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Розділ 1

Теорія та історія держави і права; історія 
політичних та правових учень. Конституційне 
право; муніціпальне право. Філософія права

УДК 340  À.É. Ôðàíöóç
Ãåðîé Óêðà¿íè, çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè,

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
äåêàí þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó,

ÂÍÇ «Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»
Ì.Ì. Êîð³ííèé

êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò,
äîöåíò êàôåäðè òåîð³¿, ³ñòîð³¿ ïðàâà ³ äåðæàâè 

òà êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà,
Íàâ÷àëüíî-íàóêîâèé ³íñòèòóò ïðàâà 

Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè

Òåîðåòèêî-ïðàâîâ³ äîñë³äæåííÿ ì³ñöÿ òà 
ðîë³ ïðàáîëãàð â åòíîãåíåç³ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ 

óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíîñò³, ñòàíîâëåíí³ 
¿¿ äåðæàâíîñò³, ïðàâà, ìîâè òà êóëüòóðè 

(²V–Õ² ñò.)
×àñòèíà ²²

Зміни в етнополітичній та релігійній ситуації на Балканах, Центральній та Південно-
Східній Європі у зв’язку із загостренням боротьби Візантії, Великоморавської держа-

ви, ісламських країн і Хазарії за Середнє Подніпров’я та Лівобережну Україну
(Продовження*)

Стаття присвячена комплексному дослідженню місця та ролі в етногенезі української на-
родності, становленні її державності, права, мови та культури (поряд з іншими етносами) пра-
болгар. Зроблено також спробу осмислення особливої місії останніх у становленні слов’янської 
цивілізації.

Ключові слова: праболгари, праслов’яни, праукраїнці, хозари, авари, «Велика Болгарія», 
Кубрат, Батбаян, Котраг, Аспарух, Кувер (Кубер), Альцек, Куєв (брат Кубрата?), «києвичі», 
Осколд (Аскольд), Дір, Борис І, Симеон І Великий, Петро І, Хельгу, Олег, Ольга (Аллогія, Helga), 
Святослав, Володимир, Ярослав Мудрий, Борис, Гліб, Дунайська Болгарія, Волзька Булгарія, 
Внут рішні болгари, Чорні болгари, Подоння, Приазов’я.

* Початок публікації див. у випуску двадцять три міжнародного фахового видання «Правничий 
вісник Університету «КРОК». – К., 2016. – С. 21-43. 
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Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 30

À.È. Ôðàíöóç
Ãåðîé Óêðàèíû, çàñëóæåííûé þðèñò Óêðàèíû,

äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
äåêàí þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà,

ÂÓÇ «Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»
Í.Í. Êîðåííîé

êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
äîöåíò êàôåäðû òåîðèè, èñòîðèè ïðàâà è ãîñóäàðñòâà 

è êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà,
Ó÷åáíî-íàó÷íûé èíñòèòóò ïðàâà 

Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 
ãîñóäàðñòâåííîé ôèñêàëüíîé ñëóæáû Óêðàèíû

Òåîðåòèêî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå ìåñòà è 
ðîëè ïðàáîëãàð â ýòíîãåíåçå ñðåäíåâåêîâîé 

óêðàèíñêîé íàðîäíîñòè, ñòàíîâëåíèè 
åå ãîñóäàðñòâåííîñòè, ïðàâà, ÿçûêà 

è êóëüòóðû (²V–Õ² ââ.)
×àñòü ²²

Статья посвящена комплексному исследованию места и роли в этногенезе украинской на-
родности, становлении ее государственности, права, языка и культуры (наряду с другими 
этносами) праболгар. Делается также попытка осмысления особой миссии последних в ста-
новлении славянской цивилизации.

Ключевые слова: праболгары, праславяне, праукраинцы, хозары, авары, «Великая Болгария», 
Кубрат, Батбаян, Котраг, Аспарух, Кувер (Кубер), Альцек, Куев (брат Кубрата?), «киевичи», 
Осколд (Аскольд), Дир, Борис І, Симеон І Великий, Петр І, Хельгу, Олег, Ольга (Аллогия, Helga), 
Святослав, Владимир Великий, Ярослав Мудрый, Борис, Глеб, Дунайская Болгария, Волжская 
Булгария, Внутренние болгары, Черные болгары, Подонье, Приазовье.

A. Frantsuz
Hero of Ukraine, honored lawyer of Ukraine,

Doctor of law, professor,
Dean of the Faculty of Law,

«KROK» University
M. Korinnyj

candidate of historical sciences, docent,
Associate proffesor of the Department of theory, 
history of law and state and constitutional law,

Education and research institute of law of
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Çáëèæåííÿ Â³çàíò³¿ òà 
Áîëãàðñüêîãî öàðñòâà ï³ä ÷àñ 
ñï³ëüíî¿ áîðîòüáè çà Ñåðåäíº 
Ïîäí³ïðîâ’ÿ òà Ë³âîáåðåæíó 
Óêðà¿íó

Ще більш тісними та дружніми стають 
взаємини Візантійської держави та Болга-
рії з кінця VІІ ст., коли виснажена імперія 
за мирним договором 681 р. з ханом ду-
найських болгар Аспарухом визнала іс-
нування Першого Болгарського царства – 
самостійної держави на території між Ду-
наєм та Старою-Планиною. Саме з цього 
часу розпочинається активна політика Ду-
найської Болгарії, заохочувана та підтри-
мувана Константинополем щодо виселен-
ня з Подунав’я на північний схід – Угол, 
Поорелля, Лівобережжя Дніпра слов’ян 
«Союзу семи родів», сіверян, смолнян, 
дреговітів, ринхінів, а також автохтонних 
мешканців Фракії (одрисів, бесів, астісів, 
мезів, гетів, три балів) заради утримання 
під своїм контролем стратегічно важли-
вого Середнього Подніпров’я (населеного 
на той час «внутрішніми болгарами») з 
центром міжнародної торгівлі – Києвом, 
заснованим, як гадає низка дослідників*, 
братом хана Кубрата – Києм близько 620 р. 
середини VІІ ст. [77].

Особливо загострюється боротьба за 
Середнє Подніпров’я між Дунайською 
Болгарією та Візантією з одного боку, Ве-

ликоморавською державою та Франкською 
– з другого боку та Хазарією з третього у 
середині ІX ст., коли політичний центр 
Східної (Донецької) Роусі переноситься до 
Чернігова (у зв’язку зі спорудженням Сар-
кела на Дону), а військово-адміністративні 
та політичні центри Правобережної (За-
хідної) Роусі зосереджуються в Києві 
та Преславі-Роському (нині Переяслав-
Хмель  ницький). 

Прагнення впливових центрів світо-
вих релігій Константинополя, Риму, Баг-
даду, Ітиля ідеологічно підкорити молоду 
державу – «Роську землю», що вигідно 
постала у 842 р. в Подніпров’ї на пере-
хресті міжнародних торговельних шляхів, 
цілком усвідомлювалося й Аскольдом та 
Диром. Тому останні намагалися сприй-
няти нову державницьку ідеологію (іслам, 
християнство, іудаїзм) на справедливих 
та рівноправних умовах. Саме з ідеоло-
гічним вибором слід пов’язувати похід 
київських дружин на Константинополь 
у 860 р., адже аналогічні проблеми в цей 
час розв’язували і болгарський цар Борис, 
і великоморавський князь Ростислав. Сто-
яти осторонь загальносвітових релігійних, 
ідеологічних та просвітницьких тенденцій 
було на той час не тільки нерозумною, а й 
певною мірою небезпечною позицією.

Першим досяг поставленої мети – 
остаточного прийняття християнства як 
державної релігії (865 р.) – болгарський 
правитель, який своєчасно зрозумів об’єд-
нувальне значення нової ідеології для ста-
новлення болгарської народності на основі 

nationality, establishing its statehood, law, 
language and culture (IV–XI centuries)

Part ²²

The article deals with a complex study of the place and role of Proto-Bulgarians (alongside of 
other ethnoses) in the enthnogenesis of the Ukrainian statehood, law and culture. An attempt is made 
to comprehend a specifi c mission of the Proto-Bulgarians in the establishment of the Slavs civilization. 

Keywords: Proto-Bulgarians, Proto-Slavs, Proto-Ukrainians, Khazars, Avars, “Great Bulgaria”, 
Kubrat, Batbayan, Kotrag, Asparukh, Kuver (Kuber), Alcek, Kuiev (Kubrat’s brother?), “Kyievychi”, 
Oskold (Askold), Dir, Boris I of Bulgaria, Symeon I the Great, Peter I, Khelgu, Oleg, Olga (Allog, 
Helga), Sviatoslav, Volodymyr, Yaroslav the Wise, Borys, Hlib, Danubian Bulgaria, Volga Bulgaria, 
“Inner Bulgarians”, Black Bulgars, Podonnia, Pryazovia.

* У даному випадку дослідники спираються на 
низку згадуваних староболгарських джерел, які 
викликають недовіру професійних істориків-
медієвістів.
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злиття в єдине нерозривне ціле культури, 
мови, способу життя слов’ян, протоболгар 
та автохтонного населення. В подальшому 
християнська болгарська церква за під-
тримки Візантії та Риму прагне розвинути 
та закріпити цей успіх активною місіо-
нерською діяльністю на північному сході 
– в Україні, де проживало багаточисельне 
(споріднене з болгарським – «внутріш-
ні болгари», «роси») антське (інакше – 
алано-болгарське, українське, полянське, 
степове) населення, з яким Дунайська 
Болгарія підтримувала тісні торговельно-
економічні та духовні зв’язки.

Детально про ідеологічні наслідки по-
ходу київської дружини до Константино-
поля повідомляє в «Окружному посланні» 
східним архієпископам (867 р.) патріарх 
Фотій: «не тільки болгари звернулися до 
християнства, – пише він, – але і той на-
род, про якого багато і часто іде мова…, 
тобто так звані роси. Поневоливши сусідні 
народи і через те надмірно загордившись, 
вони занесли руку на Ромейську імперію. 
Але (з полегшенням зазначає Фотій – 
М. К.) тепер і вони змінили еллінську (по-
ганську, язичницьку – М. К.) і безбожну 
віру, якої вони дотримувалися раніше, на 
чисте християнське вчення і ввійшли в 
коло підданих наших і друзів, хоча нещо-
давно ще грабували нас, виявляючи не-
стримну зухвалість; і в них загорілася така 
жадоба віри і ревність, що вони прийняли 
пастиря і з великою старанністю викону-
ють християнські обряди» [78]. Цей факт 
введення в 60-х роках ІХ ст. християнства 
в «Роській землі» підтверджує Констан-
тин Багрянородний у біографії свого діда 
імператора Василія І-го Македонянина: 
«І народ росів, войовничий і безбожний, 
шляхом щедрих дарунків золота і срібла 
та шовкового одягу імператор Василій за-
лучив до переговорів і, уклавши з ними 
мирну угоду, переконав стати учасниками 
божественного хрещення і влаштував так, 
що вони прийняли архієпископа» [79]. По-
дібну версію запровадження християнства 
у Південній Роусі в ІХ ст. відобразив від-
носно пізній Никонівський літопис, автор 
якого, розповідаючи про діяння київського 

князя Аскольда, зазначив, що саме Васи-
лій Македонянин схилив росів до христи-
янства [80].

Повідомлення візантійських та давньо-
руських джерел про надзвичайно важливі 
(епохальні) події в історії об’єднаної «Ро-
ської землі» ІХ ст. були предметом дослі-
дження багатьох учених [81]. Більш-менш 
одностайно датуючи напад росів на сто-
лицю Візантії у 860 р. та їх наступне хре-
щення у 60-70-х роках ІХ ст., вони прин-
ципово розходилися у думці щодо того, 
яка Русь хрестилася (Київська чи Причор-
номорська) і хто послав до Києва єписко-
па – імператор Михаїл ІІІ і Фотій чи їхні 
наступники – Василій І-й Македонянин та 
Ігнатій.

Тривалий час в історіографії другої 
проблеми домінувала думка авторитетно-
го російського церковного історика Є. Є. 
Голубінського. Спираючись на сумнівне 
свідчення автора Никонівського літопи-
су, що приписував похід 860 р. русам, які 
«жив’яху в Євксинопонті», він однознач-
но вирішував питання на користь ефемер-
ної Причорноморської Русі [82]. Однак 
його опонент, авторитетний візантиніст 
М. В. Левченко, випускник Ніжинського 
історико-філологічного інституту ім. кня-
зя Безбородька, залучивши більш широке 
коло іноземних джерел, зокрема східних 
(арабських), переконливо довів, що жод-
ного роського державного утворення на 
той час у Причорномор’ї не існувало, а 
ототожнювана з ним Таматарха (Тмута-
ракань) була хазарським володінням [83]. 
Думку М.В. Левченка нині поділяють біль-
шість відомих нам дослідників [84].

У питанні про те, з ким пов’язане по-
ширення християнства на південнорось-
ких землях у 60-70-х роках ІХ ст., з Фотієм 
чи з Ігнатієм, думки дослідників розхо-
дяться: одні довіряють свідченням життє-
пису імператора Василія І Македонянина, 
інші – Фотієвим повідомленням, поясню-
ючи свідчення Константина Багрянород-
ного про хрещення Південної Русі в роки 
правління Василія І прагненням «прома-
кедонської історіографії фальсифікувати 
факти з історії царювання Михаїла ІІІ на 
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користь його вбивці – Василія» [85]. Як на 
наш погляд, мають рацію в певному сенсі 
й перші, й другі.

Розв’язуючи це доволі заплутане питан-
ня, не слід забувати про те, що в цей же час 
(синхронно з візантійською церквою) до-
волі успішно розгортала свою активну мі-
сійну діяльність як у західнослов’янських, 
так і східнослов’янських землях римо-ка-
толицька церква, використовуючи дипло-
матичні та торговельно-економічні зв’язки 
міст християнізованої Європи (Інгельгей-
ма, Регенсбурга, Велеграда, Праги та ін.) 
з Києвом та Черніговом. Відомо, що Папа 
Римський Миколай І-й (858-867 рр.), яко-
му на короткий час свого володарювання 
вдалося встановити вселенську теократич-
ну монархію, в 865 р. особисто цікавився 
станом поширення християнства серед 
росів в одному зі своїх послань до візан-
тійського імператора Михайла ІІІ [86], що 
свідчить про обізнаність його у діяльності 
на Русі як грецьких, так й інших (болгар-
ських, великоморавських) місіонерів.

