальної роботи перебуває 
у стані стресу, який негативно впливає на 
ефективність виконання ним своєї профе-
сійної діяльності. Це потребує проведення 
додаткових заходів з боку експертного се-
редовища, зокрема практичних психоло-
гів, у напрямі розвитку у них професійної 
і загальної стресостійкості. Таким чином, 
розвиток стресостійкості фахівців із соці-
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У статті подано результати феноменологічного аналізу 
наукових підходів до теоретичних моделей стресу та психоло-
гічні характеристики стресостійкості особистості в межах 
цих моделей.
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В статье представлены результаты феноменологического 
анализа научных подходов к теоретическим моделям стресса 
и психологические характеристики стрессоустойчивости лич-
ности в рамках этих моделей.

Ключевые слова: теоретические модели стресса, психо-
логические характеристики, стрессоустойчивость личности.

The article presents the results of the phenomenological analy-
sis of scientifi c approaches to theoretical models of stress and psy-
chological stress resistance characteristics of the personality in the 
framework of these models.

Key words: theoretical models of stress, psychological charac-
teristics, stress resistance of personality.
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альної роботи позитивно вплине не тільки 
на їхній психологічний та емоційний стан, 
а й на ефективність виконання ними своїх 
прямих функціональних обов’язків.

Aíaëiç ocòaííix äocëiäæeíü 
i ïóáëiêaöié
Термін «стрес» (від англ. stress – на-

пруга, тиск) запозичений з техніки, де це 
слово використовується для позначення 
зовнішньої сили, яка застосовується до фі-
зичного об’єкта і викликає його напруже-
ність, тобто тимчасову чи постійну зміну 
структури об’єкта. У фізіології, медицині 
та психології цей термін застосовують для 
позначення широкого кола станів людини, 
які виникають у відповідь на різні екс-
тремальні впливи. У сучасній науковій 
літературі термін «стрес» використову-
ють щонайменше у трьох значеннях. По-
перше, поняття стрес може визначатися 
як будь-які зовнішні стимули або події, 
що викликають у людини напругу або 
збудження. На сьогодні в цьому значен-
ні частіше вживається терміни «стресор» 
або «стрес-чинник». По-друге, стрес може 
бути суб’єктивною реакцією людини і в 
цьому значенні він відображає її внутріш-
ній психічний стан напруги і збудження. 
Цей стан інтерпретують як емоції, обо-
ронні реакції і процеси подолання або 
копінг, що можуть сприяти розвиткові й 
удосконаленню функціональних систем, 
а також викликати психічну напругу. По-
третє, стрес може бути фізіологічною ре-
акцією організму на висунуту вимогу або 
шкідливий вплив. Функцією цих фізіоло-
гічних реакцій є підтримка поведінкових 
дій і психічних процесів, спрямованих на 
подолання цього стану.
У зв’язку з відсутністю загальної тео-

рії стресу немає загальноприйнятого 
визначення цього поняття. Наприклад, 
Д. Механік визначив стрес через поняття 
реакцій індивіда на ситуацію [1, с. 117], а 
Г. Базовіц і його співавтори порівнюють 
стрес з якістю ситуації, що не залежить 
від ставлення до неї індивіда [2, с. 203]. 
Дослідник Г. Сельє визначає стрес як стан, 
що створює перешкоди, що є внутрішньою 
реакцією на стресори [3], а Ф. Александер 

розглянув стрес і як якість стимулу, і як 
реакцію індивіда на нього [4]. Як вважа-
ють В.К. Вілюнас і О.В. Овчиннікова, по-
няття стресу являє собою гносеологічну 
абстракцію, учені пропонують розглядати 
проблему стресу в функціональному ас-
пекті – як проблему впливу емоцій на про-
дуктивну діяльність суб’єкта [5]. Як зазна-
чав Р. Лазарус, різноманітні уявлення про 
природу стресу, його теорії та моделі його 
вивчення здебільшого суперечать один 
одному [6]. Навіть визначення стресу до-
сить часто суттєво відрізняються, хоча це 
характерно для низки таких психологіч-
них феноменів, як особистість, адаптація, 
здібності, втома та багатьох інших. Таким 
чином, чітке визначення поняття «стрес» у 
психології відсутнє, а різноманітні спроби 
дослідників щодо визначення цього пи-
тання залишаються фрагментарними.

Íe âèðiøeí³ ðaíiøe ÷acòèíè 
çaãaëüío¿ ïðoáëeìè
Подальшого розроблення потребує ви-

вчення особливостей використання копінг-
стратегій та механізмів психологічного за-
хисту фахівцями різних спеціальностей, по-
будованих на різних теоретичних моделях 
стресу та психологічних характеристиках 
стресостійкості особистості.

Ôoðìóëþâaííÿ öiëeé còaòòi
Мeтoю cтaттi є ознайомлення з резуль-

татами феноменологічного аналізу наукових 
підходів до теоретичних моделей стресу та 
психологічними характеристиками стресос-
тійкості особистості у межах зазначених мо-
делей.
Âèêëaä ocíoâíoão ìaòeðiaëó 
äocëiäæeííÿ
У зв’язку з недостатністю чіткої визна-

ченості у трактуванні поняття «стрес», 
односторонністю психологічних уявлень 
про нього та завантаженістю медико-
біологічними поясненнями, деякі вчені 
пропонують вживати термін «психічна 
напруга». Однією з основних причин на-
дання переваги цьому терміну, на думку 
Н.І. Наєнко, є його свобода від негативних 
асоціацій з іншими близькими поняттями 
і його націленість на необхідність дослі-
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дження психологічного функціонування 
людини у складних умовах [7]. У психо-
логічних словниках поняття стресу і пси-
хічної напруги ототожнюються [8; 9; 10 
та ін.]. Підсумовуючи наведені визначен-
ня поняття «стрес» та зауваження до них, 
можна зробити висновок, що стрес – це 
психофізіологічна та психологічна реакція 
людини на певні зовнішні або внутрішні 
впливи та зміни ситуації, в якій вона пере-
буває, що залежать від суб’єктивної оцін-
ки нею загрози та власних ресурсів, необ-
хідних для її подолання.
Розвиток стресу на робочому місці ви-

ділено як важливу наукову проблему у 
зв’язку з його впливом на працездатність, 
якість праці, стан здоров’я. Деякі трудові 
стресори, а саме рольова невизначеність, 
конфлікти, недостатній контроль, робоче 
перенавантаження та інші, тісно пов’язані 
з психічною напругою та відповідно з яви-
щем професійного стресу. Професійний 
стрес – комплекс явищ, пов’язаних з під-
вищеними вимогами до адаптаційних ре-
сурсів людини і їхніх деструктивних на-
слідків під впливом чинників, притаман-
них як конкретній трудовій ситуації, так 
і професійному життю людини в цілому 
[11, с. 76].
Грінберг Дж. описував дві альтернатив-

ні моделі професійного стресу. Згідно з 
першою стрес є результатом підвищених 
вимог до роботи та низьким рівнем впли-
ву на процес діяльності. Відповідно до цієї 
моделі від співробітника очікують і вима-
гають високих результатів діяльності, при 
цьому не даючи можливості вирішувати, 
що і як робити. Другою моделлю є невід-
повідність зусиль і винагород. Згідно з 
цією моделлю стрес – результат надто ве-
ликих зусиль і дуже малої нагороди за гар-
но зроблену роботу [12]. Результатом про-
фесійного стресу може стати професійна 
деформація особистості у вигляді психіч-
ного вигоряння. Деформація особистос-
ті являє собою зміни, що відбуваються з 
фахівцем у процесі його діяльності, які 
знижують його адаптивність та ефектив-
ність виконання професійних обов’язків. 
Формулювання концепції стресу знайшло 
своє відображення в низці його теорій і 

моделей, які суттєво відрізняються й одно-
часно частково доповнюють і розвивають 
одна одну. У сучасній психологічній науці 
запропоновано кілька моделей стресу. У 
деяких із них стрес є залежною змінною, в 
інших він трактується як незалежна змін-
на. Залежно від погляду на природу стресу 
суттєво відрізняється розуміння психоло-
гічної характеристики такого явища, як 
стресостійкість [13, с. 12].
Стрес як відповідну реакцію на стимул 

досліджував завдяки теоретичній моделі 
Г. Сельє, який у своїх працях припустив, 
що кожний стресор викликає в організмі 
реакцію певного типу. Усі реакції, неза-
лежно від типу, мають на меті підвищен-
ня опірності організму, що забезпечується 
різними фізіологічними і біохімічними 
способами. Сельє назвав цей феномен 
загальним адаптаційним синдромом або 
стресом [14]. Цей неспецифічний син-
дром складається з низки функціональних 
і морфологічних змін, що розгортаються 
як єдиний процес, що складається з трьох 
почергових стадій: стадії тривоги, стадії 
резистентності (адаптації) та стадії висна-
ження [15, с. 11].
Стадія тривоги виникає при першій по-

яві стресора. Протягом короткого періоду 
часу знижується рівень резистентності 
організму, порушуються деякі соматичні 
та вегетативні функції. Потім організм мо-
білізує резерви і включає механізми само-
регуляції захисних процесів. У разі ефек-
тивності захисних реакцій, тривога стихає 
і організм повертається до нормального 
рівня активності. Більшість стресів закін-
чується на цій стадії. Такі короткострокові 
стреси можуть бути названі гострими ре-
акціями стресу. 
Стадія резистентності виникає в разі 

тривалого впливу стресора і необхіднос-
ті підтримки захисних реакцій організму. 
Під час цієї стадії відбувається збалансо-
ване витрачання адаптаційних резервів на 
фоні адекватного до зовнішніх умов на-
пруження функціональних систем. Стадія 
виснаження відображує порушення меха-
нізмів регуляції захисно-пристосувальних 
організмів боротьби організму із занадто 
інтенсивним і тривалим впливом стре-
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сорів. Опірність організму знижується, 
наслідком чого можуть стати не тільки 
функціональні порушення, а й морфоло-
гічні зміни в організмі, які мають пато-
логічний характер. Відповідно до теорії 
Г. Сельє, на всіх стадіях адаптаційного 
синдрому провідна роль належить корі 
наднирників, яка посилено синтезує сте-
роїдні гормони – глюко-кортикоїди, які 
й виконують адаптивну функцію. На цей 
час порівняно добре досліджена перша 
стадія розвитку стресу – стадія мобіліза-
ції адаптаційних резервів, протягом якої 
загалом закінчується формування нової 
функціональної системності організму, 
що є адекватною до нових екстремальних 
умов середовища. 
Сельє запропонував відрізняти «повер-

хову» та «глибоку» адаптаційну енергію. 
Перша доступна «за першою вимогою» і 
відновлюється за рахунок джерела іншої. 
«Глибока» адаптаційна енергія мобілізу-
ється шляхом адаптаційної перебудови го-
меостатичних механізмів організму. Її ви-
снаження незворотне і призводить до за-
гибелі чи прискорення процесу старіння. 
У зв’язку з тим, що в теорії Г. Сельє над-
то багато уваги приділяв фізіологічним, 
біологічним чи морфологічним змінам 
організму внаслідок дії стрес-чинників, 
на другий план відходить динаміка спів-
відношення реакцій організму та стре-
сора. Вищеперераховані недоліки теорії 
Г. Сельє не дають змогу сформулювати ви-
черпне визначення поняття «стресостій-
кість» у межах розробленої ним моделі че-
рез неврахування внутрішніх психологіч-
них особливостей кожної окремої людини 
та важливої ролі когнітивних процесів у 
регуляції стресових реакцій та подоланні 
стресу.
Подальший розвиток вчення про стрес 

супроводжувався формуванням нових те-
орій, концепцій і моделей, які відображу-
вали різні погляди та установки вчених 
на зміст понять «стрес» і «стресостій-
кість», причини виникнення та розвитку, 
механізми регуляції та особливості про-
явів [17]. До основних етапних теорій і 
моделей стресу належать такі: модель 
«стрес як стимул», а також генетично-

конституційна, психодинамічна, інтегра-
тивна і трансактна моделі.
У разі коли стрес розглядають як сти-

мул, він аналізується як незалежна змінна, 
тобто певна об’єктивна властивість на-
вколишнього середовища. Учені наголо-
шували на тому, що стрес – це те, що від-
бувається з людиною, а не всередині неї, 
це набір причин, а не симптомів. Стрес 
виникає щоразу, коли відмічається відхи-
лення від оптимальних умов існування. У 
людей існує певна опірність стресу (стре-
состійкість) і критична межа у його роз-
витку. Розглянута модель застосовується, 
зокрема, для аналізу характерних впливів 
з боку чинників зовнішнього середовища. 
У межах цього підходу було зроблено без-
ліч спроб скласти перелік стресогенних 
стимулів.
Зміст генетично-конституційної тео-

рії полягає в тому, що здатність організ-
му здійснювати опір стресу залежить від 
наперед визначених захисних стратегій 
функціонування, незалежно від поточних 
обставин. Дослідження в цій сфері є спро-
бою встановити зв'язок між генетичним 
складом (генотипом) і деякими фізични-
ми характеристиками, які можуть знизити 
загальну індивідуальну можливість здій-
снювати опір стресу, тобто стресостій-
кість [17].
Психодинамічна модель заснована на 

положеннях теорії З.Фрейда, у якій він 
описав два типи зародження й прояву 
тривоги та неспокою. Перший тип являє 
собою тривогу, яка виникає як реакція 
на можливу реальну зовнішню загрозу. 
Другий тип тривоги є травматичним, що 
виникає під впливом неусвідомлюваного 
внутрішнього джерела, найчастіше через 
стримування сексуальних потягів та агре-
сивних інстинктів [18]. Фрейд у своїй тео-
рії звертав увагу на те, що виникнення та 
розвиток стресу і рівень стресостійкості 
особистості, у першу чергу, залежать від 
індивідуального свідомого чи неусвідом-
люваного характеру реагування людини 
на подію.
Центральне місце в інтегративній мо-

делі стресу посідає проблема, яка вимагає 
від людини прийняття рішення. Зміст та-
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кої проблеми визначено як прояв, вплив 
на людину певних стимулів чи умов, які 
потребують перевищення або обмеження 
звичайного рівня діяльності. Виникнення 
проблеми та труднощів щодо її вирішення 
супроводжується напругою функцій ор-
ганізму. Якщо проблема не вирішується, 
напруга зберігається чи зростає, що при-
зводить до виникнення стресу. Здібності 
людини щодо вирішення проблем, що ви-
никають, або її стресостійкість залежать 
від низки таких чинників: ресурсів люди-
ни (її загальних можливостей стосовно 
вирішення різноманітних проблем), осо-
бистого енергетичного потенціалу (необ-
хідного для вирішення конкретної проб-
леми), походження проблеми, ступеня 
не  очікуваності її виникнення, наявності 
та адекватності психологічної та фізіоло-
гічної установки на конкретну проблему, 
обраного типу реагування – захисного чи 
агресивного [19]. Значення і врахування 
цих чинників визначає вибір стратегії по-
ведінки для запобігання стресу. 
Головним положенням трансактної мо-

делі є те, що стрес – це індивідуальний фе-
номен, який є результатом взаємодії (тран-
сакції) між людиною і ситуацією, у якій 
вона опинилася [20, с. 16]. В основі моделі 
− взаємозв’язок між основними аспектами 
діючої особистості та навколишнім серед-
овищем. Діюча людина постійно оцінює 
як різні зовнішні стимули в наявній си-
туації, так і свої можливості впоратися з 
ними. Крім того, конкретна обстановка 
може створювати умови або перешкоджа-
ти задоволенню наявних у людини потреб. 
У цьому разі термін «потреба» використо-
вується для позначення вимог, що висува-
лися людиною до об’єктивних реалій або 
психічних процесів і станів з урахуван-
ням дії тимчасового чинника. У процесі 
переживання стресу може змінюватися 
сприйняття часу, що є важливою причи-
ною порушення балансу між сприйнятими 
зовнішніми стимулами і оцінкою власних 
можливостей. Незалежно від характеру 
зовнішнього впливу, перцептивне уявлен-
ня про неї формується на основі дистан-
ційних характеристик (близькість − дале-
кість), частоти появи, швидкості змін, що 

відбуваються, неоднозначності та новизни 
в комбінації з іншими стимулами або за 
відсутності таких. Під стресостійкістю 
особистості розуміються індивідуальні 
ресурси та здібності, а саме специфічні 
набуті навички, що пов’язані зі здійснен-
ням діяльності в заданій ситуації, а також 
більш загальні характеристики людини – 
її особистісні якості та стійкі форми по-
ведінки, які допомагають долати шкідливі 
зовнішні впливи або ж пристосовуватися 
до них. Специфічним для трансактної мо-
делі стресу є наявність взаємозв’язків між 
її компонентами. Кожна із взаємодій реа-
лізується за принципом зворотного зв’язку 
та спрямована на збереження або віднов-
лення балансу.
Особливе місце серед психологічних 

моделей стресу належить моделі Р. Ла-
заруса з урахуванням перцептивних і 
ког  нітивних процесів, які спрямовані на 
визначення характеру індивідуального ре-
агування на стрес. Автор моделі припус-
тив, що стрес виникає тоді, коли вимоги 
навколишнього середовища є на межі або 
за межами людських можливостей [21]. 
Відповідно до такого визначення головним 
стає аналіз взаємодії між вимогами зо-
внішнього середовища, індивідуальними 
особливостями людини і адекватністю за-
хисних механізмів. У своїх дослідженнях 
Р. Лазарус приділяв особливу увагу оцінці 
ситуації людиною, а також ролі загрози у 
виникненні стресу. Під оцінкою при цьо-
му розумілося визначення індивідуальної 
значущості різних елементів ситуації та 
власної спроможності людини до подо-
лання стресу, які не обов’язково пов’язані 
зі свідомою психічною активністю, а мо-
жуть реалізовуватися на неусвідомлюва-
ному рівні.
Згідно з вищевказаною моделлю за-

гроза розглядається як стан очікування 
суб’єктом шкідливого небажаного впливу 
зовнішніх умов і стимулів певного виду. 
Шкідливі якості стимулу оцінюються від-
повідно до характеристик інтенсивності 
їхнього впливу, ступеня невизначеності 
значення стимулу та часу впливу, ресурсів 
індивіда, необхідних для подолання не-
гативного впливу. У таких умовах ресурс 
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індивіда головним чином характеризуєть-
ся станом і потенціалом певних компонен-
тів психологічної структури суб’єкта [22, 
с. 162].
Процеси оцінки загрози, що пов’язані 

з аналізом значення ситуації і ставлен-
ням людини до неї, мають досить склад-
ний характер: вони включають не тільки 
відносно прості перцептивні функції, а й 
процеси пам’яті, здібності до абстрактно-
го мислення, елементи минулого досвіду 
тощо. Важливою рисою моделі стресу Р. 
Лазаруса є вимога враховувати індивіду-
альний, неповторний характер структури 
особистості кожної людини, яка обумов-
лює відмінності між людьми щодо проце-
сів оцінки загрози і подолання стресу.
Лазарус підкреслював необхідність роз-

ділення оцінок загрози від оцінок процесу 
її подолання. Від моменту оцінки загрози 
впливу розпочинається процес його подо-
лання з метою усунення або зменшення 
очікуваного шкідливого ефекту. Він вису-
нув припущення про те, що адаптація до 
середовища визначається за допомогою 
емоцій. Когнітивні процеси обумовлюють 
якість та інтенсивність емоційних реакцій, 
які, у свою чергу, впливають на відповідну 
поведінку. Когнітивна теорія стресу відо-
бражає уявлення про те, що взаємодія лю-
дини і середовища в певних адаптаційних 
умовах постійно змінюється. Для того щоб 
ця взаємодія була стресовою, необхідна 
зацікавленість і висока мотивація суб’єкта 
для досягнення успішних результатів. У 
свою чергу, психологічний стрес виникає 
лише в тому разі, коли людина оцінила, що 
зовнішні та внутрішні вимоги вимагають 
надмірного напруження сил чи перевер-
шують її ресурси. 

Âècíoâêè
Стрес – це психофізіологічна та психо-

логічна реакції людини на певні зовнішні 
або внутрішні впливи та зміни ситуації, 
у якій вона перебуває, що залежать від 
суб’єктивної оцінки нею загрози та влас-
них ресурсів, необхідних для її подолання. 
Залежно від чинників і характеру їхніх 
впливів виокремлюють різні види стресу. 
Розрізняють гострий і хронічний, профе-

сійний, організаційний, інформаційний, 
післятравматичний, фізіологічний та пси-
хологічний види стресу. Найбільш вжива-
ною є загальна класифікація, яка містить 
два види стресу: фізіологічний та психо-
логічний.
Формулювання концепції стресу зна-

йшло своє відображення в різних теоріях 
і моделях, які суттєво відрізняються і од-
ночасно частково доповнюють і розвива-
ють одна одну. У сучасній психологічній 
науці запропоновано кілька моделей стре-
су: модель «стрес як стимул», генетично-
конституційна, психодинамічна, інтегра-
тивна і трансактна моделі. Узагальнюючи 
основні положення різних моделей і теорій 
стресу, можна сформулювати визначення 
поняття «стресостійкість» як індивідуаль-
ну здатність збереження соціальної адап-
тації  та нормальної працездатності під час 
дії стресора. Збереження або підвищення 
стресостійкості особистості пов’язане з 
пошуком ресурсів, що допомагають їй у 
подоланні негативних наслідків стресових 
ситуацій. Під ресурсами маються на увазі 
внутрішні і зовнішні змінні, що сприяють 
психологічній стійкості в стресогенних 
ситуаціях.
До найбільш вивчених на сучасному 

етапі в психології ресурсів стресостій-
кості належать особистісні, інформаційні, 
інструментальні та матеріальні ресурси. 
У свою чергу до особистісних ресурсів 
відносять активну мотивацію подолан-
ня (ставлення до стресів як можливості 
набуття власного досвіду), силу «Я-кон-
цепції» (самоповага, висока самооцінка 
тощо), активну життєву установку, пози-
тивність і раціональність мислення, емо-
ційно-вольові якості та фізичні ресурси 
(стан здоров’я). До категорії інформацій-
них та інструментальних ресурсів нале-
жать здатність контролювати ситуацію, 
ви користання методів або способів до-
сягнення бажаних цілей, інформаційна і 
діяльнісна активність, здатність до когні-
тивного структурування і осмислення си-
туації. Під матеріальними ресурсами ма-
ються на увазі високий рівень матеріаль-
ного доходу, безпеку життя, стабільність 
оплати праці тощо.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Численні дослідження свідчать про по-

гіршення професійного та репродуктивно-
го здоров’я молоді, у тому числі студент-
ства (майбутніх спеціалістів). Науковці все 
частіше обстоюють думку щодо зв’язку 
між показниками здоров’я і морально-
ціннісними уявленнями суспільства.

Передусім слід зазначити, що проблема 
моральності як психологічної властивос-
ті особистості є вкоріненою в культуру 
спільноти й віддзеркалює її ставлення до 
цінностей, норм. На думку О. Меня, «фор-
ми культури визначаються в першу чергу 
тим, як сприймає людина навколишній 
світ, якою вона вважає себе, власне жит-
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çäîðîâ’ÿ ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â
У статті порушено питання щодо психологічного супро-

воду забезпечення професійного здоров’я студентської молоді 
засобами фізичної культури, фізичного виховання. Суттєвий 
акцент зроблено на стані репродуктивного здоров’я майбутніх 
спеціалістів як вагомого чинника їхньої професійної надійнос-
ті. Результативність у вирішенні зазначеного завдання полягає 
в розвиткові взаємин «викладач − студент», що базуються на 
принципі суб’єктності. Отже, суб’єктність розглядається як 
важлива умова формування фізичної культури студентів, здо-
рового способу життя, ціннісного ставлення до життя, про-
фесійного здоров’я.

Ключові слова: здоров’я, професійне здоров’я, суб’єкт-
ність, фізична культура.

В статье рассмотрен вопрос психологического сопровож-
дения профессионального здоровья студенческой молодежи 
средствами физической культуры, физического воспитания. 
Значительный акцент сделан на состоянии репродуктивного 
здоровья будущих специалистов как наиболее важном факторе 
их профессиональной надежности. Результативность в реше-
нии поставленной задачи заключается в самой сути взаимо-
отношений «преподаватель − студент», основывающихся на 
принципе субъектности. Итак, субъектность рассматривает-
ся как важнейшее условие формирования физической культуры 
студентов, здорового образа жизни, ценностного отношения 
к жизни и профессиональному здоровью.

Ключевые слова: здоровье, профессиональное здоровье, 
субъектность, физическая культура.

The article discusses the psychological support of occupational 
health of students by means of physical culture, physical education. 
Considerable emphasis was done on the reproductive health status of 
future professionals as the most important factor in the professional 
reliability of future specialists. Effectiveness in the resolution of the 
problem lies in the very substance of the relationship, «teacher-
student», based on the principle of subjectivity. Thus, subjectivity 
is considered as the most important condition for the formation of 
physical training of students, a healthy lifestyle, value attitude to life 
and occupational health. 

Keywords: health, occupational health, subjectivity, physical 
culture.
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тя, які етичні принципи керують її вчин-
ками, які ідеали надихають її на творчість. 
Тобто, культура, насамперед, зароджуєть-
ся в підвалинах того, що можна назвати 
релігією в широкому сенсі слова» [5].
Звернення до визначень поняття «духов-

ність» демонструє їхнє розмаїття та проти-
річчя. За висловами І. Канта, духовність по-
стає поряд із почуттям морального обов’яз-
ку. Водночас Ф. Шляйєрмахер пов’язує це 
поняття з почуттям залежності, С. Рейнак 
вважає за необхідне розглядати духовність 
як сукупність сумлінних почуттів [5].
Відтак духовність як особистісна влас-

тивість людини й суттєва складова само-
свідомості індивіда є віддзеркаленням 
внутрішніх цінностей і моральних уста-
новок індивіда та водночас відчуття впли-
ву культурного середовища, спільноти, у 
межах якої відбувається формування сві-
домості особистості та засновуються під-
валини її майбутніх вчинків і ставлення до 
себе, власного здоров’я й оточуючих. Саме 
духовність або моральні переконання осо-
би творять її особистий стиль життя.
На наш погляд, становленню духовнос-

ті сприяє суб’єктність у взаєминах «вик-
ладач – студент». Тобто ставлення з по-
вагою і сприймання з позицій цінностей 
суб’єктів педагогічного процесу створює 
сприятливі передумови формування куль-
тури майбутнього спеціаліста і як її ваго-
мої складової − професійного здоров’я 
майбутнього спеціаліста.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Питання професійного здоров’я вивча-

ли багато вітчизняних і зарубіжних уче-
них, серед яких: В.М. Бехтерєв, Ю.І. Кун -
 дієв, Г.М. Мешко, О.І. Мешко, Н.В. На-
зарчук, А.М. Нагорна, Г.С. Нікіфоров, Т.В. 
Форманюк та інші. Проте аналіз наукових 
робіт вказаних авторів свідчить про від-
сутність дослідження питання професій-
ного здоров’я майбутніх спеціалістів.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Уперше досліджено психологічний су-

провід формування професійного здоров’я 
студентської молоді.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення власне 

суб’єктності як важливої умови резуль-
тативних взаємин «викладач − студент» і 
формування ціннісного ставлення у сту-
дентів до здоров’я в цілому та професій-
ного зокрема.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Педагогічне творення стає парадигмаль-

ним шляхом, яким освіта може дійти до 
успішної реалізації програми збереження й 
укріплення здоров’я як в умовах  навчання 
у вищій школі, так і в соціумі загалом.
Сутність зазначеної парадигми в тому, 

що викладач, як митець, відкриває себе че-
рез власну працю. Самовідкриття педаго-
га відбувається через творення, створення 
самобутнього. Водночас, студент, майбут-
ній спеціаліст, створюючи себе, відкрива-
ючи себе, творить викладача. 
Утім йдеться саме про суб’єктність ви-

кладача, що зумовлюється активністю, 
професійною свідомістю, пов’язаною зі 
здатністю до цілепокладання та рефлексії. 
Суб’єктність викладача передбачає віль-
ність вибору та відповідальність за свій 
вибір і, насамкінець, прийняття власної 
унікальності. Тобто автентичність викла-
дача виявляється в суб’єктності, коли ін-
дивід визнає себе автором власної долі, 
дій, діяльності, відповідальним за резуль-
тати й наслідки цієї діяльності. Звісно, 
особистісна свобода є важливою рисою 
суб’єкт ності, але у вимірі моральному [1].
Окрім цього, чутливість до нового до-

свіду, гнучкість мислення також зумов-
люють відчуття власної суб’єктності та 
є, власне, її передумовою. Сенситивність 
до нового досвіду передбачає можливість 
змінювання когнітивних конструктів, що є 
своєрідними фільтрами сприймання, розу-
міння та інтерпретування інформації, а та-
кож побудови схем поведінки особистості, 
її норм і цінностей.
Водночас суб’єктність стає можливою 

завдяки діалогічності, взаємодії з інши-
ми. Саме інший суб’єкт віддзеркалює змі-
ни, що відбуваються у самості індивіда. 
Дзеркальність дає змогу реагувати на влас-
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ні зміни, відчувати їхню якість і бажаність. 
Більше того, саме іншість дає змогу від-
чути власну самість, а функція іншо го під-
тверджує реальність власного існування.
Вихідним положенням суб’єктності є 

саморозвиток особистості. Тобто усві-
домлення власної автентичності засно-
вується на розумінні суб’єктності іншо-
го (інтеріоризація зовнішнього досвіду 
суб’єктності), а його подальша екстеріори-
зація пов’язується з осяжністю «Я» й ство-
ренням внутрішніх умов для засвоєння но-
вого досвіду. Цікаво, що зациклюваність 
на етапі – «Інший» означає втрату себе або 
власної суб’єктності. Натомість фіксова-
ність на власному «Я» призводить до втра-
ти суб’єктності іншого, а втім і власної.
Тому найважливішим у розвитку осо-

бистості є ставлення однієї людини до ін-
шої. Порушення цього відношення призво-
дить до оформлення деструктивності осо-
бистості. Внутрішній план індивіда забез-
печує здатність людини до саморозкриття, 
віднайдення як власної суб’єктності, так і 
суб’єктності іншої людини; ставлення до 
іншого як самоцінність виступає суттєвим 
аспектом суб’єктності; здатність до децен-
трації, самопожертвування й любові як 
засіб реалізації цього ставлення; творчий 
характер життєдіяльності; потреба в пози-
тивній свободі; здатність до власного воле-
виявлення; можливість самопроектування 
майбутнього, вірування у здійсненність 
за планованого; внутрішня відповідаль-
ність; спрямованість до смислоутворення 
власного життя – усе це є передумовами й 
сутністю суб’єктності індивіда.
Безперечно, суб’єктність виявляється 

й у професійній діяльності особистості. 
Про фесійна самосвідомість викладача як 
чин ник суб’єктності розкривається у трьох 
змістових: професійній діяльності, педаго-
гічному спілкуванні й особистості виклада-
ча. Виходячи з цього, пропонується струк-
тура професійної самосвідомості. У межах 
ког ні тивного компонента слід розглядати 
процес самопізнання та його результат 
– систему знань про себе, яка індукуєть-
ся в «образ Я» як професіонала-педагога. 
«Образ Я» виступає узагальненою систе-
мою уявлень про власну особистість, що 

створюється в процесі усвідомлення себе 
в педагогічній діяльності, педагогічному 
спілкуванні й особистісному розвиткові.
Афективний компонент професійної 

самосвідомості характеризується сукуп-
ністю трьох видів ставлення педагога – до 
системи власних педагогічних дій, систе-
ми взаємовідносин зі студентами, до влас-
них професійно важливих якостей та до 
себе як професіонала.
Психологічним механізмом компонента 

поведінки є задоволеність власною профе-
сійною діяльністю та собою. Так, саморе-
гуляція виступає важливим компонентом 
професійної самосвідомості викладача.
Повертаючись до наголошеної пробле-

ми професійної компетентності педагога 
в роботі зі студентами, слід підкреслити 
необхідність розроблення й упроваджен-
ня цілеспрямованої програми підготовки 
майбутніх спеціалістів, що враховує спе-
ціальні засоби підвищення самосвідомос-
ті студентів як майбутніх професіоналів, 
формування «образу Я» майбутнього про-
фесіонала.
Позаяк, суб’єктність викладача створю-

ється в умовах взаємодії з безпосередніми 
суб’єктами педагогічної діяльності – сту-
дентами, слід наголосити саме на розви-
ваючій функції педагога. Якщо викладач 
постає своєрідним взірцем культури для 
студентів, тому що організовує розвиваю-
че середовище для майбутніх спеціалістів, 
то можна говорити, що суб’єктність імп-
лікується й визначається медіаторськими 
можливостями викладача, тобто здатністю 
бути посередником й інтерпретатором та-
ких близьких і водночас дистанційованих 
полюсів [9].
Суб’єктність викладача розкривається в 

реалізації педагогічної парадигми, за сут-
ністю якої студент є об’єктом або суб’єктом 
педагогічного впливу чи діяльності викла-
дача. Тобто якщо студент розглядається як 
об’єкт і продукт педагогічної діяльності, то 
важко говорити про суб’єктність узагалі, 
йдеться саме про маніпулятивний вплив. 
За умовами суб’єктності або суб’єктної 
парадигми освіта й педагогічна діяльність 
є освітнім процесом, що постійно розви-
вається, однак головний акцент робиться 
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на поширенні можливостей вибору влас-
ного життєвого шляху кожним учасником 
освітнього процесу. Тобто постає питання 
щодо можливостей оформлення картини 
світу майбутнім спеціалістом у сумісній 
діяльності з викладачами та одногрупни-
ками. Отже, йдеться не про вплив, а про 
взаємодію як взаєморозкриття й розвиток 
обох суб’єктів педагогічної діяльності. 
Основними педагогічними цілями висува-
ються збереження здоров’я студентів, роз-
виток пізнавальної мотивації, вирішення 
життєдіяльнісних завдань як викладача, 
так і студентів. Особливої цінності в меж-
ах зазначеної парадигми набуває життєвий 
досвід студентів.
Насамперед проблема розвитку особис-