Як достеменно встановлено дослідни-
ками, грецький архієпископ міг потрапи-
ти до Києва найвірогідніше у 874-875 рр. 
[87]. С. О. Токарєв та А. М. Сахаров небез-
підставно гадають, що цим архієреєм міг 
бути згадуваний Іоакимівським літописом 
болгарин Михаїл [88], що цілком імовірно, 
адже охрещенню Південної Русі в 70-х ро-
ках ІХ ст. передував тривалий політичний 
тиск на Київ як «внутрішньої» (християні-
зованої) Великої Болгарії, так і Чорної (ку-
банської) Болгарії. Про війну Русі з бол-
гарами повідомляють перський Анонім і 
автор Никонівського літопису. Останній 
зберіг під 872 р. звістку про загибель сина 
київського князя Аскольда («убієн бисть 
від болгар син Осколдов») [89].

Таким чином, не викликає жодних сум-
нівів той факт, що до християнізації Русі в 
60-х роках ІХ ст. поряд з візантійською до-
клала певних зусиль і молода болгарська 
церква в особі її місіонерів, що уже на той 
час достатньо вільно володіли старобол-
гарською (церковнослов’янською) писем-
ною мовою, певним досвідом місійної ді-
яльності.

Åêñïàíñ³ÿ íà Ñõ³ä 
Âåëèêîìîðàâñüêî¿ äåðæàâè, 
¿¿ ïðè÷èíè òà çíà÷åííÿ

У свою чергу, після державного пере-
вороту 870 р. і переходу влади у Велеграді 
від Ростислава до Святополка – ставлени-
ка Папи Римського і Людовіка Німецького, 
Велика Моравія розпочинає активну екс-
пансію на східнослов’янські землі, поши-
рюючи сферу свого впливу далеко на пів-
ніч та схід, включаючи землі Верхнього 
Побужжя та Подністров’я [90].

Зовнішньополітична експансія Велико-
моравської держави на землі білих хорва-
тів, волинян, бужан, у підготовці якої без-
посередню участь брала моравська церква 
[91], супроводжувалася християнізацією 
місцевого населення, що знайшло відо-
браження у матеріальній культурі, зокрема 
в змінах у поховальному обряді на північ-
ному заході України – заміні язичницького 
трупоспалення християнською інгумаці-
єю (трупопокладенням небіжчика) [92]. 
На користь версії про моравські впливи 
на західноукраїнський поховальний об-
ряд дослідники залучають такий перекон-
ливий аргумент, як наявність інвентаря в 
могилах, що має аналогії в християнських 
похованнях лише на території Великої Мо-
равії [93].

З Уставної грамоти Празької єпископії 
973 р. відомо, що підпорядковані їй у цер-
ковному відношенні землі «на схід мають 
рубежем ріки Буг і Стир» [94]. Цей рубіж 
збігається зі східними межами ареалу роз-
повсюдження обряду трупопокладення, 
що поширюється у волинян у другій по-
ловині Х ст. [95]. Він обмежувався на схо-
ді лівобережжям Горині. Між тим, аналіз 
поширення празько-корчакської, а згодом 
лука-врублівецької археологічних культур 
засвідчує факт західнослов’янської коло-
нізації Середнього Придніпров’я задовго 
до Х ст., а саме – з VІ ст. н.е.

Ідеологічні та культурні впливи Вели-
кої Моравії на галицько-волинські та при-
дніпровські землі простежуються не лише 
в поховальному обряді, а й у багатьох сфе-
рах духовного життя місцевого населення. 
Велика заслуга в цьому належить відомим 
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слов’янським просвітителям Кирилу (бл. 
827-869 рр.) і Мефодію (бл. 815-885 рр.), 
багатогранна діяльність яких у Великій 
Моравії у 863-885 рр. мала широкий резо-
нанс у всьому слов’янському світі*. З Мо-
равії поширювалися слов’янська писем-
ність і книжна культура, переклади голо-
вних церковних та правових текстів, прак-
тика відправлення літургії на слов’янській 
мові тощо. 

Вплив кирило-мефодіївської традиції 
на культуру першої української слов’ян-
ської держави – «Роської землі» – широко 
засвідчений давньоруським літописан-
ням, яке пройняте ідеєю всеслов’янської 
єдності, вперше висловленої солунськи-
ми братами, і де прославляється Велика 
Моравія як прабатьківщина слов’янства, 
що в свій час відіграла особливу місію в 
розповсюдженні серед слов’ян христи-
янства та слов’янської писемності. Для 
ілюстрування ідеологічного та науково-
просвітницького впливу Моравії на землі 
антів-українців можна навести й факт при-
йняття Південною Руссю для позначення 
початку календарного року дня 1-го Берез-
ня, чого не знали ні Візантія, ні Захід, за 
винятком Аквілейського (Венеційського) 
патріархату*, який передав цей звичай 
Моравії та Карантанії, звідки він проник 
до Середнього Подніпров’я [96]. 

Необхідно звернути увагу та той важли-
вий факт, що більшість візантійських дже-

рел ІХ-Х ст. повідомляють про хрещення 
України-Русі в 60-70-х роках ІХ ст. і майже 
не згадують про дату пізнішого «офіційно-
го» запровадження християнства у 988 р. 
за правління Володимира Святославича. 
Вітчизняні ж пам’ятки, навпаки, майже 
нічого «не знають» про прийняття нової 
віри Аскольдом* та його оточенням, зате 
всіляко підносять факт навернення киян 
до нової віри у 988 р. Володимиром Вели-
ким. Винятком є хіба що 

«Церковний статут князя Володими-
ра», в якому невміло, «непрофесійно» та 
явно тенденційно «об’єднані» різночасові 
події ІХ-Х ст. (у тому числі часів Асколь-
да та Ольги), незаслужено приписані Во-
лодимиру. Там, зокрема, зазначається, що 
«князь Володимир… прийняв святе хре-
щення від грецького царя Константина** 
та від Фотія патріарха царгородського і 
прийняв від нього першого митрополита 
Михаїла*** Києву, іже хрестив усю Роусь-
ку землю…» [97].

На думку Б. О. Рибакова та багатьох ін-
ших істориків, з якими важко не погодити-
ся, зникнення з літописних пам’яток опові-
ді про хрещення Русі в 874-875 рр., у роки 
правління імператора Василія та патріар-
ха Ігнатія, і посилка архієрея Михаїла на 

* Кирило і Мефодій – рідні брати, вихідці з м. 
Солунь, тепер Фесалоніки (Греція).
* Аквілейський патріархат – названий на 
честь великого і відомого в античні часи міс-
та на Півночі Італії в країні венетів. Засно-
ване римлянами близько 183-181 рр. до н.е. 
для утримання в залежності венетів і як 
оплот проти натиску кельтських племен та 
македонян. Тут знаходився стратегічно важ-
ливий вузол доріг, що вели до Паннонії, 
Норика, Істрії та Далмації. Дев’яте за своїм 
значенням місто Римської імперії, ключ Італії 
на північному сході країни. З 554 по 1751 
роки Аквілея була центром аквілейського 
патріархату, легендарним засновником якого 
вважається євангеліст Марко. Знаходиться 
поряд з Венецією, а тому нерідко називається 
Венеційським патріархатом.

* На християнство Аскольда може вказувати 
факт спорудження на його могилі у ІХ-Х ст. 
якимсь «Ольмою» Церкви св. Миколая, про 
що повідомляє Іоакимівський літопис. М. Н. 
Тихомиров, Г. І. Магнер, П. П. Толочко та низка 
інших авторитетних дослідників складного 
питання вважають цілком допустимою версію 
автора Київського синопсису (що до того ж 
підтверджується Тверським, Типографським 
та Львівським літописами – М.К.) про те, що 
церкву св. Миколи найвірогідніше спорудила 
у середині Х ст. княгиня-християнка Ольга 
(Ольма – очевидно, пізніша необачна описка 
переписувача). – Дет. див.: Толочко П. П. 
Древняя Русь: Очерки социально-полити че-
ской истории. – Киев, 1987. – С. 62-63; Магнер 
Г. І. Вказ. праця. – С.84. 
** У дійсності цей факт стосується бабки Во-
лодимира – княгині Ольги.
*** Фотій і Михаїл – відомі історичні особи 
ІХ ст., сучасники Аскольда, а тому не могли 
хрестити Володимира наприкінці Х ст.
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Русь не випадково пояснюється жорсткою 
тенденцією, яка проводилася в ХІ-ХІІ ст. 
«урядом Русі» – пов’язувати хрещення 
країни винятково з іменем одного Володи-
мира Великого – князя-слов’янина, рішу-
че відкидаючи місіонерську діяльність у 
ІХ та першій половині Х ст. греків, іудеїв, 
мусульман, варягів, болгар та ін [98].

Таким чином, ніскільки не перебіль-
шуючи факту прийняття християнства 
Аскольдом та його оточенням у 70-х роках 
ІХ ст., необхідно все ж об’єктивно зазна-
чити, що ця подія, безперечно, мала не-
пересічне значення не лише для історико-
культурного поступу України-Руси. Вона 
зміцнила її і економічно, і політично, 
ввівши в коло освічених народів Євразії, 
привнесла в державотворчі процеси певне 
цивілізаційне наповнення і систему, між-
народний досвід країн, що давно відійшли 
від язичництва, а також розвинене (писа-
не) ранньофеодальне та церковне (цивіль-
не, кримінальне, торговельне, земельне, 
шлюбно-сімейне, спадкове) право. 

До складу Південної Русі одне за од-
ним інкорпоруються різноетнічні племін-
ні княжіння полян, древлян, дреговичів 
та південно-західної частини сіверян (з 
містом Черніговом), успішно освоюються 
землі полочан, уличів, тиверців. Північна, 
Ладозька Русь, включала території чуді, 
весі та мері. Між обома об’єднаннями 
лежала область кривичів, що зберігала 
незалежність. Землі в’ятичів, радимичів 
та більшої частини південно-східних сі-
верян, що у VІІІ ст. були захоплені хаза-
рами, перебували під зверхністю каганату 
до поч. Х ст. Зміцнення внутріполітичної 
єдності молодої Південноруської держави 
ознаменувалося значними успіхами й на 
зовнішній арені. Походи дружин Аскольда 
на печенігів, підписання рівноправних до-
говорів з греками, налагодження стосунків 
з Дунайською Болгарією та Великоморав-
ською державою незмірно піднесли авто-
ритет Києва [99].

Про те, що християнізація Русі не була 
рядовим епізодом і нова віра поступово 
пускає глибоке коріння в «Роуській землі» 
насамперед свідчить факт організаційно-

го оформлення її церкви наприкінці ІХ – 
поч. Х-го ст. спочатку (за нашою версією) 
в єпископію Аквілейського, а згодом ми-
трополію Константинопольського патріар-
хату. В церковному статуті Льва ХІ (890-
912 рр.) православна кафедра Русі стоїть 
на 61 місці [100]. Як можна гадати, вже 
з другої половини ІХ ст. у великих міс-
тах Південної Русі споруджуються перші 
дерев’яні християнські храми, каплиці, 
божниці, виникають монастирі, що спри-
яють поширенню феодальної культури, 
християнських цінностей та церковного 
права, освіти, книжкової культури, літо-
писання тощо. Дослідженнями істориків 
Росії та України, зокрема Б. О. Рибакова, 
М. Ю. Брайчевського [101], доведено іс-
нування в Києві часів правління Аскольда 
княжого літопису, який імовірно вівся при 
одному з київських придворних храмів. У 
ХУІ ст. його дані якимось чином викорис-
тані при складанні Никонівського літопи-
су для висвітлення найдавніших фактів 
південноруської історії (ІХ ст.).

Утім подальші події давньоруської та 
давньоукраїнської історії кінця ІХ – сере-
дини Х ст. у давньоруських літописах, на 
наш погляд, суттєво сфальшовані в піз-
ніші часи на користь «старшого брата». 
Їх реконструкцію та осмислення будемо 
здійснювати лише на основі відомих до-
стовірних джерел та винятково зважених 
гіпотетичних побудов, оскільки відкриття 
нових правдивих (іноземних чи вітчизня-
них) писемних пам’яток ІХ-ХІ ст. (а тим 
більше омріяної «Бібліотеки Ярослава 
Муд рого») навряд чи коли-небудь у май-
бутньому стане дійсністю.

Насамперед звертає на себе увагу те, що 
болгарська версія історико-культурного 
та державно-правового розвитку схід-
них слов’ян доби Аскольда, Олега, Ігоря, 
Ольги, болгарських царів Бориса, Си-
меона, Петра, Самуіла та їх наступників 
не отримала об’єктивного висвітлення у 
вітчизняній історичній літературі. Над 
українськими, як і російськими, болгар-
ськими, білоруськими та іншими інозем-
ними дослідниками, висить «дамокловим 
мечем» непереборна «схема руської істо-
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рії», викладена у «Повісті временних літ» 
(як доречно і справедливо зазначив О. П. 
Толочко в одній зі своїх останніх моно-
графій «Очерки начальной Руси»), створе-
на Нестором, Сільвестром, Володимиром 
Мономахом, його сином Мстиславом та 
більш пізніми «редакторами», яку мало-
хто (особливо серед російських істориків) 
наважується порушити («преступить»), 
хоча ця проблема давно назріла. Резюме 
авторитетного історика: «це визначний 
літературний твір, але цілком недостовір-
на історія. Жодних причин продовжувати 
базувати на ньому свої знання про минуле 
(України-Руси – М.К.) не існує»… [102].

Між тим, в Україні на сьогодні для но-
вітньої наукової реконструкції ранньосе-
редньовічної вітчизняної історії створені 
усі умови – зібрана достатньо вагома база 
наративних, матеріальних (археологічних, 
нумізматичних), лінгвістичних джерел, 
відмінена цензура. Від дослідника вимага-
ються лише правдивість, професіоналізм, 
незаангажованість. Відомі й численні міс-
ця втручання в контекст літописного про-
тографа…, які або створювалися, або від-
повідним чином коригувалися переважно 
прибічниками візантійського історико-
культурного впливу на Україну-Русь, а не 
болгарського, хоча в дійсності Візантія ді-
яла тут, як показано вище, винятково рука-
ми болгарської, угорської та слов’янської 
еліт у своїх інтересах.

Насамперед викликає заперечення при-
четність до заснування «Ладозько-нов го-
родської Русі» історичного Рюрика Дат-
ського, а до становлення Київської Русі 
– його свояка («от рода ему суща») Хельгу 
(Олега) та «сина» Інгвара (Ігоря руських 
літописів). Непереконливою у світлі нових 
досліджень є версія походження княгині 
Ольги з російського (кривицького) Пско-
ва… – надзвичайно далекої та глухої пери-
ферії Київської держави, де ніби-то полю-
бляв на дозвіллі полювати (діяти лови) мо-
лодий київський князь Ігор (?) тощо. Щось 
невиправдано (і нереалістично) далеко 
(понад 1000 км від Києва) обрав він свої 
забави…, аби зустріти там свою «мудру» 
наречену – просту дівчину-перевізницю, 
веслярку на човні, що було далеко не жі-

ночою справою (професією) у всі часи й у 
всіх народів.
Çàãàäêà «â³ùîãî» Îëåãà – 
ñîþçíèêà öàðÿ Ñèìåîíà Âåëèêîãî

Як справедливо зазначав авторитетний 
дослідник історичних зв'язків руського 
народу з південними слов'янами М. Н. Ті -
хоміров, ранні походи Олега, Ігоря на Цар-
город, походження Ольги, а також пізніші 
походи войовничого Святослава «стають 
зрозумілими тільки у світлі болгаро-
руських зв'язків ІХ-Х ст.» [103], з чим не 
можна не погодитися. 

Існування багатьох агресивних різно-
етнічних військово-політичних центрів 
«Русій» в Європі доби Середньовіччя пе-
редбачає існування і на її Південному Схо-
ді Дунайської Русі у другій половині ІХ 
– на початку Х ст. як форпоста могутньої 
Болгарської держави доби правління царів 
Бориса, Симеона та Петра. Скрупульозно 
вивчивши наявні джерела, Б. О. Рибаков 
не випадково локалізував цю Русь («ост-
рів русів») між вигином Дунаю та морем 
[104]. Тут з центром у Переяславці історич-
но склалася особлива область-земля росів-
дунайців, населена змішаним слов’яно-
скан динаво-тюркським населенням, що 
була певний час важливою з’єднуючою 
(спо лучною) ланкою між Київською Рус-
сю, Великою Болгарією та Візантією у ІХ-
ХІІ ст. Її існування та функціонування як 
суб’єкта міжнародних відносин особливо 
було необхідним за Симеона, який настир-
ливо домагався знищення «Другого Риму» 
та піднесення величі своєї держави, прого-
лошення «Третім Римом» столиці Великої 
Болгарії Преслава Великого, розширення 
кордонів своєї держави на Північ та Пів-
нічний Схід.

Для захоплення константинопольсько-
го престолу він не гребував жодними засо-
бами, в тому числі й військовими союзами 
з «росами», угорцями, печенігами тощо. 
Таким чином, якщо говорити про похід 
болгарського чи «проболгарського» воє-
води Олега на Київ, віднесеного давньо-
руським літописцем до 882 р., не можна 
не виключати того, що він був здійснений 
за велінням царя Болгарії саме з Нижнього 
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Подунав’я (на випередження агресивних 
сусідів – мадяр, хозар, моравів) заради 
приєднання «Роуської землі» Аскольда до 
Великої Болгарії та посадження в Києві 
своєї людини – намісника з династії Дуло. 
Як відомо, Дніпровській Русі на той час, 
окрім Дунайської Болгарії, безпосередньо 
загрожували ще принаймні три державних 
утворення, що знаходилися на піднесен-
ні – християнська Велика Моравія, угорці 
Леведії та Хазарський каганат (де мирно 
співіснували кілька світових релігій), які 
були не проти захопити ласий шматок ко-
лишньої антської землі. 

Олег, на наш погляд, не випадково 
з’явився у (882-922 рр.?) зі своєю дружи-
ною на південній околиці Києва побли-
зу Угорського. Він ішов з «дунайцями» з 
Півдня, з Перепетова поля, а не з Півночі, 
«дебрянських лісів», як це змальовано у 
«Повісті временних літ». Утвердившись у 
Києві, Олег «в літо 6391 (883 р.)» розпочи-
нає воювати древлян, і «примучивши їх», 
як колишніх германців-тервінгів*, обклав 

даниною «по чорній куні (куниці – М.К.)» 
[105]. 

Цією акцією він, з одного боку, змусив 
древлян відступати на північний схід, з ін-
шого – зупинив просування Великої Мо-
равії (за спиною якої стояла Німеччина) 
на Схід, а саме: колонізацію та христия-
нізацію волинян, древлян та полян Серед-
нього Придніпров’я. «В літо 6392 (884 р.) 
іде Олег на сіверяни, і переміг сіверян 
(споріднених з болгарами – М.К.), і обклав 
їх даниною легкою» [106], перервавши за-
лежність лівобережної частини «Руської 
землі» від хозар. «В літо 6393 (885 р.)» 
Олег приєднує до Русі радимичів»: «І став 
володіти Олег полянами (антами, алано-
болгарами українського степу – М.К.), і 
деревлянами, і сіверянами, і радимичами, 
а з уличами і тиверцями (які, очевидно, на 
той час ще не осіли остаточно на землю 
у північно-східній частині Русі – М.К.) 
мав рать» [107]. У подальшому київський 
князь, спираючись на матеріальні та люд-
ські ресурси «Поляно-Роуської землі», 
бере активну участь у численних походах 
у союзі з болгарським царем Симеоном, а 
також у східних грабіжницьких авантю-
рах, де гине сам і гине весь його «стан» 
(його військо, бойова дружина). 

Аналізуючи військові кампанії леген-
дарного Олега за вітчизняними та іно-
земними джерелами, не можна не звер-
нути увагу на відверто нереалістичний та 
суперечливий образ «київського князя» 
(чи може лише намісника болгарського 
царя?), створений літописцями: сподвиж-
ник Рюрика, будівничий (упродовж 30-ти 
років!) Київської Русі (882-912 рр.), со-
юзник болгарського царя Симеона (911-
922 рр.) і водночас «ватажок-авантюрист» 
зграї розбійників, які тероризували землі, 
прилеглі до Приазов’я та Прикаспію. Про 
«штучність», «збірність» образу Олега го-
ворить той промовистий факт, що існує 
кільканадцять версій його смерті – в Ки-
єві, Ладозі, далекій Персії тощо, які одно-
значно свідчать про те, що або в Східній 
Європі діяло кілька ватажків росів (князів) 
з ім’ям Олег (Хельгу), або його «політич-
ний портрет» неодноразово переписувався 

* Коментуючи розповідь Льва Диякона про 
долю батька Святослава – Ігоря, убитого древ-
лянами-германцями восени 944 р., упорядники 
та перекладачі його «Історії» вважають форму 
«германці» – викривленим (спотвореним) ет-
нонімом древлян, у чому є великий сумнів. 
Як відомо з археологічних джерел 3-9 століть 
н.е., цей регіон з античних часів тривалий 
час населяли та контролювали готи-тервінги 
(т.зв. древляни ПВЛ, змішані з автохтонним 
балтським та прийшлим слов’янським (носієм 
празької культури) населенням) – носії зару-
бенецької та похідних від неї археологічних 
культур, залишених у т.ч. і германцями. – 
Див.: Лев Диакон. История // Древняя Русь 
в свете зарубежных источников… – С.194; 
Водночас, слід пам’ятати, що «германці-тер-
він  ги» Льва Диякона, як насельники При-
п’ят  ського Полісся, не обов’язково мали бути 
на середину Х ст. «німцями» за мовою, ет-
нографією, враховуючи тривалу колонізацію 
цього регіону слов’янами – носіями празь-
кої культури, а згодом християнської віри та 
християнських цінностей. Як і готоала ни-
грейтунги (поляни) Сіверського Дінця, по  гли-
нуті південнослов’янським колоніза цій   ним по -
током, вони радше були на той час уже пов ніс  тю 
слав’янізованим (центрально євро пейськими 
моравськими переселенцями) етносом.
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заради забаганок різного роду «замовни-
ків» чергових реконструкцій давньорусь-
кої історії для дезорієнтації майбутніх 
читачів середньовічних європейських, єв-
рейських та арабських хронік, літописів, 
історико-географічних джерел, відволі-
кання їх уваги від справжнього (правдиво-
го) розвитку історичних подій у Середньо-
му Подніпров’ї та на Балканах наприкінці 
ІХ – початку Х ст.

Відомий орієнталіст О. Прицак не ви-
падково у своїй фундаментальній пра-
ці «Походження Русі» присвятив кілька 
сюжетів загадковій постаті європейської 
політики Хельгі (Олегу), який фігурує 
у багатьох середньовічних джерелах як 
неординарна та харизматична постать 
[108]. Авторитетний дослідник, спираю-
чись на свідчення Адама Бременського, 
насамперед звертає увагу на «доброго 
конунга із данів» (тобто Олега данського 
походження – М.К.) Гельгі, якого близь-
ко 900 року позбавили престолу шведи 
і який вирішив пошукати щастя-долі в 
Austrvegr (на «Східному шляху») [109]. 
На жаль, О. Прицак не зупинився на ло-
калізації (можливих напрямках проляган-
ня) цього шляху: північний схід (Ладога) 
чи південний схід («Острів русів чи ругів» 
на Дунаї), однозначно пов’язавши конун-
га з давньоруським Олегом Віщим і при-
писаними йому надгероїчними вчинками. 
Шановний орієнталіст таким чином про-
ігнорував можливий дунайський шлях 
мандрівки Хельгі з бойовою дружиною та 
цілком припустимий військовий союз його 
з успішним правителем Великої Болгарії 
Симеоном Великим, який шукав союзни-
ків у боротьбі з гегемонією Константино-
поля як у Передній Азії, так і у Південно-
Східній Європі.

Хронологічні рамки діяльності дан-
ського Гельгі приблизно збігаються з 
правлінням легендарного «Великого князя 
Русі» Олега, який нібито успішно правив 
великою країною впродовж тридцяти ро-
ків. Однак, якщо рахуватися з новою (дан-
ською) хронологією його життя та вій-
ськових звитяг, на північному сході Бол-
гарії Хельгі міг реально з’явитися лише 

в 900/901 роках і в жодному разі не 882 
року, як це вказано у «Повісті временних 
літ». На користь більш пізньої дати по-
яви данського конунга (реального Олега) 
у Північному Причорномор’ї говорить той 
факт, що «Руська земля» Аскольда на той 
час успішно розбудовувала свою церковну 
організацію (руська митрополія Констан-
тинопольського патріархату зареєстрована 
на поч. Х-го ст.!) і їй на той час не загро-
жувала жодна язичницька опозиція. Укла-
дений союз данського конунга з Симеоном 
міг бути скріплений шлюбом Ольги та Іго-
ря 903 р. У подальшому Хельгу-Олег міг 
з допомогою дипломатичної та військової 
підтримки Симеона оволодіти Києвом. Це 
сталося, напевне, ще до 907 року, задовго 
до походів об’єднаних болгаро-руських 
сил на Царгород.

Співставляючи свідчення різноманіт-
них джерел про військові кампанії царя 
Болгарії Симеона та «великого київського 
князя» (?) Олега, той же М. Н. Тихоміров 
цілком допускає можливість участі київ-
ського князя у поході Симеона на Царго-
род, який (згідно з Новгородським І-им 
літописом) був здійснений не в 911 р., а 
у 922 р. [108], з чим не можна не погоди-
тися. І Симеону, й Олегу такий союз був 
украй вигідним. Уже Ю. Венелін упевнено 
та небезпідставно висловлював переко-
нання про те, що в Олега була домовле-
ність з могутнім на той час болгарським 
царем про «співпрацю, військовий союз» 
і спільну боротьбу проти Візантії на по-
чатку Х-го ст. [109]. Без такої домовленос-
ті важко уявити можливість сепаратного 
походу величезного війська Олега через 
болгарські території до Константинополя. 
Повідомлення малознаного Володимир-
ського літописця про одруження (903 р.) 
Ігоря з болгарською принцесою («княж-
ною») Ольгою, очевидно, засвідчує, що 
такий союз не тільки мав місце, але й 
був скріплений вигідним для обох сторін 
шлюбним договором [110]. Як довго три-
вала ця співпраця Олега з Симеоном (до 
912 чи 922 рр.) давньоруські джерела чітко 
не вказують, а за неодноразово редагова-
ною «ПВЛ» – уже після укладання дого-
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вору 911 р. (922 р.?) Олег як історичний 
і водночас легендарний (літературний) ге-
рой чомусь взагалі загадково зникає зі сто-
рінок європейських літописів та хронік. 

Важливо наголосити на тому, що дав-
ньоруські наративні джерела не дають од-
нозначної відповіді й на інші інтригуючі 
дослідників питання – скільки Хельгів-
Олегів наприкінці ІХ – на початку Х ст. 
у дійсності було; ким же був насправді 
історичний Олег – вікінгом, сподвижни-
ком легендарного (міфічного, «притягну-
того за вуха» в Руську історію) Рюрика 
чи союзником знаменитого (реального) 
царя Семиона І-го Великого – людини 
слов’янського походження, з ім’ям якої 
нерозривно пов’язаний Золотий вік бол-
гарської держави та її культури. Існуван-
ня таких імен, як Олег і Ольга (народне 
– Вольга) у Північному Причорномор’ї та 
на Балканському півострові цілком при-
пустиме. На це, зокрема, вказує унікальна 
епіграфічна пам’ятка, знайдена у ХІХ ст. 
за 20 км від Салонік у селищі Нариш-
кей. Дещо пошкоджений п’ятирядковий 
напис, здійснений на мармуровій коло-
ні грецькою, добре зберігся, і відомому 
візантіністу Ф. Успенському не склада-
ло труднощів легко його розшифрувати. 
Епіграфічний текст зафіксував важливий 
історико-географічний факт місцепрохо-
дження кордону між Візантією і Болгарі-
єю на початок Х ст.: «в літо від сотворення 
світу 6412 (тобто 904 р. – М.К.) індикта 7 
кордон Ромеїв і Болгар за Симеона в бога 
князі болгар, за Феодора, Олгу тарканє, 
при Дрістру коміті» [111]. Ф. Успенський 
переклав четвертий рядок «за Феодора 
Олега тракана», зближуючи та ототож-
нюючи згадуваного в напису Феодора зі 
знаменитим боярином Феодором, який 
виконував найскладніші та найважливіші 
державницькі та дипломатичні доручен-
ня особисто царя Симеона, зокрема щодо 
викупу полонених у Візантії, позначення 
на місцевості державного кордону тощо. 
Особливо важливий висновок Ф. Успен-
ського стосовно імені Олег (на що, до речі, 
звернув увагу і М. Н. Тихомиров): «Слід 
думати, що це було поганське (язичницьке 

– М.К.) ім’я й при цьому старослов’янське, 
оскільки важко припускати присутність 
норманського елементу в тодішній Бол-
гарії» [112]. Стосовно останнього заува-
ження, ми переконані, дослідник не був 
категоричним, оскільки найманці-варяги – 
мужні і невибагливі вої служили практич-
но у всіх європейських країнах*, не була 
винятком із цього ряду й Болгарія. Цілком 
вірогідним міг бути шлюб (як ми припус-
каємо) племінниці Симеона Ольги (з Пліс-
ки) з Ігорем (ймовірним вихідцем із Данії), 
якого їй зісватав Хельгу-Олег – правитель 
Дунайської, а згодом Київської Русі. Ігор 
таким чином закономірно став наступним 
намісником Симеона (після Олега) в Києві 
(за нашою версією розвитку подій на Бал-
канах та в Україні-Русі під час правління 
царя Симеона Великого (893-927 рр.)**.