тості й індивідуальності має найважливі-
ше значення за сутністю цієї парадигми. 
Власне визнання унікальності психічної 
організації кожного індивіда, творчих 
можливостей людини, а також безмеж-
ність творчого потенціалу особистості до 
саморозвитку є центральними положен-
нями зазначеної парадигми й умовами 
суб’єктності викладача. А взаємна зумов-
леність діяльності викладача й студентів 
уможливлюють реалізацію цього парадиг-
мального підходу [7].
Відомо, що ефективність педагогічної 

діяльності визначається продуктивніс-
тю учіння й навчання, тому викладач і 
студенти як суб’єкти педагогічної та на-
вчальної діяльності становлять єдність. 
Суб’єктність педагога визначає ставлення 
до студента як до самоцінності та суб’єкта 
його власної навчальної діяльності, а та-
кож відношення викладача до себе як до 
суб’єкта власної педагогічної діяльності. 
Порушення змісту цієї парадигми при-
зводить до унеможливлення формування 
суб’єктності викладача і студента як май-
бутнього спеціаліста.
Отже, підбиваючи підсумок, слід сказа-

ти, що досить часто викладачі вважають, 
що основним смислом педагогічної діяль-
ності є передача знань, а  себе сприймають 
лише як специфічних ретрансляторів пев-
ної інформації. Не заперечуючи важливості 
методичної компетентності й ерудованості 
педагога. Слід зауважити, що лише готов-

ність викладача до саморозвитку, творчос-
ті, ставлення до себе як до діяча, який усві-
домлює власну відповідальність за місію, 
що виконує перед студентами, собою, сус-
пільством, створює основу для ефективної 
педагогічної діяльності. Отже, за виміром 
суб’єктності, професійність викладача 
складається із сенсожиттєвого усвідомлен-
ня гуманістично спрямованої мотивації до 
саморозвитку й розвитку студентів, потре-
би у творчості, схильності до спільного зі 
студентами творення, внутрішнього локу-
су контролю, позитивної, щирої, відкритої 
до нового досвіду «Я-концепції».
Відтак, саме суб’єктність як основа цін-

нісних ставлень, взаємоповаги у системі 
«викладач − студент», з нашої точки зору, 
сприяє формуванню культури професій-
ного здоров’я студента-майбутнього спе-
ціаліста, у тому числі й репродуктивного 
здоров’я [2].
Розглядаючи проблему здоров’я, вар-

то висвітлити таке поняття «професійне 
здоров’я». Багато дослідників і науковців 
вивчають цей феномен, однак досі не існує 
однозначного його трактування. Так, В. 
Пономаренко розуміє професійне здоров’я 
як властивість організму зберігати необ-
хідні компенсаторні та захисні механізми, 
що забезпечують професійну надійність і 
працездатність в усіх умовах професійної 
діяльності.
Таким чином, чим більше виражені 

функ  ціональні резерви, тим вищою є ймо-
вірність професійного довголіття. Як за-
значає А.Г. Маклаков, професійне здоров’я 
слід розуміти як деякий рівень характерис-
тик здоров’я спеціаліста, що відповідає 
вимогам професійної діяльності та забез-
печує її високу ефективність. Загалом під 
поняттям «професійне здоров’я» прийня-
то розуміти інтегральну характеристику 
функціонального стану організму людини 
за фізичними та психічними показниками 
з метою оцінки її здатності до професій-
ної діяльності із заданими ефективністю 
і тривалістю протягом заданого періоду 
життя, а також стійкість до несприятли-
вих факторів, що супроводжують цю ді-
яльність. Відповідно, головним показни-
ком професійного здоров’я є професійна 
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працездатність, що розуміється як макси-
мально можлива ефективність діяльності 
спеціаліста, зумовлена функціональним 
станом організму з урахуванням величини 
затрачених фізичних і психічних резервів 
організму в процесі діяльності [4].
Проте основним критерієм професійно-

го здоров’я є професійна працездатність. 
Важливими факторами професійної пра-
цездатності є так звані професійно значу-
щі якості (риси, особистісні якості та влас-
тивості), що необхідні для успішного й 
ефективного виконання певної діяльності.
У межах формувальних заходів щодо 

поширення ідеї ціннісного ставлення до 
професійного здоров’я нами запроваджено 
методику комплексного застосування за-
собів функціональної гімнастики, а також 
курс лекційно-тренінгових занять з метою 
формування уявлень студентів щодо здо-
рового способу життя, відповідального 
ставлення до здоров’я, ціннісного ставлен-
ня до себе й оточуючих [6]. Комплексний 
підхід до формування здорового способу 
життя також визначається певним змістом, 
а саме − поширенням індивідуального і 
групового стилю поведінки, спілкування, 
організації життєдіяльності. Загальними 
елементами здорового способу життя ми 
визначили такі – дотримання режиму пра-
ці та відпочинку, харчування і сну, гігіє-
нічних вимог, організацію індивідуально-
го режиму рухової активності, відмову від 
негативних звичок, культуру міжособис-
тісного спілкування і поведінки в групі, 
культуру сексуальної поведінки, змістовне 
дозвілля. В експерименті взяли участь сту-
денти 2, 4 курсів − 240 осіб. 
У процесі аналізу результатів тестуван-

ня досліджуваних за методикою Д.О. Ле-
онтьєва «Тест смиcложиттєвих орієнту-
вань» виявлено: домінуючим показником 
є переважання локус-контролю – «Я» («Я 
– хазяїн життя»). Тобто, у досліджуваних 
переважає уявлення про себе як про силь-
ну особистість, яка має свободу вибору 
для розбудови власного життя відповід-
но до обраних цілей і смислів; водночас, 
спостерігається середній рівень показника 
«цілі у житті», що означає раціональність 
і виваженість життєвих цілей [3]. Тобто 

характерною є усвідомлена спрямованість 
до реалізації життєвих цілей і врахуван-
ня життєвих обставин; середній рівень за 
показником «процес життя або зацікавле-
ність і емоційна насиченість життя», що 
інтерпретується як сприймання власного 
життя досліджуваними в середньому як 
достатньо цікавого й наповненого смис-
лом, а також спрямованість у майбутнє й 
раціональність. Отже, досліджувані до-
статньо задоволені власним життям, пла-
нують майбутнє і не є гедоністами, що жи-
вуть лише теперішнім моментом; середній 
рівень за показником «результативність 
життя й задоволеність самореалізацією» 
дає змогу стверджувати, що досліджувані 
перебувають у процесі самореалізації, їм 
важко оцінювати результати власного жит-
тя, бо все ще попереду, але середні бали 
є показником нейтрального ставлення до 
результативності й продуктивності влас-
ного життя; середній рівень за показни-
ком «локус контролю-життя або здатність 
до керування життям» дає змогу зробити 
висновок щодо наявності відчуття у до-
сліджуваних здатності керувати власним 
життям, враховувати обставини, реалії 
життя та власні сили й можливості; серед-
ній рівень за показником «загальний по-
казник життєвих орієнтувань» дає змогу 
зауважити, що в цілому особи, які взяли 
участь у досліді, є достатньо цілеспря-
мованими, зацікавленими власним жит-
тям, здатні керувати собою й відчувають 
власну відповідальність за рішення, що 
приймаються. Водночас, раціональність, 
практичність, спрямованість до успіху є 
запорукою його досягнення, самореаліза-
ції, а отже, й відчуття щастя та задоволе-
ності власним життям у майбутньому.
Таким чином, на підставі отриманих 

даних за методикою Д.О. Леонтьєва «Тест 
смисложиттєвих орієнтувань» можна 
стверджувати, що досліджувані-майбутні 
спеціалісти достатньо задоволені власним 
життям, спрямовані на самореалізацію й 
досягнення життєвого успіху. Відчуття 
себе суб’єктом власного життя є важли-
вим чинником у реалізації життєвих цілей 
і смислів, що опосередковують життєві 
плани і проекти.
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Окрім цього, за результатами визначення 
показників фізичного розвитку та здоров’я 
виявлено, що студенти, які займалися фі-
зичною культурою за спеціалізованою 
програмою, демонструють кращі показни-
ки, ніж їхні однолітки. Нами встановлена 
ефективність використання засобів фізич-
ного виховання задля покращення фізично-
го розвитку, фізичної підготовки, функці-
онального стану репродуктивної системи. 
Урахування індивідуальних морфофункці-
ональних характеристик, стимулювання за-
цікавленості під час занять руховою актив-
ністю сприяє формуванню мотивації до за-
нять фізичною культурою і покращує стан 
здоров’я в цілому та професійного зокрема. 
Окрім цього, у студентів формуються смис-
ложиттєві орієнтування, активна життєва 
позиція, відповідальне ставлення до себе й 
власного місця в соціумі.

Âèñíîâêè
Таким чином, ми дійшли до висновку, 

що суб’єктність як основу взаємин «ви-
кладач − студент» слід розглядати переду-
сім як специфічну властивість особистос-
ті, що розгортається в сутності самобуття, 
у діяльнісному, творчому ставленні до 
світу, себе й до здатності перетворюва-
ти світ і себе. Саме на основі сприйняття 
суб’єктності як інтегральної властивості 

особистості визначається успішність вико-
нання спільної діяльності  та особистісно-
го потенціалу. У межах взаємин «викладач 
− студент» суб’єктність постає як ціннісне 
ставлення до іншого суб’єкта, власної осо-
бистості та педагогічної діяльності.
Активність, суб’єктність ґрунтується на 

самоприйнятті, віднайденні власної само-
сті, прийнятті студента в ролі рівноправ-
ного суб’єкта взаємної творчої діяльності, 
усвідомленні свободи власного вибору й 
тієї відповідальності, якої ця свобода ви-
магає, а також унікальності, схильності й 
потреби в саморозвитку.
Більше того, суб’єктність студента постає 

умовою суб’єктності викладача. Саме тому 
реалізованість особистісних потенціалів 
викладача визначає можливість розвитку 
суб’єктності студента. Діалогічність також 
повинна бути визначальною передумовою й 
сутністю суб’єктності педагогів  і студентів.
Отже, суб’єктний підхід у системі «ви-

кладач – студент» є оптимальним у станов-
ленні відносин між суб’єктами педагогіч-
ного процесу. Саме суб’єктність зумовлює 
ціннісне й діалогічне сприйняття в системі 
«викладач − студент». Окрім цього, влас-
не суб’єктність є тією основою, що сприяє 
формуванню особистості майбутнього спе-
ціаліста, його професійної культури, суттє-
вою складовою якої є професійне здоров’я.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Актуальним практичним завданням 

системи української освіти з урахуван-
ням викликів сьогодення є забезпечен-
ня ефективності освітнього середовища, 
розвиток якого останнім часом стрімко 
оптимізується. Зміна пріоритетів розвитку 
радикально трансформувала відносини 
між різними суспільними інституціями. 
У процесі оновлення сучасного суспіль-
ства, зростання вимог до особистості та 
рівня професіоналізму все більш актуаль-
ним є питання підвищення якості освіти. 
Вирішення цієї проблеми пов’язане з низ-
кою аспектів: модернізацією змісту освіти, 
оптимізацією способів, технологій органі-

зації освітнього процесу, переосмислен-
ням мети і результату освіти. Це, з одного 
боку, так чи інакше, призводить до змін 
освітньої середовища, а з іншого − збіль-
шує вимоги до учасників освітнього про-
цесу та специфіки їхньої міжособистісної 
взаємодії.
Поняття «освітнє середовище» відобра-

жає залежність розвитку особистості сту-
дента від організації педагогами навчання 
і виховання у процесі здобуття ним вищої 
освіти. Зміст явища «освітнє середовище» 
лежить у сутнісному полі поняття «серед-
овище». Полісемантичність вихідного 
по  няття послужила причиною багатьох 
ви значень дефініції «освітнє середови-
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У статті розглянуто теоретичні основи понять «освітнє 
середовище» та «психологічна безпека». Актуальність сучасних 
завдань вищих навчальних закладів підсилюють завдання питань 
забезпечення психологічної безпеки як одного з найважливіших 
факторів ефективного функціонування на рівні освітнього серед-
овища та учасників навчального процесу.

Ключові слова: освітнє середовище, психологічна безпека, ви-
ший навчальний заклад, учасники навчального процесу, реформу-
вання системи освіти.

В статье рассмотрены теоретические основы понятий «об-
разовательная среда» и «психологическая безопасность». Акту-
альность современных задач высших учебных заведений усилива-
ют задачи вопросов обеспечения психологической безопасности 
как одного из важнейших факторов эффективного функциони-
рования на уровне образовательной среды и участников учебного 
процесса.

Ключевые слова: образовательная среда, психологическая 
безопасность, высшее учебное заведение, участники учебного про-
цесса, реформирование системы образования.

The article examines the theoretical foundations of the concepts of 
«educational environment» and «psychological safety». The contempo-
rary relevance of the objectives of higher education enhance the task 
of ensuring psychological security as one of the most important factors 
for effective functioning at the level of the educational environment and 
the participants of the educational process.

Keywords: educational environment, psychological security, high-
er educational institution, the participants of the educational process, 
reform of the education system.
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îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 

çàêëàä³â â óìîâàõ ðåôîðìóâàííÿ 
ñèñòåìè îñâ³òè



205

 Актуальні проблеми психології

ще», що співіснують у науці. Дефініцію 
«середовище» в загальному значенні розу-
міють як оточення, систему, умови тощо. 
Найчастіше навколишнє середовище роз-
глядають як сукупність об’єктивних явищ, 
які оточують людину і взаємодіють із нею. 
Феномен психологічної безпеки стосов-

но освітнього середовища вищих навчаль-
них закладів є інтегративним в реальну 
освітню практику.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Характеристика взаємовідносин люди-

ни та середовища знайшла відображен-
ня у концепціях Р. Бейкера, Е. Брунсвіка, 
Дж. Гібсона, К. Левіна, Д. Стоколса, Г.П. 
Щедровицького.
Роботи з проблем безпеки мислителів 

минулого (Платон, Аристотель, Цицерон 
і багато інших) і дослідження сучасни-
ків (В.Г. Волович, Г. Силласте, В.А. Мед-
ведєв, Д.Г. Негодов, А.С. Прудников, Л.В. 
Брусніцин, М.В. Грищенко, та інші) свід-
чать про те, що безпека розглядається як 
захищеність від природних і суспільних 
катаклізмів, так в якості такого стану жит-
тєдіяльності людини, за якого в часі не 
знижується ймовірність досягнення голов-
ної життєвої мети. 
Дослідник освітнього середовища 

В.А. Ясвін дає так визначення: «Освітнє 
середовище – це система впливів і умов 
формування особистості, а також можли-
востей для її розвитку, що містяться в 
со ціальному і просторово-предметному 
оточенні» [1, с. 17]. Термін «освітнє се-
редовище вищого навчального закладу» 
А.І. Каташов трактує як сукупність ду-
хов но-матеріальних умов його функціо-
нування, що забезпечує саморозвиток 
вільної та активної особистості студента, 
реалізацію творчого потенціалу його осо-
бистості. Освітнє середовище висту пає 
функціональним і просторовим об’єд-
нанням суб’єктів освіти, між якими вста-
новлюються тісні різнопланові групові 
взаємозв’язки, і може розглядатися як мо-
дель соціокультурного простору, в якому 
відбувається становлення особистості [2, 
с. 8 ].

Аналіз досліджень низки авторів засвід-
чив, що ефективність освітнього процесу 
залежатиме від показника психологічної 
безпеки освітнього середовища [3; 4; 5; 6]. 
Концепція психологічної безпеки освіт-
нього середовища дає змогу проектувати 
систему поглядів на забезпечення безпеки 
учасників від загроз позитивному розви-
ткові та психічному здоров’ю в процесі 
педагогічної взаємодії.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Недостатньо дослідженою в Україні 

за лишається проблема психологічної без-
пеки освітнього середовища вищих нав-
чальних закладів, зокрема, проблема за-
безпечення рівня підготовки конкуренто-
спроможних фахівців, що вимагає поряд 
з високим рівнем освітніх послуг висо-
кий рівень психологічної безпеки вищих 
освітніх закладів, як запоруки створення 
умов навчання в сучасних реаліях життя.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Мета статті − теоретичний аналіз по-

няття «психологічна безпека освітнього 
середовища вищих навчальних закладів» 
у сучасних напрямах реформування осві-
ти України.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Стрімкість змін сучасного життя ви-

магає стрімкого зростання вимог до осо-
бистості ті її професіоналізму, більш ак-
туальними стають питання підвищення 
якості освіти. Вирішення цієї проблеми 
пов’язане з такими аспектами: модерні-
зація змісту освіти, оптимізація способів, 
технологій організації освітнього процесу, 
переосмислення цілей і результату освіти. 
Вказані аспекти спричиняють зміни освіт-
нього середовища, підвищують вимоги до 
учасників освітнього процесу та специфі-
ки їхньої міжособистісної взаємодії.
Освіта виконує соціокультурні функції: 

соціалізації особистості та спадкоємнос-
ті поколінь; спілкування й долучення до 
світових цінностей, досягнень науки і тех-
ніки; розвитку й становлення людини як 
особистості, суб’єкта й індивідуальності; 
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формування духовності людини та її сві-
тогляду, ціннісних орієнтацій і моральних 
принципів.
Освітнє середовище – це сукупність 

об’єктивних зовнішніх умов, факторів і со-
ціальних об’єктів, необхідних для успіш-
ного функціонування освіти. Це система 
впливів і умов формування особистості, 
а також можливостей для її розвитку, що 
містяться в соціальному і просторово-
предметному оточенні. Освітнє серед-
овище є частиною життєвого, соціального 
середовища людини. Навчальні закла-
ди як соціальний інститут суспільства є 
суб'єктами безпеки, і важливість вивчен-
ня психологічної безпеки особистості в 
освітньому середовищі визначається тим, 
що вони, включаючи в себе підростаюче 
покоління, дорослих і сім'ю, здатні будува-
ти свою локальну (приватну) систему без-
пеки як через навчання і виховання, так і 
через вирішення завдань розвитку.
Проблема взаємодії людини з навко-

лишньою дійсністю має давню традицію 
в психологічних дослідженнях. Цій темі 
присвячена велика кількість публікацій 
(Б.Г. Ананьєв, М.М. Бахтін, Л.С. Вигот-
ський, Д.А. Леонтьєв, В.Н. Панфьоров, 
С.Л. Рубінштейн, В.І. Слободчиков та 
інші).
Значний внесок в осмислення психо-

логії освітнього середовища зробили: 
В.В. Авдєєв, Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андрєєва, 
Л.Ф. Бурлачук, І.В. Дубровіна, Є.І. Ісаєв, 
Е.А. Клімов, Б. Краус, Б.Ф. Ломов, В.А. 
Ле він, М.В. Осоріна, А.А. Реан, В.І. Сло-
бодчиков, Д.І. Фельдштейн, Е. Фромм, 
Д.Б. Ельконін, В.А. Ясвін та інші, вивча-
ючи проблему створення умов, за яких 
освітнє середовище буде психологічно 
найбільш безпечним, аналізуючи роль 
спадкових і соціальних чинників у процесі 
формування особистості.
У науці визначено термінологічний ряд, 

який використовується в контексті понят-
тя «середовище»: «людське середовище», 
«навколишнє середовище», «життєве се-
редовище» тощо [1]. Освітнє середовище 
– це суттєвий елемент соціуму, цілеспря-
мовано організований, керований, полі-
функціональний, у межах якого учасники 

усвідомлюють себе як соціально розвине-
ні цілісності. 
Процес створення освітнього середо-

вища виводиться з філософського і пси-
холого-педагогічного трактування взаємо-
залежності між розвитком особистості 
та середовищем її життя. Основою роз-
роблення наукових підходів до створен-
ня середовищ, у яких розвивається сту-
дент, є вчення Л.С Виготського, С.Л. Ру  -
бінштейна та інших психологів. Ідея де-
термінізму С.Л. Рубінштейна є принци-
пом якісно ускладнених залежностей 
зовнішнього і внутрішнього на різних 
рівнях розвитку людини в середовищі, 
що її оточує. Впливи навколишнього се-
редовища, і серед них вся сукупність 
суспільних відносин, перенесені всере-
дину, стають властивостями особистості, 
динамічними та взаємодіючими за своїм 
характером (К.О. Абульханова-Славська, 
А.В. Брушлинський, Л.С. Виготський). 
Інтеріоризація соціальних відносини між 
людьми є основою розвитку особистості. 
Трансформації особистості студентів ви-
щих навчальних закладів породжуються 
зовнішньою, практичною діяльністю, а в 
освітньому середовищі повинні створю-
ватися умови для їх предметно-практичної 
діяльності.
Термін «освітнє середовище вищого на-

вчального закладу» використовується в ро-
зумінні сукупності духовно-матеріальних 
умов його функціонування, що забезпе-
чують саморозвиток вільної та активної 
особистості студента, реалізацію творчо-
го потенціалу його особистості. Освітнє 
середовище виступає функціональним і 
просторовим об’єднанням суб’єктів осві-
ти, між якими встановлюються тісні різ-
нопланові групові взаємозв’язки, і може 
розглядатися як модель соціокультурного 
простору, в якому відбувається становлен-
ня особистості [1].
Психологізація освітнього середовища з 

метою збереження та зміцнення здоров'я її 
учасників, створення в освітньому закладі 
безпечних умов праці та навчання, захист 
від усіх форм дискримінації можуть ви-
ступати альтернативою агресивності со-
ціального середовища, психоемоційному 
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і культурному вакууму, наслідком яких є 
зростання соціогенних захворювань. Важ-
ливою умовою зниження числа стресових 
ситуацій у педагогічній практиці є забез-
печення психологічної безпеки при взає-
модії учасників освітнього середовища. 
Концепція психологічної безпеки освіт-

нього середовища дає змогу проектувати 
систему поглядів на забезпечення безпеки 
учасників від загроз позитивному розви-
ткові та психічному здоров’ю в процесі 
педагогічної взаємодії . Соціальна безпе-
ка, до структури якої входить і психоло-
гічна безпека особи, означає ефективне 
виконання соціальними інститутами своїх 
функцій, спрямованих на задоволення по-
треб, інтересів, цілей населення країни [3]. 
Але поняття «психологічна безпека» не 

є однорідним, так, Т.С. Кабаченко розгля-
дає психологічну безпеку «як самостійне 
вимірювання в загальній системі безпеки, 
являє собою стан інформаційного серед-
овища і умов життєдіяльності суспільства, 
не сприяє порушенню психологічних пе-
редумов цілісності соціальних суб’єктів, 
адаптивності їх функціонування і розви-
тку» [5]. Під психологічною безпекою І.О. 
Баєва розуміє стан освітнього середови-
ща, вільний від проявів психологічного 
насильства у взаємодії, що сприяє задо-
воленню потреб в особистісно-довірчому 
спілкуванні, що створює референтну зна-
чущість середовища і забезпечує психічне 
здоров’я включених у неї учасників [3]. 
Дослідник Р.В. Грачов розуміє психологіч-
ну безпеку як «стан захищеності психіки 
від впливу різноманітних інформаційних 
факторів, що перешкоджають або усклад-
нюють формування та функціонування 
адекватної інформаційно-орієнтованої 
основи соціальної поведінки людини і в 
цілому життєдіяльності в сучасному сус-
пільстві, а також адекватної системи її 
суб’єктивних (особистісних, суб’єктивно-
особистісних) відносин до навколишнього 
світу і самому собі» [4].
Структуру психології безпеки розгля-

дають у двох аспектах: психологічна без-
пека середовища і психологічна безпека 
особи. Психологічна безпека є інтегратив-
ною категорією, оскільки її розглядають із 

декількох площин: як процес, як стан, як 
характеристика особистості; а також на 
декількох рівнях: на рівні суспільства, на 
рівні локального середовища мешкання, 
на рівні особистості.
На думку І.О. Баєвої існують два голо-

вні системоутворювальні види безпеки – 
фізична та психологічна, а всі інші «нани-
зуються» на них як на стрижень. У такому 
разі є можливість розділяти суб’єктивні й 
об’єктивні причини та фактори, що сприя-
ють або перешкоджають збереженню без-
пеки людини та фізичного і соціального 
середовища, що її оточують [7]. 
Психологічну безпеку на сьогодні мож-

на визначити як: 
 стан збереження психіки людини;
 збереження цілісності особистості, 

адаптивності функціонування людини, со-
ціальних груп, суспільства;
 сталий розвиток і нормальне функ-

ціонування людини у взаємодії з середо-
вищем (уміння захиститися від загроз і 
вміння створювати психологічно безпечні 
відносини);
 можливості середовища і особистості 

щодо запобігання та усунення загроз;
 стан середовища, що створює захи-

щеність або вільний від проявів психоло-
гічного насильства у взаємодії, що спри-
яє задоволенню потреб в особистісно-
довірчому спілкуванні, що створює ре-
ферентну значущість/причетність до се-
редовища і забезпечує психічне здоров'я 
включених у неї учасників.
Таким чином, психологічна безпека 

особистості та середовища невіддільні 
один від одного. 
Критеріями психологічної безпеки є:
 референтна значимість середовища 

(відображена в позитивному ставленні до 
неї);
 задоволеність міжособистісним спіл-

куванням;
 захищеність від психологічного на-

сильства.
Освітнє середовище є частиною жит-

тєвого, соціального середовища людини. 
Вищі навчальні заклади, як соціальний 
інститут суспільства, покликані випуска-
ти «надскладний продукт» – психологічно 
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здорову особистість, що володіє професій-
ною компетентністю і потребує для свого 
«створення» індивідуальних технологій. 
Випускники повинні бути конкуренто-
спроможними на ринку праці не тільки в 
Україні, а й у всьому європейському про-
сторі, тому основна орієнтація вищих на-
вчальних закладів спрямована на кінцевий 
результат: знання й уміння випускників 
повинні бути застосовані і практично ви-
користані на користь усієї Європи. 
Психологічна безпека в освітньому се-

редовищі може знижуватися через ризики: 
фактор умов навчання (реальні умови на-
вчального процесу: освітлення, розміри 
навчальних меблів, вентиляція навчаль-
них приміщень – усе, що підлягає гігієніч-
ному нормуванню); фактор навчального 
навантаження (інформаційна сторона на-
вчального процесу та організація навчан-
ня); фактор взаємин (узагальнює стиль 
взаємин педагога та студента, включаю-
чи оцінку результатів його навчальної ді-
яльності, а також взаємини з батьками). 
У цьому контексті можна говорити про 
психологічний ризик, обумовлений ви-
користанням потенційно небезпечних 
психолого-педагогічних технологій (або 
їх повною відсутністю). Звідси вкрай ак-
туальним стає питання психологічної без-
пеки або культури психологічної безпеки 
у взаємодії учасників освітнього серед-
овища.
Вимоги до психологічної безпеки слід 

задавати з позицій тих учасників, в інтер-
есах яких вона підтримується. У найпро-
стішому випадку це студент, батько, педа-
гог. Якщо ситуація або вся обстановка в 
установі небезпечні хоча б в однієї з цих 
позицій, вона неминуче починає станови-
ти загрозу й для інших, хоча такі побічні 
дії можуть бути відкладені в часі. Тим не 
менш, остаточно сформулювати вимоги до 
середовища в принципі неможливо, та їх 
виявлення доводиться повторювати щора-
зу зі зміною середовища.
Для студентського віку є характерною 

кризова насиченість, ознаками якої мо-
жуть бути: сильна фрустрація через неза-
доволені потреби; загострення рольових 
конфліктів «студент − викладач», «студент 

− студент»; ціннісно-смислова невизначе-
ність, неструктурованість особистості; 
ін  фантильність [8]. Кризи, що переживає 
студент, можуть призводити до зниження 
психологічної безпеки особистості, спри-
чинити деструктивні та психотравмуючі 
наслідки.
Слід ураховувати той факт, що вищий 

навчальний заклад є поєднанням різних 
характерів, життєвих траєкторій, ситуацій 
тощо, якщо для однієї людини ця різно-
рідність є прийнятною та безпечною, то 
для іншої вона може бути загрозливою та 
небезпечною. Однією з істотних психоло-
гічних небезпек в освітньому середовищі 
є незадоволення важливої базової потре-
би в особистісно-довірчому спілкуванні, 
і як наслідок – схильність до деструктив-
ної поведінки, негативне ставлення до 
освітніх установ і порушення психічного 
та фізичного здоров’я. З точки зору І.В. 
Абакумової та В.В. Супріянової, «в ор-
ганізаційному аспекті загрозу здоров’ю 
учасників освітнього середовища створює 
нерозвиненість системи психологічної 
допомоги як неефективність діяльності 
служби супроводу в системі освіти» [9, с. 
15-23]. Вирішення проблем психологічної 
безпеки в освітньому середовищі, згідно 
з дослідженнями зарубіжних психологів, 
може також здійснюватися через програми 
поліпшення міжособистісної взаємодії та 
навчання соціальним навичкам. Дефіцит 
соціальних навичок може бути зменшений 
шляхом опрацювання характеристик гру-
пи, які є джерелом міжособистісних про-
блем, і збільшенням мотивації (бажання) 
ефективно справлятися з такими пробле-
мами.
Освітнє середовище становить основу 

життєздатності будь-якого співтовариства 
і тому важливість вивчення, моделювання 
і проектування середовища, де відбуваєть-
ся виховання та формування особистості, 
де всі її учасники можуть відчувати захи-
щеність і задоволення основних потреб, 
виходить на перше місце у зв’язку з необ-
хідністю створення умов і виховання під-
ростаючого покоління, яке в найближчому 
майбутньому становитиме основу суспіль-
ства [10]. Створення та забезпечення пси-



209

 Актуальні проблеми психології

хологічної безпеки в освітньому середови-
щі може сприяти професійному розвитко-
ві її учасників і виступати профілактикою 
асоціальної та кримінальної поведінки.
Основною метою реформування вищої 

освіти в Україні є забезпечення психолого-
педагогічних умов для саморозвитку і са-
мореалізації студента як суб’єкта освіт-
нього процесу та майбутньої професійної 
діяльності. На думку Л.Г. Подоляк та В.І. 
Юрченко, студентам, порівняно з іншими 
групами молоді цього віку, притаманні 
такі риси: вищий освітній рівень, велике 
прагнення до знань, висока соціальна ак-
тивність, досить гармонійне поєднання 
інтелектуальної та соціальної зрілості [8].
Отже, доцільним є комплексний підхід 

до забезпечення психологічної безпеки 
освітнього середовища вищих навчальних 
закладів: це запобігання (короткострокова 
перспектива) і попередження (довгостро-
кова перспектива) психологічних ризиків і 
загроз. Об’єктивністю є той факт, що оста-
точне виключення загроз неможливе, про-
те актуальним залишається гасло: «Хто 
попереджений, той озброєний». Украй 
важливо для керівників вищих навчальних 
закладів при організації освітнього про-
цесу закладати спосіб оцінки такої діяль-
ності. Ризики повинні бути чітко форма-
лізовані й описані з урахуванням їхнього 
поповнення зі зміною поколінь та соціаль-
ного середовища. При цьому перелік ризи-
ків, їх причин і наслідків повинен виступа-
ти не універсальним реєстром, а швидше 
«кадастром», тобто включати прив’язку до 
місцевості: часто психологічні ризики ви-
значені місцевими умовами, специфікою 
студентської спільноти, локальної культу-
ри або окремого закладу.

Âèñíîâêè
Вищі навчальні заклади випускають до-

сить «складний за змістом продукт» – ви-
пускників, які повинні бути конкуренто-
спроможними на ринку праці не тільки в 
Україні, а й у всьому європейському про-
сторі, тому основна орієнтація вищих на-
вчальних закладів спрямована на кінцевий 
результат: знання й уміння випускників 
повинні бути застосовані і практично ви-
користані на користь усієї Європи.
Психологічні умови вирішення цього 

складного завдання полягають у тому, що 
вищі навчальні заклади, як соціальний ін-
ститут суспільства, є суб’єктами безпеки, 
і важливість вивчення психологічної без-
пеки особистості в освітньому середовищі 
визначається тим, що вони, включаючи в 
себе учасників освітнього простору, здат-
ні будувати власну систему психологічної 
безпеки як через навчання і виховання, так 
і через вирішення завдань розвитку. Якість 
освітнього середовища визначається його 
здатністю забезпечувати всім учасникам 
освітнього процесу систему можливостей, 
пов’язаних із задоволенням їхніх потреб і 
трансформацією цих потреб у життєві цін-
ності, що актуалізує процес їхнього осо-
бистісного саморозвитку.
Отже, забезпечення рівня підготовки 

конкурентоспроможних фахівців потребує 
поряд із високим рівнем освітніх послуг 
високого рівня психологічної безпеки ви-
щих освітніх закладів як запоруки ство-
рення умов навчання. З метою забезпечен-
ня ефективного функціонування вищого 
навчального закладу необхідно підвищу-
вати якість комплексної системи заходів із 
психологічної безпеки на рівні всіх учас-
ників освітнього середовища.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Повсякденне життя людини утворює 

систему взаємодій. Соціальні відносини, 
суб’єктами яких вона є, зумовлені різно-
манітністю соціальних ролей. Соціальні 
відносини мають об’єктивний характер, 
але для кожної людини вони, відобража-
ючись у її внутрішньому світі, набувають 
особистісного сенсу, що виявляється у 
виконуваних нею соціальних ролях.
Нідерландський історик Йохан Гейзінга 

висунув сміливу думку про ігровий ха-
рактер повсякденної взаємодії людини. 
Концепція гри Й. Гейзінги цікавила вче-
них різних галузей знання. Перекладена 
багатьма мовами його праця «Homo 
ludens» («Людина, що грає») (1938 р.), 
завдяки своїй змістовій унікальності та 
гуманістичному спрямуванню, у 50-60-і 
роки справила величезний вплив на на-
уковий світ. На думку Й. Гейзінги, гра – це 
наше сьогодення, поза межами гри не за-
лишається нічого.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Питання міжособистісної взаємодії ці-

кавлять багатьох дослідників. Так, серед 
науковців, які займаються досліджен-
ням різних аспектів взаємодії людини є: 
Т.В. Дрожжина, І.В. Кошова, В.О. Леськов, 
А.М. Ячний та інші, предметом дослі-
дження яких є конфлікт як міжособистіс-
на взаємодія; Т.І. Ханецька, М.М. Назар, 
С.А. Михальська, В.А. Кручек та інші, у 
центрі наукових розвідок яких є такий різ-
новид взаємодії, як спілкування.
Теорія гри, ігрова концепція, власне 

гра, ігрова діяльність, філософські проб-
леми гри, психолого-педагогічні особ-
ливості формування ігрової діяльності 
та інші аспекти знайшли відображен-
ня в роботах таких вітчизняних учених, 
як С.І. Заболоцька, І.В. Гордієнко-Мит-
рофанова, Г.М. Казарова, С.В. Фера, 
О.Г. Зайченко та інші.
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У статті проаналізовано окремі положення ігрової 
концепції повсякденної взаємодії людини, деякі аспекти 
міжособистісної взаємодії індивіда з огляду на виконання 
ним системи соціальних ролей.
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В статье проанализированы отдельные положения 
игровой концепции повседневного взаимодействия челове-
ка, некоторые аспекты межличностного взаимодействия 
индивида с учетом выполнения им системы социальных 
ролей.