Солідаризуючись з Ф. Успенським сто-
совно безумовного існування слов'янських 
середньовічних імен «Олег» та «Ольга» на 
Півдні Русі та Балканах, М. Н. Тихомиров 
пояснював свою принципову позицію од-
нозначно: «інакше можуть думати лише ті 
історики, які не досліджують, а проводять 
в своїх працях певну тенденцію». При 
цьому він наводить переконливий для за-
коренілих норманістів аргумент про те, що 
«наша Ольга іменується на півночі (насам-
перед в Скандинавії – М.К.) здебільшого 
під ім'ям Аллогії, а не Хельга (Helga), яке 
їй приписується окремими (вітчизняними) 
дослідниками» [113].

Як відомо, в радянській та пострадян-

* Див.: Маркарян С. А. Варяги-викинги на 
Кавказе (ХІ в.). – Ереван, 2014. – 528 с.; Пруд-
ников В. В. Норманны в Малой Азии перед 
первым крестовым походом в зарубежных 
исследованиях // Восток. – 2015. – № 6. – 
С. 188-198.
** Автори пропонованого дослідження не по-
діляють думку, яка тиражується в багатьох 
публікаціях і навіть навчальних посібниках для 
студентів, стосовно болгарського походження 
князя Ігоря – Угера Лачина і базується на вже 
згадуваних сумнівних джерелах – «Історії 
Джагфара», поемі Шамсі Башту «Легенда про 
доньку Шана» тощо. – Див.: Захарченко П. П. 
Історія держави і права України. – К., 2005. – 
С.18.
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ській історіографії князівські імена Олег, 
Ольга здебільшого розглядалися як слав’я-
нізовані форми скандинавських імен Гельг, 
Гельгі (норв. Hailaga, швед. Helgi), що 
етимологізуються як «святий», «свята», 
священний», «священна» [114]. Однак, як 
стверджують авторитетні мовознавці, пе-
реклад цих скандинавських найменувань 
на давньоруську винятково як Ольг, Оль-
га, не витримує жодної критики, оскільки, 
наприклад, Олг має загальний (спільний) 
чоловічий корінь з автохтонним східно-
європейським балто-литовським ім’ям 
Alg, (у жіночому Alga (етим. – «дар/ви-
нагорода»), а також свій розвиток у піз-
нішому польсько-литовському княжому 
імені Ольгерд (лит. – Algirdas) [115]. Тому, 
очевидно, має рацію відомий польський 
мовознавець С. Роспонд, який зауважує 
в своїй праці «Структура і класифікація 
східнослов’янських антропонімів» про те, 
що форми «Олег», «Ольга», «Ігор», «Гліб» 
та низка ін. несправедливо є визнаними як 
винятково нордичні [116]. Дослідник від-
носить ці антропоніми до слов’янських 
іменних архетипів, що не зустрічаються 
де-небудь в інших регіонах [117]. 

Аналіз старослов’янських слів «ольг-
чити», «льгота», «вольгота», «вольготний» 
вказують на таке значення імені Олег, 
Ольга, як «вільний», «вільна». В той же 
час існування імен литовського походжен-
ня, що мають корінь Ольгерд, Ольгимонт 
(у лат. та лит. мовах у формах – Algirdis, 
Algimantas) вказують на незалежне від 
скандинавських і давньослов’янських ан-
тропонімів схожих власних імен (слово 
“algas” у балтійських мовах означає «ви-
нагорода») [118].

Таким чином, висловлені нами думки 
щодо політики Великої Болгарії та Вели-
кої Моравії стосовно України-Руси у дру-
гій половині ІХ – першій половині Х ст., 
дають можливість по-іншому поглянути 
на етнополітичні процеси на Півдні Схід-
ної Європи, зрозуміти логіку дій болгар-
ської княгині Ольги стосовно древлян, 
південно-західних сіверян (зокрема Черні-
гова та його легендарного князя Чорного), 
пояснюють причини появи нового центру 

сіверян – Новгорода-Сіверського, а в по-
дальшому (крім Преслава-Болгарського 
– Преслава-Роського, ще за життя Симео-
на, до 907 р.) – Преслава Рязанського, 
Преслава-Заліського в ХІ ст. Стає більш 
зрозумілою відповідальна місія синів Во-
лодимира від дружини-болгарки – Бориса 
і Гліба, призначених на княжіння в Пе-
реяславську та Муромо-Рязанську землі 
(землі-окраїни Русі, що активно колонізу-
валися як з Півдня, так і з Заходу); згодом 
пропаганда загальноруського значення їх 
високого християнського культу, що до-
помагав перемагати «поганих», проти-
стояти «зухвальству та нахабству язични-
ків та диявола хитання (маються на увазі 
ідейні вагання – М.К.)» [119], а також вся 
складність реалізації на практиці політики 
освоєння («собирания») та слав’янізації 
північно-східної угро-фінської периферії 
Русі («суздальщини») за Всеволода Ярос-
лавича та Володимира Всеволодовича 
(Мономаха), а також Юрія Долгорукого та 
його синів.

Особливо замовчується давньоруськи-
ми (провізантійськими) книжниками та 
літописцями (чи є занадто лаконічною) 
інформація про значні успіхи у розбудові 
Болгарської слав’янської держави Симео-
на Великого та економічні, політичні й 
культурно-релігійні зв’язки його країни з 
Південною Руссю* 

У зв’язку з цим не до кінця зрозумі-
ло, яким чином, в які хронологічні від-
різки часу Україна-Русь колонізувалася 
південними та західними слов’янами, 
ким насаджувалася в поліетнічному сере-
довищі єдина державницька ідеологія, 
церковнослов’янська мова, хто з провід-
них християнських держав-сусідів (окрім 
Візантії) доклав більше зусиль для на-
садження тут цивілізованих інститутів 
влади (адміністративно-територіального 
устрою, демократичних інституцій уря-
дування – князівських з’їздів (снємів), 
міських віче, судів, правової (як світської, 
так і церковної) культури, просвітницької 
діяльності церкви та монастирів) – Вели-

 * Див.: ПВЛ. – Ч. 1. – С. 23-32, ст. під 903, 914, 
915, 929 рр.).
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ка Моравія, Велика Болгарія, Хазарія чи 
разом з ними й країни Західної Європи, 
з якими київські князі мали також над-
звичайно розгалужені та тісні матримоні-
альні й торговельно-економічні зв’язки? 
Якщо демографічні проблеми якоюсь мі-
рою можна вирішувати, спираючись на 
здобутки археології, то для реконструкції 
культурно-просвітницької діяльності в 
Україні-Русі ранньосередньовічної візан-
тійської, великоморавської, болгарської та 
роуської еліт, різного роду місіонерів та 
найманців відчувається величезний дефі-
цит достовірних джерел. 

І все-таки у багатьох джерелах зберег-
лося немало прямих та побічних історич-
них даних, що свідчать про доволі широкі 
та різносторонні взаємозв’язки між Се-
редньовічною Україною-Руссю – з однго 
боку та Великою Моравією і Болгарією – з 
іншого, особливо в часи правління вели-
коморавських князів Моймира І (830-846 
рр.), Ростислава (846-870 рр.) та Свято-
полка І (870-894 рр.) і болгарських кня-
зів Бориса І (852-889 рр.), Симеона І Ве-
ликого (893-927 рр.) та його сина Петра І 
(927-969 рр.), – сучасників київських кня-
зів Аскольда та Діра (850-882 рр.), Олега 
(882-912-922-?! рр.), Ігоря (912-?-945 рр.) 
та Ольги (945-968 рр.).

Визначними сторінками зокрема впи-
сані в історію України-Руси подвижниць-
ка діяльність у Східній та Центральній Єв-
ропі (Болгарії, Хазарії, Візантійській Тав-
риці, Великій Моравії) місії солунських 
братів – Кирила та Мефодія, а у Великій 
Болгарії культурно-просвітницька діяль-
ність їх учнів – Константина Преславсько-
го, Климента Охридського, Чорноризця 
Храброго, Іоанна Екзарха, Наума Преслав-
ського, Тодора Доксова, Іоанна Пресвіте-
ра, Григорія Пресвітера та багатьох інших, 
які не тільки створили первісний золотий 

фонд великоморавської та болгарської 
літератури, а й забезпечили в майбутньо-
му розвиток просвітництва серед інших 
слов’янських народів – македонського, 
сербського, хорватського, російського, 
українського, білоруського, польського, 
чеського, словенського та словацького. 

У той же самий час, після короткочас-
ного піднесення Великої Моравії у ІХ ст. 
(у зв’язку з вторгненням на поч. Х ст. у 
Закарпаття угрів, велика кількість освіче-
ного великоморавського духовенства з 
об’єктивних причин змушені були шука-
ти собі другу батьківщину в балканських 
слов’янських країнах та Київській Русі (на-
самперед її західних уділах); така ж сумна 
доля чекала на болгарських книжників че-
рез століття – після 1018 р. – року падіння 
Першого Болгарського царства. Вони теж 
у своїй більшості знайшли прихисток у 
могутній східнослов’янській державі, що 
реформувалася Володимиром Великим та 
Ярославом Мудрим і гостро потребувала 
великої кількості освічених людей. Цілком 
можливо, що такі визначні духовні постаті 
руської церкви, як Іларіон, Антоній, Фео-
досій, Никон Великий – були вихідцями 
з окупованої візантійцями слов’янської 
Болгарії. Саме їх подвижницька просвіт-
ницька діяльність як книжних людей і 
рядових апостолів Християнської церкви 
забезпечили утвердження в Україні-Русі 
не іудаїзму, не ісламу, не буддизму, а саме 
християнського православ’я, за що ми їм 
щиро вдячні. 

Прикладом такої самовідданої діяль-
ності на благо Великої слов’янської Болга-
рії-України-Руси є насамперед подвиж-
ництво княгині Ольги, болгарки за похо-
дженням, яку історична доля несподівано 
піднесла на гребінь державної влади в 
Київській Русі 945 р. і якій ми присвятимо 
заключну ІІІ частину нашого дослідження.
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Challenge problem
The challenges of this time, including the 

conduct of hostilities in the Donetsk and Lu-
hansk oblasts, require revision of the proce-
dures for the implementation of the rights of 
the child in Ukraine, provided for by the UN 
Convention on the Rights of the Child and 
current legislation.

The experience of the world community 
shows that the collapse of families, the dis-
integration of communities, the destruction 
of educational systems and medical services 
invariably accompany any armed confl ict. It 
is particularly acute in the lives and develop-
ment of children. Under the current condi-
tions, the state must correctly set its priorities, 
defending not only the territorial integrity, 
but also protecting the most important thing 
that we have – children.

It is important to fi nd out the problems as-
sociated with the protection of the rights of 
children affected by armed confl ict, hostili-
ties and temporary occupation of the territory 
of Ukraine, as well as making proposals to 
improve the legal regulation of these issues.

The armed confl ict in the east of the coun-
try has sharply worsened the situation in 
areas where Ukraine has previously made 

signifi cant progress (actual abolition of 
homelessness, development of adoption and 
foster families, support for mothers and chil-
dren in diffi cult living conditions, etc.). It 
exacerbated problems that have not yet been 
resolved (the spread of socially dangerous 
and infectious diseases, the reduction of im-
munization programs, the intensifi cation of 
violence against children, the deterioration of 
access to education services, of health and so-
cial sphere). The risk of rising social orphan-
hood has increased. [1]

Children in the east of Ukraine during 
military confl ict are constantly suffering for 
four years in a row. According to the UN 
(UNICEF), 68 children were killed during 
the hybrid warfare in the Donetsk and Lu-
hansk oblasts, 176 children were injured. 
Only in the western part of Donetsk oblast 
more than 160 schools were destroyed, about 
50 thousand children are not able to study 
under normal conditions. Schools, contrary 
to international standards, are subjected to at-
tacks and are used by the military as barracks, 
warehouses, etc. According to the UNICEF 
Children’s Fund, the total number of Ukraini-
ans who were forced to leave their homes as 
a result of the confl ict was about 1.5 million 
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на этой основе научно-теоретических рекомендаций для развития законодательства 
по защите прав детей в реалиях проведения АТО в Украине.

Ключевые слова: права ребёнка, антитеррористическая операция, Украина.
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people, over 158 thousand of them were chil-
dren. In general, about 1.7 million children 
suffer from the consequences of the military 
confl ict in Ukraine. [2]

A review of recent studies 
and papers

Scientists of different branches of law 
worked out general theoretical principles and 
problems of protection of children’s rights 
in Ukraine, creation of mechanism for their 
realization. In particular, the mentioned is-
sues were investigated: Y. Shemshuchenko 
[3, 4], S. Tymchenko [5] and others domes-
tic and foreign scholars. Investigation of the 
problems of the protection of the rights of 
the child in conditions of armed confl icts in 
particular ATO were devoted by L. Volynets 
[6–9], O. Kochemyrovska [10], O. Kryvo-
viaz [11], A. Dakal [12, 13], O. Kudriavtseva 
[14–19], O. Klymenko [20, 21], N. Stepanen-
ko [22] and others their works.

Remaining challenges
Solving children’s problems in armed 

confl icts is one of the main priorities of the 
European Union’s human rights strategy not 
only because the children who are currently 
experiencing deprivation will then determine 
the future, but also because they have inalien-
able and unalienated Rights embodied in in-
ternational and national human rights docu-
ments. [23]
Draw the objectives of research

The purpose of this article is a compre-
hensive analysis of the protection of the 
rights of the child in the context of a military 
confl ict in the light of the achievements of 
European law and the development of scien-
tifi c and theoretical recommendations for the 
development of legislation on the protection 
of children’s rights in the realities of ATO in 
Ukraine. It is unconditional in the conditions 
of armed aggression of the Russian Federa-
tion against Ukraine.
Discussion

Today, the protection of children in 
Ukraine is complicated. The current legal 
acts in the fi eld of child protection are de-
signed for peacetime and do not always work 

in the present conditions. Ukrainian legisla-
tion does not contain provisions that directly 
affects children affected by armed confl ict 
in Ukraine. In particular, national legislation 
does not contain norms on the protection of 
children’s lives during military confl icts, in-
cluding the mandatory evacuation of children 
from the zone of armed confl ict and the sur-
rounding areas, areas of the anti-terrorist ope-
ration.

In accordance with the Convention on 
the Rights of the Child, ratifi ed by the Ver-
khovna Rada of Ukraine, Resolution No. 
789-XII dated 27.02.91, “every human being 
is a child until he reaches the age of 18”. [24] 
In our opinion, the rights of the child can be 
defi ned as a system of opportunities for the 
child concerning its harmonious development 
and growth in certain social, economic and 
spiritual conditions that meet the require-
ments of time and space. The protection of 
the rights of the child is a comprehensive 
system of measures that are used to ensure 
the free and proper exercise of its subjective 
rights, including judicial protection, legisla-
tive, economic, organizational, technical and 
other means and measures, as well as the self-
defense of civil rights. In an armed confl ict, 
the rights and freedoms of the child are sub-
ject to numerous violations that have special 
socially dangerous consequences. [25]

The problem of protecting the rights of 
minors needs to be resolved at both interna-
tional and national level. The world commu-
nity has confi rmed the desire to protect the 
rights of minors. The result was documents 
such as the Geneva Declaration of the Rights 
of the Child (1924) [26], the Declaration of 
the Rights of the Child (1959) [27], the Dec-
laration on the Protection of Women and 
Children in Emergency and Armed Confl ict 
(1974) [28], the Convention on the Rights of 
the Child (1989) [29].

Thus, the fi rst international document 
outlining the problem of juvenile rights was 
the Geneva Declaration of 1924. For the fi rst 
time in the history of humankind was formu-
lated the right of the child to create conditions 
that ensure its normal physical and mental 
development. However, this document was 
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only declarative, and therefore real legal pro-
tection was possible through the creation of 
national law based on the adoption of trea-
ties by states. The fi rst such document was 
the Universal Declaration of Human Rights, 
adopted December 10, 1948 by the General 
Assembly of the United Nations. [30] It was 
in it that the foundations of the protection of 
the rights of children were recorded.

On November 20, 1989, the General As-
sembly of the United Nations adopted and 
opened for signature the Convention on the 
Rights of the Child (resolution A/44/736), 
which was ratifi ed by our state on February 
27, 1991. This most consistent and exhaus-
tive document on the rights of the child not 
only defi nes the political, economic, social 
and cultural rights of children under the age 
of 18, but also proclaims the right of the child 
to protect it and the obligation to create the 
necessary conditions for this. By ratifying the 
Convention, states (including Ukraine) have 
taken on the responsibility to protect children 
from discrimination, sexual exploitation, vio-
lence and special care for orphans and refu-
gees.

Since the declaration of independence, 
Ukraine has progressed considerably in im-
proving the regulatory framework aimed 
at ensuring compliance with the provisions 
of the UN Convention on the Rights of the 
Child. Indeed, today in Ukraine there is a 
ramifi ed system of normative legal acts that 
directly establish the legal mechanism for the 
ensuring, guard and protection of the rights of 
the child in Ukraine. It should be noted that 
the mechanism as a whole complies with in-
ternational standards in the fi eld of children’s 
rights, which are enshrined in the relevant 
conventions. For example, in Ukraine the 
child’s rights are enshrined at the constitu-
tional level. The Constitution, in particular, 
proclaims the equality of the rights of chil-
dren (Articles 24, 52), the protection of child-
hood (Article 51), the prohibition of violence 
against the child and its exploitation (Article 
52), the right to life (Article 27), protection 
and assistance to the state of the child, de-
prived of family environment (Article 52), 
the right for education (Article 53). [31]

The main provisions of the Convention 
were refl ected in the Law of Ukraine “On the 
Protection of Childhood” of March 7, 2001, 
which defi nes the protection of childhood in 
Ukraine as a strategic national priority, and in 
order to ensure the realization of the rights of 
the child to life, health care, education, social 
protection and comprehensive development. 
It established the basic principles of state po-
licy in this area. [32]

In addition, the rights of the child are 
highlighted by separate articles of the Family 
[33], Civil [34], Criminal [35] and Criminal 
Procedural Codes of Ukraine [36], as well 
as regulated by such laws as “On Health 
and Recreation of Children” [37], “On Pre-
vention and Counteraction to Domestic Vio-
lence” [38], “On Social Work with Families, 
children and youth” [39] etc. Various state 
institutions and ministries are called to be 
responsible for the observance of the rights 
of the child in Ukraine. Many efforts are also 
being made by public organizations working 
in the fi eld of child rights protection so that 
every child feels a full member of society. 
There are now over 400 NGOs working for 
children and with children in Ukraine. In ad-
dition, the institution of the Commissioner 
of the Verkhovna Rada of Ukraine on Hu-
man Rights and the institution of the Com-
missioner of the President of Ukraine on the 
Rights of the Child are in place in Ukraine. 
In 2013, Ukraine fi rst became a member of 
the European Network of Ombudspersons for 
Children (ENOC).

History teaches that in times of serious so-
cial upheaval children suffer most. This also 
applies to the current situation in Ukraine. 
The rapid reform of society, the aggravation 
of employment problems, the sharp decline 
in the living standard of most of the popula-
tion, the negative aspects of continuous com-
mercialization, environmental disadvantages 
– are far from a complete list of factors that 
have a detrimental effect on children.

The insecurity of the rights and freedoms 
of children in the armed confl ict in the east 
of Ukraine is a new, essential challenge for 
Ukraine. Often children are killed not only 
because of battles but also due to malnutri-
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tion and illnesses caused by or sharpened by a 
confl ict. Children are held as hostages, sexu-
ally exploited. Especially striking is the fact 
that children are often involved in confl ict as 
soldiers.

Involving children in the armed forces 
and factions can lead to many negative con-
sequences, including physical and psycho-
logical injuries. It negatively affects children 
both in the moment of armed confl ict and in 
their subsequent adult life and is a potential 
threat of new confl icts in the future. Not men-
tioning the level of education and medical 
care in a war or armed confl ict.

The main international instruments regu-
lating the security and protection of the rights 
of children in armed confl ict are: the Optional 
Protocol to the Convention on the Rights of 
the Child on the Involvement of Children 
in Armed Confl ict (ratifi ed by Ukraine on 
23.06.2004) [40], the Rome Statute of the 
International Criminal Court (ratifi ed by 
Ukraine on 16.01.2002) [41], the Convention 
№182 concerning the Prohibition and Imme-
diate Action for the Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour (ratifi ed by Ukraine 
on 05.10.2000) [42], 17 UN Security Coun-
cil Resolutions (adopted since 1999), last I 
S / RES / 2143 (2014) – issued on March 7, 
2014, concerning the protection and rehabili-
tation of children affected by a military con-
fl ict [43]; the Paris commitments to protect 
children from unlawful recruitment or use by 
armed forces or armed groups [44]; the Paris 
Principles and Guidelines on Children Asso-
ciated with Armed Forces or Armed Groups 
(signed by Ukraine in 2007) [45].

The Optional Protocol to the Convention 
on the Rights of the Child concerning the 
participation of children in the armed con-
fl icts implies that the participating States are 
obliged to take “all possible measures to en-
sure that the servicemen of their armed forces 
under the age of 18 are not directly involved 
in military actions”. In addition, the Optional 
Protocol also obliges participating States to 
take all possible measures to prevent recruit-
ment and use in military activities of persons 
who have not reached 18 years of age, armed 
with groups other than the armed forces of the 

state. Such measures shall include the adop-
tion of legal measures necessary to prohibit 
and criminalize such practices.

It should be emphasized that Ukraine rati-
fi ed the UN Convention on the Rights of the 
Child and is a party to the Optional Protocol 
to this Convention on the involvement of 
children in armed confl icts, thereby commit-
ting itself to take all measures to prevent the 
involvement of children in hostilities. Con-
sequently, the Optional Protocol is part of 
national legislation, but it is unclear whether 
its norms are rules of direct action. National 
legislation lacks an interpretation of its provi-
sions as there are no rules regulating the situ-
ation of children affected by armed confl ict 
in Ukraine.

At present, the Government of Ukraine 
has taken some steps to bring national legis-
lation into line with the provisions of the Op-
tional Protocol. Thus, Article 30 of the Law 
of Ukraine “On the Protection of Childhood” 
explicitly indicates the prohibition in Ukraine 
of the participation of children in hostilities, 
armed confl icts, the creation of child para-
military organizations and formations, propa-
ganda among children of war and violence. In 
January 2016, the Verkhovna Rada of Ukraine 
adopted the Law “On Amendments to Some 
Laws of Ukraine Concerning the Strengthen-
ing of the Protection of Children and Support 
of Families with Children”, which defi nes the 
children affected by the hostilities, and clas-
sifi es the act of bringing children to military 
action. The changes made indicate that “a 
child who has suffered as a result of hostili-
ties and armed confl icts is a child who has 
been injured as a result of hostilities or armed 
confl ict, obtained contusions, injuries, physi-
cal, psychological violence, was taken out-
side Ukraine, was involved in participation 
in military formations or illegally detained in 
captivity”. [46]

On April 5, 2017, the Cabinet of Ministers 
of Ukraine adopted Resolution No. 268 “On 
Approval of the Procedure for Granting the 
Status of a Child Affected by War and Armed 
Confl ict”, the purpose of which is to affi x the 
relevant authorities to the fact that the child 
suffered precisely from hostilities and armed 
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confl ict. In the future, in accordance with the 
requirements of international legislation on 
the protection of children’s rights, a mecha-
nism is planned for a number of social mea-
sures and benefi ts for this category of chil-
dren. [47]

However, the current legislation has a 
number of gaps that needed to be removed as 
soon as possible. For example, international 
law contains requirements that actions to 
involve children in military confl icts should 
be criminalized. Such criminal liability is 
currently not provided for by Ukrainian leg-
islation, and therefore the Criminal Code of 
Ukraine does not contain a clear defi nition of 
the term “involvement of children in armed 
forces/groups” and does not recognize the ac-
tivity of recruiting, engaging and other forms 
of use of children in armed forces or armed 
groups. It is worthwhile to note that in inter-
national law, the concept of “engaging a child 
in an armed confl ict” is not limited to direct 
involvement in hostilities, but refers to any 
use of children by armed forces or groups. 
Article 149 of the Criminal Code of Ukraine 
determines the punishment for traffi cking in 
human beings or the commission of another 
illegal transaction, the object of which is a 
person, as well as the recruitment, transfer, 
harboring, transfer or receipt of a person com-
mitted for exploitation, which means, in par-
ticular, the use in armed confl icts. In addition, 
this article establishes the responsibility for 
the implementation of illegal actions against 
minors and underage. The important point 
is that the criminal law of Ukraine does not 
imply the use the application of extra territo-
rial jurisdiction for crimes under the Optional 
Protocol. In turn, Article 8 of the Criminal 
Code of Ukraine contains a norm according 
to which foreigners can be held accountable 
for the commission of serious crimes and 
crimes provided by international treaties of 
Ukraine. [48]

In addition, Ukraine should bring all mili-
tary codes, manuals, standards, operational 
procedures and other military documents and 
directives in accordance with the provisions 
of the Optional Protocol.

The only mechanism for the evacuation 

of children who have parents from the ATO 
zone in the Donbass is the ongoing awareness 
raising work among parents about the danger 
and the need for immediate evacuation.

As for orphans and children deprived of 
parental care, the state is responsible for their 
safety. In total, more than 1.5 thousand of 
such children who were brought up in resi-
dential institutions were evacuated from the 
occupied territories. [49]

The issue of protecting children who 
moved from the zone of armed confl ict and 
areas of the anti-terrorist operation has also 
not been resolved. The Law of Ukraine “On 
the Protection of the Rights and Freedoms of 
Internally Displaced Persons” of October 20, 
2014 [50] only partially covers such issues, 
while its norms are mostly declarative. For 
example, in Article 9 of the aforementioned 
Law, among other things, the right of an inter-
nally displaced person to create the appropri-
ate conditions for his/her permanent or tem-
porary residence was established. At the same 
time, such provisions remain without proper 
provision and display of housing rights in the 
Housing Code of Ukraine [51] and the Law 
of Ukraine “On Social Fund Housing” [52].

To some extent, the situation of inter-
nally displaced persons is being improved 
to provide cash support to cover the cost of 
living and payment of housing and commu-
nal services, introduced by the Resolution 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On 
the provision of monthly targeted assistance 
to persons who move from the temporar-
ily occupied territory of Ukraine and areas 
of anti-terrorist operation to cover costs for 
accommodation, including for payment of 
housing and communal services” from Octo-
ber 1, 2014 № 505. [53] In particular, it is 
foreseen to provide such monetary aid in size: 
on a disabled person – 884 UAH, on an ef-
fi cient person – 442 UAH, for the disabled 
– subsistence minimum for the persons who 
have lost their ability to work. At the same 
time, the total amount of family allowances 
can not exceed 3000 UAH, for families with 
disabilities or children with disabilities – 
3400 UAH, for a large family – 5000 UAH 
per month. It should be emphasized that the 
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Law of Ukraine “On the Guaranteeing of the 
Rights and Freedoms of Internally Displaced 
Persons” provides for the provision by the 
bodies of state executive power, local self-
government bodies and private law subjects 
of the possibility of free temporary residence 
(subject to payment by the person of the val-
ue of communal services) within six months 
from the time of the registration of the inter-
nally displaced person. For large families, 
disabled people, the term may be continued 
(paragraph 4 Part 1 of Article 9). However, 
the confl ict in the East of Ukraine is delayed 
indefi nitely. This is the most painful issue for 
families with children. It is also necessary to 
draw attention to the fact that a new category 
of children, which Ukraine has not previously 
encountered, has emerged – children-combat-
ants with experience of participation in armed 
confl icts and the use of weapons. There is no 
reliable data on the number and age of chil-
dren involved in combat operations in the 
East of Ukraine, but there is evidence that 
militants use children to collect intelligence 
data [54], prepare for participation in hostili-
ties and carry out auxiliary functions. Thus, 
the need for a legal settlement of a number of 
issues related to the protection of the rights of 
children-victims of armed confl ict, hostilities 
in the conduct of the anti-terrorist operation 
has risen. For example, in 2015, the Commit-
tee on Family, Youth Policy, Sports and Tour-
ism of the Verkhovna Rada of Ukraine pro-
cessed a draft Law of Ukraine “On Ensuring 
Rights and Guarantees of Children Victims of 
Armed Confl ict, Hostilities, Temporary Oc-
cupation of the Territory of Ukraine” [55]. 
This draft law proposed:

1) to establish at the legislative level the 
determination of the legal status of children 
victims of armed confl ict, hostilities in the 
territory of Ukraine;

2) to establish guarantees of observance 
of rights and legitimate interests of children 
victims of armed confl ict, military actions, 

temporary occupation of the territory of 
Ukraine;

3) to make changes to a number of legis-
lative acts regarding:

- securing the mechanisms for ensuring 
the rights of children, provided by both na-
tional legislation and international acts;

- establishing of a prohibition on the par-
ticipation of children in hostilities and armed 
confl icts, the creation of paramilitary organi-
zations and formations, propaganda among 
children of war and violence;

- establishing criminal responsibility for 
the recruitment and use of children in armed 
confl icts.