Ключевые слова: повседневное взаимодействие, игро-
вая концепция, социальная роль.

The article analyzes some of the position’s concept of 
everyday human interaction. Analyzed some aspects of the 
interpersonal interaction of the individual with regard to the 
fulfi llment of social roles.

Keywords: everyday interaction, game concept, a social 
role.
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Дослідження потребують різних аспек-

тів міжособистісної взаємодії індивіда з 
огляду на виконання ним системи соціаль-
них ролей.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − розкрити основні поло-

ження ігрової концепції міжособистісної 
взаємодії особистості у повсякденному 
житті та визначити умови, за яких вона 
здійснюється.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 
Історію ігрової теми у поясненні по-

всякденного життя сам Й. Гейзінга описує 
так: «...Правомірність огляду всієї люд-
ської культури sub special ludi – це щось 
більше, ніж просто риторичне порівняння. 
Думка ця зовсім не нова. Вона вже була в 
усіх на вустах на початку XVII ст., коли ви-
никла велика світова сцена. Від Шекспіра 
до Кальдерона і Расіна драма панува-
ла над усією поезією століття. Кожний 
поет, у свою чергу, порівнював світ з те-
атром, де кожний грає свою роль…» [2]. 
Міжособистісна взаємодія – це ланцюжок 
ролей, які виконує людина залежно від 
життєвих обставин і ситуацій.
Ервінг Гоффман, американський уче-

ний, спираючись на традицію сприйняття 
соціального життя як театру і захоплюю-
чись ідеями Й. Гейзінги, доводить мета-
фору «життя – це гра» своїм блискучим 
витонченим аналізом до універсального 
життєвого принципу, визначає, що життя 
кожної людини не що інше як система со-
ціальних ролей і взаємодій.
Як і у Й. Гейзінги, в основі концепції 

Е. Гоффмана лежить ідея гри як незапе-
речної передумови існування та взаємо-
дії людей, як необхідного способу соці-
ального життя. Ця ідея використовуєть-
ся для пояснення повсякденного життя 
людей. Здійснюючи аналіз цього життя 
Е. Гоффман висуває припущення, що іс-
нує майже повна аналогія між театраль-
ною грою акторів на сцені та взаємодією 
людей у реальній дійсності; між методами 

та виражальними засобами, якими корис-
туються і театральні актори, і індивіди як 
соціальні актори у щоденному житті [1].
Науковець застосовує театральну тер-

мінологію при аналізі щоденної взаємодії 
людини. Як ми бачимо, театральна тема 
та театральні атрибути присутні в нашому 
повсякденному житті. Це глядачі, сцена-
рій, ролі, декорації, костюми, трупа − усе 
наповнює тло щоденної міжособистісної 
взаємодії людини.
Міжособистісна взаємодія у буденному 

житті, на думку Е. Гоффмана, розглядаєть-
ся як суцільний ланцюг соціальних ситу-
ацій, що нагадують драматичні спектаклі. 
Соціальні актори в них прагнуть взаємо-
дії, прагнуть створювати й підтримувати 
позитивне враження у глядачів, викорис-
товуючи декорації, костюми, виражальні 
елементи своєї поведінки. Керуючи вра-
женнями інших про себе, індивід домага-
ється вигідної поведінки щодо себе і нор-
мальної взаємодії.
Коли індивід під час взаємодії отримує 

потрібну йому реакцію оточення, можна 
казати, що він ефективно виконав свою 
роль. Уміння людини ефективно спро-
ектувати ситуацію, домогтися бажаного 
враження про себе і очікуваних дій інших 
свідчить про її драматургійні здібності. Це 
означає, що вона володіє мистецтвом гри, 
мистецтвом досягати своєї мети, ефектив-
но управляти образами, враженнями ін-
ших людей за допомогою різноманітних 
виражальних засобів [3].

«Представлення себе y повсякденно-
му житті» (1959) – найвідоміша робота 
Е. Гоффмана, де він стверджує, що кожна 
людина – суб’єкт та об’єкт взаємодії. Вона 
прагне керувати своїми зовнішніми про-
явами й інформацією про себе, яку робить 
доступною для інших людей, намагаючись 
справити на них позитивне враження. У 
центрі уваги вченого – методи та засоби, 
якими користується людина у міжособис-
тісній взаємодії для створення, підтри-
мання й керування враженнями, які вона 
справляє на оточуючих. Автор ретельно 
аналізує драматургійні проблеми учасни-
ків взаємодії [3].
Однією з провідних проблем взаємо-
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дії індивіда у повсякденному житті, на 
думку Е. Гоффмана, є проблема щирості. 
Кожному з нас відомо з особистого досві-
ду, що існує різниця між зовнішністю лю-
дини та її особистісною сутністю, між на-
маганням здаватися кимось і справді бути 
кимось. Звичайно, людина може справля-
ти враження дружньої прихильності до ін-
шої і не бути їй другом.
Однак Е. Гоффман у своїй роботі дово-

дить, що між справжнім другом і тим, хто 
лише грає таку роль, немає суттєвих від-
мінностей, оскільки обидва зайняті «ви-
робленням враження» дружби. Науковець 
усвідомлює цю дилему, вона турбує його, 
питання щирості, довір’я до ролі, яку лю-
дина виконує, є чи не найголовнішими в 
його теорії.
Дотримуючись драматургійної перс-

пективи, бачимо, що щирість є частиною 
рольової гри та міжособистісної взаємо-
дії людини. Коли індивід грає роль, він 
відчуває потребу в тому, щоб спостері-
гачі сприймали серйозно те враження, 
яке він для них здійснює. Адже актор 
дає свій спектакль «заради інших лю-
дей» [3].
Справедливим є і зворотне: людина по-

требує віри у враженні, яке створює ото-
чення. Нормальна взаємодія розрахована 
саме на очікування щирості партнерів. 
Кожна людина завжди і всюди більш-менш 
свідомо грає свою роль. Через ці ролі ми 
пізнаємо один одного і самих себе. Так, 
коли ми вчимося грати роль, то вчимося й 
вірити в цю роль; роль стає часткою нас, 
нашим справжнім «Я», інтегральною час-
тиною нашої особистості, і ми вчимося пе-
реконливо подавати її для інших.
Соціальні спектаклі повинні бути пере-

конливими та реалістичними, у них не по-
винно бути місця постійній підозрілості, 
яка руйнує нормальну взаємодію; глядачі 
повинні вірити, що актори щирі у біль-
шості своїх експресивних проявів [3].
Кожний із нас як член аудиторії знає, що 

враження, створюване виконавцем ролі, 
може бути справжнім чи хибним, щирим 
чи удаваним. Тому ми часто приділяємо 
особливу увагу тим елементам спектаклю, 
які нелегко підробити.

Здійснюючи взаємодію, людина, яка, за 
виразом Е. Гоффмана, є «чесним» акто-
ром, не усвідомлює, що грає роль, й іден-
тифікує себе з роллю, водночас «цинік» 
чітко розуміє, що грає роль, яка не відпо-
відає його сутності. Лицемірна людина по-
казує хибний зовнішній образ із тим, щоб 
ввести в оману, саме тому ми говоримо 
про суперечність між зовнішністю та ре-
альністю. Адже під час міжособистісної 
взаємодії людина може справити неправ-
диве враження, користуючись реальною 
технікою – певними методами, за допо-
могою яких у щоденному житті люди за-
безпечують щирість ситуації. У спектаклі 
циніка в будь-який момент може статися 
подія, яка видасть його і заперечить усе те, 
що він відкрито подає; наслідком цього є, 
як правило, приниження і навіть остаточ-
на втрата репутації.
Зазначимо, що для своєї нетрадиційної 

моделі взаємодії Е. Гоффман використав 
театральну термінологію. Він говорить 
про театр, акторів і глядачів, шаблони і 
ролі,  сцену і лаштунки, драматургійні за-
соби і драматургійну майстерність [3].
Соціальне життя за театральною версі-

єю розглядається як послідовне поєднання 
міні-драм, адже кожна соціальна взаємодія 
– це певний вид спектаклю з його власни-
ми правилами.
Так, поняття «спектакль» включає в 

себе діяльність індивіда, яка відбувається 
протягом тривалого часу перед колом спо-
стерігачів і яка впливає на них, а також за-
знає зворотного впливу. Під час спектаклю 
індивід цілеспрямовано чи мимоволі вико-
ристовує виражальні засоби стандартного 
виду – особливе оточення, певну зовніш-
ність і манеру поведінки, які формують 
«обличчя» спектаклю.
Протягом більшості наших взаємодій 

ми перебуваємо «на сцені у своєрідній 
п’єсі». Ми взагалі актори, які повинні до-
тримуватися сценарію, передбаченого че-
рез рольові приписи. Суспільство розпо-
діляє ролі та нагороджує нас за сумлінне 
або карає за погане їх виконання. Індивід 
як суб’єкт взаємодії, як соціальний актор, 
творить своє життя. Він відповідальний і 
вільний суб’єкт свого життя, тому наскіль-
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ки вдало воно складається, залежить і від 
його драматургічних здібностей.
Гоффман найчастіше називає індивіда 

виконавцем (performer), оскільки той ви-
конує певну роль і справляє своїми вира-
жальними діями певне враження. Актор 
дає виставу перед публікою (або гляда-
чами, аудиторією). У театральній моделі 
остання посідає центральне місце: по-
перше, без публіки театр взагалі не іс-
нує; по-друге, вона має значну владу над 
результатом рольової гри, адже успіх теа-
тру визначається тим, чи схвалить публі-
ка спектакль, виконання і той образ ролі, 
який створив актор.
Виконання розглядається як активність 

певного учасника за певних обставин 
взаємодії, яка має на меті певним чином 
вплинути на інших учасників. Партія, або 
шаблон, – це наперед визначений склад 
дій, які розгортаються в процесі виконан-
ня і які можуть виконуватися актором за 
інших обставин. Соціальна роль – приве-
дення до дії прав і обов’язків, пов’язаних 
з певним статусом. Соціальна роль міс-
тить одну або кілька партій, і кожну з них 
виконавець може зіграти за низки обста-
вин перед аудиторією одного й того само-
го типу.
Відомо, що в театрі спектакль завжди 

виконується театральною трупою. У по-
всякденній взаємодії часто не окремі інди-
віди виступають перед глядачами, а двоє і 
більше, тобто команда. Команда – це будь-
який набір індивідів, які кооперуються 
щодо постановки окремих повсякденних 
діяльностей. У цьому разі індивід діє не 
як самостійний і незалежний виконавець, 
а як член команди (сім’ї, компанії друзів, 
професійної групи, клубу, спортивної ко-
манди), виконуючи обов’язкову, приписа-
ну йому роль, дотримуючись лінії пове-
дінки команди, а не своєї власної. Усі ми 
граємо спеціалізовані, парні ролі в сім’ї 
(наприклад, батьків і дітей, брата і сестри, 
чоловіка і дружини), у колі друзів, серед 
сторонніх (водій і пасажир, покупець і 
продавець), на роботі, у школі тощо.
Кожний спектакль має просторове 

оформлення – сцену, де виконавець і його 
партнери грають свої партії перед гляда-

чами, і залаштунковий простір, де актори 
відпочивають і готують виставу [3].
Отже, театральна модель Е. Гоффмана, 

модель щоденної взаємодії людини з ото-
чуючим світом є досить переконливою, 
оскільки він детально аналізує всі атрибу-
ти театру, знаходячи їхні аналоги у повсяк-
денному житті.
Визначимо роль і місце в повсякденній 

взаємодії людини такого атрибуту, як «об-
личчя» спектаклю.
Зауважимо, що протягом кожного спек-

таклю індивід мимоволі чи навмисно ви-
користовує стандартне виражальне осна-
щення, яке Е. Гоффман називає важким 
для перекладу українською мовою словом 
«front» (фасад, перед, обличчя) [1].
Це та частина спектаклю індивіда, яка 

допомагає глядачам визначити ситуацію. 
З конкретною метою використовуються 
типові, загальноприйняті частини «облич-
чя». Оточення, художнє оформлення спек-
таклю (setting) – це та частина «обличчя», 
що містить меблі, декорації, їх розташу-
вання у просторі та допоміжні предмети 
(тенісна ракетка, букет квітів, набір про-
фесійних інструментів тощо).
Нерідко певне оточення є обов’язковою 

складовою вистави, без нього виконавець 
не може розпочати гру, наприклад: вій-
ськовий парад – без військової техніки, 
екскурсію – без музею, придбання по-
купок – без магазину і товарів. Більшість 
професійних діяльностей потребують спе-
цифічного оточення (лікарня, школа, мага-
зин, завод тощо).
Поняття «personal front» (особистий фа-

сад, персональне обличчя) вживають, щоб 
позначити інші предмети виражального 
оснащення, які ми найчастіше ідентифі-
куємо з виконавцем. Наше «персональне 
обличчя» становлять стать, вік, національ-
ні ознаки; одяг, зачіска, косметика; знаки 
розрізнення за посадою чи званням; комп-
лекція, зріст, осанка; вираз обличчя, хода, 
жести, стиль мовлення.
Деякі з цих сигнальних засобів, напри-

клад стать і вік, відносно постійні і про-
тягом певного часу не варіюють від однієї 
ситуації до іншої. Інші виражальні засоби 
(жести, вираз обличчя) рухливі і можуть 



215

 Актуальні проблеми психології

багато разів змінюватися протягом спек-
таклю.
Іноді у «персональному обличчі» роз-

різняють зовнішній вигляд (appearance) і 
спосіб дій (manner). Зовнішність свідчить 
про соціальні статуси виконавця. Спосіб 
дій інформує глядача про інтеракційну 
роль, яку актор має намір грати в наступ-
ній ситуації. Так, зарозумілий, агресивний 
характер дій може справити враження, що 
виконавець хоче бути лідером, який орга-
нізовує взаємодію і впливає на її перебіг. 
М’яка, перепрошуюча манера поведінки 
справляє враження, що виконавець має 
намір наслідувати ініціативу, приклад ін-
ших [3].
Звичайно ми очікуємо узгодженості між 

зовнішністю і способом дій. Майстерно 
керуючи ними, намагаємося постати пе-
ред партнерами і глядачами під час різно-
манітних соціальних взаємодій у найспри-
ятливішому світлі. Готуючись до зустрічі, 
бажаємо створити таке «персональне об-
личчя», яке максимально відповідатиме 
конкретній ситуації взаємодії та очікуван-
ням конкретної аудиторії, справлятиме до-
бре враження.
Одяг – звичайна складова повсякден-

ної взаємодії – є предметом дослідження 
Е. Гоффмана. Дотримуючись драматургій-
ної моделі, він стверджує, що одяг, у який 
ми зараз вдягнені, не випадковий. Ми має-
мо певну думку про себе, про те, що собою 
являємо. Через одяг повідомляємо іншим 
деякі аспекти власної «Я-концепції».
Обираючи і приміряючи в магазині одяг, 

почуваємося в деяких речах комфортно, в 
інших − ні. Одяг, який дає відчуття зруч-
ності, збігається деякою мірою з «реаль-
ним Я», відповідає певній інтегральній 
думці, яку ми маємо про себе. Проте одяг 
не лише щось говорить іншим про нашу 
«Я-концепцію», він є також костюмом ак-
тора, через який ми повідомляємо іншим 
про нашу ідентичність, унікальність, інди-
відуальність.
Для безконфліктного спілкування по-

трібно, щоб ніхто не помилявся щодо со-
ціального статусу партнера. За допомогою 
одягу людина інформує оточуючих про 
різні складові свого соціального статусу, 

такі, як вік, стать, професія, відносний до-
статок. З роками одяг та імена змінюються 
відповідно до наших статусних (вікових, 
професійних) змін. Наприклад, «Оленка» 
стає «Оленою», «пані Оксамитною». Її 
одяг набуває змін – від дитячих повзунків 
до шкільної форми, студентської футбол-
ки, ділового костюма. Одяг допомагає ви-
значити мінливі статуси та впливає на сце-
нарій взаємодії людини у повсякденному 
оточенні.
Отже, одяг дає змогу індивіду зробити 

повідомлення про свій соціальний статус 
і визначити соціальну ідентичність інших, 
правлячи за натяк для взаємодії. Завдяки 
повідомленню через одяг ми знаємо, що 
нас очікує в окремих ситуаціях.
Так, міліцейська форма або білий ха-

лат невербально повідомляють про про-
фесійну ідентичність міліціонера і лікаря. 
Підлітки часто демонструють свою на-
лежність до певної групи екзотичними за-
чісками, виколюваннями, значками тощо. 
Тоді «свої» легко розпізнають їх як членів 
братства, а «чужі», орієнтуючись на сим-
воли, готуються до специфічного спілку-
вання та взаємодії.
Одяг, певні символи, весь зовнішній ви-

гляд повідомляють інформацію, яка готує 
нас до взаємодії. Якщо, відчинивши двері 
незнайомцеві, побачимо:

1. людину в чорній масці з ножем у руці 
– наступної миті ми намагатимемося зачи-
нити двері або покликати на допомогу;

2. виснажену, знедолену жінку – ми 
очікуватимемо прохання про допомогу;

3. імпозантного чоловіка в діловому 
костюмі – припустимо, що це діловий 
партнер батька.
Ця перша реакція зумовлена мину-

лим досвідом і соціальними стереотипа-
ми, засвоєними в дитинстві із розповідей 
батьків, дитячих страшилок, телепередач 
тощо. Однак одяг людини, що стоїть перед 
нашими дверима, може дезінформувати 
нас. Наприклад, діловий костюм поважно-
го чоловіка може маскувати наміри злодія, 
бідно одягнена жінка простягне загубле-
ний нами гаманець, людина в масці може 
виявитися добрим приятелем, який спро-
бував так безглуздо пожартувати.
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Наші повсякденні взаємодії послідов-
ні, один спектакль іде за іншим. Така по-
слідовність соціальних ситуацій (сімей-
ний сніданок, потім університетські занят-
тя, спортивний клуб, вечірка) часто перед-
бачає зміну зовнішнього вигля ду, оскільки 
«персональне обличчя» є ін тегральною 
частиною нашого подан ня себе. Ми одя-
гаємо уніформу або діло вий костюм, щоб 
показати іншим (і собі, можливо, також), 
що є індус т рі альними робітниками або 
бізнесме нами. Щоб продемонструвати, 
що ми готові відпочивати, можемо взу-

тися лижні черевики, тенісні туфлі або 
капці [3].

Âèñíîâêè
У статті розкрито основні положення 

ігрової концепції міжособистісної взаємо-
дії людини у повсякденному житті. Серед 
яких: повсякденне життя кожної людини − 
це система соціальних ролей і взаємодій.
Визначено, що соціальна взаємодія має 

ознаки театральності, адже індивід ви-
конує роль, має глядачів, певні атрибути 
(сцена, лаштунки, реквізит тощо), які ви-
значають перебіг взаємодії.
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Постановка проблеми 
Актуальність проблеми професійної 

успішності обумовлена змінами в усіх сфе-
рах суспільного життя України. Важливу 
роль у цих процесах відіграють профе-
сійно успішні особистості, здатні змінити 
фаховий імідж України. Існує нагальна 
потреба в дослідженні психологічних за-
сад професійної успішності з точки зору 
узгодження особистісних і суспільних ви-
мог, фахового та особистісного розвитку 
викладачів вищої школи, адже досягнення 
викладачами професійної успішності є за-

порукою якісної підготовки майбутніх фа-
хівців. Такі дослідження потребують сис-
темного аналізу напрацювань науковців 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 напрями нау-

кового дослідження, що сприяють роз-
робленню проблеми професійної успіш-
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У статті обґрунтовано актуальність дослідження про-

блеми професійної успішності, проаналізовано теоретико-
методологічні підходи до вивчення феномену професійної 
успішності викладача. Описано погляди науковців на зміст по-
няття професійної успішності викладача, чинники та показни-
ки такої успішності. Накреслено перспективи подальших до-
сліджень професійної успішності викладачів вищих навчальних 
закладів. 

Ключові слова: професійна успішність, професіоналізм; 
особистісний, 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 профессиональной успешности препо-
давателя, условия и показатели такой успешности. Начерчены 
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 profes-
sional success rate issue, analyzes theoretical and methodological 
approaches 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 profes-
sional success rate.    
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ності викладача вищого навчального за -
кладу. Значне місце серед таких дослі-
джень займає психологічне осмислення 
проблеми професійної діяльності (праці 
Т. Антоненко, І. Беха, О. Бондарчук, Н. 
Во  лянюк, О. Журавльова, Л. Зайцевої, 
Л. Ка рамушки, В. Ликової, Г. Ложкіна, 
В. Нос кова, В. Панка, В. Семиченко, С. 
Смир нова, Д. Фельдштейна та інших), у 
тому числі готовності освоєння нових га-
лузей знань, особистісного та професій-
ного розвитку (Р. Бойс, О. Бородуліна, 
Г. Васянович, О. Величко, В. Іващенко, 
Є. Крігер, А. Портнова, В. Слобожчиков, 
Л. Спіцина, Т. Траверсе). 
Значний науковий інтерес становлять 

дослідження психології професіоналіз-
му, зокрема: психологія праці як загаль-
нотеоретична проблема (М. Армстрон, 
О. Бондарчук, Н. Волянюк, Г. Ложкін, 
Н. Лукашевич, М. Пряжников, В. Толочек 
та інші.); психологія кар’єри та професій-
ного розвитку (Г. Балл, О. Бондарчук, А. 
Деркач, С. Дружилов, Е. Зеєр, О. Іванова, 
Л. Карамушка, Є. Клімов, А. Маркова, 
Л. Мітіна, Г. Нікіфоров, Ю. Поваренков, 
Ю. Швалб та інші); психологічні аспек-
ти професійної ідентичності (Г. Балл, 
Н. Во лянюк, В. Зливков, С. Копилов, 
Г. Лож кін, В. Луніна, М. Марунець, В. 
Се миченко, О. Фонарьов та інші); профе-
сійна компетентність (А. Ангеловський, 
Р. Бояцис, О. Брюховецька, В. Єнгаличев, 
Л. Колбасова, Д. Махотін, Дж. Равен, 
Ю. Фролов, Т. Хайленд, Ю. Швалб та ін-
ші); мотивація професійної діяльності 
(І. Арендачук, Ж. Вірна, М. Овчинніков, 
Т. Приходько, І. Трушина, Д. Циринг та 
інші); самовдосконалення як психологіч-
на проблема  розвитку професіоналізму 
(Г. Балл, В. Семиченко, Л. Карамушка, 
С. Максименко, В Моргун, Т. Титаренко, 
О. Філь, Н. Чепелєва та інші); інші аспек-
ти (рівні, критерії, функції) професійної 
діяльності (А. Батаршев, М. Дмітрієва, 
С. Дружилов, Н. Еверт, Е. Зеєр, Є. Клімов, 
В. Татенко, Е. Шейн, Т. Яценко та інші).

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Відсутнє чітке визначення поняття про-

фесійної успішності викладача вищого на-
вчального закладу. Недостатня вивченість 
змісту та структури професійної успіш-
ності викладача вищого навчального за-
кладу зумовили актуальність дослідження.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті – здійснити теоретико-мето-

дологічний аналіз проблеми професійної 
успішності викладача вищого навчального 
закладу, уточнити зміст поняття «профе-
сійна успішність викладача», умови, чин-
ники та складові такої успішності.  

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Процес формування професійної ус-

піш  ності 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. 
Визначення специфіки професійної 

успішності потребує вияву відповідних 
умов. Умовами досягнення професійної 
успішності викладача вищого навчально-
го закладу можна вважати певні зовнішні 
та внутрішні чинники, що сприяють до-
сягненню певних професійних результа-
тів. Психологи зазвичай виокремлюють 
зовнішні та внутрішні умови, пов’язані з 
реалізацією професійної діяльності [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 та ін.]. Зовнішні  умо-
ви випливають із самої сутності профе-
сійної діяльності, а відтак включають цілі 
та завдання діяльності, певні стандарти 
та професійні вимоги, суспільні запити, 
корпоративну культуру тощо. Внутрішні 
умови цілком залежать від особистості, 
відображають її мотиваційну, когнітивну 
та ціннісну спрямованість. Власне особис-
тість викладача є системоутворювальним 
фактором для забезпечення умов профе-
сійної науково-педагогічної діяльності та 
досягнення професійної успішності.
Слід зауважити, що формування зовніш-

ніх умов, зокрема цілей професійної ді-
яльності, пов’язане з особистісними праг-
неннями та сподіваннями, спрямованими 
на певний результат, а також із системою 
професійних вимог до викладача і систе-
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мою суспільних вимог до цієї професійної 
діяльності. При цьому професійна успіш-
ність визначається рівнем зреалізованості 
поставлених цілей, що суттєво впливає на 
рівень професійної самореалізації викла-
дача, дозволяє йому самоідентифікуватися 
як професіоналу і спонукає до подальшого 
професійного розвитку.
Для психологічного аналізу зовнішніх 

умов професійної успішності викладача 
видається доцільною схема «людина − 
професія − суспільство», запропонована 
О. Єрмолаєвою [11]. Завдяки виявленню 
вказаних взаємодій можна зрозуміти сус-
пільну та особистісну значущість викла-
дацької діяльності, вивчивши очікування 
і вимоги соціуму (якість наданих соці-
альних послуг); професійної спільноти 
(рівень виконання професійних функцій); 
суб’єкта професійної діяльності (переве-
дення соціальних і професійних вимог у 
психологічну структуру професійної ді-
яльності конкретної особистості як засобу 
самореалізації, самоповаги, соціального 
визнання тощо). 
Виконання зовнішніх умов – це лише 

перший крок до формування професій-
ної успішності. Одночасно повинні бути 
виконані внутрішні умови, продиктовані 
особистісними потребами, здібностями 
та мотиваціями викладача ВНЗ. Однією з 
найважливіших внутрішніх умов, а вод-
ночас і чинником професійної успішності 
є мотивація як основний психологічний 
компонент структури професійної діяль-
ності викладача.
На сьогодні психологічна наука оперує 

численними теоріями та концепціями мо-
тивації: біхевіоризм, когнітивна психоло-
гія, розвиток динамічних теорій мотивації 
слугують вагомим методологічним під-
ґрунтям для вивчення психологічних осо-
бливостей професійної успішності. Разом 
з тим, важливими є концепції мотивації до-
сягнення або мотивації успіху – особистіс-
ні теорії мотивації: теорія самоактуалізації 
(А. Маслоу [12], К. Роджерс [13] та інші); 
концепція фукціональної автономії моти-
вів (Г. Олпорт [14]); теорія вольової регу-
ляції, самоефективності (А. Бандура [15], 
Ж. Нюттен [16], Х. Хекхаузен [17]), теорія 

внутрішньої мотивації та самодетерміна-
ції (Р. Райан [18]) тощо.
Мотивація досягнення за своєю сут-

ністю спрямована на якісне виконання 
професійних функцій, результативність 
і зрештою на професійну успішність. 
Найбільшого значення мотивація досяг-
нення набуває при вивченні успішності у 
сферах діяльності, зорієнтованих на ре-
зультат (зокрема, педагогічна та наукова 
діяльність). За Х. Хекхаузеном, така ді-
яльність: 1) має бути результативною; 2) 
повинна оцінюватися якісно або кількіс-
но; 3) вимоги до оцінюваної діяльності 
мають бути адекватними, тобто діяльність 
не обов’язково буде успішною, але вима-
гатиме певних фізичних і духовних сил; 
4) для оцінки результатів такої діяльності 
повинні існувати певні порівняльна шка-
ла і нормативний рівень, що вважається 
загальновизнаним; 5) діяльність має бути 
бажаною, а її результат – власним резуль-
татом суб’єкта діяльності [17].
Таким чином, мотивація досягнення 

– це своєрідне прагнення збільшити чи 
зберегти максимально високі показники 
діяльності, до якої можуть бути застосо-
вані критерії успішності. Використання 
вищезгадуваної теорії атрибуції, а також 
когнітивних концепцій допомагає зро-
зуміти значущість мотивації для досяг-
нення професійної успішності. Зокрема, 
Р. Стернберг [19] у контексті когнітивного 
підходу стверджує, що практично в кожній 
життєвій ситуації мотивація відіграє не 
меншу роль у досягненні успіху, ніж розу-
мові здібності.
Відповідно до мотиваційної теорії відо-

мого американського психолога Дж. Ат-
кінсона, існують дві мотиваційні тенден-
ції: надія на успіх (НУ) і уникнення невда-
чі (УН). Зазначені тенденції включають як 
постійні особистісні диспозиції або моти-
ви, так і ситуативні детермінанти поведін-
ки, а саме вірогідність і суб’єктивну спо-
нуку майбутнього успіху або невдачі [20].
У вітчизняній психології мотивація до-

сягнення розуміється здебільшого не як 
процес вибору, а як цілеспрямована діяль-
ність (дослідження  процесу спрямування 
мотиву на ціль О. Леонтьєвим [21] розгля-



220

Правничий вісник Університету «КРОК»

дає цей процес як основний механізм роз-
витку нових форм діяльності). У працях 
Г. Балла [22], О. Бондарчук [23], Ж. Вірної 
[24], О. Євсюкова [25], С. Максименка 
[9], Н. Удовиченко [26] та інших на пер-
ший план виходять проблеми, раніше по-
ставлені екзистенціальною філософією 
і психологією – свобода вибору, життєві 
стратегії особистості, ціннісні аспекти 
мотивації тощо. Домінуючими є підходи, 
за яких сама діяльність виступає полімо-
тивованою системою, а мотив може стосу-
ватися мети, функцій, завдань, результатів. 
У такий спосіб мотивація розуміється як 
динамічний процес, атрибут соціальної та 
особистісної активності.
Процесуальна модель мотивації дає 

змогу виокремити систему мотивів, ці-
лей і цінностей, що зазвичай описуються 
психологами як когнітивний (контрольо-
ваність процесу і результату діяльності, 
самоефективність, відповідний спосіб 
мислення), емоційний (рівень переживан-
ня, задоволення працею та її результатами, 
переборювання психологічних перешкод 
тощо) і поведінковий (вироблення власно-
го стилю чи пристосування до існуючих 
стереотипів діяльності, наполегливість, 
стратегії подолання труднощів і досягнен-
ня професійного успіху) компоненти мо-
тивації. 
Доцільно підкреслити важливість кож-

ного компонента мотивації для досягнен-
ня професійної успішності викладача. 
Когнітивний компонент мотивації опосе-
редковує вплив зовнішніх умов (вимог до 
науково-педагогічної діяльності), обумов-
люючи своєрідність активності викладача, 
що збільшує ймовірність його професій-
ної успішності.
Формування високого рівня професій-

них домагань здійснюється під впливом 
суб’єктивних переживань успіху або не-
вдач. Це означає, що професійна діяль-
ність викладача вимагає постійних емо-
ційних затрат. Для успішного виконання 
викладацької діяльності важливим є вмін-
ня розподіляти емоційні навантаження. 
Необхідна емоційна стійкість – функціо-
нальна, динамічна, інтегративна власти-
вість, що забезпечує успішне досягнення 

мети діяльності в найскладнішій емоці-
огенній ситуації, дає змогу гнучко реа-
гувати на неї (ситуацію) зі збереженням 
внутрішнього емоційного балансу [27]. У 
протилежному разі на викладача чатує не-
безпека синдрому «професійного вигоран-
ня», що виникає внаслідок накопичення 
негативних емоцій без відповідного звіль-
нення від них. Таким чином, емоційний 
компонент мотивації слугує передумовою 
професійної успішності викладача.
Професійна поведінка викладача від-

різняється відкритістю міжособистісних 
відносин, необхідністю постійних кому-
нікацій, створення сприятливого психоло-
гічного клімату у спілкуванні з колегами, 
студентами, іншими учасниками освіт-
нього процесу. Поведінковий компонент 
мотивації відіграє суттєву роль у струк-
турі професійної успішності викладача 
завдяки особистісним навичкам втілення 
в життя дієвих стратегій досягнення успі-
ху у науковій та педагогічній діяльності, а 
також у ефективних комунікаціях на про-
фесійному, соціальному та особистісному 
рівнях. 
Отже, мотивація є водночас внутріш-

ньою умовою, підґрунтям і чинником до-
сягнення професійної успішності, однак 
сама мотивація ще не гарантує успіху 
професійної діяльності викладача. Змо-
тивованій особистості потрібно набути 
професійно важливих якостей, компетент-
ностей, досвіду, задіяти всі індивідуальні 
ресурси, реалізація яких дасть змогу ви-
йти на рівень професійної успішності. У 
цьому контексті професійну успішність 
варто розглядати як інтегральну систему 
здобутих і сформованих особистісних яко-
стей.
Науковці-психологи послуговуються 

різними поняттями для вияву сутності осо-
бистісних рис, важливих для здійснення 
професійної діяльності: «професійно важ-
ливі якості», «професійно значущі якості», 
«особистісні якості», «ділові якості» тощо 
[1; 6; 8; 9; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 
37 та ін.]. Однак певні категоріальні роз-
біжності в наукових поглядах психологів 
лише підкреслюють актуальність вияв-
лення особистісних особливостей, що за-
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безпечуватимуть успішність професійної 
діяльності викладача ВНЗ.
Складність полягає в необхідності 

сформувати певний набір особистісних 
ознак, що відповідатиме психологічній 
структурі професійної діяльності того чи 
іншого викладача. Ідеться про проблему 
активізації та узгодженої взаємодії пев-
них здібностей, настанов, цінностей, що 
вкотре доводить важливість застосуван-
ня інтегративного підходу до вивчення 
професійної успішності. Окремо взяті 
інтелектуальні здібності, педагогічний 
чи науковий досвід, ефективні комуніка-
ційні можливості чи творчий потенціал 
не дають змоги виявити механізм досяг-
нення професійної успішності викладача. 
Більше того, кожному конкретному ви-
кладачеві відповідатиме своя система осо-
бистісних якостей. 
Видається доцільним виокремлювати 

особистісні складові професійної успіш-
ності, до яких головним чином відноси-
мо: психологічні особливості особистос-
ті викладача (емоційний стан, гнучкість 
поведінки, уміння впливати на інших 
людей, впевненість у собі, відповідаль-
ність тощо); індивідуальну мотиваційно-
ціннісну систему (потреби, інтереси, зді-
бності, пов’язані з реалізацією мотивації 
досягнення успіху в науково-педагогічній 
діяльності, професійна самосвідомість, 
самокритичність, самооцінка тощо); про-
фесійну «Я-концепцію» (професійна іден-
тичність, компетентність, досвід, профе-
сійний саморозвиток тощо); особистісні 
ресурси досягнення професійної успіш-
ності (додаткові психологічні, менталь-
ні, організаційні, комунікаційні, творчі 
джерела вдосконалення професійної ді-
яльності). Зазначені особистісні складові 
виступають одночасно й чинниками про-
фесійної успішності викладача. 
Компетентнісний підхід передбачає ви-

значення базової сукупності компетенцій, 
беручи до уваги існування у психології 
професійної діяльності різних видів про-
фесійних компетенцій. Науковці зарахо-
вують до професійних низку знань, умінь, 
навичок, що дає змогу об’єднати в систе-
му професійно важливі якості, особистісні 

риси, психологічні компетенції. Видається 
конструктивним дослідницький підхід 
В. Толочка [6] до розгляду психологіч-
ної компетентності як системи знань і 
здібностей, яка включає такі складові: 
соціально-перцептивну (знання, отрима-
ні шляхом спостережень психічних осо-
бливостей і проявів людської поведінки); 
соціально-психологічну (знання законо-
мірностей поведінки та діяльності людини 
певної соціальної групи); аутопсихологіч-
ну (самопізнання, самооцінка, самокон-
троль, самоефективність); комунікативну 
(знання стратегій і методів ефективного 
спілкування); психолого-педагогічну (зна-
ння методів здійснення впливу).
Чинником професійної успішності ви-

кладача також можна вважати особистісні 
ресурси, тобто певні внутрішні (психоло-
гічні) та зовнішні (соціальні) можливості. 
За влучним висловом американського пси-
холога М. Селігмана, ресурси – це «пози-
тивні риси особистості», що істотно під-
вищують її соціально-психологічну цін-
ність, роблять її більш успішною, продук-
тивною, життєстійкою [38]. Як правило, 
дослідники  виокремлюють різні ресурси 
особистісного та професійного розвитку, 
а саме: когнітивні (можливість отримання 
нових знань і нової інформації, пов’язаної 
з професійною діяльністю); інтелектуаль-
ні (креативність, гнучкість мислення, ро-
зуміння широкого контексту та загальних 
закономірностей); життєва енергія; здат-
ність до самоконтролю; творчий потенці-
ал; почуття прекрасного; почуття гумору 
тощо [6; 38; 39; 40; 41; 42]. Особистісні 
ресурси є джерелом додаткових можли-
востей для підвищення рівня професійної 
успішності викладача.
Ще одним важливим чинником і вод-

ночас показником професійної успішнос-
ті може слугувати поняття професійного 
розвитку, яке саме по собі є системним 
конструктом у психологічній структурі 
професійної успішності особистості. Слід 
зазначити, що професійний розвиток ле-
жить в основі багатьох психологічних кон-
цепцій професійної діяльності (І. Бех [43], 
О. Бондарчук [23], Л. Карамушка [44], 
Є. Климов [8], А. Маркова [45], Л. Мітіна 
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[35], Ю. Поварьонков [7], В. Семиченко 
[46], В. Шадріков [29] та інші). 
Зважаючи на багатоаспектність поняття 

професійного розвитку, психологи ство-
рюють певні теоретичні моделі для дослі-
дження психологічних особливостей про-
фесійної діяльності. У творчому доробку 
Л. Мітіної [35] зустрічаємо дві моделі 
професійного розвитку вчителя: 1) модель 
адаптивної поведінки, що включає профе-
сійну адаптацію, професійне становлення, 
професійну стагнацію; 2) модель профе-
сійного розвитку з проходженням трьох 
етапів: самовизначення, самовираження, 
самореалізації.
Припускаємо, що психологічна струк-

тура професійної успішності може вигля-
дати так:

Âèñíîâêè  
Отже, професійна успішність – це 

структурна і функціональна єдність пси-
хологічних умов, чинників і показників, 
спрямованих на досягнення та визначення 
результатів професійної діяльності; про-

цес узгодження соціальних, професійних 
вимог із особистісними цілями, потреба-
ми та цінностями  з метою формування 
ефективної системи психологічних сти-
мулів для вдосконалення педагогічної та 
наукової діяльності викладача вищого на-
вчального закладу.
Умовами досягнення професійної ус-

піш  ності викладача вищого навчального 
закладу можна вважати певні зовнішні 
(цілі та завдання професійної діяльності, 
система професійних вимог, суспільні за-
пити, корпоративна культура) та внутріш-
ні (потреби, мотивація, рівень домагань, 
здібності тощо) чинники, що сприяють 
досягненню певних професійних резуль-
татів.
Психологічна структура професійної 

успішності викладача вищого навчального 
закладу потребує уточнення, тому подаль-
ші дослідження будуть націлені на погли-
блений аналіз і з’ясування системи скла-
дових професійної успішності викладача 
вищого навчального закладу.

Професійна успішність
Умови Чинники Показники

Зовнішні: цілі та завдання 
професійної діяльності, система  
професійних вимог, суспільні 
запити, корпоративна культура

Мотивація досягнення 
(когнітивна, емоційна та 

поведінкова)

Професійний розвиток

Внутрішні: особистісні потреби, 
здібності, мотивація

Особистісні  складові, 
у т.ч.: професійна 

«Я-концепція», система 
компетенцій (включаючи 
соціально-психологічні) 
особистісні ресурси, 
професійний розвиток

Професійна культура
Психологічна культура
Самовдосконалення 

(самостійність, 
самооцінка, само-

контроль, саморозвиток)

Таблиця 1 
Структура професійної успішності
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Володіння достовірною і актуальною 

інформацією поряд з умінням ефективно 
використовувати адекватні методи її зби-
рання, аналізу і надання є основою успіш-
ної діяльності підприємств і організацій 
будь-якої організаційно-правової форми.
Інформаційно-аналітична робота в га-

лузі міжнародних відносин, зовнішньої 
політики і розвідки – сукупність дій, що 
відбуваються в інтересах підвищення 
ефективності державної управлінської ді-
яльності та мають на меті пізнання сут-
ності, причин, тенденцій розвитку подій 
і явищ на світовій арені, розгляд і оціню-
вання ситуацій, вироблення на основі ана-
лізу й обробки міжнародної інформації ви-
сновків, рекомендацій, коментарів. Її мета 
– пізнання сутності, причин, тенденцій 
міжнародних подій і явищ для обґрунту-
вання прийняття відповідних державних 
рішень [1; 2].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Найчастіше, питання діяльності персо-

налу розвідувальних органів України роз-
глядається лише в площині методологіч-
них засад реформування роботи розвід-
увальних органів держави. Науковцями 
не приділяється увага аналізові психоло-
гічного змісту структури діяльності пер-
соналу розвідки,  зокрема інформаційно-
аналітичного профілю. Отже, проблема, 
що розглядається нами, в працях вітчизня-
них авторів повністю не розкрита.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
За установленою практикою функціо-

нальна структура розвідки охоплює про-
цеси добування актуальної інформації 
шляхом агентурної та технічної розвідки, 
з подальшим її аналізом і підготовкою ана-
літичних матеріалів, прогнозів, сценаріїв 
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У статті досліджено психологічний зміст структури ді-
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В статье исследовано психологическое содержание дея-
тельности персонала информационно-аналитического про-
филя разведывательного органа Министерства обороны 
Украины. Раскрыта роль аналитика разведки в реализации 
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analyst in the implementation of the intelligence cycle.

Keywords: information and analytical unit, analyst, intelli-
gence agency, psychological content of the activity.



226

Правничий вісник Університету «КРОК»

розвитку ситуації у сфері національної та 
міжнародної безпеки. Велику роль у цьому 
відіграє робота персоналу інформаційно-
аналітичних підрозділів розвідувального 
органу, психологічний зміст структури 
діяльності яких на сьогодні практично не 
досліджено. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є подання результатів 

психологічного аналізу змісту структури 
діяльності персоналу інформаційно-аналі-
тичного профілю розвідувального органу 
Міністерства оборони України (надалі – 
МОУ).
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
З практичної точки зору, інформаційно-

аналітична діяльність є цілісною части-
ною відомчого механізму управління роз-
відувального органу, що виявляється в на-
явності єдиних цілей, єдиного комплексу 
функцій, єдиних основних методів їх реа-
лізації, єдиного класу об’єктів управління, 
в існуванні стійких зв’язків між елемента-
ми середовища, при перевазі внутрішніх 
зв’язків над зовнішніми, що забезпечує 
відносну автономність системи. Будучи 
невід’ємним елементом управлінської ді-
яльності, вона повинна бути спрямована 
на досягнення конкретних результатів, до 
яких можна віднести насамперед забез-
печення безпеки держави та законності в 
суспільстві.
Інформаційно-аналітична робота потре-

бує постійного аналізу факторів, що впли-
вають на стан безпеки держави. Це перед-
бачає, у свою чергу, безперервне збирання 
інформації про реальну наявність ризиків 
і загроз державним інтересам, поточну ді-
яльність підрозділів розвідувального орга-
ну, її результати та середовище функціону-
вання.
Провідну роль у процесах роботи з ін-

формацією відіграє персонал.
Діяльність персоналу інформаційно-

аналітичних підрозділів розвідувального 
органу МОУ є багатоаспектною, що обу-
мовлюється цілями та завданнями, які 
фахівець-аналітик здійснює, а також умо-
вами, у яких він виконує свої функції.

Під час розв’язання завдань нашого 
дослідження на підставі аналізу струк-
тури професійної діяльності персоналу 
інформаційно-аналітичних підрозділів 
розвідувального органу МОУ виявлялися 
психологічні особливості їхньої праці, ви-
значалася ступінь її напруженості та осно-
вні види робочих операцій. Напруженість 
професійної діяльності визначалася за до-
помогою гігієнічного класифікатора праці 
за показниками шкідливості та небезпеч-
ності факторів виробничого середовища, 
важкості та напруженості трудового про-
цесу [3, с. 3-8]. 
Здійснюючи психологічний аналіз ді-

яльності персоналу інформаційно-аналі-
тич  них підрозділів розвідувального орга-
ну МОУ, ми розуміли, що це не можна 
здійснити без виявлення змісту і структу-
ри даного виду діяльності.
У військовій психології встановлено, 

що психологічний аналіз діяльності ви-
являє її зовнішні умови: об’єкт, засоби, 
результати та їхній вплив на психіку і дії 
військового фахівця, а також внутрішні 
умови (цілі, мотиви, способи), можливос-
ті управління і саморегулювання [4; 5; 
6; 7].
Психологічний аналіз діяльності персо-

налу інформаційно-аналітичних підрозді-
лів розвідувального органу МОУ перед-
бачає дослідження перерахованих компо-
нентів діяльності, їхнього змісту і спосо-
бів взаємодії. Проаналізувати психологіч-
ну природу діяльності аналітика розвідки 
можна, лише визначивши спосіб взаємодії 
всіх компонентів його діяльності, оскільки 
в цій взаємодії проявляється суть кожного 
компонента окремо і всієї діяльності, як 
системи, в цілому.
Ураховуючи досвід дослідження ді-

яльності оперативних чергових радіотех-
нічної розвідки К.В. Ночовним [8, с. 41], 
пропонуємо розглядати структурні і зміс-
тові компоненти діяльності персоналу ін-
формаційно-аналітичних підрозділів на 
основі концептуальної схеми діяльності, 
запропонованої Б.Ф. Ломовим [9, с. 5-6] 
(рис. 1).
В якості основних структурних компо-

нентів автором виділені: мета діяльності, 
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Мета 

Викриття воєнно-політичної 
обстановки, визначення тенденцій змін, 
складу угруповань військ держав, щодо 
яких існує оперативний інтерес,  
характеру їхніх дій і намірів 

Мотив 
Бездоганне виконання функціональних 
обов’язків, розуміння особистої 
відповідальності за точність і 
достовірність інформаційно-аналітичних 
матеріалів, що подаються 

Засоби 
Інформаційно-технічне обладнання 
робочого місця; радіотехнічні засоби; 
засоби і канали зв'язку; персонал 
оперативних підрозділів, чергових змін 
командних пунктів і підлеглих частин 

Предмет 

Інформація про воєнно-політичну 
обстановку, боєготовність ЗС держав, 
щодо яких існує оперативний інтерес, 
склад і режими діяльності їхніх 
чергових сил і засобів та положення 
об'єктів розвідки; оперативна 
обстановка в зонах здійснення 
міжнародних гуманітарних або 

Процес 
1. Збір розвідданих, їх аналіз та 
узагальнення; прийняття оперативних 
рішень; подання інформаційно-
аналітичних матеріалів командуванню та 
іншим споживачам інформації 
розвідувального органу МОУ згідно з 
чинним законодавством. 
2. Координація діяльності та управління 
силами і засобами добування інформації. 
3. Організація роботи та управління 
підлеглим персоналом. 
4. Оперативна протидія в рамках 
інформаційно-психологічного 
протиборства 
 

Результат Інформаційні та інформаційно-аналітичні 
матеріали, добові зведення розвідданих  
 

Структурні компоненти 
діяльності 

Зміст компонентів діяльності 

Рис. 1. Принципова схема структурних і змістових компонентів діяльності 
персоналу інформаційно-аналітичних підрозділів розвідувального органу МОУ
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її мотиви, засоби, предмет, процес і ре-
зультати. 
Відповідно до схеми мета діяльності 

персоналу інформаційно-аналітичних під-
розділів розвідувального органу визначе-
на місцем і роллю розвідувального органу 
в секторі державної безпеки на сучасному 
етапі.
Мета виступає передумовою початку 

роботи фахівця. Провідною, визначаль-
ною метою аналітика розвідки є викриття 
воєнно-політичної обстановки, визначен-
ня тенденцій її змін, складу угруповань 
військ держав, щодо яких існує оператив-
ний інтерес, характеру їх дій і намірів. 
Крім того, матеріали, надані розвідкою, 

інформують керівництво держави стосов-
но того, як та чи інша держава дотриму-
ється зобов’язань, взятих на себе після 
підписання міжнародних угод з Україною, 
а також про факти їх порушення.
Спрямованість на досягнення цієї мети 

організовує діяльність аналітика.
Мотиви діяльності аналітика розвідки 

поєднують у собі його моральну позицію, 
особистісний зміст професійної діяльнос-
ті та енергетичний потенціал організму. 
Серед найважливіших психологічних осо-
бливостей діяльності аналітика розвідки у 
важких ситуаціях є своєрідність мотивів, 
що обумовлюють цей процес.
При цьому мотивація в таких ситуа-

ціях включає процес створення, активі-
зації функціонування мотивів підвище-
ної відповідальності та прагнення вийти 
з особистісно значущого ускладнення. 
Мотивацію можна вважати тим соціально-
психологічним механізмом, за допомогою 
якого співвідносяться зовнішні і внутріш-
ні чинники (умови) регуляції діяльності 
фахівця.
Зовнішні умови відбиваються у вимо-

гах до функціональних обов’язків фахів-
ця, що сформульовані в статутах, наста-
новах, наказах, а також в особливостях за-
вдань, що виконуються; оперативній об-
становці; у потребах соціального оточення 
(персонал чергових змін, персонал опера-
тивних підрозділів, керівництво тощо) і 
характері взаємовідносин, що склалися в 
підрозділі.

До внутрішніх факторів, що визначають 
мотиви діяльності аналітика розвідки, від-
носяться: духовні запити, моральні наста-
нови, ставлення до своїх обов’язків, його 
індивідуальні психологічні та психофізіо-
логічні особливості.
Зовнішні та внутрішні фактори, від-

биваючись у мотивах, визначають їх со-
ціально-особистісну та діяльнісну струк-
туру. Поведінка людей у важких ситуаціях 
бойової діяльності значною мірою зале-
жить від характеру переважаючих моти-
вів. Тому дослідження мотивації аналітика 
розвідки може бути одним зі шляхів пояс-
нення його поведінки у важких ситуаціях.
На думку ряду авторів, серед різних 

типів мотивації діяльності військового 
фахівця у важких ситуаціях виділяєть-
ся результативний тип мотивації, який у 
психології називають мотивацією досяг-
нення [10; 11; 12; 13; 14]. Цей вид моти-
вації характеризує домінування орієнта-
ції військового спеціаліста, в основному, 
на досягнення кінцевого результату своєї 
роботи, а також результатів, пов’язаних зі 
службовими і моральними мотивами (по-
чуття обов’язку, прагнення не зганьбити 
честь мундира, успішно виконати бойове 
завдання, гідно подолати труднощі, бути 
не гірше інших тощо).
У низці досліджень встановлено, що 

цей тип мотивації властивий переважній 
більшості осіб з персоналу чергових змін 
підрозділів радіотехнічної розвідки при 
виконанні завдань у важких ситуаціях [8; 
15]. Про прагнення виконати завдання в 
інтересах бойового чергування заявили 
71,8% опитаних ним осіб, і лише близько 
20% фахівців у важких ситуаціях проявля-
ли мотивацію уникнення невдач. 
Крім того, автором показано, що засоба-

ми діяльності аналітика розвідки виступа-
ють: інформаційно-технічне обладнання 
робочого місця; радіотехнічні засоби; за-
соби і канали зв'язку; персонал оператив-
них підрозділів, чергових змін командних 
пунктів і підлеглих частин.
Специфічність цих засобів для діяльнос-

ті аналітика полягає в їхньому призначен-
ні: убудованість їх у контур цілісної систе-
ми військового управління і неможливість 



229

 Актуальні проблеми психології

з їхньою допомогою прямого знищення 
супротивника в разі початку бойових дій. 
Вплив на психіку аналітика зазначених за-
собів полягає в тому, що вони стають дже-
релом перцептивного, інтелектуального та 
емоційного напруження. Завдяки їм аналі-
тик розвідки або управлінець є включеним 
у такі типи діяльності: «людина – техніка», 
«людина − знакова система», і в діяльність 
типу «людина – людина». У зв'язку з цим 
йому необхідні професійно важливі зна-
ння, навички та вміння виконання завдань, 
у яких фахівець реалізує мету своєї діяль-
ності в складі конкретного інформаційно-
аналітичного підрозділу, перебуваючи під 
взаємодією з великою кількістю осіб, у тій 
чи іншій мірі залучених до добування та 
обробки інформації, і які впливають на 
кінцевий результат діяльності. 
Предмет діяльності. У вітчизняній 

пси хології предметом діяльності прийнято 
вва жати об’єкти діяльності або їх сукупно-
сті, шляхом перетворення або видозмінен-
ня яких можливе досягнення мети [16; 17]. 
Предметом діяльності персоналу інфор-

маційно-аналітичних підрозділів розвіду-
вального органу МОУ є інформація про 
воєнно-політичну обстановку, боєготов-
ність ЗС держав, щодо яких існує опера-
тивний інтерес, склад і режими діяльності 
їхніх чергових сил і засобів та положення 
об’єктів розвідки; оперативна обстановка 
в зонах здійснення міжнародних гумані-
тарних або миротворчих місій.
Аналіз і узагальнення цієї інформа-

ції дає змогу досягти мети діяльності. За 
психологічним змістом робота з предме-
том діяльності являє собою серію дій, які 
складаються з сприйняття інформації, що 
надходить по всіх каналах, зосереджен-
ня та переключення уваги, операційного 
мислення, вольового прийняття рішень, 
мовних, рухових актів тощо. Шляхом цих 
дій персонал аналітичних підрозділів здій-
снює взаємодію з іншими підрозділами 
розвідувального органу, командуванням і 
сприяє процесові прийняття ними рішень.
Головною складовою процесу діяльнос-

ті персоналу інформаційно-аналітичних 
підрозділів є збір, аналіз, узагальнення та 
подання розвідувальних даних команду-

ванню. Водночас персонал здійснює коор-
динацію діяльності й управління силами 
та засобами, що беруть участь у добуванні 
розвідувальної інформації. Таким чином, 
персонал паралельно здійснює управлін-
ські та виконавчі функції.
У структурі професійної діяльності 

персоналу інформаційно-аналітичних під-
розділів нами встановлено такі робочі опе-
рації: первинні збір і обробка оперативних 
даних; вибір і прийняття рішень; надання 
вказівок і розпоряджень; детальний аналіз 
оперативних даних і підготовка інфор-
маційних матеріалів; поточне вирішення 
оперативних питань; організація і прове-
дення колективних інформувань; участь у 
робочих нарадах. 
У галузі сучасного безпекознавства роз-

роблено концепцію «розвідувального цик-
лу», у якій аналітичний персонал розві-
дувального органу є центровим суб’єктом 
діяльності [18, с. 54]. Розвідувальний цикл 
– процес, під час якого інформацію здобу-
вають, трансформують у відомості та пе-
редають розробникам державної стратегії 
для прийняття рішень. Зазвичай розвід-
увальний цикл складається з п’яти етапів: 
планування, збір інформації, опрацювання 
отриманої інформації, підготовка звітів, їх 
аналіз і поширення.
Планування означає управління всім 

розвідувальним процесом – від визначен-
ня потреби в даних до доставки результа-
тів замовнику. Цей процес здійснюється 
згідно із запитами або вимогами замовни-
ка.
Збір інформації передбачає накопичен-

ня неопрацьованої інформації, з якої буде 
отримано остаточні розвіддані.
Опрацювання інформації – це надання 

великій кількості інформації, що надійшла 
до системи, форми, найпридатнішої для 
отримання розвідданих за допомогою пе-
рекладу та розшифрування. Опрацювання 
– це також сортування за предметом, ви-
користання даних і переведення їх на від-
повідні носії інформації.
Підготовка звітів та їх аналіз – пере-

творення основної інформації на кінцеві 
розвіддані. Якісний аналіз залежить від 
наявності високопрофесійних спеціаліс-
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тів, спроможних дати оцінку подіям та 
умовам, аналізувати загальнодоступну ін-
формацію і дані, отримані таємними кана-
лами.
Поширення інформації – це заключний 

етап циклу, до якого належить передача 
розвідданих замовникові. Інформація по-
винна відповідати таким вимогам: суттє-
вість, вчасність, точність, широта, бездо-
ганність, що передбачає відсутність по-
літичного підґрунтя (дезінформації, про-
паганди, обману). Поширення інформації 
є найскладнішою складовою розвідуваль-
ного циклу. Розкриття даних навіть для ви-
користання їх урядом створює складнощі 
через таємність методів і джерел їх отри-
мання.
Звісно, наведена модель розвідуваль-

ного циклу є дуже спрощеною, але вона 
дає уявлення про проблеми отримання 
розвідданих та їх поширення. Відповідно, 
перш ніж приймати оперативне рішення і 
вживати дій, персоналові інформаційно-
аналітичних підрозділів розвідки потрібно 
уявити ситуацію, розібратися в ній, оціни-
ти її. Зрозуміло, що ці процеси потребу-
ють часу. В умовах загострення воєнно-
політичної обстановки, коли обсяг вхідної 
інформації дуже великий, а нормативи по-
дання доповідей споживачам інформації 
мають часові обмеження, можна зробити 
висновок про хронічне інформаційне пе-
ревантаження фахівця.
Нами встановлено, що за критеріями 

напруженості трудового процесу робота 
персоналу інформаційно-аналітичних під-
розділів розвідувального органу МОУ від-
носиться до шкідливого класу умов праці 
(табл. 1) [15, с.21].
За даними ряду дослідників, праця 

військового фахівця інформаційно-аналі-
тичного профілю характеризується лег-
ким фізичним навантаженням, великим 
розумовим навантаженням, обмеженням 
обсягу рухів при змінній робочій позі [7; 
19; 20].
Переходи протягом трудового дня ста-

новлять у середньому до 500 метрів. 
Тривалість сконцентрованого спостере-
ження − від 25% до 60% загального ро-
бочого часу (50% робочого часу займає 

процес спостереження за сигналами ві-
деомоніторів), щільність сигналів стано-
вить від 45 до 90 за годину робочого часу, 
число об’єктів одночасної концентрації 
уваги до 5; розмір об’єктів спостережен-
ня – 1-0,3 мм; розбірливість слів та інших 
сигналів від 100 до 85%.
Характерним є те, що діяльність су-

проводжується високою вірогідністю 
ви никнення конфліктних ситуацій. Мо-
но  тонність навантажень відповідає оп-
ти  мальному класу умов праці – число 
елементів, необхідних для реалізації 
простого завдання, становить понад 10, 
а тривалість виконання завдань – понад 
100 секунд. Фактична тривалість робо-
чого дня − 10-11 годин за відсутності ро-
бочих змін. Відпочинок − лише під час 
обідньої перерви.
При значному обмеженні рухової ак-

тивності у персоналу розвивається стан 
гіподинамії з поступовим збільшенням 
маси тіла (ожиріння). Збільшення маси 
тіла призводить до ускладнень у роботі 
серцево-судинної та дихальної систем, чи-
нить додаткове навантаження на суглоби 
нижніх кінцівок під час переміщень.
Сукупність перерахованих вище та ін-

ших факторів, що не враховані, створює 
значне психологічне навантаження на фа-
хівця під час виконання обов’язків.
Його величина у кожній конкретній си-

туації залежить від сумарного впливу фак-
торів, але з обов'язковим домінуванням у 
загальному навантаженні окремих із них. 
Впливу цих факторів людина протистав-
ляє свою психологічну стійкість, досвід, 
особистісні можливості. Недостатня пси-
хологічна стійкість до впливу психоген-
них факторів може призвести до розвитку 
негативних психічних станів і навіть до 
зриву поставленого завдання. 
З огляду на вищевикладене можна при-

пустити, що ефективність діяльності ана-
літика залежить від рівня стійкості функ-
ціонування його психіки до впливу психо-
генних факторів.
Психологічною специфікою діяльності 

персоналу інформаційно-аналітичних під-
розділів розвідки є також те, що інформа-
ційна модель об’єкта діяльності, під якою 
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ми розуміємо стан засобів відображення 
інформації про об’єкт праці, що сприй-
мається людиною-оператором, перебуває 
в постійній зміні відповідно до мінливої 
оперативної обстановки. У зв’язку з цим 
у свідомості аналітика весь час повинен 
зазнавати зміни й суб’єктивний образ – 
«концептуальна модель діяльності об’єкта 
оперативного інтересу».

Звідси можна зробити висновок, що 
персонал інформаційно-аналітичних під-
розділів розвідки повинен мати глибокі і 
змістовні знання про об’єкт діяльності. 
Без таких знань аналітик не зможе пра-
вильно оцінити, інтерпретувати данні, що 
надходять, і прийняти адекватне рішення.
Результатом діяльності аналітика роз-

відки, тобто кінцевим продуктом, є ін-

Види 
навантажень

Показники напруженості виробничих процесів Клас

1. Інтелектуальні 
навантаження

1.1. Зміст роботи
1.2. Сприйняття сигналів та їх оцінка
1.3. Розподіл функцій за ступенем важкості завдань
1.4. Характер виконуваної роботи 

3.2
3.2
3.2
3.2

2. Сенсорні наван-
таження

2.1. Тривалість зосередженого спостереження
2.2. Щільність сигналів за 1 годину роботи
2.3. Число об’єктів одночасного спостереження
2.4. Розмір об’єкта розрізнення при тривалому 
зосередженні уваги 
2.5. Робота з оптичними приладами при діяльності 
зосередженого спостереження
2.6. Спостереження за екранами АСУ
2.7. Навантаження на слуховий аналізатор
2.8. Навантаження на голосовий апарат

1
2
1

2

1
2
1
2

3. Емоційні наван-
таження

3.1. Ступінь відповідальності за результат особистої 
діяльності. Значущість похибок
3.2. Ступінь ризику для власного життя
3.3. Ступінь ризику небезпеки для інших осіб
3.4. Можлива кількість конфліктних виробничих ситуацій 
у межах робочого часу

3.2
1
1

2

4. Монотонність 
навантажень

4.1. Кількість елементів, необхідних для реалізації простих 
завдань або операцій, які часто повторюються 
4.2. Тривалість виконання простих завдань або операцій, 
які часто повторюються 
4.3. Час активних дій 
4.4. Монотонність виробничого середовища

1

1
1
1

5. Режим роботи 5.1. Фактична тривалість робочого часу
5.2. Змінність роботи
5.3. Наявність регламентованих перерв та їх тривалість

3.1
1

3.1

Кількість 
показників 
за класами

1 клас
2 клас
3.1 клас
3.2 клас

11
5
2
5

Підсумкова оцінка, клас 3.2

Таблиця 1
Результати оцінки напруженості професійної діяльності персоналу 
інформаційно-аналітичних підрозділів розвідувального органу МОУ
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формаційні та інформаційно-аналітичні 
матеріали, добові зведення розвідданих. 
Виходячи з результатів діяльності персо-
налу інформаційно-аналітичних підрозді-
лів розвідувального органу МОУ, можна 
судити про її ефективність (успішність), 
яка може бути виражена кількістю і якістю 
інформаційних документів, що отримали 
високу оцінку споживача.
Критеріями оцінки ефективності цієї ді-

яльності є:
а) результативність;
б) задоволеність фахівця ходом і резуль-

татами діяльності.
Об’єктивними показниками ефективно-

сті діяльності фахівця-аналітика виступа-
ють: кількість і якість завдань, що вирі-
шуються під час робочих змін; кількість і 
якість інформаційних повідомлень, пере-
даних споживачам; достовірність інфор-
мації (інформація, яка підтверджується 
декількома джерелами і не спростову-
ється подальшими розвитком подій); від-
повідність оцінки оперативної ситуації 
часовим параметрам нормативних вимог 
і об’єктивній необхідності; виконання ре-
гламенту функціональних обов’язків від-
повідно до нормативних документів; від-
сутність помилок у діяльності.
Суб’єктивними показниками ефектив-

ності діяльності фахівця-аналітика є: за-
доволеність процесом діяльності; задово-
леність результатами діяльності; задово-
леність сумісними діями з персоналом різ-
них підрозділів розвідувального органу; 
самопочуття, активність, настрій фахівця 
в ході роботи; раціональність психічних і 
фізичних витрат, необхідних для виконан-
ня діяльності на заданому рівні якості.

Отже, можна визначити виконання 
функ ціональних обов’язків персоналом 
ін  формаційно-аналітичних підрозділів 
розвідувального органу МОУ як вид пер-
цептивно-аналітичної діяльності, що про-
тікає в умовах нерівномірних за обсягом 
і швидкістю надходження інформаційних 
стимулів, спрямованої на реалізацію за-
вдань з отримання та аналізу розвідуваль-
ної інформації, а також координації та 
управління силами і засобами добування 
такої інформації.