It is worth noting that the infl uence of state 
bodies on militants in the East of Ukraine 
and their actions on involving children in 
illegal armed groups is limited, or even im-
possible. However, the facts of involving 
children to war on uncontrolled by Govern-
ment of Ukraine territories should necessarily 
be fi xed by law enforcement agencies. After 
the end of the confl ict, criminal cases must 
be instituted and properly prosecuted, and the 
perpetrators are prosecuted.

Conclusions
Thus, the protection of the rights of chil-

dren affected by hostilities, armed confl icts, 
the temporary occupation of Ukraine is a 
new problem that the state should take care 
of. To do this, it needs the appropriate regula-
tory framework and organizational support to 
implement an effective system for protecting 
such children, providing them with compre-
hensive material, medical and psychologi-
cal assistance. The effectiveness of the legal 
regulation of relations in the fi eld of the pro-
tection of the rights of the child in Ukraine 
is largely dependent on the borrowing of re-
levant standards in foreign countries, prima-
rily European ones. Protecting each particular 
child can only be a collaborative effort of all 
government bodies, including law enforce-
ment agencies.
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(÷àñòèíà 1)

У статті досліджено досвід боротьби з корупцією в Об’єднаних Арабських Еміратах на тлі 
соціально-економічних перетворень, що відбулися в цій країні протягом 1971-2017 років.

Ключові слова: корупція, боротьба з корупцією в ОАЕ, антикорупційне законодавство, ха-
барництво, непотизм.
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Challenge problem
Although there is no such country or po-

litical system where corruption is completely 
absent, successful experience in combating 
this negative phenomenon, and creation of 
modern mechanisms to prevent and eradicate 
corruption are some of the main features of 
developed democracies or countries trying to 
get closer to them. The United Arab Emirates 
in particular demonstrate successful anti-cor-
ruption fi ght in the last decade, but still sci-
entifi c community for various reasons is not 
interested to study this experience in Ukraine.  
In general, research of Ukrainian scholars is 
limited to studying of the anti-corruption ex-
perience of countries which are geographical-
ly or historically closer to Ukraine, although 
the output data of the anti-corruption strug-
gle in the UAE had many similarities with 
the current situation in Ukraine  (economic 
backwardness at the time of the state’s estab-
lishment, eastern traditions of nepotism and 
debauchery, strong centralization of power, 
etc.), with an increase of anti-corruption pro-
cesses in Ukraine, studying of the successful 
UAE experience in this area become more 
relevant than ever.

A review of recent studies 
and papers

To cover the topic, articles and reports of 
international organizations such as Transpa-
rency International [1], the GAN Business 
Anti-Corruption Portal [2], World Economic 
Forum [3], Freedom House [4], Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor [5] 
and others were studied, analyzed and sum-
marized; World Bank and UN commissions’ 
data was used, as well as local and foreign 
press reports. In assessment of the provisions 
of local anti-corruption legislation, UAE 
federal laws and laws of individual emirates 
were reviewed.

Remaining challenges
The phenomenon of rapid economic 

growth of the UAE has been suffi ciently 
studied by scientists, however anti-corruption 
component of the country’s transformation 
process needs further research. The article at-
tempts to fi ll this gap.

Draw the objectives of research
The article highlights the path that UAE 

has been undergoing for half a century in or-
der to transform the country from the union 
of feudal tribes to a modern economically 
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В статье исследован опыт борьбы с коррупцией в Объединенных Арабских Эмиратах на 
фоне социально-экономических преобразований, которые произошли в этой стране в течение 
1971-2017 годов.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией в ОАЭ, антикоррупционное законодатель-
ство, взяточничество, непотизм.
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developed nation, which has made signifi -
cant progress in overcoming corruption and 
having zero tolerance for corrupt practices 
in society. Legal mechanisms for success-
ful prevention of corruption and penalties 
for corruption-related offenses in traditional 
society were examined, including those that 
regulate activity of numerous foreign inves-
tors on the territory of the country in order to 
prevent them from corruption.
Discussion

The phenomenon of corruption is insepa-
rable from any society; it exists and is evident 
in non-industrialized Third World countries, 
as well as developed democratic countries 
with a free post-industrial economy. The dif-
ference lies only in the scale, nature and dy-
namics of corruption in each country, degree 
of its impact on economic, political, legal and 
other social processes, ability of the nation to 
fi ght and overcome corruption in its society.

By example of Ukraine it can be said that 
corruption hinders the evolution of the ad-
ministrative, political and legal systems of 
the country, making it impossible to bring it 
closer to nations with advanced standards of 
living. The absence of effective controls to 
combat corruption, spread of corruption-re-
lated risks to nearly all spheres of public life, 
and the loyal attitude of a portion of citizens 
to this phenomenon leads to the fact that cor-
rupt relations are progressively replacing the 
legal, ethical relations between people, with 
anomalies gradually turning into the normal 
behavior, making it impossible to carry out 
reforms.

At the same time, this phenomenon is 
not the fi nal verdict for a society, with an ex-
pert use of anti-corruption mechanisms, with 
presence of political will and systematic fi ght 
against any corruption manifestations, the 
country is gradually cured of this disgraceful 
achievement of a civilized society. Signifi cant 
progress in such transformation is demon-
strated through the data of «Тrаnsраrеncy 
International», an international non-govern-
mental organization that fi ghts against cor-
ruption and analyses its level.

For example, over the past 10 years the 
spread of corruption in Ukraine has been in-

creasing, as a result of which, according to 
international researchers, our country’s COR-
RUPTION PERCEPTIONS INDEX (CPI) 
rating has dropped from 99 (in 2006) to 130 
(in 2017), standing alongside Iran, Myanmar, 
Sierra Leone and the Gambia. [6].

At the same time, the UAE is gradually, 
but steadily rising with its rank of CPI, see-
king to take the leading positions among the 
developed countries of the world (31st place 
in 2006 and 21st place in 2017) [7]. In the 
latest CPI rating, the UAE shares a place with 
Estonia, nearby such advanced countries as 
the US (16th place), Ireland (19th place), Ja-
pan (20th place) and France (23rd place). This 
indicates the successful, systematic and com-
mitted fi ght of the government of the United 
Arab Emirates with the manifestations of cor-
ruption in the country. So, the experience of 
the UAE, a country that in the 1970s used to 
be economically, mentally and legally at least 
in the nineteenth century, and now, in just 
over 40 years of independence and reforms, 
is ranked 33rd in the world’s GDP breaking 
the national cultural stereotypes, including in 
relation to corruption in society – such expe-
rience deserves attention and research.

It is impossible to fully understand 
achievements of the UAE in anti-corruption 
fi ght without brief excursion into the his-
tory of the country and without measuring 
the scale of economic changes which trans-
formed it into the most affl uent country in the 
Middle East in less than half-century.

United Arab Emirates is a federation of 
seven emirates, each representing an absolute 
monarchy: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Aj-
man, Fujairah, Ras al-Khaimah and Umm al-
Quwain with Abu Dhabi as its capital. In its 
present form, the UAE was formed in 1971 
on part of the territories which at that time 
were called the “Trucial States of the Persian 
Gulf” and were part of the Omani contingent 
under the British protectorate. Until the 50’s 
of the last century, the emirates used to be 
disparate territories where dozens of nomadic 
tribes lived in state of the Middle Ages.

In 1968, there was a problem of protection 
against external threats on the territories east 
of Suez, since the British, who guarded these 
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territories for more than 170 years from ex-
ternal threats, left them. Therefore, to avoid 
occupation by stronger neighbors, ruler of 
Emirate of Dubai offered other emirates to 
create a union. The task was not simple, be-
cause the region’s uniqueness was that all the 
tribes had a mixed structure of society, dif-
ferent levels of development, cultural differ-
ences, and, moreover, ruthless resistance was 
carried out by the ruling elites of some tribes 
in order to keep own control, while others 
were skeptical concerning the success of the 
regarded plan. In spite of all, a compromise 
was reached and in 1971 United Arab Emir-
ates was founded consisting of six emirates, 
and the seventh-Ras al-Khaimah, joined in 
1972. Sheikh Zayed became president of the 
newly formed state.

Sheikh Zayed was an outstanding person-
ality; he knew well the needs of his people 
and had ambitious plans to transform the 
newly formed state from the association of 
feudal tribes into a modern country. The his-
tory kept an interesting fact about the huge 
bribe of $ 42 million, which he was offered 
to refuse from the armed fi ght for the oasis of 
Al-Buriyah by the Saudis, and which he re-
jected. [8, c.129].

For decades, when creating a country in 
the desert, Sheikh Zayed put interests of the 
UAE citizens on a fi rst place, naming the 
ethnic residents of the Emirates “the main 
resource of the country and the bulwark of 
civilization.” He said: “Wealth is not money. 
Wealth lies in men. This is where true po-
wer is, the power we value. This is what 
has convinced us to direct all our resources 
into building the individual, and to using the 
wealth which God has provided us in the ser-
vice of the nation.”  [9].

Zayed knew well the needs of his people 
and cared about their well-being above all, 
and as a result he gained his people’s trust 
and support for authority’s actions. “The 
Ruler should not have a wall which separates 
him from his people.” [10]. Due to a bal-
anced and socially oriented policy, he was 
very popular and deeply respected by other 
citizens. As president of the UAE, Zayed was 
re-elected six times and ruled for 33 years un-

til his death at the age of 86. After his death 
in 2004, he left a country that had prospered 
from the country of twentieth century to the 
country of nineteenth century, from complete 
lack of electricity, water supply, and technol-
ogy to advanced technologies. Zaid, being the 
Father of the Nation, created what the UAE is 
proud of today: well-being of citizens, weight 
at the international political arena, developed 
economy and security – something that was 
built on bare sand from scratch literally for 
several decades.

Thus the modern political and social sys-
tem of the UAE still continues to preserve 
some of the traditional values   typical for the 
Middle-Eastern nations, combining them 
with the elements of political structures of the 
modern world. Sheikhs carry out a double and 
sometimes contradictory role – they try to be 
both “up-to-date” rulers and protect historical 
and cultural heritage of the UAE at the same 
time. At the apex of the emirate-level govern-
ments there are private offi ces and courts of 
the seven rulers of both the rulers and crown 
princes.  A hereditary dynastic family rule has 
local jurisdictional control over the state ap-
paratus of separate emirates, as well as at the 
national level.  In other words, politically, the 
UAE remains an authoritarian country with 
an absolute monarchy, which encompasses 
an (soft) autocratic rule, with the evolving 
idea of further development, fl exible and ef-
fi cient system of state apparatus, with active 
involvement in operation of the market and 
pragmatic (not ideological) approach to de-
velopment which is reliant on the effective-
ness of market mechanisms. Given that out of 
9.7 million people, the UAE’s native popula-
tion makes up only 12% of it, the effective-
ness and effi ciency of public administration 
mechanisms is of supreme importance for 
this country.

The effectiveness of the management of 
the country’s economy is demonstrated by 
the fact that from the moment of its indepen-
dence in 1971 to the present day, economy of 
the UAE has grown by almost 231 times. An 
important fi nancial basis for the rapid growth 
of economy was, of course, oil production, in 
terms of the volume of oil reserves, making 
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it to the 5-6 places in the world ranking. Oil 
extraction in the UAE began in the late 50s of 
last century, which, given the rise in oil prices 
in 1973, led to a signifi cant economic growth 
and offered signifi cant investment opportuni-
ties for both foreign and local businesses. In 
1980-2000 the average annual GDP growth 
rate in the country was almost 2.4%, and in 
the fi rst decade of the new century it was al-
ready 3.7% (Figure 1).

It should be noted that in the 60s of the 
20th century, the main income from oil ex-
ports alone was received by the families of 
rulers of certain emirates, but over time equi-
table distribution of oil profi ts among citizens 
was done. The main instrument of such a dis-
tribution was the elimination of taxes, which 
also included delivery of social services and 
other benefi ts. Such state “distribution” pro-
vides an economic basis for maintaining the 
neo-patrimonial state structure.

However, oil reserves in the UAE are 
small in absolute and also relative terms and 
moreover, are expensive for mining, which 
made the rulers depend on other prevai-
ling advantages of the UAE in order to cre-
ate a developed and stable economy before 
oil deposits are exhausted. To this end, the 

UAE authorities decided to gradually take 
the course of reducing the dependence of the 
state’s economy on hydrocarbon production 
(Figure 2), by choosing the so-called “ABS 
model” (attraction, branding, state) under the 
control and leadership of the state. The model 
implies the harmonious development of vari-
ous sectors of economy and fi nancial markets, 
creation of a transparent and attractive invest-
ment climate (low tax rates or the absence of 
taxes at all), legislative safeguards for saving 
investment and ensuring a low level of crime 
in the state.

The fairness of the chosen path was recog-
nized by the events of a global crisis of 2008-
2009, and especially the fall in oil prices, 
which started in 2015. Although government 
of the country was forced to cut costs, in par-
ticular for some social programs, introduction 
of excise taxes on certain types of goods and 
to imposition of VAT from January 1, 2018, 
further diversifi cation of the economy, deve-
lopment of its separate industries (in particu-
lar, tourism, real estate, manufacturing and 
agriculture) along with improvement of the 
investment climate through introduction of 
modern management methods, give hope for 
the insignifi cance of crisis losses.

Figure 1 
Source: IndexMundi [11]  
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The government’s economic and social 
policies are organically correlated with its an-
ti-corruption aspirations, which were clearly 
outlined by the UAE Attorney-General of the 
Emirates in 2008, who expressed suspicion of 
fi nancial malpractices by high-level managers 
of well-known companies: “The fi ght against 
corruption is one of the main priorities of our 
government,” the state prosecutor said, “the 
Dubai government has created an ideal envi-
ronment for the business in the emirate, sup-
ported by an appropriate legal structure based 
on best international experiences… Hence it 
is committed to openness and a clear policy 
in this direction. According to the guidelines 
of the manual, everyone who is accused of 
bribery, corruption or use of his/her offi cial 
position for personal gain will be subject to 
the strictest penalties” [13].