Âèñíîâêè
Дослідженням встановлено, що інфор-

маційно-аналітична діяльність є цілісною 
частиною відомчого механізму управління 
розвідувального органу, що виявляється в 
наявності єдиних цілей, єдиного комплек-
су функцій, єдиних основних методів їх 
реалізації, єдиного класу об’єктів управ-
ління, в існуванні стійких зв’язків між еле-
ментами середовища, при перевазі внут-
рішніх зв’язків над зовнішніми, що забез-
печує відносну автономність системи. 
Як невід’ємний елемент управлінської 

діяльності вона повинна бути спрямована 
на досягнення конкретних результатів, до 
яких можна віднести насамперед забезпе-
чення безпеки держави та режиму закон-
ності в суспільстві. 
Діяльність персоналу інформаційно-

аналітичних підрозділів розвідувального 
органу МОУ є багатоаспектною, що обу-
мовлюється тими цілями та завданнями, 
які фахівець-аналітик здійснює, а також 
умовами, у яких він виконує свої функції; 
має ознаки операторської та управлінсько-
організаторської; за психологічним типом 
є організаційно-розумовою.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В умовах трансформації українсько-

го суспільства зміни в освіті потребують 
певних заходів, спрямованих на вдоско-
налення професійної підготовки учителів. 
Освіта, орієнтована на передачу і відтво-
рення знань, не відповідає вимогам сучас-
ного суспільства. Самі знання перестають 
бути кінцевою метою. Вони стають полем 

для розвитку інтелекту, який цінується не 
сам по собі, а як умова адаптації, засвоєння 
інформації, що постійно оновлюється, орі-
єнтації в ній для застосування в практич-
них цілях. Систему освіти можна вважати 
ефективною, якщо вона стимулює само-
стійну пізнавальну діяльність, розвиває 
творче мислення. Це є пріоритетами і піс-
лядипломної педагогічної освіти як скла-

О.Б. Дубчак
старший викладач 
кафедри психології 
і педагогіки,
Університет сучасних 
знань

У статті розглянуто організацію курсової підготовки, зо-
крема навчання психології в закладах післядипломної педагогічної 
освіти на засадах диференціації та індивідуалізації. Представ-
лено комплексну програму з психології для вчителів, в основі якої 
лежить безперервний психологічний супровід протягом атеста-
ційного і міжатестаційного періодів. У програмі поєднано як 
традиційні, так і альтернативні форми роботи, що враховують 
професійні потреби й індивідуальні запити слухачів.

Ключові слова: організаційно-методичні засади, диференціа-
ція, індивідуалізація, післядипломна освіта, підвищення кваліфіка-
ції, комплексна програма, психологічний супровід.

В статье рассмотрена организация курсовой подготовки, в 
частности обучение психологии в учреждениях последипломного 
педагогического образования на основе дифференциации и индиви-
дуализации. Представлена комплексная программа по психологии 
для учителей, которая обеспечивает возможность безпрерывного 
психологического сопровождения в течении аттестационно-
го и межаттестационного периодов. В программе сочетают-
ся как традиционные, так и альтернативные формы работы, 
учитывающие профессиональные потребности и индивидуальные 
запросы слушателей.

Ключевые слова: организационно-методические основы, 
дифференциация, индивидуализация, последипломное образова-
ние, повышение квалификации, комплексная программа, психоло-
гическое сопровождение.

The article deals with the organization of course preparation, in 
particular teaching psychology at postgraduate pedagogical education 
school on the basis of differentiation and individualization. A compre-
hensive program of psychology for teachers that is grounded on con-
tinuing psychological support duning the attestation and interattesta-
tion periods is presented. The program combines both traditional and 
alternative forms of work, which takes into account students profes-
sional and individual needs.

Key words: organizational and methodological principles, dif fe-
rentiation, individualization, postgraduate education, professional im-
provement, comprehensive program, psychological support.

Ïðîáëåìà îðãàí³çàö³¿ âèêëàäàííÿ 
ïñèõîëîã³¿ íà çàñàäàõ äèôåðåíö³àö³¿ 

òà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ â çàêëàäàõ 
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè
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дової наскрізної освіти, що сприяє розви-
тку високоосвіченого, високоморального, 
конкурентоспроможного вчителя, здатного 
до творчої праці, професійного розвитку, 
мобільності в засвоєнні та впровадженні 
новітніх інформаційних технологій.
Етапи підготовки спеціалістів, підви-

щення їхньої кваліфікації та перепід-
готовки в усіх розвинутих країнах світу 
визначаються як пріоритетні, що безпосе-
редньо пов’язані з економічним і культур-
ним розвитком, соціальною стабільністю 
будь-якої держави. Європейська комісія і 
країни-члени ЄС визначили навчання до-
вжиною в життя в рамках Європейської 
стратегії зайнятості як всебічну навчальну 
діяльність, що здійснюється на постійній 
основі з метою поліпшення знань, навичок 
і професійної компетенції [1; 2; 4; 7].
На основі соціально заданих демокра-

тичних цілей розвитку і вдосконалення 
освіти взагалі та загальноосвітньої шко-
ли зокрема конкретизуються сучасні ви-
моги до рівня кваліфікації педагогічних 
кадрів, які стають основою розроблення 
конкретних цілей функціонування систе-
ми підвищення їхньої кваліфікації, остан-
ні, у свою чергу, стають системоутворю-
вальним чинником роботи зі слухачами. 
Такі цілі визначають зміст післядипломної 
освіти, особливості організаційних форм 
і методів, вимоги до суб’єктів і об’єктів, 
науково-методичного забезпечення і нав-
чально-методичної бази. Результат вза-
ємодії цих компонентів − підвищення 
рівня кваліфікації педагогічних кадрів, 
який забезпе чує реалізацію завдань, 
поставле них суспільством перед осві-
тою і школою, підвищення ефективності 
і якості їхньої роботи [5; 8; 9].
Особливої уваги нині потребує пси-

хологічний компонент як невід’ємна 
складова життєвої і професійної компе-
тентності сучасної людини. Це є переду-
мовою формування нового педагогічного 
мислення.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Основами дослідження з цієї тематики 

стали загальні положення про сутність і 

розвиток особистості як суб’єкта власної 
життєдіяльності (К.О. Абульханова-Слав-
ська, Г.С. Костюк, В.О. Моляко, В.А. Ро-
менець, С.Л. Рубінштейн, Т.М. Титаренко), 
педагогічні та психологічні ідеї щодо про-
фесійного розвитку особистості вчителя 
(Г.О. Балл, І.Ф. Ісаєв, Ю.М. Кулюткін, 
Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, С.О. Муратов, 
В.А. Семиченко, В.О. Сластьонін, Г.С. 
Су хобська, Н.В. Чепелєва, Т.С. Яценко), 
особливості вивчення психології різними 
контингентами (В.М. Карандашев), особ-
ливості навчання дорослих (Е. Бріджмен, 
Е. Вудьярд, Н. Тілтон, Е. Торндайк), осо-
бистісно зорієнтоване навчання (М.К. 
Акі мова, І.Д. Бех, Дж. Д’юі, Д. Ельконін, 
Г.С. Костюк, С.І. Подмазін, В.В. Рибалка, 
С.Л. Рубінштейн, В.В. Серіков, І.С Яки-
манська), підвищення психологічної ком -
петентності керівників шкіл (О.І. Бон-
дар чук), основи безперервної освіти 
(В.А. Го рохов, Л.А. Коханова), фахову 
під готовку вчителя (П.П. Блонський, І.А. 
Зя зюн, В.А. Кан-Калік, Ю.М. Кулюткін, 
Г.С. Сухобська), вплив професії на осо-
бистість і особистості на професійну ді-
яльність (В.С. Агапов, А. Адлер, О.С. 
Ані сімов, С.П. Безсонов, Р.М. Грановська, 
А.А. Деркач, В.Г. Зазикін, Є.Ф. Зеєр, 
Є.А. Клімов, К. Маслач, А.К. Маркова, 
Н.С. Пряжніков, Є.І. Рогов, Е. Фром, І.А. 
Хоменко, К. Чернісс).

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Подальшого дослідження потребує ком-

плектування змісту й особливості орга-
нізації викладання психології в процесі 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників: виявлення тенденцій у ха-
рактері засвоєння психологічних знань, 
об’єктивних факторів, типових (усвідом-
люваних і неусвідомлюваних) проблем, 
організаційних заходів і методичних за-
собів диференційованого та індивідуалі-
зованого підходу.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення результатів 

емпіричного дослідження шляхів реаліза-
ції принципів індивідуалізації та диферен-
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ціації при викладанні психології в системі 
післядипломної освіти вчителів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Аналіз психолого-педагогічних особ-

ливостей системи післядипломної осві-
ти, проблем навчання дорослих, органі-
заційно-методичних засад, методологіч-
них і теоретичних підходів до підвищення 
ефективності педагогічної діяльності в 
працях вітчизняних і зарубіжних психо-
логів показує значну кількість дослі-
джень, присвячених цій проблематиці. 
Роз глядалися концептуальні засади і ме-
тоди дослідження особистості вчите ля 
(М.М. Заброцький, Н.В. Кузьміна, Д.Ф. 
Ні колаєнко), психолого-педагогічні ідеї 
щодо особистісного та професійного роз-
витку вчителя (І.А. Зязюн, Т.О. Балл, 
Т.В. Говорун, Ю.М. Кулюткін, С.О. Му-
са тов, В.Г. Панок, В.А. Семиченко, Г.С. 
Сухобська, І.О. Синиця, Н.В. Чепелева, 
Т.С. Яценко), вдосконалення навчального 
процесу на факультетах підвищення ква-
ліфікації (Н.В.  Борисова, В.С. Демчук).
Предметом наукового дослідження ста-

ють диференціація навчання на основі під-
сумків атестації (Т.М. Тищенко), техноло-
гії роботи психолога з учителями в рамках 
методичної роботи школи (Н.В. Клюєва). 
Дослідник Ю.М. Кулюткін виділив низ-

ку факторів, які впливають на ставлення 
дорослих людей до навчання. До них від-
носиться специфіка мотивації навчальної 
діяльності дорослих, характер позиції до-
рослого у навчанні, вплив практичного до-
свіду дорослих на засвоєння знань. Отже, 
в ході організації навчального процесу з 
педагогічними кадрами обов’язковим є 
врахування специфіки навчання дорос-
лих: професійного досвіду, особливостей 
сприймання нової інформації через при-
зму професійного досвіду, особистісної 
спрямованості дорослого на навчання, са-
моосвіту [6].
Малодослідженою залишається проб-

лема розроблення змісту і форм навчання 
психології на засадах диференціації не 
тільки за стажем роботи, а й за потребою 
вчителів у психологічних знаннях з ураху-

ванням їхнього практичного досвіду, пси-
хологічних знань і вмінь. Актуальними є 
дослідження, спрямовані на забезпечен-
ня індивідуальних психологічних потреб 
учителів, які стосуються професійного 
становлення (формування індивідуально-
го педагогічного стилю викладання, спіл-
кування, профілактика професійних де-
формацій, емоційного та професійного ви-
горання), які впливають на психологічне 
здоров’я вчителя.
На сьогодні система підвищення ква-

ліфікації функціонує у двох напрямах: 
пе редача теоретичних знання, наукових 
по ложень і переказування методичних ре-
комендацій, передача готових «рецептів» 
вирішення проблемних ситуацій. Така по-
зиція не залучає вчителів до самостійної 
пошукової роботи, не враховує їхній про-
фесійний досвід, не спонукає до створен-
ня індивідуального стилю роботи [3; 5; 
6; 9].
Для вивчення досвіду диференціації та 

індивідуалізації навчання в закладах піс-
лядипломної педагогічної освіти було роз-
роблено комплексну методику виявлення 
актуальних потреб учителів у психологіч-
них знаннях і визначення перспектив їх 
поглиблення та запропоновано слухачам 
на початку навчального курсу при прохо-
дженні курсової підготовки.
Для виявлення необхідності диферен-

ціації навчання було здійснено розподіл 
учителів за критеріями «категорія» і «спе-
ціальність».
У ході дослідження було визначено рі-

вень усвідомлення вчителями дефіциту 
знань у галузі психології. За критерієм 
«категорія» недостатній рівень знань від-
значили 53% вчителів і вихователів «ви-
щої» категорії, майже 59% – «першої» та 
65% «другої» категорій. Це вказує на те, 
що чим вища категорія, тим більша впев-
неність учителів у своїх знаннях із психо-
логії, однак дуже великий відсоток (біль-
ше половини слухачів) усе ж відзначають 
недостатню обізнаність у цій галузі знань.
За критерієм «спеціальність» найниж-

ча обізнаність у психологічних знаннях у 
вчителів математики − 63,8%, не набага-
то вища й у філологів – 58%, вихователів 
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ГПД – 57,8% і вчителів початкових класів 
– 53,3%. 
Можна зробити висновок, що потреба у 

психологічних знаннях є актуальною для 
всіх, незалежно від категорії або спеціалі-
зації. Однак якщо вчителі вищої категорії 
більше орієнтуються на свій досвід, то 
вчителі другої категорії не вміють засто-
совувати на практиці теоретичні знання, 
отримані не так давно під час навчання у 
ВНЗ.
Результати дослідження показали, що 

об’єктивно рівень психологічних знань 
педагогів є значно нижчим, ніж вони вва-
жають, а оскільки значна частина осіб уже 
неодноразово підтверджувала кваліфі-
кацію, можна стверджувати, що система 
післядипломної освіти не задовольняє по-
треби у психологічних знаннях ні на осо-
бистісному, ні на професійному рівнях.
Разом з тим результати спостережень, 

інтерв’ю, розбору шкільних ситуацій, ма-
теріалів групових та індивідуальних кон-
сультацій, експертних оцінок дали змогу 
засвідчити, що існує значна кількість не-
усвідомлюваних психологічних проблем, 
які вчителі не бажають визнавати або не 
помічають, не можуть виокремити їх і по-
кладають провину на інших або на обста-
вини. Тому визначені вчителями проблеми 
з допомогою експертів було розподілено 
на три групи:
Група 1. Психологічні проблеми, що ви-

никли поза школою і не можуть бути ви-
правлені вчителем (стиль батьківського 
виховання, відносини між батьками і діть-
ми, інфантилізм тощо).
Група 2. Психологічні проблеми, що 

виникають у взаємодії з суб’єктами педа-
гогічного процесу, їх причини адекватно 
усвідомлені вчителем, він бере на себе 
відповідальність за їх вирішення (моти-
вація до навчання, відносини між учнями, 
робота з дітьми групи ризику, адаптація до 
нових умов навчання (в 1, 5, 10-их класах) 
тощо).
Група 3. Психологічні проблеми, пов’я-

зані із самим учителем, але не усвідомлені 
ним як такі, відповідальність за які покла-
дається на інших (відносини з батьками 
й учнями, в яких, як правило, негативна 

роль відводиться останнім; перевтома як 
емоційне і професійне виснаження, яке 
списується на перевантаження, різні сві-
тогляди вчителів і учнів тощо).
У результаті опитування найактуальні-

шими виявилися неусвідомлені пробле-
ми для вчителів другої категорії – 43,6% і 
майже однаково для вчителів першої та ви-
щої категорій − 38,2% і 35,1% відповідно. 
Це свідчить про досить велику кількість 
внутрішніх (неусвідомлюваних) психоло-
гічних проблем, що заважають ефективно 
працювати та з часом трансформуються в 
різні деформації.
Украй актуальною залишається пробле-

ма індивідуалізації в роботі з учителями, 
адже за традиційної системи навчання на 
курсах підвищення кваліфікації програ-
мою не передбачено заходів з її вирішення. 
Тому виникла необхідність поряд із тра-

диційними формами роботи, що врахову-
ватимуть диференційований підхід, упро-
ваджувати й індивідуальний.
Для реалізації принципів диференціа-

ції та індивідуалізації в роботі з учителя-
ми також з’ясовано зміст потреб і мотивів 
здобування психологічних знань і нави-
чок на курсах підвищення кваліфікації 
залежно від категорії, спеціалізації, рівня 
знань і практичних навичок з психології у 
слухачів. Було створено експерименталь-
ні комплексні програми, спрямовані на 
безперервний психологічний супровід як 
надання освітніх послуг під час атестацій-
ного і міжатестаційного періодів у формі 
лекцій, тренінгів, семінарів, а також інди-
відуальних і групових консультацій для 
актуалізації та вирішення неусвідомлених 
проблем.
Зміст комплексної програми складався з 

чотирьох блоків: «Теоретичне навчання», 
«Практичний досвід», «Клієнтський до-
свід», «Просвітницька і дослідницька ро-
бота», і проводився в чотири етапи.
На першому етапі було проведено вхід-

не анкетування з метою визначення освіт-
ніх та індивідуальних потреб учителів, 
рівня їхньої психологічної компетентнос-
ті, обсягу запитів. Уніфіковано відповіді, 
виділено загальні питання психології, на 
їх основі розроблено 4-годинний теоре-
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тичний курс у формі традиційних лекцій 
для кожної категорії слухачів. 
На другому етапі було визначено осно-

вні пріоритети, проблемні питання, ха-
рактерні для певної аудиторії, розроблено 
6-годинну тренінгову програму з ураху-
ванням практичного досвіду, наявної кате-
горії, освітніх запитів і потреб слухачів. Це 
дало змогу практично вирішувати постав-
лені проблемні ситуації, відпрацьовувати 
необхідні навички, набувати особистого 
досвіду, удосконалювати індивідуальний 
професійний стиль.
На третьому етапі було запропоновано 

різні форми психологічного супроводу у 
вигляді індивідуальних консультацій, ба-
лінтовських груп, віртуальних консульта-
цій через мережу Інтернет. 
Четвертий етап проходив у міжатеста-

ційний період як постійно діюча форма на-
скрізної освіти. Щомісяця на тематичних 
семінарах розглядалися питання, які не 
увійшли до основної програми. На це було 
виділено 1 годину. На цьому етапі прово-
дилася дослідницька робота з визначення 
освітніх потреб і запитів для формування 
програми з психології для наступних кур-
сів підвищення кваліфікації.
Якісно-кількісна оцінка ефективності 

впровадження експериментальної програ-
ми здійснювалася шляхом порівняльного 
аналізу з даними контрольних груп.
Встановлено зокрема, що у вчителів з 

експериментальної групи з’явилася впев-
неність у тому, що вони зможуть вирішити 
проблемні ситуації.
З’ясовано також, наскільки важливими 

є отриманні знання з психології для вчи-
телів особисто і для їхньої професійної ді-
яльності. Так, 50% учителів експеримен-
тальної групи впевнені, що після курсу 
психології змогли б вирішити проблемні 
питання, на відміну від контрольної групи, 
де тільки 18% учителів відповіли стверд-
но. Досить великий відсоток в обох групах 
і тих, хто не впевнений чи не зміг би пра-
вильно вирішити проблемні питання.
Подібна картина склалася й у слухачів 

обох груп першої категорії, де 73,1% слу-
хачів експериментальної групи впевнені у 
своїх знаннях і можливостях, натомість у 

контрольній групі така впевненість є лише 
у 32% слухачів. Не впевненими у своїх 
можливостях при вирішенні проблемних 
питань почуваються 23% респондентів екс-
периментальної і 44% контрольної групи. 
Дещо менше впевненості у вчителів 

другої категорії при вирішенні проблем-
них питань, можливо, через брак достат-
нього досвіду, хоча й тут у слухачів екс-
периментальної групи результати вищі 
– 33,3% порівняно з контрольною групою 
– 13,3%. Не знають, чи змогли б вирішити 
шкільні проблеми 56% слухачів експери-
ментальної групи і 50% контрольної гру-
пи. Не змогли б справитися з проблемни-
ми ситуаціями 10% учителів експеримен-
тальної та 36% контрольної груп.
Було також визначено, що для 70% слу-

хачів вищої, 61,5% першої та 83% другої 
категорії експериментальних груп і для 
58% вищої, 60% першої та 40% другої ка-
тегорії контрольних груп отримані психо-
логічні знання є важливими для особистіс-
ного зростання та професійної діяльності.
Неважливими отримані психологічні 

знання виявилися для 5,7% учителів ви-
щої категорії експериментальної групи, а в 
контрольних групах цей показник виявив-
ся набагато вищим: 36% у слухачів вищої 
категорії, 32% першої і 46,7% другої кате-
горій.
Для професійної діяльності як важливі 

отримані знання зазначила майже однако-
ва кількість слухачів експериментальної і 
контрольної груп, неважливими їх визна-
чили 28% слухачів вищої, 36% першої та 
30% другої категорій контрольних груп, а 
також 2,9% слухачів вищої категорії екс-
периментальної групи.
У результаті впровадження комплек-

сної програми на курсах підвищення ква-
ліфікації при вирішенні психологічних 
проблем центр самої ситуації змістився у 
практичний бік і став діагностуватися не 
тільки на учнях, а й на вчителях. Якщо на 
початку курсів учителі більше вказували 
на зовнішні причини і шукали винних у 
своїх проблемах, то в результаті індивіду-
альних консультацій, балінтовських груп, 
тренінгів педагоги почали усвідомлювати 
проблеми, які раніше вважали наслідком 
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обставин, дій інших людей. Відмічалася 
також зацікавленість у нових формах і 
методах проведення курсів, їх практична 
значущість для себе і власної професійної 
діяльності (у експериментальній групі), а 
також цінним видавалась можливість опи-
ратися на свій професійний досвід, зістав-
ляти його з теоретичними надбаннями, 
усвідомити, яким чином можна їх вико-
ристовувати в роботі.

Âèñíîâêè
Незважаючи на визнання напряму піс-

лядипломної освіти стратегічною для 
України, низки урядових законодавчих ак-
тів, відповідних теоретичних досліджень, 
проблема психологічної освіти педагогіч-
них кадрів у рамках курсової підготовки на 
засадах диференціації та індивідуалізації є 
недостатньо вивченою. Доведено, що вчи-
телі мають усвідомлені та неусвідомлені 
психологічні проблеми. Усвідомлені про-
блеми вчителі у своїй практичній діяль-
ності вирішують самостійно або із залу-

ченням фахівців. Неусвідомлені проблеми 
як особистого характеру, так і професійної 
екологічності спричиняють різного роду 
професійні деформації, що впливають на 
робочі відносини і є причиною особистої 
дисгармонії. За результатами емпіричного 
дослідження визначено шляхи реалізації 
принципів індивідуалізації (врахування 
професійного стажу, особливостей спеці-
алізації, наявного рівня знань і практич-
них навичок з психології) і диференціації 
(реалізується на засадах індивідуальних 
запитів, особистісних особливостей, рів-
ня домагань, з урахуванням професійних 
деформацій) при викладанні психології. 
Запропоновано комплексну програму кур-
сової підготовки вчителів, яка реалізується 
протягом атестаційного і міжатестаційного 
періодів. Визначено зміст і форми роботи 
зі слухачами, яка містить систему занять за 
запитами слухачів, тренінги й індивідуаль-
ні консультації. Експериментальна апро-
бація запропонованої програми довела її 
ефективність.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Плануючи дослідження, ми виходили з 

того, що рівень саморегуляції в конфлік-
тних ситуаціях безпосередньо впливає на 
ефективність педагогічної діяльності. Цей 
взаємозв’язок інтегрує особисті стійкі за-
лежності результатів діяльності студентів 
від рівня розвитку їхніх інтелектуальних, 
емоційно-вольових, особистісно-про фе-
сійних якостей та в цілому від активності. 
Розвиток і формування засобів саморегу-
ляції є одним із чинників, що визначають 
прояв закономірностей і тенденцій у цій 
багатоплановій системі зв’язків. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Варто вказати на достатню розробле-

ність положень про механізми саморегу-
ляції психічних станів і саморегуляції 
осо бистості, яким присвячені роботи чис-
ленних іноземних і вітчизняних науковців. 
Серед вітчизняних слід відзначити таких: 
А. Бандура [1], М. Боришевський [2], 
О. Чебикін [8], О. Конопкін [4], В. Моро-
санова [5], А. Прохорова [6] та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Варто вказати на відсутність чіткого 

М.О. Мосьпан 
старший викладач 
кафедри психології 
і педагогіки, 
Національний 
університет фізичного 
виховання і спорту 
України

У статті досліджено критерії рівня розвитку здатності осо-
бистості до саморегуляції у конфліктних ситуаціях педагогічної 
діяльності. Вивчено психограму студентів, акцентовано увагу на 
виділенні психологічних компонентів, що є найбільш важливими для 
саморегуляції студентів у конфліктних ситуаціях. 

Ключові слова: саморегуляція, спрямованість особистості, пе-
дагогічна діяльність, компоненти саморегуляції, мотиваційний ком-
понент, профілі саморегуляції, формування засобів саморегуляції.

В статье исследованы критерии уровня развития способности 
личности к саморегуляции в конфликтных ситуациях педагогичес-
кой деятельности. Изучена психограмма студентов, акцентирова-
но внимание на выделении психологических компонентов, которые 
являются наиболее важными для саморегуляции студентов в 
конфликтных ситуациях. 

Ключевые слова: саморегуляция, направленность личности, 
педагогическая деятельность, компоненты саморегуляции, моти-
вационный компонент, профили саморегуляции, формирование 
средств саморегуляции.

The level of self-direction in confl ict situations has a proximate infl u-
ence on the effectiveness of educational work. This interconnection inte-
grates personal resistant dependence of students’ activity results from the 
level of their mental, emotional, willing, personally professional features 
and from activity in general.  The empirical study requires defi ning the 
criteria of the level of personal self-direction ability development in con-
fl ict situation in educational activity 

Key words: self-direction, personal direction, educational activity, 
self-direction components, motivational component, self-direction pro-
fi les, formation of self-direction modes. 

Åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé 
ðîçâèòêó çä³áíîñòåé äî ñàìîðåãóëÿö³¿ 

ó êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ 
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
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уявлення стосовно психологічних особ-
ливостей саморегуляції психічних станів 
педагогів у конфліктних ситуаціях педаго-
гічної діяльності. Недостатня вивченість 
особливостей зміни психічних станів і 
особливостей їхньої саморегуляції в кон-
фліктних ситуаціях педагогічної діяльнос-
ті зумовили актуальність емпіричного до-
слідження.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення результатів 

емпіричного дослідження особливостей 
розвитку здібностей до саморегуляції у 
конфліктних ситуаціях педагогічної діяль-
ності. Завданнями дослідження є:

1) визначення критеріїв рівня розвитку 
здатності особистості до саморегуляції в 
конфліктних ситуаціях педагогічної діяль-
ності;

2) вивчення психограми студентів. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
З метою отримання більш повних та 

об’єктивних даних, а також ґрунтовного 
вивчення предмета дослідження до емпі-
ричного дослідження нами було залуче-
но студентів педагогічного факультету 
Національного університету фізичного 
ви ховання та спорту України загальною 
кількістю 136 (сто тридцять шість) осіб. Із 
них 45 студентів другого курсу, 45 − третього 
і 46 − четвертого. 
Було здійснено визначення рівнів розви-

тку здібностей до саморегуляції, виявле но 
особливості мотиваційно-ціннісного ас-
пекту саморегуляції (суб’єктивного конт -
ролю, мотивів досягнення та уникнення 
невдач, спрямованості особистості), про-
аналізовано процесуальний аспект само-
регуляції студентів, визначено ступінь і 
рівень адекватності самооцінки, встанов-
лено її зв’язок із мотиваційно-ціннісним 
і процесуальним компонентами саморегу-
ляції. 
Спочатку проаналізуємо дані успіш-

них студентів. Як відомо, людей суттє-
во відрізняє те, наскільки вони схильні 
розділяти відповідальність за власні дії. 
Схильність людини приписувати відпові-
дальність за результати своєї діяльності 

зовнішнім обставинам або навпаки, влас-
ним зусиллям і здібностям, психологи на-
зивають локалізацією контролю або локу-
сом контролю.
Загальний показник з інтернальності 

виступав показником потреби в активнос-
ті, визначав міру власної ініціативності та 
самостійності в життєдіяльності, демон-
стрував, наскільки студенти регулюють 
своє життя. Отримані результати показа-
ли, що у успішних студентів ця потреба 
яскраво виражена. Вибірка характеризу-
ється інтернальним типом суб’єктивного 
контролю, оскільки за всіма 7 шкалами 
встановлено відхилення вгору більше 5. 
Дані свідчать також, що успішним студен-
там притаманні високий рівень активності 
та відповідальність за своє життя. Вони 
вважають, що більшість важливих подій 
у їхньому житті була результатом власних 
дій, ці дії є важливим фактором у власній 
кар’єрі та міжособистісних відносинах 
у колективі. Респонденти цієї групи вва-
жають, що їхнє життя залежить, в осно-
вному, від особистих зусиль і здібностей, 
вони здатні успішно досягати поставлених 
цілей у майбутньому і будуть віддавати пе-
ревагу таким ситуаціям, коли відповідаль-
ність за їх подолання лежатиме саме на 
них. Відповідальність за негативні події, 
невдачі в конфліктних ситуаціях педаго-
гічної діяльності вони беруть на себе. 
Результати, отримані за методикою ви-

значення локусу контролю, дають уза-
гальнену характеристику особистості се-
редньостатистичного студента в конфлік-
тних ситуаціях педагогічної діяльності, 
пов’язану з високим рівнем активності, 
самостійності, відчуттям власної сили, 
відповідальності за те, що відбувається. 
Однак привертають увагу результати ін-
тернальності, отримані за шкалою педаго-
гічних (професійних) відносин. Ця шкала 
визначає, наскільки людина вважає власні 
дії важливим фактором в організації про-
цесу педагогічної діяльності, у відносинах, 
що складаються в колективі. Зазначена 
інтернальність становить 6,5, що нижче 
показників за іншими шкалами. Хоча цей 
показник говорить про те, що студенти не-
суть відповідальність за всі організаційні 
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компоненти професійної діяльності, але 
реально розуміють межу власного впливу. 
Із теоретичного аналізу мотиваційно-

ціннісної сфери студентів можна зробити 
припущення, що значну роль у розвитко-
ві та формуванні засобів саморегуляції 
будуть відігравати мотиви досягнення та 
мотиви уникнення невдач у педагогічній 
діяльності. У дослідженні було висунуто 
гіпотезу, що в успішних студентів буде 
певна кореляція між рівнем розвитку мо-
тивів на досягнення і рівнем розвитку мо-
тивів уникнення невдач. 
Середнє значення з мотивації досягнен-

ня успіху – 23,5%, що відповідає помірно 
високому рівню мотивації до успіху; серед-
нє значення мотивації уникнення невдач 
удвічі більше – 55,9%. Дослідженням ви-
явлено, що тенденція прагнення до успіху 
є складною функцією трьох змінних: мо-
тиву прагнення до успіху, суб’єктивної ві-
рогідності досягнення успіху, його прива-
бливості в цій ситуації. Мотив прагнення 
до успіху – це стійка диспозиція особис-
тості переживати гордість і задоволення 
в разі досягнення успіху. Тенденція уник-
нення невдач є мультиплікаційною функ-
цією мотиву уникнення невдачі (прагнен-
ня уникнути невдачі та сорому) та її при-
вабливості в певній ситуації.
Переважання тієї чи іншої мотивацій-

ної тенденції впливає на вибір ступеня 
складності завдання. Люди з переважан-
ням мотиву прагнення до успіху обирають 
завдання середнього ступеня складнос-
ті, на відмінну від тих, у кого переважає 
мотив на уникнення невдач, які обирають 
або дуже легкі завдання (їх вибір гарантує 
успіх), або дуже важкі (якщо людина не 
може вирішити завдання цього класу, то не 
засмучується, оскільки невдача із завдан-
нями, з якими мало хто може впоратися, 
не дає підстав для сорому та почуття при-
ниження). 
Для того щоб встановити значущість 

відмінностей між типами мотивації, ми 
використовували t-критерій Стьюдента 
для залежних вибірок. 
Домінування мотиву прагнення до успі-

ху виявляється в усіх проявах особистос-
ті студента. Студентам із переважанням 

мотиву прагнення до успіху, притаманні: 
сприйняття ситуації досягнення як необ-
хідної та звичної складової життя; упев-
неність в успішному результаті; актив-
ний пошук інформації про свої успіхи; 
готовність брати на себе відповідальність 
і рішучість у невизначених ситуаціях; ви-
бір цілей середньої чи вищої складності, 
велика інтенсивність прагнення до мети; 
отримання підвищеного задоволення від 
цікавих завдань; бажання робити більш 
або менш складну роботу, однак таку, яку 
можна реально виконати; здатність не роз-
губитися в ситуації змагання чи перевірки 
здібностей; прагнення до розумного ризи-
ку; середній, реалістичний рівень дома-
гань; велика завзятість у разі виникнення 
конфліктних ситуацій; підвищення рівня 
домагань після успіху та зниження після 
невдачі; реалістичне узгоджене плануван-
ня з орієнтацією на віддалене майбутнє.
Отже, цей мотив забезпечує високий 

рівень активності, спонукає особистість 
шукати нові способи втілення власної 
енергії, здібностей і сил. Високий рівень 
мотивації до успіху пов’язаний з готовніс-
тю нести відповідальність за свої рішення, 
вмінням поставити мету та досягти її влас-
ними силами, що знайшло підтвердження 
в отриманих результатах дослідження 
суб’єктивного локусу контролю студен-
тів. Зрозуміло, що виявлені особливості 
мотиваційно-ціннісної сфери сприяють 
успішності педагогічної діяльності.
Визначення спрямованості студен-

тів дало змогу виявити різні пріоритети: 
спрямованість на справу – 70,6%; спрямо-
ваність на взаємодію – 29,4%, тобто біль-
шість із них спрямовані на професійну 
педагогічну діяльність, реалізацію її функ-
цій. З отриманих нами результатів тесту-
вання виявлено, що у студентів, які досить 
успішно справляються з конфліктними си-
туаціями педагогічної діяльності, ще біль-
ше, ніж у всього загалу, переважає спря-
мованість на справу, тобто суб’єктивно 
для них найбільш значущою є професійна 
діяльність.
Зазначене лежить в основі самореалі-

зації ними психічної стійкості. Виявлено 
також, що у студентів, у яких більш вира-
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жена спрямованість на себе чи на взаємо-
дію, спрямованість на справу є на другому 
місці. Для студентів, у яких домінує спря-
мованість на справу, характерна також 
спрямованість на результат, установка на 
якість і точність, прагнення якнайкраще 
виконати педагогічні завдання, схильність 
обстоювати свою точку зору в конфлік-
тних ситуаціях, здатність до співпраці, 
взаємодії заради справи, а вже потім орієн-
тація на пряму винагороду, пріоритетність 
статусного самовизначення, переоцін-
ка статусних цінностей, авторитарність, 
агресивність, пошук соціального схвален-
ня, залежність від групової думки, оцінки, 
рішення.
Дослідження особливостей цільової 