It should be noted that while studying, 
analyzing and highlighting the manifestations 
of corruption in the UAE, the customs and 
traditions of the Middle-Eastern countries, 
the religious laws of Sharia play an important 
role and complicate the study of an anti-cor-
ruption subject: the lack of full transparency 
in political and economic life of the country, 
primarily for an outside observer who does 
not have access to information about making 
of the specifi c executive decisions of any lev-
el; controlled access to statistics on number 
of sentences for corruption offenses; limited 
communication with local media offi cials. 
Therefore, in assessment of the level of cor-
ruption in the UAE, researchers rely on of-
fi cial reports, indirect evidence and analysis 
of open sources.

A signifi cant obstacle which obscures the 

analysis of levels and specifi cs of corruption 
in the UAE, is also a lack of anti-corruption 
legislation in our usual sense. Anticorruption 
laws and restrictions can be found in numer-
ous pieces of legislation, from the UAE Pe-
nal Code (Federal Law No. 3 of 1987) [14] 
to various codes of conduct that set standards 
of business practice, etc. Taking into account 
the preventive nature of the fi ght against cor-
ruption in the country, such approach not only 
complicates the analysis of anti-corruption 
measures, but also puts additional risks on 
activities of foreign companies and individu-
als in the UAE, which, due to lack of knowl-
edge of the particulars of local legislation, are 
at risk of substantial fi nes or even imprison-
ment.

It is very important for foreigners who 
work or just reside in the UAE to be aware 
of the seriousness of the country’s intentions 
to overcome corruption, as evidenced in par-
ticular by the fact that the struggle against 
this disgrace is attributed to the country under 
authority of the UAE National Supreme Se-
curity Council (established in 2006 year) and 
equates to the severity of terrorism. A large-
scale discussion of problems of combating 
corruption in the fi nancial sphere (thefts 
of budget funds, money laundering, bribes 
among high-ranking offi cials, etc.) in the 
world in general and among the Gulf coun-
tries in particular has forced the UAE leader-
ship to ratify The United Nations Convention 
against Corruption in 2006.

In order to implement a strategic anti-cor-
ruption policy, a number of initiatives and steps 
have been taken by the authorities, such as:

1. The decision to create an Anti-Corrup-

Figure 2 
Source: Worldbank [12]
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tion Unit to fi ght against corruption is con-
sidered one of the main foundations that will 
help limit the possibilities of dishonest citi-
zens to have a negative impact on further de-
velopment of the country. The main tasks of 
this body are:

• Ensuring effective, economic and ethical 
management of community objects, resour-
ces and funds;

• Ensure the accuracy of fi nancial state-
ments and compliance with relevant laws, 
rules, regulations and management guide-
lines in practice of public entities;

• Promoting accountability and transpa-
rency in activities of all public bodies;

• Investigation of the facts of fi nancial ir-
regularities and corruption;

• Identifi cation of gaps in legislation and 
internal audit instructions;

• Audit of government’s consolidated fi -
nancial statements and fi nancial statements of 
the entities.

2. Establishment of The Dubai Economic 
Security Center (DESC) in 2016 in accor-
dance with Dubai Law No. 4 of 2016 [15]. 
DESC is a public authority which jurisdic-
tion extends to public and private sectors of 
Dubai.

The DESC mandate includes but is not 
limited to fi ght against corruption, fraud, 
bribery, theft and money laundering, terro-
rist fi nancing and other crimes that may be 
committed by individuals or organizations 
that fall under the jurisdiction of DESC. In 
fi ght against corruption, DESC can use “all 
available means” to oversee, investigate and 
collect information, audit, detect crimes and 
participate in information exchange.

3. In the UAE and, in particular, the emi-
rate of Dubai, an “Intelligent Government 
Plan” project has been adopted, which will 
turn all government services into e-services. 
It should also help to narrow the sector and 
reduce chances of small-scale corruption 
crimes.

4. The UAE has the least complex rules 
for tax regulation in the region, greatly re-
ducing the cost and corruption risks for com-
panies when they register and operate in the 
country.

5. The procedures for obtaining operation 
licenses are simple and accessible to all emi-
rates.

6. Legislation on combating corruption, 
battling money laundering and fraud is ap-
plied regularly, thus providing a strong pre-
ventive effect on potential unlawful activities.

7. Amendments to the Penal Code were 
made in 2016 clearly demonstrate intolerance 
of the lawmaker regarding any manifestation 
of bribery or unlawful appropriation of public 
funds. UAE being a business center supports 
policy of zero tolerance for any damage to 
public funds or property.

Strategically, anti-corruption measures in 
the UAE are aimed to prevent corruption in 
conjunction with disciplinary functions when 
it is detected, namely: clear, transparent and 
comprehensible economic legislation; de-
tailed public services regulation which in-
cludes rights and duties of civil servants; pre-
ventive regulation, the main factor of which 
is unavoidability of punishment, and, fi nally, 
strict criminal law in respect of lawbrea kers. 
That is, UAE legislation is focused fi rst of all 
on combating corruption as a negative phe-
nomenon, and not on fi ght with corruptio-
nists.

The anticorruption efforts of the govern-
ment led to a number of highly professional 
criminal prosecutions and prominent convic-
tions that have contributed to strengthening 
public confi dence in authorities, demon-
strated transparency in actions of the country 
and law enforcement agencies, and clearly 
demonstrated the effectiveness of principle 
of inevitability of punishment for committed 
crimes, regardless of offi cial’s level. One of 
the most productive investigations conducted 
within anticorruption efforts of Dubai was 
the prosecution of Tamweel, one of the lar-
gest real estate developers in the Middle East.

 In August 2008, the Dubai Public Pros-
ecution Offi ce reported that the Emirate’s po-
lice were investigating a case against the for-
mer executive director and head of the invest-
ment department for breach of laws. By May 
10, 2010, authorities arrested four Tamweel 
executives and found them guilty of a group 
crime. Adel al-Shirawi, executive director of 
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Tamweel, was found guilty of obtaining a 
bribe for selfi sh motives. He was sentenced 
to 3 years in jail and was fi ned. Deputy of 
Al-Shivawi – Abdullah Nasser also received 
a three-year term. Fares Khaltoum, former 
head of the Tamweel Investment Division, 
received an annual term just as Saad Abdul-
Razak, a member of the Board of Directors. 
Both of them were found guilty of wasting 
money. [16].

 The UAE Government effectively co-
operates with anti-corruption authorities of 
other countries in cases of corruption:

 So, in September 2016, at the Saudi 
airport, a former executive director of the 
Emirate Investment Administration (RA-
KIA), Khater Massaad (citizen of Lebanon 
and Switzerland), was arrested on the basis 
of a judicial decision of the emirate of Ras 
al Khaimah, who for 5 years was responsible 
for the effi ciency of investment funds abroad. 
The court found him guilty of stealing $ 1.5 
billion of public funds from the OAU in the 
exercise of his powers. Also, the prosecutor’s 
offi ce is preparing to bring Massa’d accusa-
tions of fraud and the injection of state funds 
into investment projects without proper legal 
expertise, in particular, the implementation of 
the project of a seaport in Georgia. [17].

 In September 2016, at Saudi airport, 
a former executive director of the Emirate’s 
Investment Authority (RAKIA), Khater Mas-
saad (citizen of Lebanon and Switzerland), 
was arrested on the basis of a judicial deci-
sion of the emirate of Ras al Khaimah, who 
was responsible for the effi ciency of invest-
ment funds abroad during the period of 5 
years. The court found him guilty of stealing 
$ 1.5 billion of public funds from the UAE 
in the exercise of his powers. Furthermore, 
the prosecutor’s offi ce is preparing to accuse 
Massa of fraud and injection of public money 
into investment projects without proper legal 
expertise, in particular, implementation of the 
project of a seaport in Georgia. [17].

 In the continuation of this case the 
London High Court blocked accounts in the 
amount of 42.5 million of three companies of  
Gel Mikadze, a lawyer, businessman, deputy 
of the Georgian Parliament and “partner” of 

Khater Massaad. He was accused of abuse 
of offi ce in the process of implementation of 
the investment projects of the emirate Ras Al-
Khayma in Georgia. In particular, in collabo-
ration with Khater Massada, he transferred 
investment funds of the Emirate to the ac-
counts of his own companies. [18].

The anti-corruption efforts of authorities 
are also aimed to overcome the traditional 
middle-eastern mentality, according to which 
corruption is not considered something that 
should be subject to condemnation and pun-
ishment. Not least this is enabled by rather 
harsh provisions of the UAE Penal Code, 
which provides for criminal liability for ac-
tive and passive bribery offences, embezzle-
ment and abuse of functions. Legislation on 
the fi ght against corruption and fraud works 
very effectively here, which, combined with 
preventive measures, allows to successfully 
eliminate corruption at the domestic level, 
among masses and middle-level public ad-
ministration, and to create practically zero 
tolerance for bribe-makers and corruptionists 
in society. As a consequence, there is a very 
low risk of corruption in public procurement 
in the United Arab Emirates, the country of-
fers a business-friendly environment where 
the burden of state regulation is low and 
public services are provided quickly and ef-
fi ciently. Cases of petty corruption, in gener-
al, are unusual, and there is no evidence that 
corrupt acts of civil servants are a systemic 
problem.

Here are some examples from the press 
reports of the late 2016-2017 that confi rm 
that the struggle to overcome corruption in 
the UAE is a systemic phenomenon rather 
than a short-term campaign:

 “A woman of Arab descent, who failed 
driver license test several times, offered choc-
olate sweets and 500 dirhams ($ 136) as a 
bribe to the worker of Sharjah Traffi c Depart-
ment of Emirate’s police. According to arti-
cles 237 and 238 of the Federal Penal Code, 
she was sentenced to six months in prison, 
was given a fi ne of 5 thousand dirhams ($ 
1.36 thousand) and was deported. The repre-
sentative of the police service informed the 
incident of bribery, since attainment of a bribe 



37

 Теорія та історія держави і права

is against rules of labor ethics. According to 
Art. 237 of the Federal Penal Code, any offer 
of a bribe made to a public offi cial or a civil 
servant, even if he or she has not accepted it, 
shall be punished with imprisonment. In Art. 
238 it is highlighted that the offender must be 
fi ned at least 1,000 dirhams ($ 272) for such 
an offense” [19].

 A 35-year-old UAE resident and police 
offi cer, was accused of receiving a bribe of 
$ 30,000 dirhams ($ 8.1 thousand) from the 
UAE emigration law violators to abolish the 
overdue fi nes of 445,000 dirhams ($ 121.1 
thousand). The policeman tried to give four 
Bangladeshi citizens, two Indians and three 
Pakistani citizens the right to unimpeded de-
parture from the country, who are now also ac -
cused of giving bribes to a public offi cer, while 
another person is accused of mediation be-
tween bribe-givers and the police in exchange 
for a reward of 500 dirhams ($ 136) [20].

 In August 30, 2017 policeman who 
had to send a detained Indian citizen to the 
police station did not do it, but agreed with 
relatives of the detainee on his release for a 
bribe of 3,000 dirhams ($ 816). The fact was 
discovered due to appeal by a released Indian 
to the police with a statement of extortion of 
a bribe. After that, he was detained again, and 
a policeman admitted to committing a crime 
was dismissed from work and imposed a fi ne 
of 3,000 dirhams [21].

 In October 2016, seven people of dif-
ferent nationalities appeared in the fi rst in-
stance court for an attempt to give a bribe of 
600 thousand dirhams ($ 163.3 thousand) to 

a customs inspector at the Jebel Ali port in 
Dubai. A bribe was offered to assist in clea-
rance of containers for the import of goods 
from India which were prohibited in the 
UAE. Upon receipt of a bribe from interme-
diaries, the customs inspector pretended to 
accept it, and informed about the incident to 
his management and to the police. Although 
the lawsuit continues, all detainees involved 
in fraud and who attempted bribery are threa-
tened with long terms of imprisonment, huge 
sums of fi nes and extradition of the foreig-
ners, even though the act of giving a bribe did 
not take place [22].

The next section will address some pro-
visions of the UAE anti-corruption laws, the 
most common types of corruption offenses 
committed in the UAE and penalties for these 
offences.

Conclusion
Corruption in modern conditions became 

a threat to a national security, economy and 
constitutional structure of any country; it af-
fects various aspects of public life: economy, 
politics, governance, social and legal spheres, 
public awareness and international relations.  
Experience of combating corruption in the 
United Arab Emirates, is not only interesting, 
but can also be useful. Based on the analysis, 
including of the anti-corruption legislation 
of the UAE, especially in terms of preven-
tive measures, it is possible to identify ways 
to improve legal mechanisms for combating 
corruption in Ukraine and make relevant pro-
posals to improve Ukrainian anti-corruption 
legislation.
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ÂÍÇ «Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Ñòàíîâëåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó 
â Óãîðùèí³ 
(÷àñòèíà äðóãà)

У статті аналізується угорський досвід розбудови правової держави новітньої доби. По-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблема розбудови правової держа-

ви, забезпечення прав і свобод людини з 
самого початку існування сучасної Угор-
ської держави були у центрі уваги тих 
політичних сил, які ставили за мету доко-
рінну зміну державного ладу. Ці процеси 
розпочалися ще у кінці 80-х років, їх за-
початкували комуністи-реформатори, які у 
той час знаходилися при владі. Партії, що 
перемогли на виборах до Державних збо-
рів у 1990 році, продовжили цю роботу та 
внесли суттєві зміни до Конституції краї-
ни, створили Конституційний суд, прийня-
ли низку законів у правовій сфері. Все це 
було спрямовано на обмеження всевладдя 
держави, утвердження на практиці прин-
ципу рівноправності, зменшення розриву 
між проголошеними в Конституції права-
ми і свободами особи, а також закріпле-
ними в ній гарантіями цих прав і свобод 
та повсякденною практикою їх реалізації і 
захисту. Саме на ці та інші проблеми зро-
бимо спроби знайти відповіді у цій статті.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Поряд із розглядом деяких публікацій 
угорських та українських фахівців, а саме 
Рokol Béla [1], Körösénzi András [2], Sajo 
András [3], Д.Ткача [4], Є. Кіш [5], Kis.J 
[6], Kulcsár, K [7], Sólyom, L. [8], Szekfű, 
G [9], у яких аналізується проблема розбу-
дови правової держави, забезпечення прав 
і свобод людини у сучасній Угорській дер-
жаві, предметом опрацювання стали по-
ложення Конституції Угорщини, які стосу-
ються цієї тематики, матеріали розгляду 
справ у Конституційному суді Угорщини, а 
також відповідні нормативно-правові акти.