перспективи студентів виявило такі ре-
зультати: 94,1% респондентів одночасно 
мають загальні цілі життя та кар’єри, на 
найближчі п’ять років, на найближчий 
рік. Не вказали на одну з трьох цільових 
перспектив 5,9% студентів. Найбільша 
питома вага в цьому припадала на ближ-
ні цілі – у 70,6% студентів, на середні – у 
17,6% і на дальні – у 11,8%. Дослідження 
узгодженості часової перспективи у сту-
дентів свідчить про те, що для 5,9% до-
сліджуваних минуле, теперішнє, майбутнє 
не пов’язані; для 94,1% – пов’язані. Для 
більшості досліджуваних найбільш зна-
чущим є майбутнє і теперішнє. Найбільші 
зусилля студенти концентрують на ближ-
ній перспективі – підтримці теперішнього 
статусу та його підвищення в майбутній 
педагогічній діяльності.
Дослідження узгодженості часової пер-

спективи у студентів дало такі результа-
ти: для 6,8% досліджуваних минуле, те-
перішнє, майбутнє не пов’язане (усі три 
кола малювалися окремо один від одного); 
для 93,2% всі, або дві з трьох перспектив 
були пов’язані. За розмірами кола були 
представлені так: найбільш значуще ми-
нуле – 5,2%; найбільш значуще теперіш-
нє – 15,4%; найбільш значуще майбутнє 
– 23,6%; найбільш значуще теперішнє і 
майбутнє – 33,1%; рівнозначні всі три кола 
– 22,7%.
За отриманими показниками, для біль-

шості досліджуваних найбільш значу-

щим є майбутнє і теперішнє. Як бачимо, 
цільова перспектива у більшості студен-
тів узгоджена і вони достатньою мірою 
усвідомлюють зв’язок майбутніх подій з 
минулим і теперішнім. Представленість 
усіх трьох перспектив та їх пов’язаність 
сприяє тому, що мотиви і цілі виконують 
свою активуючу роль, а дії в конфліктних 
ситуаціях реалізуються ефективно. У 
нашому дослідженні виявлено, що най-
більші зусилля студенти концентрують 
на ближній перспективі, що говорить 
про спрямованість їхньої перспективи на 
підтримку теперішнього статусу та його 
зростання в майбутньому. І хоча більшість 
учених підкреслюють важливість узго-
дженості, реалістичності, диференційова-
ності цільової перспективи, ми знаходимо 
різні позиції стосовного того, орієнтація 
на яке планування повинна бути більш ви-
ражена. Близькими до наших є висновки 
Л. Колесніченко щодо необхідності для 
успішної діяльності більшої виразності 
ближньої перспективи, яка впливає на під-
тримку мотиву в активному стані для до-
сягнення мети [3]. 
У констатувальному експерименті нами 

досліджено рівень сформованості низки 
показників мотиваційно-ціннісного ком-
понента саморегуляції. Його результати 
було розподілено за рівнями та складо-
вими.
Розподіл студентів за складовими (по-

казниками) мотиваційно-ціннісного ком-
понента саморегуляції виявився більш-
менш однорідним. За всіма компонентами 
саморегуляції найбільш вираженим вия-
вився високий рівень саморегуляції. Такий 
результат підтверджує думку про те, що в 
конфліктних ситуаціях педагогічної діяль-
ності саморегуляція відіграє переважаючу 
роль і забезпечує її успішність. 
Дослідження рівня сформованості про-

цесуального компонента саморегуляції у 
студентів спрямовувалось на визначення 
регуляторного профілю, що характеризує 
індивідуальний рівень розвитку основних 
регуляторних механізмів, які забезпечу-
ють функціональні ланки цілісної системи 
саморегуляції. Науковець В. Моросанова 
виокремлює два типи профілів саморе-
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гуляції: гармонійний («гладкий») – коли 
всі основні процеси розвинені приблизно 
однаково та «акцентуйований» («шпиляс-
тий») – коли регуляторні ланки характе-
ризуються різним ступенем сформованос-
ті [5]. 
Аналіз отриманих даних свідчить про 

наявність трьох типів ефективного профі-
лю саморегуляції у студентів. Ефективного 
рівня саморегуляції досягають студенти з 
високим рівнем розвиненості переважної 
більшості регуляційних ланок; з приблиз-
но однаковою кількістю піків високого та 
середнього рівня; з наявністю у профілі 
показників низького рівня, за обов’язкової 
присутності показників високого рівня. 
Нами практично не виявлено профілів з 
низьким рівнем розвиненості всіх ланок. 
Взагалі низькі показники зустрічають-
ся дуже рідко, і завжди поряд з високим 
і середнім рівнями розвитку інших ланок. 
Отримані нами результати дають підстави 
стверджувати про наявність відповідних 
компенсаторних механізмів у процесах са-
морегуляції студентів у конфліктних ситу-
аціях педагогічної діяльності. 
Привертають увагу результати, отри-

мані за шкалою «самостійність».  У 23% 
досліджуваних показники самостійності є 
на низькому рівні, і тільки у 13,7% – на ви-
сокому, при високих і середніх показниках 
інших ланок профілю саморегуляції. Ця 
функція в педагогічній діяльності студен-
тів пов’язана з мірою їхнього впливу на 
процес професійної діяльності, з межами 
їхньої самостійності в ньому. Отже, роз-
робляючи певні плани і програми педаго-
гічної діяльності, вони обов’язково пови-
нні розуміти межу власної самостійності 
в системі, у якій знаходяться. Тому, як 
бачимо, у профілі саморегуляції за шка-
лою самостійності переважають середні 
показники. На нашу думку, ці показники 
перекликаються з даними за шкалою ін-
тернальності суб’єктивного локусу контр-
олю у професійних відносинах, де інтер-
нальність має дещо нижчі показники, ніж 
за іншими шкалами. 
Отримані нами результати можна порів-

няти зі здійсненими раніше теоретичними 
припущеннями, а саме: розвиненість тих 

чи інших функцій залежить від стилю са-
морегуляції, який обирає людина; студент 
повинен мати не один, а кілька ефектив-
них способів саморегуляції, які характе-
ризуються співвідношенням «сильних» і 
«слабких» функцій саморегуляції; «слаб-
кий» бік регуляції буде компенсуватися 
«сильним». 
Отже, можемо дійти висновку про од-

ночасну представленість у певної части-
ни досліджуваних різних рівнів розвитку 
регуляторних ланок (від низького до ви-
сокого). Водночас, можна спостерігати 
спільні риси стильових особливостей са-
морегуляції студентів: відсутність низь-
ких показників із «планування» та «про-
грамування». Значній кількості студентів 
притаманний гармонічний («згладже-
ний») профіль саморегуляції в конфлік-
тних ситуаціях, коли всі основні функції 
представлені на відносно високому рівні. 
Це дає нам підстави стверджувати, що 
високий рівень досягнень у педагогіч-
ній діяльності та вимоги діяльності до 
саморегуляції формують гармонійний 
стиль з високими показниками всіх ре-
гуляторних ланок. Подібні результати 
були отримані В. Моросановою в Росії та 
Л. Колесніченко в Україні, що свідчить на 
користь нашого твердження про універ-
сальність такого профілю для досягнення 
вершин професіоналізму.
Таким чином, студенти з високим рів-

нем професіоналізму характеризуються 
практичною відсутністю неефективних 
профілів саморегуляції з переважанням 
низького та середнього рівнів регулятор-
них ланок. У таких студентів зустріча-
ються два профілі саморегуляції: «згла-
джений» (з високим розвитком майже всіх 
функцій саморегуляції) та «шпилястий» (з 
одночасною представленістю середніх і 
високих показників). У цілому досліджу-
ваним студентам притаманний високий 
рівень свідомого планування та програ-
мування власної діяльності, адекватність 
в оцінюванні результатів дій, відсутність 
фіксації на невдачах, високий рівень гнуч-
кості, швидке орієнтування в конфліктній 
ситуації, стійкість і здатність не губитися 
в умовах невизначеності, творчість у під-
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ходах до розв’язання нетипових ситуацій, 
середній рівень самостійності, постій-
ні зв’язки, наполегливість у досягненні 
власних цілей, точність і своєчасність у 
корекції власних помилок педагогічної ді-
яльності.
У констатувальному експерименті ми 

перевірили, яку роль у процесі саморе-
гуляції психічної стійкості відіграє само-
оцінка. Нам необхідно було визначити 
рівень та адекватність самооцінки у сту-
дентів, які успішно справляються з кон-
фліктними ситуаціями педагогічної діяль-
ності. За результатами тестування, у 53% 
учасників дослідження було виявлено 
адекватну самооцінку і у 47% – адекватну 
з тенденцією до завищення. Середнє зна-
чення адекватної самооцінки становило 
59,2%. Отримані результати показали, що 
для успішних студентів характерна адек-
ватна та адекватна з тенденцією до зави-
щення самооцінка. Виходячи з ролі само-
оцінки в процесі формування здатності до 
саморегуляції, за допомогою коефіцієнта 
Ч. Спірмена ми спробували виявити ко-
реляційний зв’язок між самооцінкою та 
іншими змістово-процесуальними пара-
метрами саморегуляції. У результаті було 
виявлено певні особливості кореляції са-
мооцінки та інших параметрів саморегу-
ляції: самооцінка має прямий зв’язок зі 
спрямованістю на себе і зворотний зв’язок 
зі спрямованістю на справу та взаємодію; 
існує позитивна кореляція самооцінки з 
мотивацією на досягнення і негативна з 
мотивацією уникнення невдач; є позитив-
на кореляція самооцінки зі стилями са-
морегуляції, а саме, з «моделюванням» і 
«плануванням». 
Однак при більш детальному розгляді 

було виявлено, що встановлений зв’язок 
має неоднозначний характер. Під час до-
даткового порівняльного аналізу середніх 
значень вказаних параметрів було вияв-
лено, що спрямованість на себе є значно 
більшою у осіб з адекватною самооцінкою 
з тенденцією до завищення. Водночас, 
спрямованість на справу є значно вищою 
у студентів з адекватною самооцінкою. 
Мотивація досягнення успіху також є зна-
чно вища у осіб з адекватною самооцін-

кою, а мотивація уникнення невдач – вища 
у осіб з адекватною самооцінкою з тенден-
цією до завищення, що зумовлено, очевид-
но, страхом не досягнути мети. 
Значущих відмінностей у стильових 

особливостях осіб з адекватною самооцін-
кою та адекватною з тенденцією до зави-
щення не було виявлено.
Таким чином, адекватну самооцінку 

характеризує більша спрямованість на 
справу і взаємодію, мотивація досягнення, 
«програмування», «оцінка результатів» і 
загальний рівень саморегуляції. Виходячи 
з цього, для забезпечення успішної само-
регуляції психічної стійкості студента в 
конфліктних ситуаціях педагогічної діяль-
ності, слід, у першу чергу, розвивати його 
адекватну самооцінку. 
Мотиваційно-ціннісний аспект саморе-

гуляції характеризується певною одно-
рідністю її показників, домінуванням 
ви   соких рівнів. Водночас процесуальний 
аспект саморегуляції є не таким одно-
рідним. Високий рівень показників мо-
тиваційно-ціннісної складової саморегу-
ляції разом із самооцінкою відіграють ви-
значальну роль у розвитку засобів само-
регуляції студентів, проте окремо кожен 
із них не може вплинути на саморегуля-
цію визначально. 
Зроблені висновки було перевірено в 

процесі порівняльного аналізу показників 
успішних і неуспішних студентів. Нами 
оцінено розбіжності за низкою показників: 
типом спрямованості, мотивацією, локу-
сом контролю та рівнем самооцінки. Було 
розраховано середні значення показників, 
які надалі порівнювалися за t-критерієм 
значущості Стьюдента. 
Як свідчать дані щодо змістовно-про-

цесуальних показників саморегуляції 
успіш  них і неуспішних студентів, значущі 
розбіжності виявлені практично за всіма 
показниками. Успішних студентів харак-
теризує дещо більша спрямованість на 
справу, більш висока та адекватна само-
оцінка, більша мотивація на успіх і менша 
мотивація на уникнення невдач. Стосовно 
локусу контролю, успішних студентів ха-
рактеризує більша інтернальність за всіма 
параметрами.
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Дані щодо розподілу неуспішних сту-
дентів за показниками саморегуляції свід-
чать про таке: потреба в активності у біль-
шої половини неуспішних студентів вира-
жена слабко; мотивація досягнення успіху 
майже у половини досліджуваних низька, 
у третини – на середньому рівні; мотива-
ція уникнення невдач майже у половини 
на низькому рівні; диференційованість 
цільової перспективи у понад половини 
неуспішних студентів низька; представле-
ність ближньої перспективи майже у 75% 
низька; узгодженість цільової перспек-
тиви у майже половини досліджуваних 
низька, у третини є на середньому рівні; 
спрямованість особистості у половини на 
середньому рівні, у третини на високому 
і у чверті на низькому рівні; самооцінка 
особистості майже у половини занижена. 
Таким чином, у неуспішних студентів пе-
реважають низький та середній рівні са-
морегуляції практично за всіма показни-
ками.
Нами було порівняно успішних і не-

успішних студентів за інтегративними 
показниками саморегуляції. Порівняння 
дає змогу дійти висновку, що у профілі не-
успішних студентів переважно представ-
лені низький і середній рівні. Зазначені 
тенденції корелюють із даними статис-
тичного аналізу, які підтвердили значу-
щість відмінностей між успішними та не-
успішними студентами. Інтегративні по-
казники дають узагальнене уявлення про 
особливості формування саморегуляції в 
конфліктних ситуаціях педагогічної діяль-
ності в обох групах досліджуваних, свід-

чать про відмінності у розвиткові показни-
ків саморегуляції мотиваційно-ціннісної 
та процесуальної сторін та самооцінки. 
Більша частина неуспішних студентів має 
середній і низький рівні розвитку показ-
ників мотиваційно-ціннісного компонента 
саморегуляції, що вказує на необхідність 
їх розвитку. Необхідно підвищувати в бік 
адекватності самооцінку неуспішних сту-
дентів. На низькому рівні процесуальний 
аспект саморегуляції представлений у не-
значної кількості студентів. Тут переважа-
ють показники середнього рівня. Таким 
чином, у мотиваційно-ціннісному та про-
цесуальному компонентах саморегуляції у 
успішних та неуспішних студентів є певні 
відмінності.
Âèñíîâêè 
Для успішного професійно-педаго гіч-

ного становлення необхідно мати висо-
корозвинені показники потребово-моти-
ва  ційної складової саморегуляції функ-
ціонального стану, самооцінку адекватну 
або з тенденцією до завищеної, ефек-
тивний профіль саморегуляції. При низь-
ких рівнях розвиненості показників по-
требово-мотиваційної складової саморе-
гуляції та самооцінки виникає нагальна 
потреба в їх розвиткові. Серед перспек-
тивних напрямів подальших розвідок 
цієї проблеми є подальше вивчення: пи-
тань довільної психічної саморегуляції 
педагогів у конфліктних ситуаціях педа-
гогічної діяльності; питань, пов’язаних 
із вивченням суб’єктивних детермінант 
професійної надійності діяльності педа-
гогів. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Вибір тематики статті зумовлений зро-

с танням ролі організаційної культури як 
чинника вдосконалення діяльності нав-
чального закладу, з’ясування природи яко-
го потребує наукового, у тому числі ор га -
нізаційно-психологічного дослідження.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 
Сфера організаційної культури є по-

лем міждисциплінарних досліджень, тому 
можна говорити різні підходи у визначен-
нях цього терміна, адже їх існує понад 250.
Сутність та ключова проблематика цьо-

го феномену цікавила Т. Діл, А. Кеннеді, 
У. Оучі, Т. Пітерса, В. Сате, Р. Уотермана, 
Е. Шейна, К. Шольц та інших. Вплив ор-
ганізаційної культури на характеристики 
діяльності організацій вивчали А. Агеєв, 
Т. Базаров, Б. Гаєвський, М. Грачов, Дж. 
Грейсон, В. Кнорінг, М. Мескон, Я. Рад-
ченко, Р. Рютінгер, В. Томілов, Л. Фаткін 
та інші. Методи її діагностики та форму-

вання були у фокусі дослідницької ува-
ги таких учених, як Р. Ален, Р. Гласер, 
К. Камерон, Р. Кілман, Р. Куінн, К. Лафер-
ті, Г. Марасанов, М. Сакстон, П. Харіс, 
Дж. Хофштеде та інші. Що стосується ор-
ганізаційної культури навчальних закладів 
– перш за все відомими є роботи А. Моі-
сеєва, М. Поташніка, С. Руса, К. Ушакова, 
Р. Хувейк та інших. Також не можна зали-
шити поза увагою внесок у вивчення різ-
них аспектів організаційної культури, який 
зробили А. Бетуганов, Е. Дроздовський, 
А. Єгоршин, В. Єршов, Є. Захарченко, 
Л. Карамушка, В. Катков, С. Кульневич, 
А. Мудрик, Н. Пищулін, С. Пищулін, В. Спі-
вак, І. Тюрина, П. Шихирев, Н. Щуркова. 

Íe âèðiøeí³ ðaíiøe ÷acòèíè 
çaãaëüío¿ ïðoáëeìè
Вважаємо за необхідне з урахуванням 

мети статті дати визначення цього поняття 
як феномену організаційно-психологічної 
науки, сутністю якого є система ціннос-
тей, відносин, норм, звичаїв, традицій, 
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старший викладач 
кафедри суспільних 
дисциплін,
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Ìåòîäè ä³àãíîñòèêè òà êîðåêö³¿ 
îðãàí³çàö³éíî¿ êóëüòóðè 

ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
У статті окреслено методи діагностики організаційної 

культури навчального закладу. Подано різні класифікації орга-
нізаційної культури. Наведено приклад діагностики та корекції 
організаційної культури з використанням класифікації Чарльза 
Хенді.

Ключові слова: організаційна культура, навчальний заклад, 
методи діагностики організаційної культури.

В статье очерчены методы диагностики организационной 
культуры учебного заведения. Представлены различные класси-
фикации организационной культуры. Показан пример диагнос-
тики и коррекции организационной культуры с использованием 
классификации Чарльза Хенди.

Ключевые слова: организационная культура, учебное заве-
дение, методы диагностики организационной культуры.

The articleshows methods of diagnosing of school’s corporate 
culture. Various classifi cations of corporate cultureare listed. The 
author gives an example of diagnostics and correction of corporate 
culture using the classifi cation of Charles Handy.

Keywords: corporate culture, school, methods of diagnosing of 
thecorporateculture.
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форм поведінки і ритуалів та інших пси-
хологічних закономірностей діяльності й 
розвитку окремої організації, закладу, фір-
ми тощо.
Таке визначення, на нашу думку, може 

бути методологічно-регулятивним орієн-
тиром при розгляді питання діагностики 
та корекції організаційної культури як 
предмета цієї статті.
Ôoðìóëþâaííÿ öiëeé còaòòi
Щоб організаційна культура з предме-

та розгляду перетворилася на інструмент 
впливу, необхідно володіти методами її 
діагностування та цілеспрямованого ко-
ригування. Отже, ставимо перед собою 
завдання: 1) окреслити методи діагности-
ки організаційної культури навчального 
закладу; 2) подати різні класифікації ор-
ганізаційної культури; 3) навести приклад 
діагностики та корекції організаційної 
культури з використанням класифікації Ч. 
Хенді, яка, на нашу думку, може бути най-
більш прийнятною методикою.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Діагностувати соціально-психологічний 

мікроклімат у колективі можна як методом 
спостережень, так і з застосуванням спеці-
альних діагностичних процедур [1, с. 78-
138]. Візуальну оцінку психологічного мі-
кроклімату і переважаючої організаційної 
культури конкретного навчального закла-
ду можна провести за наступним алгорит-
мом [2, с. 27-29].
Організаційна психологія як галузь на-

уки виробила на сьогодні багатий арсенал 
методів, прийомів і способів дослідження 
організаційної культури. Вибір їх застосу-
вання, на нашу думку, залежить головним 
чином від двох факторів: мети та об’єкта 
дослідження, що зумовлює предметність 
діагностики та ефективність її результатів.
Практика, у тому числі діяльність на-

вчальних закладів, свідчить, що некритич-
но, епігонськи запозичувати вказані мето-
ди без їх адаптації до природи предмета 
дослідження, у нашому разі – до органі-
заційної культури приватного освітнього 
закладу, не можна. Тому у своєму аналізі 
ми виходимо із двох основних чинників: 

змістового та формального. Змістовий – це 
система відносин, зв’язків між суб’єктами 
навчального закладу, її стан і виявлення 
невикористаних резервів для їх подальшо-
го поліпшення.
Формальний – це внутрішня форма, 

тобто структура, організація діяльності 
навчального закладу та його підрозділів. 
Це фактично і є об’єктова визначеність ді-
агностування як один із його обов’язкових 
критеріїв. Така об’єктова визначеність до-
повнюється і унікальністю навчального 
закладу, у цьому разі – двовекторністю на-
вчального профілю: економічного та юри-
дичного, що зумовлює також відповідну 
палітру спеціальних методів, як складової 
загальної методологічної картини. Оче-
видно, покликання організаційної психо-
логії й полягає в необхідності забезпечен-
ня єдності цих двох векторів як чинників 
формування цілісної організаційної куль-
тури навчального закладу.
Учені виокремлюють також два осно-

вні підходи до проблеми діагностики та 
вивчення організаційної культури: інтер-
претативний, в основі якого лежить вико-
ристання якісних методів діагностики, та 
формалізований, кількісний.
Якісні методи (аналіз документів, спо-

стереження, інтерв’ю тощо) дають мож-
ливість дослідити правила, традиції, ри-
туали, що склалися в навчальному закладі, 
документи, що визначають його діяльність 
(статут закладу, положення, що регламен-
тують функціонування окремих підрозді-
лів), сформовану практику управління та 
його організаційні цінності.
Із формалізовано-кількісних методів 

найбільш вживаними є анкетування, со-
ціометрія, тестування, які дають змогу 
ви значити тип організаційної культури за-
кладу, її параметри та рівень.
Для діагностування організаційної 

куль тури навчального закладу становлять 
певний інтерес відомі її типології.
Література містить відомості про різні 

підходи до дослідження типів організа-
ційної культури. При цьому всі дослідни-
ки єдині в тому, що не існує організацій, 
у яких той чи інший тип організаційної 
культури представлено в чистому вигляді. 
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Зазвичай організаційна культура несе риси 
змішаної з перевагою якогось одного типу, 
що виділяє та чи інша класифікація. Най-
більш відомими класифікаціями організа-
ційної культури є типологія Д. Зоненфель-
да: «Бейсбольна команда» – спрямована на 
ризиковані рішення та швидке реагування; 
така культура ймовірна в перші роки іс-
нування приватного навчального закла-
ду, керованого командою засновників-
однодумців. «Клубна культура» – прита-
манні лояльність, відданість, узгоджена 
командна взаємодія; така взаємодія скоріш 
характерна для навчальних закладів з уже 
напрацьованою внутрішньо сталою куль-
турою відносин, певним авторитетом та 
ексклюзивністю діяльності.  «Академічна 
культура» – поступове кар’єрне зростання 
співробітників, розмежування функціо-
нала; частіше зустрічається в навчальних 
закладах, які є структурними елементами 
більш складної ієрархії  (наприклад, се-
редній заклад при певному вищому на-
вчальному закладі).  «Оборонна культура» 
– формується в разі складних умов діяль-
ності закладу, коли штат різко скорочуєть-
ся і функціональні обов’язки постійно змі-
нюються; така культура притаманна при-
ватним навчальним закладам, які з різних 
причин перебувають на межі виживання.
Відомі також класифікації К. Камеро-

на і Р. Куіна: ієрархічна, ринкова, кланова 
та адхократична культури. Дещо схожою 
на цю класифікацію є російський аналог 
Т. Базарова: бюрократична організаційна 
культура, підприємницька, органічна та 
партиципативна.
Більш докладно зупинимося на описі 

чотирьох культурних архетипів, запропо-
нованих Чарльзом Хенді [3; 4], оскільки 
саме на цій класифікації було побудоване 
наше дослідження. Для пояснення її основ 
автор концепції використовує організацій-
ні метафори, засновані на культурі Старо-
давньої Греції. Греки, як вважає Ч. Хенді, 
вірили в богів, що мали людські характе-
ристиками й ототожнювали себе з тими з 
них, на яких вони, на їхню думку, найбіль-
ше походили і які задовольняли їхні осо-
бисті потреби. Давньогрецькі боги були, 
фактично, соціальними та індивідуальни-

ми архетипами; звідси випливає, що в їхнє 
коло могли бути прийняті як індивіди, так 
і організації. Чарльз Хенді розглядає чоти-
ри типи організацій, кожен із яких може 
бути асоційований з конкретним давньо-
грецьким божеством.
Культура влади управляється єдиною 

домінуючою особистістю. Ця культура за-
звичай зустрічається там, де організацією 
керує її засновник. Уся влада в організа-
ції поширюється з центру по мережевих 
каналах впливу і комунікацій. Контроль 
здійснюється швидше на персональному 
рівні, ніж за допомогою правил і проце-
дур. Такі культури, як стверджує Чарльз 
Хенді, «пишаються лише силою». Вони 
судять за результатами, а не за засобами 
їх досягнення, і терпимо ставляться до ін-
дивідів. Нерідко вони виявляються досить 
гнучкими і здатними до швидких реакцій, 
особливо, коли мають невеликі розміри. 
Однак проблема полягає в тому, що ор-
ганізації з такою домінуючою культурою 
надто залежать від характеру лідера, який 
може виявитися непостійним. Хенді при-
писує цей архетип Зевсу, головному з бо-
гів, що з власної примхи роздає милість 
або блискавки. Цей тип організаційної 
культури дуже часто зустрічається в на-
вчальних закладах, якими керує сильний, 
харизматичний директор. У наведених ре-
зультатах дослідження ми позначили таку 
культуру як «авторитарну».
Наступна, рольова культура, є ієрар-

хічною і бюрократизованою. Організація 
в такому разі прагне до розподілу відпо-
відальності за функціями, що виконують-
ся (навчальна частина, виховна, науково-
дослідницька, матеріального забезпечення 
тощо). Хенді порівнює цю структуру з 
колонами давньогрецького храму – упо-
рядкованими, стійкими, що підтримують 
верхній шар організації, але не взаємоза-
лежними – і приписує цей архетип Апол-
лону, богові логіки й роздумів. Сила такої 
організації ґрунтується на строгих визна-
ченнях типів виконуваних робіт, на владі, 
чітко сформульованих і заданих функціях. 
Координація ролей здійснюється вузькою 
групою вищих керівників організації. Цей 
тип культури найбільш розповсюджений у 
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вітчизняних навчальних закладах.  У ре-
зультатах наших досліджень така культура 
позначена як «бюрократична».
У культурі завдань основну орієнтацію 

зроблено на роботу або проект. Хенді сим-
волічно представляє її у вигляді мережі, 
при цьому стверджує, що деякі гілки ді-
яльності, які утворюються, можуть бути 
більш міцними і помітними. Така куль-
тура відрізняється високою гнучкістю й 
адаптивністю. Усередині організації за 
необхідності можуть створюватися і роз-
формовуватися групи і команди для вирі-
шення конкретних завдань або подолання  
поточних  труднощів. Основна проблема 
цієї культури пов’язана зі здійсненням 
контролю; мережа не має вираженого цен-
тру, і тому в організації важко знайти лю-
дей, які беруть на себе відповідальність за 
вирішення таких питань, як, наприклад, 
розподіл ресурсів. Чарльз Хенді зазначає, 
що нині така модель вважається модною, 
але застерігає проти її поспішного при-
йняття. Ця культура найбільш резонансна 
сучасним ідеологіям зміни й адаптації, ін-
дивідуальної свободи та низької ролі ста-
тусів. Однак вона виживає лише в сприят-
ливих технологічних і кліматичних, тобто 
загальнокорпоративних, умовах. Якщо не 
всі організації приймають цю культуру, 
це може означати, що вони є застарілими 
і старомодними, але водночас досить по-
міркованими. Хенді асоціює цей архетип 
із богинею Афіною в її ролі військового 
керівника. В освітній галузі така культура 
скоріш можлива в діяльності якихось ко-
роткочасних навчальних проектів – роз-
роблення та реалізація навчальних курсів 
різного спрямування, організація корпора-
тивних курсів тощо. У поданих результа-
тах дослідження цей тип культури позна-
чено як «культура завдань».
Нарешті, є особистісна культура, яка, за 

Ч. Хенді, «існує для обслуговування і до-
помоги індивідам, але тільки у своїх меж-
ах». Автор класифікації описує її як гроно 
і використовує для ілюстрації сукупність 
розсіяних крапок, що відображають орга-
нізації, які об’єднуються на основі взаєм-
ного інтересу. Він приписує цей архетип 
богу Діонісу. Такий тип культури частіше 

проявлений у ланці молодших класів та 
різних формах позашкільної діяльності. У 
наведених результатах досліджень цей тип 
культури позначений як «культура зірок».
Скористаємося цією типологією для 

оцінки результатів дослідження діагнос-
тики та пошуку шляхів  корекції органі-
заційної культури приватного загальноос-
вітнього навчального закладу «Київський 
ліцей бізнесу».
Київський ліцей бізнесу заснований 

Університетом економіки та права «КРОК» 
як підготовча ланка в системі без перерв-
ної підприємницької освіти, яку вибудовує 
університет. Це інноваційний загальноос-
вітній навчальний заклад, що здійснює по-
чаткову управлінську підготовку старшо-
класників. Метою діяльності ліцею є по-
шук, відбір і підготовка учнів, здатних до 
управління та підприємництва. При цьому 
ключова ідея, яку активно реалізує адмі-
ністрація ліцею – стратегія впровадження 
інновацій в освіті.
Основний акцент діяльності ліцею 

зроблено на підготовці майбутнього по-
коління бізнес-орієнтованої молоді, еліти 
вітчизняного бізнес-простору. Крім цього, 
важливими складовими ідеології організа-
ційної культури в ліцеї є:

• створення партнерської взаємодії «ад-
міністрація − вчителі − учні − батьки»;

• формування середовища, сприятливо-
го для розвитку (саморозвитку) всіх учас-
ників педагогічного процесу;

• використання розширених освітніх 
стандартів: окрім загальнодержавного, лі-
цей має свій професійний освітній стандарт;

• упровадження інноваційних техноло-
гій навчання.
З метою з’ясування проблемних момен-

тів у діяльності ліцею було проведено мо-
ніторинг сучасного стану організаційної 
культури. Для її діагностики проведено 
низку психодіагностичних заходів, серед 
яких –  анкетування з використанням опи-
тувальника на основі концепції Ч. Хенді. 
Згідно з методикою вчителі давали фік-
совані оцінки різним аспектам культури, 
що склалася в ліцеї. Паралельно було за-
пропоновано зафіксувати ідеальний варі-
ант умов діяльності за цим аспектом. Об-
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робка результатів опитування дала змогу 
з’ясувати розподіл проявів організаційної 
культури ліцею за типами класифікації 
Ч. Хенді та встановити, на думку вчителів, 
ідеальний варіант.
Дослідження показало, що найменше в 

реальності представлена «культура зірок», 
що припускає активність і самореаліза-
цію вчителів. Учителі оцінили наявність 
цієї культури в середовищі ліцею на рівні 
16%. Інші культури представлені практич-
но рівномірно: «культура завдань» – 27%, 
«авторитарна культура» – 28%, «бюрокра-
тична культура» – 29%. 
Досягнення ідеальної ситуації можливе 

шляхом вирівнювання сформованого дис-
балансу, а саме: зниженням авторитарного 
тиску (на діаграмі рис. 1 – зниження впли-
ву «авторитарної культури» з 28% до 18%) 
і посиленням ролі «культури зірок» (на 
діаграмі – збільшення з 16% до 23%). Ви-
явлено також тенденцію посилення ролі 
«культури завдань», носіями якої є пред-
ставники професійного навчального на-
пряму діяльності ліцею. Цікаво, що «бю-
рократична культура» представлена прак-
тично однаковим відсотком у реальній та 
ідеальній картині (відповідно 29% і 28%), 
що свідчить про сильний вплив загальної 
освітньої корпоративної культури на ло-
кальну організаційну культуру ліцею.
Паралельно було проведено опитуван-

ня з виявлення факторів, що впливають на 
мотивацію праці вчителів. Рис. 2 дає уяв-
лення про ті чинники, які, на думку вчите-
лів, є найбільш вагомими.
Малюнок демонструє, що крім глобаль-

них чинників (державна політика в систе-

мі освіти) учителі розуміють важливість 
місії ліцею для формування найсприятли-
вішого середовища їх творчої діяльності. 
Не останню роль відіграють такі чинники, 
як «замовлення батьків» і «можливість 
експериментувати». Це також підтверджує 
інноваційну спрямованість організаційної 
культури ліцею. Слід зауважити, що вчи-
телі недостатньо усвідомлюють роль вну-
трішньої культури у формуванні сприят-
ливої атмосфери педагогічної діяльності.
Тобто підвищення ролі внутрішньої 

культури взаємодії несе певний потенці-
ал розвитку. Саме на цьому напрямі було 
зроблено акцент під час подальшого про-
ведення в колі вчителів ліцею баллінтов-
ських груп з обміну педагогічним досві-
дом і психологічним осмисленням такого 
досвіду.

Âèñíîâêè 
У цілому дослідження показало, що го-

ловним напрямом коригування організа-
ційної культури ліцею є активізація «куль-
тури зірок» і «культури завдань». Досягти 
цього можна завдяки таким крокам:

- корпоративне навчання співробітни-
ків ліцею за актуальними для сучасної 
освіти напрямами (інформаційна грамот-
ність, проектні технології, психологія пе-
дагогічної дії тощо).

- спільна з батьками та учнями проект-
на діяльність щодо організації ліцейського 
життя;

- активізація реальної ролі вчителів, 
учнів, батьків у реалізації загальних педа-
гогічних завдань ліцею.
Подальші дослідження й практичні зу-

Рис. 1. Розподіл типів організаційної культури в КЛБ
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силля спрямовані на формування педаго-
гічного простору, сприятливого для само-
прояву, самоорганізації, саморозвитку всіх 
ліцеїстів і вчителів. Особливий акцент в 
організаційній культурі ліцею зроблено на 
активізацію засад самоорганізації та само-
розвитку як ключових цінностей сучасної 

освітньої практики.
Ці вектори повинні бути спрямовані на 

моделювання нового синтетичного типу 
організаційної культури навчального за-
кладу, основу якої становлять не «суб’єкт 
− об’єктні», а «суб’єкт − суб’єктні» відно-
сини як вирішальний потенціал організа-
ційної психології.

Рис. 2. Фактори впливу на мотивацію діяльності вчителів
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
ХХ ст., особливо останні його десяти-

річчя, позначилися стрімким науково-
тех нічним прогресом, вінцем якого став 
прорив у світовому інформаційному про-
сторі та водночас, як своєрідна плата за 
надбання людства, його масштабна кримі-
налізація. Якісно нові злочини, що отри-
мали назву кібернетичні, або комп’ютерні 
(від англомовних слів «computer crimes» і 
«Hi-tech crime»), викликали занепокоєння 
світової спільноти з огляду на їх зухва-
лість, організованість, технічну озброє-
ність, ши роке використання найсучасні-
ших досягнень науки й техніки, а головне 
– через неспроможність правоохоронних 
органів протистояти новоявленому фено-
мену за допомогою правових та інших 
форм і методів діяльності, а так само не-
належну психологічну підготовку. Відтак 
виникла нагальна потреба в напрацюван-
ні нових знань та їх адаптації до потреб 
практики, що стало одним із пріоритетів 
сучасної науки, насамперед психології, 
що традиційно займається розробленням 

соціально-психологічних засобів, техноло-
гій, прийо мів, методів, методик, рекомен-
дацій, сприяючи в такий спосіб діяльності з 
розслідування чи попередження злочинів 
[1, c. 370].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Слід зауважити, що базові поняття 

проблематики теорії та практики розслі-
дування злочинів у сфері використання 
комп’ютерних технологій досліджували-
ся ще в кінці 80-х – початку 90-х років 
ХХ ст., однак тільки зараз цей тип зло-
чинів почав привертати серйозну ува-
гу психологів, зокрема, Ю.М. Батуріна, 
П.Д. Біленчука, А.Б. Венгерова, М.В. 
Вє хова, Ю.В. Гавриліна, В.В. Голубєва, 
В.Г. Гончаренка, М.В. Карчевського, В.А. 
Колесника, В.В. Крилова, О.І. Мотляха, 
Л.П. Паламарчук, Д.В. Пашнєва, Є.Р. Ро-
синської, М.Г. Щербаковського, М.П. Яб-
локова та інших. Слід зазначити, що пе-
реважна більшість учених, які займалися 
цією проблематикою, є за освітою юриста-
ми і не мають спеціальних знань, які допо-

В.С. Савченко 
здобувач,
Університет економіки 
та права «КРОК»

У статті досліджено психологію особистості комп’ютерного 
злочинця, тенденції до зміни її спрямованості, починаючи з 1980-х 
років, та її вплив на діяльність злочинних груп хакерів. 

Ключові слова: психологія особистості злочинця, профайлінг, 
розслідування злочину.

В статье исследована психология личности компьютерного 
преступника, тенденции к изменению ее направленности, начиная 
с 1980-х годов, и ее влияние на деятельность преступных групп 
хакеров.
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The research studies the psychology of computer criminal, tendency 
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Àíàë³ç ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
îñîáèñòîñò³, ÿêà ñêî¿ëà çëî÷èí ó ñôåð³ 

âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, 
³ âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ ïåðåäóìîâ
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могли б розглянути вказану проблематику 
з позиції розуміння психології особистос-
ті, яка скоїла злочин у сфері використання 
комп’ютерних технологій та психології її 
злочинної поведінки [1]. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Наслідки міжнародних злочинів та тер-

актів у кіберпросторі початку ХХI ст. зму-
сили правоохоронців багатьох держав, у 
тому числі й України, звернути особли-
ву увагу на проблему профайлінгу осо-
бистості кіберзлочинця. Останні події в 
українському сегменті всесвітньої мережі 
Інтернет демонструють неможливість від-
повідних органів вчасно реагувати на про-
типравну поведінку особи в Глобальній 
мережі без урахування психологічних 
знань про її особистість.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення досліджен-

ня психологічних особливостей особис-
тості, яка скоїла злочин у сфері викорис-
тання комп’ютерних технологій.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Психологічні відомості про особу зло-

чинця. 
Відомо, що особа злочинця досліджу-

ється різними науками. Кримінологічні 
дослідження обмежуються в основному 
тими особливостями людини, які необхід-
ні для використання з метою кримінальної 
профілактики, попередження злочинів. 
Психологічний профайлінг за допомогою 
психологічних методів, методик оцінки і 
прогнозування вивчає поведінку злочин-
ця. Окрім того юридична психологія також 
вивчає «професійні» звички злочинців, 
які проявляються в першу чергу в певних 
способах і прийомах вчинення злочину, 
у характерному почерку злочинця тощо. 
Виявлення на місці скоєння злочину ре-
чових доказів дає змогу визначити деякі 
особисті соціально-психологічні ознаки 
злочинця, його досвід, професію, соціаль-
ні знання, стать, вік, особливості взаємодії 
та взаємовідносин із потерпілими тощо.
Характеризуючи психологічні особли-

вості особи, яка скоїла злочин у сфері ви-
користання комп’ютерних технологій, не-
обхідно відмітити основну ознаку, а саме: 
у цю злочинну діяльність втягнуто широке 
коло осіб від дилетантів до професіоналів. 
Правопорушники мають різний соціаль-
ний статус, різний рівень освіти, навчання 
та виховання. 
З дослідницької точки зору цікавим є 

той факт, що з кожної тисячі комп’ютерних 
злочинів, лише сім вчинені професійни-
ми програмістами. В окремих випадках 
особи вчиняли такі протиправні дії, вза-
галі не маючи технічного досвіду. Кевін 
Митник − знакова фігура в цьому вимірі. 
Hа його погляд, у будь-якій pозмові мож-
на підпорядкувати собі співрозмовника, 
якщо говоpити авторитетним тоном зна-
вця, навіть якщо в цій галузі ти нічого не 
тямиш. Час від часу він телефонував у 
відділ дистанційного зв'язку якої-небудь 
компанії і незадоволеним начальницьким 
голосом вимагав пояснити, чому той чи ін-
ший номер АТС не вдається набрати з міс-
та. Наляканий опеpатоp пояснював йому, 
як набрати номер, що цікавив Кевіна. 
Він вів спеціальну записну книжку, куди 
вписував імена та посади телефоністок 
і опеpатоpів pізних фіpм та їхніх началь-
ників. Там же він позначав, новачки вони 
чи досвідчені pобітники, наскільки добре 
поінфоpмовані, мають схильність до роз-
мов чи ні. Заносив у книжку й відомос-
ті, так би мовити, особистого хаpактеpу, 
здобуті протягом довгих годин розмов по 
телефону: їхні захоплення, імена дітей, 
улюблені види спорту і місця, де вони 
полюбляють бувати у відпустці чи на ви-
хідні. Саме ці дрібні деталі, а також гнуч-
кість пізнання особистості майбутньої 
жертви дали змогу Кевіну Митнику май-
же завжди отримувати своє. Тим не менш, 
згаданими прийомами користувалися не 
тільки хакери-чоловіки, а й представниці 
слабкої статі, тому досить цікавим є пи-
тання статевої приналежності особи зло-
чинця. Частка участі чоловіків і жінок у 
комп’ютерних злочинах наближено має 
відповідну пропорцію з деяким відсотком 
переважання в бік сильної статі. Однак 
за критерієм злочинності та агресивності 
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у своїх діях значну перевагу отримують 
чоловіки. Жіноча злочинність більш про-
думана, чіткіше спланована, складніша 
у сприйнятті та розслідуванні. Доказом 
цього твердження є відома хакер Сюзен  
Сандеp, яка на початку своєї кар’єри ще 
не мала достатньо досвіду і знань, щоб 
упоратися з комп’ютерами та мережами 
зв'язку Міністеpства обоpони США. І брак 
чисто технічних знань вона доповнила 
іншими навичками. Наприклад, стала їз-
дити до військових баз і гуляти там біля 
офіцеpських клубів, щоб звернути на себе 
увагу. Таким чином Сюзен знайомилася 
зі старшими офіцеpами, спокушала їх і 
навідувалася до їхніх помешкань. Коли 
вони спали, жінка викрадала необхідні 
комп'ютерні паpолі і коди доступу [1, с. 6]. 
У науковій літературі пропонуються 

різні класифікації комп’ютерних злочин-
ців. Так, наприклад, О.І. Мотлях розмеж-
овує дві категорії суб’єктів, які мають 
відношення до протиправних дій цього 
напряму: невиявлені (або невідомі) та ви-
явлені (або відомі) [2, с. 65].
Свою увагу В.Б. Вехов зосередив на 

таких категоріях психологічних особли-
востей комп’ютерних злочинців: особи, 
які вирізняються з-поміж інших злочин-
ців стійким поєднанням професіоналіз-
му в галузі комп’ютерної техніки та про-
грамування з елементами своєрідного 
фанатизму й винахідливості; особи, що 
страждають новим видом психічних за-
хворювань – інформаційними хворобами 
чи комп’ютерними фобіями; професійні 
комп’ютерні злочинці з яскраво вираже-
ними корисливими цілями [3, c. 31-40].
Зупинимося більш детально на вказа-

них вище категоріях психологічних осо-
бливостей, використовуючи фактичний 
матеріал з кримінального минулого дея-
ких «визнаних» злочинців.
До першої категорії можна віднести ві-

домого хакера Роберта Таппана Морріса. 
Він є сином відомого математика Боба 
Морріса, який у свій час був штатним 
співробітником агентства криптологічної 
розвідки Сполучених Штатів Америки, 
що є частиною Міністерства оборони 
США і відповідає за збір та аналіз інозем-

ної розвідувальної інформації та за захист 
інформаційних систем і комп’ютерних ме-
реж уряду США. Мати бачила, що Роберт 
відчуває, що відрізняється від однолітків. 
Він розумів, що він інший, але не знав, 
чому. Одного разу він зізнався матері, що 
думає, що він «дивний». Мати пробувала 
з’ясувати, чи здогадується він, що його 
«ненормальність» полягає в його розумо-
вих здібностях. Однак навіть коли всім 
стало ясно, що Роберт розумніший за сво-
їх однокласників, самого хлопця ця різ-
ниця тільки бентежила, а іноді дратувала. 
Стороннім могло навіть здатися, що Боб за-
охочує його займатися хакінгом. У 1982 р. 
Джина Колат, журналістка з Science, що 
працювала над статтею про комп’ютерну 
злочинність для журналу Smitsonian, бра-
ла у Боба Морріса інтерв’ю. Він упевне-
но заявив їй, що, швидко переглянувши 
вміст її сумки, знатиме про неї достатньо, 
щоб відгадати її комп’ютерний пароль. 
Після того, як написаний ним вірус rtm по-
шкодив більшість комп’ютерів Східного 
узбережжя США, Роберт представ перед 
судом. Під час останньої промови він за-
явив, що просто успадкував від батька лю-
бов до ігор чистого інтелекту.
До другої категорії належить один із 

найвідоміших комп’ютерних злочинців 
ФРН Карл Кох, більш відомий у світі ха-
керів як «Хагбард Сілайн». Сім’я Карла, 
як виявилося, розпалася дуже давно. Його 
батько залишив їх із сестрою на піклуван-
ня матері, коли вони були ще маленькими. 
Мати захворіла на рак і померла на очах 
у Карла. Його батько, відомий ганновер-
ський журналіст (і гіркий п’яниця), також 
помер від раку, Карлу тоді вже виповнило-
ся шістнадцять. Спадщина становила 100 
тис. марок, або близько 50 тис. доларів, 
що дало йому змогу купити відремонто-
ваний «Порше», зняти хорошу квартиру в 
Ганновері і почати вживати дорогий дур-
ман. Студентом Карл приєднався до анти-
ядерного руху і був навіть активістом (як і 
багато інших), однак зрештою залишив по-
літику. У вільний від роботи час, здебіль-
шого ночами сидів перед комп’ютером у 
кого-небудь на квартирі, гашиш забезпечу-
вав натхнення, а кокаїн з амфетаміном під-
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тримував у фізичній кондиції. Зрештою, 
гроші зі спадщини швидко зникли і зали-
шився тільки шлях криміналу, який Карл і 
обрав. І хоча Хагбард не був програмістом 
і, отже, повністю залежав від решти членів 
злочинної групи, які повинні були писати 
для нього програми, нескінченне терпіння 
і зацикленість на предметі занять робили 
його більш ефективним зломщиком, ніж 
багато інших. Після кількох сенсаційних 
прес-конференцій, на яких він у режимі 
реального часу проникав на комп’ютери 
держустанов США та ФРН, ним заціка-
вився Інтерпол. Тіло Карла Коха знайшли 
за містом, воно було опалене. За результа-
тами слідство встановило, що це було са-
могубство.
Як приклад третьої категорії, якнай-

краще підходить Ханс «Пенго» Хайнріх з 
тоді ще Західного Берліна. Вважаючи себе 
«технологічним партизаном» та маючи 
певні ліві політичні уявлення, він тим не 
менш за винагороду активно співпрацював 
з Представництвом КДБ СРСР при МДБ 
НДР. Передавши велику кількість цінного 
програмного забезпечення, Ханс майже 
встиг надати код найсучаснішої на той час 
операційної системи. На суді він вибуду-
вав лінію захисту на тому, що справжню 
загрозу становить не Радянський Союз, 
а промислове шпигунство, і шпигуни як 
американських, так і європейських корпо-
рацій потихеньку зламують комп’ютери 
конкурентів у пошуках засекречених тех-
нологій і комерційної інформації.
У юридичній літературі дослідники 

ви   значають таких осіб, як порушники 
пра  вил користування електронно-обчис-
лю  вальними машинами; «білі комірці»; 
«ком  п’ютерні шпигуни»; «хакери», або 
«одержимі програмісти» [4, с. 168].
Класичною вважається класифікація 

В.Б. Вехова, основну ідею якої він запози-
чив у Ю.В. Гавриліна. Під категорією зло-
чинних елементів цього напряму останній 
розуміє:

1. Осіб, які перебувають у трудових 
відносинах з підприємством, організаці-
єю, закладом, фірмою або компанією, де 
скоєний злочин (за цими даними, вони 
становлять більше 55 %), а саме: а) які без-

посередньо займаються обслуговуванням 
ЕОМ (оператори, програмісти, інженери, 
персонал, що здійснює технічне обслуго-
вування і ремонт комп’ютерних систем або 
обслуговуючий персонал комп’ютерної 
мережі); б) користувачі ЕОМ, що мають 
визначену підготовку та вільний доступ до 
комп’ютерної мережі; в) адміністративно-
управляючий персонал (керівники, бух-
галтери, економісти).

2. Громадян, які не перебувають у пра-
вовідносинах з підприємством, організа-
цією, закладом, фірмою чи компанією, де 
скоєно злочин (близько 45%). Ними мо-
жуть бути: а) особи, що займаються пере-
віркою фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємства та ін.; б) користувачі та 
обслуговуючий персонал ЕОМ інших під-
приємств, що пов’язані з комп’ютерними 
мережами підприємства, на якому скоєно 
злочин; в) особи, які мають у своєму ко-
ристуванні комп’ютерну техніку (у тому 
числі власники персональних ЕОМ, що 
отримали доступ до телекомунікаційних 
комп’ютерних мереж) [5, c. 38]. 
Подана класифікація не є вичерпною. 

Її можна доповнювати, видозмінювати та 
розширювати. Так, наприклад, коло осіб, 
що скоюють комп’ютерний злочин (той 
же Ю.В. Гаврилін) більш характеризує не 
як загальну класифікацію суб’єктів, а як 
категорії осіб, які мають доступ до засо-
бів комп’ютерної техніки. Тобто, у полі 
зору перебувають внутрішні користувачі 
програмного забезпечення і обслугову-
ючий його персонал та зовнішні корис-
тувачі, які мають причетність до опера-
ційної комп’ютерної системи. При цьому 
не розглядається інша категорія осіб, що 
здійснює несанкціонований протиправ-
ний доступ до ЕОМ, АС мереж чи мереж 
зв’язку. Ті ж самі програмісти-любителі, 
професіонали-хакери і їх різновиди, хворі 
та психічно неврівноважені особи тощо. 
Хоча певною мірою можна погодитися з 
автором, на частку саме внутрішніх зло-
чинців, як свідчить статистика США, при-
падає близько 80% усіх злочинів [6, c. 4].
Подібну, але дещо розширену класифі-

кацію психології комп’ютерних злочинців 
за метою та сферою злочинної діяльності, 
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враховуючи наведені вище тенденції, да-
ють у своїй роботі М.Г. Щербаковський і 
Д.В. Пашнєв. Так, групу зовнішніх суб’єк-
тів вони поділяють на окремі підгрупи та-
ким чином:
За психологією мети та сферою злочин-

ної діяльності комп’ютерних злочинців за-
звичай поділяють на окремі підгрупи:

1) хакери – отримують задоволення 
від вторгнення до великих комп’ютерних 
систем за допомогою телекомунікаційних 
технологій, зокрема комп’ютерних ме-
реж. Це комп’ютерні хулігани, електронні 
«корсари», які без дозволу проникають у 
чужі інформаційні мережі задля розваги. 
Їх приваблює подолання труднощів: чим 
складніша система, тим привабливіша 
вона для хакера. Хакери – прекрасні зна-
вці інформаційної техніки. За допомогою 
телекомунікаційного обладнання й до-
машніх комп’ютерів вони підключають-
ся до мереж, які пов’язані з державними 
та банківськими установами, науково-
дослідними та університетськими центра-
ми, військовими об’єктами, отримують 
права доступу до них та до їхньої інфор-
мації. Хакери, як правило, не завдають 
шкоди системі та даним, отримуючи за-
доволення тільки від відчуття своєї влади 
над комп’ютерною системою;

2) крекери – це більш серйозні поруш-
ники, здатні завдати будь-якої шкоди будь-
якій комп’ютерній системі та програмі. 
На першому плані в них стоїть корислива 
мета, пов’язана з цінною комп’ютерною 
інформацією, заради якої й отримають до-
ступ до будь-якого її виду. Це може бути 
програма, захищена авторським правом, 
інформація з обмеженим доступом, база 
даних або навіть загальнодоступна, але 
цінна для господаря інформація, що збері-
гається на домашньому комп’ютері. Вони 
викрадають, змінюють, перекручують та 
знищують комп’ютерну інформацію або 
навіть більше – вони залишають її на но-
сії, але закривають до неї доступ. Усе це 
заради отримання винагороди за отриману 
інформацію або ж за її знищення чи зара-
ди вимагання викупу за коди доступу до 
інформації або за те, щоб вони залишили 
комп’ютерну систему у спокої. З техніч-

ного боку це набагато складніше від того, 
що роблять хакери. Отриману інформацію 
крекери потім продають іншим особам; 
досить часто контактують з організованою 
злочинністю. Популярним товаром є кре-
дитна інформація, інформаційні бази пра-
воохоронних органів та інших державних 
установ;

3) фріки – спеціалізуються на викорис-
танні телефонних систем з метою уник-
нення від оплати телекомунікаційних по-
слуг. Вони теж отримують задоволення від 
подолання труднощів технічного плану. У 
своїй діяльності фріки використовують 
спеціальне обладнання, яке генерує спеці-
альні тони виклику для телефонних мереж. 
На сьогодні фріки орієнтуються переваж-
но на отримання кодів доступу, крадіжки 
телефонних карток і номерів доступу з ме-
тою віднести платню за телефонні розмо-
ви та послуги Інтернет на рахунок іншого 
абонента. Досить часто вони займаються 
прослуховуванням телефонних розмов;

4) кібершахраї – це злочинці, які спе-
ціалізуються на розрахунках. Вони вико-
ристовують комп’ютери для заволодіння 
коштами та іншими цінностями шляхом 
використання номерів рахунків, кредит-
них карток та іншої інформації; 

5) пірати – спеціалізуються на збиранні 
та торгівлі неліцензійним програмним за-
безпеченням. На сьогодні це велика група 
злочинців.
Внутрішні ж суб’єкти, виходячи з бу-

дови комп’ютерної системи та психології 
спрямованості на об’єкти злочинної дії, 
характеризуються дослідниками так:

1) оператори − використовуючи алго-
ритми, можуть активно впливати на ЕОМ 
із метою розкрадання грошових сум, това-
рів і послуг;

2) програмісти – мають можливість дія-
ти у двох напрямах: по-перше, впроваджу-
ючи в програмне забезпечення активно 
діючі компоненти (наприклад, команди), 
вони можуть учиняти розкрадання мате-
ріальних цінностей, фінансів, послуг; по-
друге, можуть уводити в програми неакту-
алізовані шкідливі компоненти і відповід-
но здійснювати шантаж адміністрації;

3) експлуатаційники (інженери та техні-
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ки) – мають можливість несанкціоновано-
го входу в комп’ютерну мережу з метою 
декодування інформації, її вилучення з 
подальшою реалізацією, несанкціонова-
ного використання машинного часу [7, с. 
31-33].
Наприкінці необхідно зазначити, що 

суттєву роль у структурі психологічної 
характеристики злочинів у сфері викорис-
тання комп’ютерних технологій відігра-
ють узагальнюючі відомості про потерпі-
лих від злочинів. Подібна інформація дає 
змогу більш детально охарактеризувати 
особу злочинця, мотиви вчинення злочину 
і відповідно допомагає точніше окресли-
ти коло осіб, серед яких потрібно шукати 
злочинця. Саме вивчення психологічних 
особливостей потерпілої сторони, її пове-
дінки, дає можливість глибше розібратися 
в багатьох обставинах злочину, особливо 
тих, які вказують на своєрідність спряму-
вання та мотиви поведінки злочинця, його 
загальні та індивідуальні риси. Між зло-
чинцем і потерпілою стороною досить час-
то відслідковується певний психологічний 
зв’язок. Особливо це актуально щодо зло-
чинів у сфері використання комп’ютерних 
технологій.
До факторів, які психологічно харак-

теризують потерпілу сторону – юридич-
ну особу або будь-яке інше утворення, 
необхідно підходити до кожної жертви 
вибірково. Однак усе ж найбільш загаль-
ними характеристиками є: вид діяльності; 
кадрове та матеріально-технічне забез-
печення; фінансовий стан; досвід роботи 
працівників, у тому числі й досвід роботи 
з комп’ютерною технікою; система обліку 
і звітності; вид обчислювальної техніки, 
зв’язку та комунікацій, їхні технічні ха-
рактеристики; наявність служби безпеки 
щодо захисту комп’ютерів та оперативно-
го психолога в ній тощо [8, с. 50-52].
Потерпілих від злочинів у сфері вико-

ристання комп’ютерних технологій також 
можна класифікувати за особливостями 
діяльності. Найчастіше їх умовно поділя-
ють на три групи: власники комп’ютерних 
систем; клієнти, що користуються їхніми 
послугами; інші особи [9]. При цьому слід 
ураховувати, що перша група осіб часто 

не повідомляє правоохоронні органи про 
факт скоєння злочину, тому подібні остан-
ні й мають високий рівень латентності по-
рівняно з іншими видами злочинів, що у 
свою чергу суттєво ускладнює процес їх 
розкриття та профілактики.

Âèñíîâêè
У дослідженні зроблено спробу про-

стежити шляхи розвитку комп’ютерного 
андеграунду і відтворити, ґрунтуючись на 
реальних фактах, психологію сучасного кі-
берзлочинця. Вона, частіше за все, визна-
чається як химерна суміш найсучасніших 
технічних знань та моралі ізгоя. Як прави-
ло, у засобах масової інформації, особливо 
соціальних мережах, розповідається про 
талановитих комп’ютерників-бунтарів, 
що відмовляються коритися встановле-
ним порядкам, причому події зазвичай 
розгортаються на тлі якогось нечіткого 
майбутнього, у світі, де панують високі 
технології, а гігантські міста перенаселе-
ні і занепадають. У такому світі все вирі-
шує безмежна міць комп’ютерів. На думку 
ж професіоналів, величезні комп’ютерні 
мережі утворюють новий всесвіт, на про-
сторах якого мешкають електронні осо-
бистості, які майже завжди не аутентичні 
собі в реальному житті. Лабіринтами цих 
мереж нишпорять перехоплювачі інфор-
мації. Багато з них живуть тим, що скупо-
вують, перепродують або просто крадуть 
інформацію − валюту електронного май-
бутнього. 
Психологічні передумови протиправної 

поведінки у сфері використання  комп’ю-
терних технологій постають перед нами в 
риторичному запитанні: «А як же насправ-
ді  – чи дійсно таку серйозну загрозу ста-
новлять юнаки та дівчата, що нелегально 
підключаються до чужих комп'ю  терів?» 
Соціальне напруження та економічні кри-
зи завжди штовхали людей у прірву кри-
міналу, але не слід забувати, що одержимі 
комп'ютерами та комп'ютерними мережа-
ми особи стають хакерами, коли їхня одер-
жимість вже почала переходити межі того, 
що комп'ютерники-професіонали вважа-
ють допустимим з точки зору моралі, а 
юристи − з точки зору закону.
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Дослідженнями встановлено, що зло-
чини у сфері використання  комп’ютерних 
технологій являють собою одне з най-
складніших антисоціальних явищ у сус-
пільстві. Грамотне розслідування злочи-
нів, зокрема визначення психологічного 

портрета особи злочинця – одне з ключо-
вих питань для будь-якого правоохорон-
ного органу держави, у тому числі й для 
України. Міжнародний характер протидії 
цьому феномену сучасності – запорука 
подальшої стабільності та розвитку всіх 
сфер людського буття. 
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Редколегія міжнародного фахового видання «Правничий вісник» Університету «КРОК» у рубри-
ці «На допомогу студентам, аспірантам і викладачам юридичних вишів та факультетів» про-
довжує публікувати коментарі фахівців історії держави і права зарубіжних країн до найвідоміших 
пам’яток правової культури народів світу, які вивчають на першому курсі студенти юридичних фа-
культетів українських ВНЗ. У випуску №20 пропонуються науково-методичні матеріали до вивчення 
історико-правової пам’ятки Стародавнього Риму – Інституції Гая, написаних російським ученим і 
педагогом, доктором юридичних наук, професором кафедри теорії та історії держави і права Росій-
ської правової академії Міністерства юстиції Росії Л.Л. Кофановим.

Матеріали до друку підготував доцент кафедри теорії та історії держави і права кандидат істо-
ричних наук М.М. Корінний.

Тема 4.  Інституції Гая
План семінарського заняття

1. Джерела і система римського приватного права в Інституціях Гая.
2. Правове становище різноманітних груп населення.
3. Шлюбно-сімейне право.
4. Речове право.
5. Спадкове право.
6. Зобов’язання з договорів і деліктів.
7. Позови і судовий процес.

Мета семінарського заняття
Метою заняття є ознайомлення студентів з джерелами, принципами, інститутами 

права доби принципату на основі її історико-правової пам’ятки Інституцій Гая.
«Інституції» у перекладі з латини означає «настанови, юридичні повчання», тобто 

підручник з римського права. Велика кількість римських юристів мала свої «інституції», 
серед них − Інституції знаменитого юриста ІІ ст. н.е. Гая (одного із «золотої п’ятірки»). 
Вони є одним із кращих зразків науково-популярного викладу системи римського при-
ватного права. Уся система римського приватного права, укладена в схему «особи – речі 
– позови», викладена в невеличкому за обсягом посібнику на диво струнко, послідовно 
і логічно. Особливо, на думку фахівців, вдало охарактеризовано договори та делікти. 
Водночас посібник певною мірою є коротким викладом з історії римського приватного 
права, оскільки Гай багато з інститутів розглядає еволюційно (у розвитку) від Законів 
ХІІ Таблиць (середина V ст. до н.е.) через преторське право (І V-І ст. до н.е.) до праць 
класичних юристів (І-ІІ ст. н.е.) і указів (конституцій) римських імператорів (ІІІ-V ст. 
н.е.). Особливо відомим і популярним є нарис позовів від найдавніших легісакційних 
до преторських формулярних позовів. Загальна система викладу Інституцій Гая ста-
ла основою Інституцій Юстиніана, а через них і системи європейського пандектного 
права.

Книга Інституцій користувалася величезною популярністю вже в епоху пізньої Рим-
ської імперії (ІІ-V ст. н.е.). Багато юристів того часу покликаються на Інституції Гая 
як на одне з найавторитетніших видань. Гай не випадково ввійшов у так звану золоту 
п’ятірку римських юристів, на яких за імператорським законом 426 р. н.е. зобов’язані 
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були посилатися судді під час винесення своїх вердиктів (вироків, рішень). Його часто 
цитують Боецій, Прісціан, а книга Інституцій використовується в «Порівнянні законів 
Мойсеєвих та римських», у бревіарії вестготського короля Аларіха та в інших юридич-
них збірниках римського права V-VІ століть. Сам імператор Юстиніан посилається на 
те, що він писав свої Інституції, використовуючи працю (твір) «нашого Гая». Численні 
цитати з Гая внесені до знаменитих Дигест Юстиніана.

За середньовіччя також зустрічаються непоодинокі поклики на Інституції Гая, однак 
саме в цей час сталося непоправне: основний їхній текст було повністю втрачено. Проте 
в 1816 р. щасливий випадок повернув їх до нового життя, коли німецький історик Нібур, 
працюючи в бібліотеці Веронського собору в Римі зі стародавнім манускриптом листів 
Святого Ієроніма, виявив під текстом листів сліди іншого, стертого манускрипта. По 
цих ледь помітних слідах і було відновлено первісний текст, що виявився Інституціями 
Гая. Завдячуючи ретельній праці німецьких учених Нібура, Беккера, Гешена, Бетмана-
Гольвега і Студемунда вдалося відтворити більшу частину Інституцій (приблизно 94%). 
Про самого Гая, на жаль, не збереглося жодних біографічних даних, про нього можна 
судити лише з його ж праць. Родом він був із Малої Азії, отримав хорошу юридичну 
освіту. Не викликає сумнівів і те, що Гай не тільки мав звичайну юридичну практику, 
а й активно займався теоретичною розробкою права, також викладав цю дисципліну, 
що випливає із самого навчального характеру його Інституцій. Окремі дослідники його 
творчості припускають, що текст, який дійшов до нас, є не що інше як студентський 
конспект його лекцій, оскільки в манускрипті присутні безліч скорочень, звичайних під 
час поспішного конспектування.

1. Джерела та система римського
 приватного права в Інституціях Гая

Відповідаючи на це питання, студентові необхідно дати загальну характеристику 
римського права, його основних джерел за Інституціями Гая (І. 1-7). Кожне джерело 
права слід розглядати з урахуванням періодизації історії римського права, підкреслюю-
чи пріоритетний характер того чи іншого джерела в конкретно-історичний період рим-
ської історії. Так, аналізуючи дане Гаєм знамените визначення закону як наказу народу, 
необхідно враховувати, що це джерело сформувалося ще за архаїчної доби розвитку 
римського права, тобто в період гострої боротьби патриціїв та плебеїв (VІ-ІV ст. до 
н.е.). Тоді ж і аж до закону Гортензія 287 р. до н.е. формувалося поняття «плебісцит» – 
волі плебса, часто не підтримуваного патриціями (аристократією), що мали необмежені 
владні повноваження.

Особливо слід зупинитися на характеристиці преторського права (едикти магістра-
тів), інтенсивний розвиток якого, як відомо, припадає на другий період розвитку рим-
ського права – період передкласичного права (ІV-І ст. до н.е.). Слід відзначити особливу 
роль преторського права в інтенсифікації процесу розвитку всього римського права, що 
дало змогу правителям вічного міста та римським юристам на рубежі старої і нової ер 
перебороти вузькі рамки цивільного права невеличкого полісу і на його основі сфор-
мувати право найбільшої середземноморської держави. Тут також доречно відзначити, 
що преторське право значною мірою розвивалося, спираючись на величезну практику 
як власне цивільних судів, так і судів між римлянами і перегинами, тобто іноземцями. 

Розглядаючи таке джерело права, як юриспруденція («відповіді знавців права», тоб-
то різного роду юридичні трактати римських юристів, їх коментарі до цивільного і пре-
торського права) слід враховувати, що її розквіт припадає на класичний період розвитку 
римського права (І – початок ІІІ ст. н.е.). Необхідно звернути увагу на те, що завдяки 
величезному авторитетові римських юристів їх узгоджена думка (хоча вони й були при-



263

 На допомогу студентам, аспірантам і викладачам

ватними особами) набувала сили закону. Згадувані Гаєм постанови сенату стали осно-
вним джерелом права теж у класичний період, оскільки після встановлення одноосо-
бової влади імператора наприкінці І ст. до н.е. народні зібрання перестали скликатися. 
Силу закону Гай надає також указам імператорів − джерелу права, що набирало в І-ІІ ст. 
н.е. дедалі більшої сили.

Гай лише згадує таке джерело права, як звичай (mores І. 1), який мав першорядне 
значення в найдавніший період історії Риму, до тих пір, поки в V ст. до н.е. його не по-
тіснив закон, і який не втратив свого значення в наступні часи. Визначення звичаю дає 
Ульпіан (Правила. І. 4): «Звичаї, − пише він, − це мовчазна згода народу, що вкорінилася 
шляхом тривалого застосування». Він зазначає також, що звичаю слід дотримуватися 
так само, як права і закону, якщо немає писаного закону (D. 1.3.33). Юліан доповнює, 
що мовчазна згода всіх шляхом незастосування тієї чи іншої норми може відмінити на-
віть писаний закон (D. 1.3.32).

Аналізуючи систему приватного права по Гаю, слід виходити з його першого по-
клику (посилання) про поділ усього приватного права на особи, речі і позови (І. 8). Далі 
подано головний поділ осіб на вільних і рабів (І. 9). Усіх вільних Гай ділить на ще на 
дві групи: а) вільно народжених і вільновідпущеників (І. 10), детально описуючи різно-
манітні категорії останніх (І. 28-31); б) осіб свого і чужого права.

Другу та третю книги Гай присвячує речовому праву. Усі речі він ділить на ті, що від-
носяться до божественного і людського права (ІІ. 2), останні у свою чергу – на державну 
і приватну власність (ІІ. 10). Слід відзначити ще один важливий поділ речей – на тілесні 
і безтілесні (ІІ. 12). До перших відносяться всі речі, що сприймаються на дотик, до 
інших – право успадкування, узуфрукти, усі сервітути і, зрештою, зобов’язальне право 
(ІІ. 14). Тут студентові слід звернути особливу увагу на той факт, що Гай поки не ви-
окремлює зобов’язальне право із речового. У четвертій книзі Інституцій Гая викладена 
загальна система позовів, виходячи з головного їх поділу: на особисті і речові (ІV. 1-3).

2. Правове становище різних груп населення
Відповідаючи на друге питання студент повинен дати характеристику кожної із роз-

глядуваних Гаєм соціальних груп римського населення: рабів, вільновідпущеників, пе-
регрінів, осіб свого і чужого права. Характеризуючи правове становище рабів, слід від-
значити дві протилежні тенденції, помітні в його праці: з одного боку він демонструє 
дещо архаїчне ставлення до раба як речі (І. 21b; ІІ. 14b), оголошуючи право рабовласни-
ка над життям і смертю невільника (І. 52), з іншого – детально описує способи набуття 
ним римського громадянства, повну дієздатність у веденні справ свого господаря. Гай 
покликається також на норми, які забороняли і карали як кримінальний злочин немоти-
воване вбивство і жорстокість господарів стосовно своїх рабів (І. 53). Більше того, він 
називає невільників особами, хоча й особами чужого права (І. 50-52), порівнюючи (упо-
дібнюючи) їх тим самим із підвладними дітьми та дружинами вільних римлян (І. 49). Ця 
схожість прослідковується також у майнових відносинах між рабом і господарем і між 
батьком (патерфаміліас) та сином. Ідеться перш за все про інститут пекулія, тобто про 
майно, що виділяється домовладикою на приблизно однакових умовах невільнику чи 
підвладному сину в самостійне управління (розпорядження) (ІV. 73). Раб міг не тільки 
користуватися, але значною мірою і розпоряджатися своїм пекулієм, зокрема укладати 
договори з третіми особами під заставу пекулія. Однак власником пекулію продовжу-
вав вважатися пан (господар невільника), який у будь-який момент міг відібрати його 
у раба. Таким чином, відносна самостійність раба нічим не була захищена і повністю 
залежала від доброї волі господаря.

Раб міг незалежно, але з дозволу свого пана-господаря займатися різноманітним 
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підприємництвом, наприклад, бути капітаном судна, керуючим трактиром чи готелем і 
навіть стати купцем (ІV. 71-72). У кожному разі господар одержував певну частину при-
бутку від доходів свого раба, але в разі завдавання рабом збитків третім особам юридич-
ну відповідальність ніс господар згідно зі спеціально передбаченими для таких випад-
ків позовів, оскільки за загальним правилом «все, що набувається рабом, набувається 
пану-господарю» (І. 52).

Характеризуючи становище іноземців, слід підкреслити, що стародавні латини, 
тобто сусіди і союзники римлян, поряд із рештою населення Італії, отримали римське 
громадянство ще в І ст. до н.е., тому Гай називає латинами переважно вільновідпуще-
ників із латинським громадянством (І. 22) чи іноземців (перегринів) зі статусом лати-
на. Не випадково значна частина І-ї книги присвячена різноманітним способам набуття 
вільновідпущениками і перегинами римського громадянства (І. 28-47; 67-96). Набуття 
римського громадянства розглядається ним як особливий привілей; не всі вільновід-
пущеники ставали громадянами Риму з повним набором цивільних (громадянських) 
прав. Студентові слід самостійно виявити відмінності між статусами основних катего-
рій вільновідпущеників: римських громадян (І. 17-21), латинів-юніанів (І. 22; ІІІ. 56) і 
перегринів-дедітиціїв (І. 13-14; 25-27). Необхідно, зокрема, звернути увагу на те, що віль-
новідпущеники, які відносилися до категорії латинів-юніанів, не могли заповідати своє 
майно дітям, воно поверталося, як і рабський пекулій, до майна патрона. Більш важ-
ким було становище дедітиціїв: вони не тільки не користувалися якими-небудь правами 
римських громадян, а навіть не могли жити в Римі та його окрузі в радіусі до 100 миль.

Під час розгляду категорій осіб свого і чужого права необхідно виокремити три го-
ловні групи осіб чужого права за Гаєм (І. 48-52; 55; 108; 115 b) і звернути увагу на схо-
жість і відмінність у їхньому статусі (І. 117-118). Сюди входили підвладні домовладиці 
невільники, діти і жінки. Схожість полягала в тому, що всі категорії могли бути манци-
повані домовладикою, однак наслідки такої манципації були різними. Манципація віль-
ного, але підвладного батькові сина не позбавляла його громадянського статусу, проте 
означала його тимчасове закабалення. Манципація жінки могла використовуватися в 
найрізноманітніших цілях, наприклад для переходу її під владу чоловіка. При цьому 
вона, на відміну від раба, жодним чином не втрачала свого громадянського статусу.

Особливої уваги заслуговує питання про три ступені применшення правоздатнос-
ті римського громадянина (І. 158-162): максимальне приниження, що означало втрату 
свободи, а з нею громадянського і сімейного статусів (наприклад, у разі засудження на 
рабство чи смерть); середнє приниження, коли римлянин, зберігаючи за собою свободу, 
втрачав права громадянства і сімейний статус (наприклад, під час засудження до ви-
гнання); мінімальною була зміна правоздатності, коли римлянин, зберігаючи свободу 
і громадянство, змінював лише своє сімейне становище (наприклад, підвладний син 
після емансипації ставав особою свого права).

3. Шлюбно-сімейне право
Під час розгляду шлюбно-сімейного права за Інституціями Гая слід враховувати дві 

головні особливості: 1) римська сім’я зберігала в основному патріархальний характер 
протягом усього свого розвитку, що проявлялось в особливій, виключній ролі батьків-
ської влади; 2) поступова еволюція сімейного права проявлялась у розвитку від первіс-
ного визнання лише агнатської спорідненості (тобто по батьківській лінії) до наступно-
го дедалі більшого визнання когнатської спорідненості (тобто спорідненості по крові, у 
тому числі й по материнській лінії).

Тому відповідь на це питання слід розпочинати із загальної характеристики римської 
батьківської влади (patria potestas) за Інституціями Гая (І. 55), підкресливши думку ав-
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тора про її виключність і перерахувавши умови визнання законів батьківської влади на 
дітей (І. 56-57; 65-69). При цьому необхідно відзначити право батька (pater familias) 
продавати свого сина та інших підвладних йому членів сім’ї (І. 117). У зв’язку з цією об-
ставиною цікавим є зауваження Гая про те, що манциповані, тобто продані своїми бать-
ками діти і своїми чоловіками дружини за становищем уподібнюються до невільників 
(І. 123). Говорячи про умови і способи звільнення дітей з-під влади батька (І. 127; 130-
132), слід звернутися до твердження Гая, що це звільнення відбувається (реалізується) 
лише після смерті батька, або з втратою ним статусу свободи та громадянства, а також у 
разі емансипації, тобто триразового продажу батьком свого сина.

Особливої уваги заслуговують майнові відносини батька і сина (ІІ. 87; 89), зокрема 
відповідальність батька за пекулій, яким він наділив сина (ІV. 69-74). Стосовно наді-
лення підвладного сина пекулієм і взагалі будь-якої його господарської діяльності діяли 
ті самі правила, що й стосовно раба, за виключенням деяких відмінностей, пов’язаних 
із воїнським пекулієм, тобто майном, одержаним сином під час військової служби. Це 
майно сина не зливалося з батьківським, і син міг ним розпоряджатися самостійно, на-
приклад, ще за життя батька заповідати це майно рідним і близьким (ІІ. 106). Усе сказа-
не вище не стосувалося емансипованих дітей, тобто тих, хто вийшов із-під батьківської 
влади. Усе нажите ними з моменту виходу з-під батьківської влади було в їхній повній 
власності.

Аналізуючи шлюбне право, слід пригадати визначення римського шлюбу, дане рим-
ським юристом Модестином: «Шлюб є союз мужчини і жінки, поєднання всього життя, 
божественного і людського права» (D. 23.2.1). Головним у шлюбі для римлян була не 
форма, не ритуал укладання шлюбу, а згода (consensus) сторін. У Римі існувало дві осно-
вні форми шлюбу: з переходом дружини під владу чоловіка (cum manu) і без нього (sine 
manu). Очевидно, в епоху Гая головною залишалася перша форма шлюбу, оскільки він 
детально описує переважно три способи встановлення влади чоловіка над жінкою (І. 
110113): шляхом тривалого співжиття з майбутньою дружиною (usus), через релігійний 
обряд конфарреації і шляхом купівлі дружини (coemptio). Форма usus у часи Гая вже 
практично вийшла з ужитку, конфарреація мала доволі обмежену сферу застосування, 
таким чином основною була форма так званої купівлі дружини, яка здійснювалася шля-
хом манципації (І. 119-120).

Аналізуючи тексти Гая про способи встановлення влади чоловіка над дружиною, 
необхідно звернути увагу на те, що і в застарілій формі usus, і в формі купівлі дружини 
(коемпції) вона виступала в якості об’єкта, а не суб’єкта права, тобто була швидше річ-
чю, ніж особою. Це залежне становище жінки спостерігається і в установленні загаль-
ної обов’язкової опіки над дружиною (І. 190; 194), і в її обмеженій правоздатності (ІІ. 
80-81; 85). Опіка над жінкою здійснювалася її батьками чи чоловіком, а за їх відсутності 
– опікунами, призначеними претором. Без згоди опікуна ні заповіт жінки, ні відчуження 
нею манципованих речей не визнавалися законними. Однак неманциповані речі вона 
була правоздатна відчужувати самостійно. Від опікунства звільнялися лише весталки 
(І. 130) і жінки, які мали трьох чи більше дітей (І. 194). Тим не менше, Гай відзначає, 
що повнолітні жінки зазвичай самі займаються своїми справами, а згода опікуна лише 
в деяких випадках була необхідна для пустої формальності (1. 190), що свідчить про 
тенденцію загальної лібералізації шлюбно-сімейних відносин.

4. Речове право
Студентові слід перш за все звернути увагу на класифікацію речей за Гаєм: їх поділ 

на державні і приватні (ІІ. 10-11), тілесні і безтілесні (ІІ. 12-14), манциповані і неман-
циповані (ІІ. 14а-22).
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Характеризуючи безтілесні речі, слід враховувати, що до них Гай відносить різно-
манітні права, подібно до того, як інші класичні римські юристи, наприклад, Ульпіан, 
говорить про те, що у римлян «назвою речі охоплюються також юридичні відносини 
і права» (D. 50.16.23). Занесення ними прав до категорії речей не випадкове, оскільки 
безтілесні речі наділені (чи володіють) низкою спільних рис речей. Наприклад, узуф-
рукт і сервітути можуть бути запитані (витребувані) у суді як річ, тобто шляхом речо-
вого позову. Далі Гай і сільські сервітути відносить до манципованих речей. Нарешті, 
безтілесні речі можуть бути речами подільними і неподільними тощо. Однак необхідно 
пам’ятати, що саме право власності римляни не відносили до безтілесних речей, оскіль-
ки римське право ототожнювало власність на речі з самою річчю. Під час характерис-
тики манципованих речей (rez mancipi) слід пояснити причину особливих способів їх 
відчуження: манципації і судової поступки (in jure cessio), а також дати детальний опис 
цих юридичних урочистих актів (І. 119-121; ІІ, 24-25). Необхідно зрозуміти, що ман-
циповані речі (земля, раби, тяглові тварини і сільські сервітути) у переважно аграрно-
му римському суспільстві були основою виробництва, були життєво найважливішими, 
тому їх передача й вимагала дотримання особливого юридичного акту. До речі, і сьо-
годні земля, нерухомість загалом не можуть відчужуватися без дотримання юридичних 
формальностей.

В Інституціях Гая практично не можна знайти більш-менш повне визначення «воло-
діння», тому слід з�ясувати, як інші римські класичні юристи розуміли термін «воло-
діння». Так, Папініан вважає, що «володіння містить у собі перш за все фактичний еле-
мент» (D. 4.6.19), тобто це факт безпосереднього володіння річчю. Він же виокремлює 
два основні та необхідні елементи для придбання володіння (D. 41.2.3.1): об’єктивний, 
тобто реальне панування над річчю, щось на зразок тримання її в руках (corpus), і 
суб’єктивний, тобто намір і воля вважати річ своєю (animus). Цікавим є висловлювання 
іншого римського юриста Павла про те, що «існують володіння не тільки тілом, але і 
правом» (D. 41.2.1 pr.), тобто що можна здійснювати володіння не тільки тілесними, а й 
безтілесними речами.

У науці від римських часів і понині триває полеміка про те, чи є римське володіння 
фактом чи правом. Те, що римляни вважали володіння саме фактом, а не правом, ви-
пливає з таких слів Павла: «Володіння є предметом факту, а не права» (D. 41.2.1.3). Од-
нак володіння є необхідною умовою і для виникнення права на річ, перш за все права 
власності. У зв’язку з цим важливо відзначити поділ Гаєм (ІV. 150-151,154) володіння 
на правомірне (justa possessio) і неправомірне, чи хибне, ганебне (vitiosa possessio). 
Неправомірним, чи хибним, Гай вважає таке володіння річчю, що встановлене силою, 
таємно чи прекарно. Яскравим прикладом хибного володіння є володіння злодієм вкра-
деною річчю, яка згідно з Інституціями Гая не набувається у власність за давністю 
володіння (ІІ. 49). Однак і неправомірне володіння в деяких випадках призводить до 
виникнення власності за давністю володіння. Так, Гай виокремлює поняття «добро-
совісне володіння чужим маєтком». Якщо володілець через тривалу відсутність гос-
подаря добросовісно вважав, що маєтності нікому не належать і тривалий час володів 
ними, то, за словами Гая (ІІ.51), він набував маєток у власність у першу чергу на під-
ставі давності.

Розповідає Гай і про володіння з допомогою третіх осіб (ІV. 153). Зокрема, він відзна-
чає, що володіння набувається і утримується через усіх тих, хто знаходиться під владою 
володільця, тобто через рабів і дітей (ІІ. 88-91), а також через тих, хто володіє річчю від 
нашого імені, наприклад, через орендаря чи позикодавця (ІV. 153). Слід звернути увагу 
на описані Гаєм способи інтердиктного преторського захисту володіння (ІV. 36). Осо-
блива форма речового позову – Публіціанів позов – дозволяла претору захищати воло-
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діння тієї особи, яка, набувши (придбавши) річ добросовісно і правомірно (justa causa), 
але без дотримання необхідних формальностей, ще не встигла придбати її у власність за 
давністю. У таких випадках претор допускав юридичну фікцію, нібито добросовісний 
володілець уже придбав річ у власність за давністю і своїм рішенням відновлював його 
у втраченому володінні. Однак реально тут ідеться скоріше про преторську власність, 
а не про преторське володіння, оскільки рішення претора давало володільцеві правові 
підстави вважати річ своєю власністю. Гай взагалі доволі багато говорить про володіння 
як про необхідний факт, що призводить до виникнення права власності, тому, описуючи 
способи придбання (набуття) власності, він, окрім манципації і судової поступки, осо-
бливо детально зупиняється на інституті usucapio, тобто на придбанні власності за дав-
ністю володіння (ІІ. 42-59). Серед інших способів набуття власності Гай називає також 
захоплення нічийної речі (ІІ. 66-69) і специфікацію речі, тобто створення нової речі з 
чужого матеріалу (ІІ. 78-79).

Особливу увагу студент повинен приділити термінам, якими позначається право 
власності: це dominium і proprietas. Слід усвідомити різницю в значенні цих термінів 1. 
Dominium – це найбільш повна влада над річчю. Гай, говорячи про подвійний доміній, 
розрізняє доміній, заснований на квіритському праві, тобто отриманий законно, і домі-
ній, отриманий за рішенням претора на підставі добросовісного володіння (І. 54; ІІ. 44; 
ІІІ. 40). Цілком інше значення має термін propritas, він використовується Гаєм тільки в 
поєднанні з терміном ususfructus (ІІ. 30; 33; 89-91; ІУ, 148). Гай позначає цим терміном 
таку власність, із якої вилучено право користування і добування прибутків (jus utendi 
fruendi), тобто коли одна особа є власником-проприєтарієм, а інша – реальним воло-
дільцем речі.

Розглядаючи права на чужі речі за Гаєм, необхідно виявити природу узуфрукту (ІІ. 
14), способи встановлення узуфрукту через манципацію і судову поступку (ІІ. 30-33), 
предмет узуфрукту, а також можливість отримання доходів (прибутків) з допомогою 
рабів, що перебувають в узуфрукті (ІІ. 91-95). Слід ураховувати, що узуфрукт на від-
міну від сервітутів – найбільш повне право користування і розпорядження всіма при-
бутками від речі, а не якимось окремими їх різновидами. Далі слід описати природу 
сільських і міських сервітутів, предмет і способи їх установлення (ІІ. 17; 29; 31). Слід 
особливо відзначити те, що сільські сервітути, тобто право проходу, прогону тварин, 
прокладання водопроводу через чужу ділянку, відносилися до манципованих речей, 
тобто могли встановлюватися виключно через манципацію або судову поступку, але не 
через просту передачу (ІІ. 28).

5. Спадкове право
Відповідь на це питання слід розпочати з визначення права успадкування. Оскільки 

Гай не дає такого визначення, необхідно звернутися до визначення іншого римського 
класичного юриста – Юліана ((D. 50.17.62): «Успадкування є не що інше, як наступність 
у повному обсязі усіх прав, які має померлий (спадкоємець)». Наступний відомий рим-
ський юрист Помпоній також підкреслює, що «спадкоємець успадковує права померло-
го, а не тільки власність на окремі речі» (D. 29.2.37).

Гай усе спадкове право ділить на дві основні частини: спадкування за заповітом і 
спадкування за законом (ІІ. 99). Опис видів заповітів та їх еволюції він розпочинає з 
двох давніх видів: заповітів, що затверджувалися народними зборами і в озброєному 
війську перед битвою (ІІ. 101). Звертає на себе увагу їх публічний (привселюдний) ха-
рактер. Сам римський народ у процедурі прийняття такого заповіту виступав не тільки 

1 Детальніше про значення термінів dominium та proprietias в Інституціях Гая див.: Савельев В.А. 
Римское частное право (проблемы истории и теории). – М., 1995. – С. 146-151.
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свідком останньої волі заповідача, а й органом, що контролював правильність передачі 
власності. Цей факт засвідчує відносну слабкість розвитку приватної власності в арха-
їчному Римі. Однак за часів Гая ці форми заповітів уже давно вийшли з ужитку.

Найбільший інтерес викликає третя давня форма заповітів – через манципацію (ІІ. 
102-105), що зберегла своє значення і за доби Гая (І-ІІ ст. н.е.). Особливість її полягає в 
тому, що між заповідачем і спадкоємцями стояла персона так званого покупця спадщи-
ни, якому у присутності п’яти свідків і вагаря заповідач передавав опечатані таблички 
з заповітом. Покупець спадщини в урочистих словах обіцяв виконати останню волю 
заповідача, таким чином виступаючи в якості душеприкажчика. Ця форма заповітів уже 
забезпечувала таємницю заповіту і свободу волевиявлення заповідача.

Заслуговують уваги заповіти солдат, які за наказом імператора були звільнені від 
усіх формальностей, аби воля заповідача була викладена достатньо чітко та зрозуміло 
(ІІ. 109-110). Ця м�якість законодавця пояснюється не тільки особливою охороною 
прав воїна, шанованого в Римі в усі часи, а й тим, що у ІІ ст. н.е. у римському вій-
ську служило багато найманців із числа варварів, які погано знали римське право і 
часто не могли достатньо грамотно не тільки писати, а й порозумітися (говорити) з 
римлянином латиною. Гай говорить про особливу форму так званого преторського 
заповіту (ІІ. 119), за яким претор вводив спадкоємців у володіння спадщиною, якщо 
заповіт був складений неправильно, але в ньому мали місце підписи семи свідків. До 
спадкового права відноситься й інститут субституції (ІІ. 174-177), яку Гай визначає 
як підпризначення додаткових спадкоємців у заповіті, що передбачалося на той ви-
падок, якщо перший визначений заповітом спадкоємець із якихось причин не візьме 
спадщини. Для прийняття спадщини першим спадкоємцем у заповіті зазвичай визна-
чалося сто днів, із закінченням яких вступали в силу права іншого (другого) призна-
ченого спадкоємця. 

До основних чотирьох форм заповідальних відмов (легатів) Гай (ІІ. 192-197; 201-
205; 209-211; 216-218) відносить віндикаційну відмову, відмову через примус, відмову 
шляхом дозволу і відмову шляхом отримання речі наперед. Особливість першої фор-
ми полягає в тому, що «відмовлене майно» стає власністю відмовоприймача з моменту 
прийняття спадщини основним спадкоємцем чи спадкоємцями. Під час відмови через 
присуд головний спадкоємець лише зобов’язується заповітом передати відмовоприйма-
чу певне майно. Відмова шляхом дозволу є різновидом відмови шляхом присуду, але з 
дещо більш обмеженою сферою застосування. Особливість відмови через отримання 
наперед полягає в тому, що відмовоприймач одночасно є одним із головних спадкоємців 
і отримує відмовлену йому індивідуально визначену річ ще до того, як проводиться за-
гальний поділ між спадкоємцями спадкового майна.

Необхідно коротко розглянути викладену Гаєм історію обмежень розмірів легатів аж 
до Фальцідієвої чверті (ІІ. 224-227). Студентові слід також описати природу фідеікомі-
са, його види і відмінність від легата (ІІ. 249-251; 260-263; 268-275).

Система черговості спадкування без заповіту зазнала значних змін з часу Законів 
ХІІ Таблиць до періоду дії преторського едикту (ІІІ. 26-33а). Особливість преторської 
системи черговості запрошення до спадкування полягала в тому, що враховувала не 
тільки агнатичну спорідненість (тобто законні спадкоємці по батьківській лінії спорід-
неності), а й когнатичну спорідненість (кровну спорідненість як по батьківській, так 
і по материнській лінії), при цьому в першу чергу до спадкування запрошувалися не 
тільки підвладні, а й еманциповані діти померлого. У якості спадкоємців третьої чер-
ги закликалися, окрім інших, усі жінки-агнатки і всі родичі по материнській лінії. Це 
свідчить про поступове звільнення спадкового права від домінування патріархальної 
системи спорідненості.
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6. Зобов’язання з договорів і деліктів
Система зобов’язань у ІІІ-ій книзі Інституцій Гая викладена доволі зрозуміло і до-

статньо детально. На жаль, Гай не подає визначення та суті зобов’язання. Його можна 
знайти в Інституціях Юстиніана (ІІІ. 13 pr.), який визначає зобов’язання як «кайдани 
права, з огляду на які ми, відповідно до права нашої держави, за необхідності приму-
шуємося до виконання якої-небудь справи». Римський юрист Павло (D. 44.7.3), визна-
чаючи суть зобов’язання, вказує, що воно «полягає не в тому, щоб зробити який-небудь 
предмет нашим чи який-небудь сервітут нашим, але щоб пов’язати іншого перед нами, 
аби він дав що-небудь, чи зробив, чи надав». Із цих визначень випливає таке: 1) хоча 
приватні зобов’язання виникають між приватними особами, їх виконання гарантуєть-
ся правом і забезпечується державою; 2) суть зобов’язання полягає у вимозі до певної 
особи що-небудь дати, зробити чи надати. У зв’язку з цим стає зрозумілим дане Гаєм 
визначення особистого позову, спеціально створеного проти того, хто зобов’язаний за 
договором чи з делікту (ІV. 2). Відповідно, Гай, як і Павло, відзначає, що мета такого 
позову – змусити відповідача що-небудь дати, зробити чи надати.

Усі зобов’язання Гай поділяв відповідно до їх головних джерел на зобов’язання з 
договору і зобов’язання з делікту. Зобов’язання з договору (ex contractu) він поділяє 
на реальні, вербальні, літеральні і консенсуальні (ІІІ. 88-89). Характеризуючи різні 
види римських договорів, слід ураховувати те, що їх поділ обумовлений відмінністю 
головних цілей, найбільш характерних рис того чи іншого договору. Так, наприклад, у 
реальному, тобто речовому, договорі головна ціль – передача речі у власність, користу-
вання чи на зберігання. У реальному договорі, як взагалі у будь-якому договорі, при-
сутній і консенсус, тобто згода сторін, але це не є визначальною характеристикою цього 
виду договорів. Водночас консенсуальні договори теж містять у собі передачу речі, од-
нак вона перебуває на другому плані, тоді як консенсус, згода сторін про умови такої 
передачі є визначальною. Так само у вербальному, тобто словесному, договорі можуть 
мати місце і консенсус, і передача речі, проте визначальним є саме сказане слово, клят-
венна обіцянка.

Розглядаючи окремі види договорів, необхідно обов’язково навести приклади кож-
ного виду. Як приклад реального договору Гай описує позику (ІІІ. 90). У його визначен-
ні позики слід звернути увагу на те, що на відміну від позички («ссуды» − рос.) предме-
том цього договору можуть бути лише речі, визначені вагою, рахунком і мірою, а отже, 
індивідуально визначені речі предметом позики бути не можуть. Особливо детально в 
Інституціях Гая характеризуються вербальні договори (ІІІ. 92-127). Слід звернути увагу 
на урочисту форму стипуляції. Специфікою стипуляції є необхідність точного виконан-
ня усної клятвенної обіцянки. Тут неможлива заміна виконання ні в особі, ні в предметі 
зобов’язання. Друга особливість стипуляції – її односторонній характер: кредитор отри-
мує клятвенну обіцянку боржника, нічим зі свого боку не зобов’язуючись.

У короткому описі у Гая письмових договорів слід звернути увагу на види цих до-
говорів і їхні специфічні особливості (ІІІ. 128-134). Головна особливість письмових до-
говорів полягає в тому, що вони не створюють нових зобов’язань, а письмово фіксують 
чи оновлюють старі зобов’язання із другого виду договору. Наприклад, запис боргу від 
речі до особи письмово фіксує борг із купівлі-продажу, найму чи товариства, що раніше 
існував, а запис від особи до особи письмово фіксує перенесення зобов’язання сплатити 
з однієї особи на іншу, тобто оновлює зобов’язання.

Після загальної характеристики консенсуальних договорів (ІІІ. 135-136) Гай у якості 
прикладу наводить купівлю-продаж, головною, сутісною рисою якої вважає саме угоду 
щодо ціни (ІІІ. 139-141). Необхідно звернути увагу на слова Гая про близькість догово-
рів купівлі-продажу і найму (ІІІ. 142-147). Під час визначення консенсуального дого-
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вору товариства розглядаються способи його припинення (ІІІ. 148-154а), особливо ви-
окремлюється така стародавня форма товариства, як societas ercto non cito (Єгипетські 
фрагм. ІІІ. 154). Якщо за простого товариства з метою об’єднання коштів (засобів) для 
досягнення однієї конкретної цілі (societas unius rei) достатньо було неформальної зго-
ди, то для створення societas ercto non cito, тобто товариства з метою об’єднання всього 
майна всіх його членів, необхідно було також дотриматися певної форми укладання до-
говору в присутності претора. 

Студент повинен також дати характеристику договору доручення за Гаєм (ІІІ. 155-
161), відзначивши, зокрема те, що, хоча цей договір мав дармовий (безоплатний) ха-
рактер, повірений у справах ніс повну відповідальність за добросовісність виконання 
взятого на себе доручення.

Під час аналізу зобов’язань із делікту слід підкреслити, що римляни ще не розріз-
няли повною мірою злочин і приватні правопорушення, що каралися, як правило, лише 
штрафними санкціями. На перший план Гай висуває такий поширений делікт, як кра-
діжки (furtum), розглядаючи чотири різновиди злодійства: очевидне (відверте), прихо-
ване, свідоме переховування украденої речі (conceptum) і несвідоме (oblatum) (ІІІ. 182-
192). Гай розрізняє не тільки крадіжку самої речі, а й крадіжку чужого користування чи 
володіння річчю (ІІІ. 195-199), таким чином допускаючи крадіжку користування навіть 
своєї власної речі (ІІІ. 200). Пограбування (rapina) він прирівнює до крадіжки (ІІІ. 209). 
Слід розглянути зобов’язання із завдавання шкоди відповідно до закону Аквілія у ви-
кладі Гая (ІІІ. 210-219) і такий специфічний делікт, як iniuria (правопорушення), куди 
Гай зараховує членоушкодження, нанесення побоїв, образу і наговір (наклепництво), 
нанесені як самому главі сімейства, так і його домочадцям (ІІІ. 220-222). У кожному 
такому разі покарання встановлюється відповідно до преторського права грошовий 
штраф (ІІІ. 223-224).

7. Позови і судовий процес
ІV-у книгу Інституцій Гай цілком присвячує викладу позовів і порядку судочинства. 

Студентові слід ураховувати, що система римських позовів значною мірою є дзеркаль-
ним відображенням усього римського приватного права, тому багато з позовів відпові-
дають тому чи іншому конкретному інституту права осіб, речового чи зобов’язального 
права. Не випадково Гай ділить усі позови на особисті та речові (ІV. 1). Дуже важливо 
для розуміння всієї системи позовів ретельно розглянути визначення цих двох основних 
видів позовів: особистого (ІV. 2) і речового (ІV. 3-5). Аналізуючи визначення речового 
позову, необхідно підкреслити, що предметом будь-якого речового позову може бути не 
тільки тілесна річ, а й будь-яке право на неї, як, наприклад, право узуфрукта чи серві-
тута.

Розглядаючи визначення, види та історію легісакційних позовів (ІV. 11-12), необхідно 
зупинитися на сакраментальному легісакційному позові на річ, що дав назву віндикації 
всім речовим позовам (ІV. 12-17). Не менш важливий позов шляхом вимоги призначен-
ня судді, що дав згодом назву кондиції всім особистим позовам (Єгипетські фрагм. ІV. 
17-18). Заслуговує також уваги історія позову шляхом накладання руки (ІV. 21-25) і доля 
всіх легісакційних позовів кінця республіки – на початку імперії (ІV. 30-31).

Далі студент повинен розібрати частини преторської позовної формули: демонстра-
цію, інтенцію, ад’юдикацію і кондемацію (ІV. 39-44). Преторська формула – це записка, 
що укладалася претором на першій фазі формулярного процесу – in jure. У ній претор 
давав короткий опис позову і рекомендації для судді чи суддів, які повинні були роз-
глядати справу на другій фазі процесу – in judicio. Відповідно, у формулі претора мав 
місце короткий виклад фактів (демонстрація), вимоги позовників (інтенція), рекомен-
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дований претором присуд у разі підтвердження справедливості вимог позовника в суді 
(кондемація) чи, в справах про розділ майна, рекомендований присуд кожній зі сторін 
(ад’юдикація). Необхідно також розглянути дане Гаєм визначення ексцепцій (позовних 
заперечень) відповідача (ІV. 115-122), які також могли входити у преторську формулу. 
В ексцепції відповідач зазвичай висував претору додаткові обставини справи, які свід-
чили про незаконність чи несправедливість вимог позовника. Найбільш поширеними 
були ексцепції про дії під погрозою (тиском) або про злий намір позовника. Гай роз-
різняє призупинні і відкладальні ексцепції. Перші у разі визнання їх справедливості 
призводили до повного припинення справи, другі давали відповідачеві відтермінування 
(відкладання).

Студентові необхідно дати опис преторських інтердиктів (ІV. 138-160), тобто ад-
міністративних розпоряджень претора, а також судочинство за ними. Особливо слід 
звернути увагу на інтердикти щодо захисту чи поновлення втраченого володіння Uti 
possidetis, Utrubi. Термін «інтердикт» дослівно означає заборону судового магістрату 
на ту чи іншу дію. Ці заборони за своєю суттю були адміністративними розпоряджен-
нями виконавчій владі для запобігання очевидній несправедливості чи насильства. Гай 
розрізняє три основні види інтердиктів: 1) прохібіторні (заборонні), що забороняли на-
сильство стосовно того чи іншого власника; реституторні (відновлювальні), що ви-
магали повернення речі попередньому власнику; 3) ексхібіторні (пред’явительні), що 
приписували пред’явити претору ту чи іншу річ.
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