Íå âèð³øåíà ðàí³øå ÷àñòèíà 
çàãàëüíèõ ïðîáëåì

Вищезазначена проблема надзвичайно 

актуальна і для України, яка за роки неза-
лежності так і не спромоглася збудувати 
основи правової держави, реформувати 
судову систему, забезпечити права та сво-
боди власним громадянам. Тому в цьому 
контексті надзвичайно важливо вивчати 
досвід тих країн, які мали схожі з Украї-
ною стартові можливості у побудові де-
мократичного суспільства і досягли у цій 
царині значних успіхів. Саме цим і є ціка-
вий для нашої держави досвід сусідньої 
Угорщини.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Із врахуванням зазначеного вище, мету 

роботи сформулюємо таким чином: дослі-
дити головні напрямки побудови в Угор-
щині правової держави, сконцентрувавши 
увагу саме на ролі Конституційного суду 
в цій справі. На підставі аналізу визна-
чити деякі особливості, притаманні саме 
цій країні у цьому складному процесі, та 
запропонувати, як цей досвід можна вико-
ристати в Україні.

Îñíîâí³ ìàòåð³àëè äîñë³äæåííÿ
Повертаючись до найбільш різких об-

винувачень Конституційного суду в пря-
мій політичній діяльності, звернемося до 
прикладів, коли рішення Конституційного 
суду викликали розбіжності навіть у пар-
ламентській коаліції.

Говорячи про відмінність приватиза-
ції та реприватизації на основі існуючого 
об’єкта власності, можна навести приклад 
постанови, що стосується запиту прем’єр-
міністра, конституціонального тлумачення 
цих понять. Прем’єр-міністр зробив запит 
щодо конституційного тлумачення питан-
ня, що мав основоположну значущість при 
розробці одного з законів, цей запит виник 
через розбіжності між передвиборчими 
програмами коаліційних партій. Одна коа-
ліційна партія – Незалежна партія дрібних 

of the gap between the rights and freedoms proclaimed in the Constitution, as well as the rights and 
freedoms secured in it and everyday practice of their implementation and protection is ensured. It is 
emphasized that, along with changes in the Constitution of the country, the Constitutional Court was 
established, which acted independently from the State Assembly and the Government.

Keywords: Hungary, Constitution, Constitutional Court, development of the law-governed state, 
ensuring rights and freedoms of citizens.
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господарів – заявляла про реприватизацію 
родючих земель, у той час як у разі іншої 
власності уряд оголосив політику компен-
саційної приватизації. З політичних при-
чин прем’єр-міністр і влада побоювалися 
відкрито відхилити програму коаліційного 
партнера, тому прийшлося поставити пи-
тання про тлумачення понять. Конститу-
ційний суд роз’яснив § 70 / А Конституції 
(з урахуванням її § 9 і 1-го абзацу п. 13) 
таким чином, що подібна диференціація 
була антиконституційною (рішення суду 
№ 21 від 4 жовтня 1990 р.) [10]. Хоч піз-
ніше Конституційний суд обмежив таке 
абстрактне тлумачення Конституції зако-
нопроектів, відхилив попередній норма-
тивний контроль за державними поста-
новами або розпорядженням міністрів. 
Якщо б Конституційний суд розпочав цю 
справу, то йому прийшлося б узяти на себе 
і відповідальність законодавчої та вико-
навчої влади, і виникло б якесь державне 
урядування Конституційного суду, що діа-
метрально протилежне закладеним у Кон-
ституції принципам організації держави 
[11]. 

Вже після рішення № 21 від 1990 року 
ускладнилася ситуація, тому що в дано-
му випадку було абсолютно ясно, що за-
мість політичної домовленості питання 
було вирішено абстрактним нормативним 
контролем. Не дивно і те, що саме з цьо-
го моменту почалися політичні атаки на 
Конституційний суд, які внаслідок цього 
не тільки посилилися, але в окремих ви-
падках втрачали відчуття міри і навіть 
торкнулися Конституції, особливо після 
рішення за питанням т.з. законопроекту 
Зетени-Такача, прийнятого в результаті за-
питаного президентом республіки попере-
днього нормативного контролю.

Як відомо, ініціатором цього закону був 
не уряд, а два депутати від самої потужної 
партії влади. Правда, “пурифікаторські” 
настрої виходили не тільки від сильнішої 
правлячої партії, але й від політичних 
сил, які переслідують короткострокові 
цілі та не рахуються ні з правовими, ні з 
перспективно-політичними наслідками.

Однак, коли в результаті політичної 

напруженості, породженої невирішеними 
економічними та соціальними проблема-
ми, настав час відволікаючих увагу дій 
та демагогій, уряд у відсутності прем’єр-
міністра, підтримав прийняття парламен-
том закону, який, урешті-решт, за рішен-
ням президента республіки, був представ-
лений на розгляд Конституційного суду.

Конституційний суд прийняв рішення, 
яке не тільки мало величезне значення і 
вплинуло на подальший розвиток угор-
ського права, але і в результаті якого Суд 
виявився в центрі політичного піку. Од-
ним із джерел цієї політичної ситуації 
було одне специфічне негативне явище: 
під час політичних переговорів 1989 року 
не було досягнуто однозначного договору 
про те, як бути з політиками, які здійснили 
злочин у попередньому режимі, наскільки 
можливо вважати політичні помилки та 
хибні погляди злочином і чи є можливим 
політичну відповідальність перекваліфі-
кувати в кримінальну.

На той час не було навіть угоди про те, 
як після зміни системи використовувати 
державних службовців, що займалися ней-
тральною професійною роботою. Можна 
уявити, що сам факт ведення переговорів 
їх учасники оцінили як мовчазну згоду, що 
виключає “притягнення до відповідаль-
ності”, але в письмовій угоді ці питання 
не фігурували (хоча більш вузький кабінет 
уряду звернув увагу державного міністра, 
що брав участь у переговорах від імені 
УСРП, на необхідність рішення цього пи-
тання, але, як відомо, переговори вів не 
уряд).

Таким чином, у політичному плані 
можна було знайти два види рішення. Згід-
но з першим варіантом, до кримінальної 
відповідальності можна залучити злочин-
ців за наявності відповідного закону, але 
без перетворення політичної відповідаль-
ності в кримінальну. Однак разом з цим 
найбільш цілеспрямованим уважалося зу-
пинити поетапне притягнення до відпові-
дальності, яке складалося історично, про-
тягом багатьох років, що характеризувала 
угорська політична дійсність і яка була 
однією з найменш привабливих компонен-
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тів угорської політичної культури за соці-
алізму. Відповідно до другого можливого 
варіанту, правопорядок “першого періоду” 
(починаючи з 1944 року, з 1948 року та з 
4 листопада 1956 року) не можна вважа-
ти легітимною правовою системою, так 
що такі основні принципи кримінального 
права, як недостатність зворотної сили за-
конів, непокарання при відсутності закону 
та некерованості за давність строку зло-
чину, можна ігнорувати, іншими словами, 
практично можна будь-яким чином карати 
всіх, кого доцільно покарати за політични-
ми мотивами. Очевидно, такий підхід був 
сформульований ще до виборів 1990 року: 
«На початку накажемо, почистимо, а потім 
почнемо будувати правову державу».

Яку політичну підтримку отримало за-
лучення до відповідальності – сказати важ-
ко. Набагато важливіше ( в політичному 
сенсі) було з’ясувати, чи можливо досягти 
примирення в країні, розсіяти страхи, що 
розповсюджувалися, сприяти інтеграції 
суспільства (що, втім, і є однією із функцій 
правової системи), чи з цього погляду час-
тина правового регулювання дисфункціо-
нальна і не здатна здійснити цю діяльність. 
Тут знову потрібно звернутися до рішення 
Конституційного суду. Без сумніву, що в 
даному випадку рішення було пов’язане 
з політикою, але мова йшла не про полі-
тичну рішучість чи заангажованість, а про 
те, що Конституційний суд з юридично 
послідовним підходом вирішив питання, 
юридичне як за формою, так і за змістом, 
і для цього йому навіть не прийшлося ви-
йти за межі тексту Конституції. Зрозуміло, 
що вираз “правова держава” в абзаці / 1 / 
§2 Конституції має вирішальне значення: 
“Угорська Республіка – незалежна демо-
кратична правова держава” [12]. Осно-
вний же елемент правової держави – це 
правова безпека. Відповідно, мова йде про 
просте пояснення, для вирішення якого не 
потрібно ніякого «активізму Конституцій-
ного суду», і навіть не приходиться звер-
татися до «невидимої Конституції». Слова 
підстави Конституційного суду юридично 
беззаперечні: «Посилаючись на історичне 
положення та справедливість як вимогу 

правової держави, не можна відмовитися 
від основних гарантій правової держави. 
Правова держава не може здійснитися 
замість правової держави» (рішення КС 
№ 11 від 5 березня 1992 року) [13].

Конституційний суд Угорської Респу-
бліки мав ще й функцію формування по-
літичної та юридичної культури нації, а 
значить, був наділений і виховною роллю.

Конституційний суд дав більш шир-
ше обґрунтування, ніж цитоване вище, з 
чого можна зробити висновки, дуже важ-
ливі для подальшого розвитку угорського 
права. Як на перше із них, будемо поси-
латися на, можливо, уявне «формальне» 
визначення про те, що процедурні гарантії 
випливають з принципу правової держав-
ності та правової безпеки. Однак вони ма-
ють основоположну значущість з погляду 
передбачуваності характеру діяльності 
окремих юридичних установ. Тільки до-
тримуючись сформованих правил проце-
дури, можна створити чинну правову нор-
му, лише застосовуючи процедурні норми, 
може діяти правосуддя відповідно до Кон-
ституції.

Самі по собі процедурні гарантії зовсім 
не достатні для повноти конституційно-
правової держави, і це поняття визнається 
у країнах, що базуються на системі загаль-
ного права, там також застосовують дефі-
ніцію формальної правової держави [14], 
але вони в будь-якому випадку необхідні.

Не випадково, що ці гарантії мають 
таку величезну важливість в історії тих 
країн, які дотримуються принципу закон-
них норм, що найбільш втілюють консти-
туційність, як не випадково і те, що у всьо-
му світі проявляється тенденція, з одного 
боку, адміністративного вирішення справ, 
створення спеціальних судів, а з іншого 
боку – забезпечення судового контролю 
рішень адміністративних органів.

У розвитку угорського права спеціаль-
ні суди відігравали досить значну і нега-
тивну роль, точно так само, як з допомо-
гою процедури адміністративного впливу 
вже не раз переслідувалися основні права 
людини. Згідно з абзацом 2 §45 Консти-
туції «закон може зобов’язати і створен-
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ня спеціальних судів для рішення певних 
груп справ». Хорошим прикладом того, 
що Конституційний суд має намір дотри-
муватися гарантій не тільки в сфері юсти-
ції, але й правотворчості, є його постано-
ва № 60 від 17 листопада 1992 року про 
антиконституційний характер, що містять 
юридичні директиви, записки, циркуляри, 
розпорядження, видані міністерствами та 
іншими центральними державними орга-
нами влади при недотриманні положень 
про правові гарантії, що містяться в законі 
№ XI від 1987 року про правотворчість, та 
практики управління з використанням пе-
рерахованих положень» [15].

У вищезгаданому рішенні Конститу-
ційного суду в зв'язку з переглядом закону, 
що називається стисло «законом Зетині» 
за іменем депутата, який розробляв та за-
пропонував «відновлення справедливос-
ті», формулюється відповідь і на питання 
про те, чи слід змінити структуру будь-
яких специфічних умов, що впливають на 
діяльність державних або урядових орга-
нів. Це і є другий важливий елемент, який 
варто виділити.

Процитуємо відносно цього фрагмент 
з обґрунтування Конституційного суду: 
«Зміна строю відбулася на законній під-
ставі. Принцип легальності пред'являє 
правовій державі вимогу про безумовне 
дотримання норм, що стосуються самої 
юридичної системи. Конституція з полі-
тичних аспектів ввела революційні зміни, 
і фундаментальні закони були створені 
при дотриманні правотворчих норм ста-
рого правопорядку формально бездоган-
но, звідси виникає і їх обов'язкова сила. 
Старе право залишилося в силі. У відно-
шенні дійсності немає різниці між правом 
«до» і «після Конституції». «З цієї точки 
зору легітимність різних систем минулого 
п'ятдесятиріччя є категорією індиферент-
ною, яку неможливо тлумачити на під-
ставі конституційності правових норм. 
Незалежно від часу її появи кожна діюча 
правова норма повинна відповідати новій 
Конституції. Визначаючи, що дотриму-
ється конституційності, право не має двох 
прошарків, двояких критеріїв. Час по-

яви юридичної норми може мати значення 
лише постільки, поскільки при вступі в 
силу нової Конституції старі правові нор-
ми могли стати антиконституційними».

Конституційний суд з погляду перевір-
ки дотримання конституційності розмеж-
овував поняття легальності та легітимнос-
ті, що було мудрим рішенням. Змішування 
цих понять може завести дуже далеко.

Третій специфічний елемент практи-
ки Конституційного суду, який фігурує в 
декількох його рішеннях, все ж найбільш 
ясно проявляється в рішенні № 23 від 31 
жовтня 1990 року, декларує антиконсти-
туційність страти [16]. Обставина насам-
перед приводиться в якості обґрунтуван-
ня рішення і полягає, зокрема, в тому, що 
згідно з текстом 2-го абзацу §8 Конститу-
ції, який мав силу в момент прийняття рі-
шення, «норми, що стосуються основних 
прав і обов'язків, в Угорській Республіці 
встановлюються законом, який, однак, не 
може обмежувати істотний зміст осно-
вного права». Цьому суперечать усі статті 
Кримінального кодексу, які приписують 
смертну кару, що можна логічно і «методо-
логічно» легко витлумачити на основі тек-
сту Конституції. Справа у тім, що статті 
закону, що стосуються позбавлення життя 
і людської гідності шляхом смертної кари, 
не тільки обмежують істотно зміст осно-
вних прав – на життя і людську гідність, 
але допускають повне і беззаперечне зни-
щення життя, людської гідності та права, 
що їх гарантує Основний закон.

Прихильники т.з. паралельного по-
гляду, які погоджуються з рішенням Кон-
ституційного суду, але іншим чином ар-
гументують, у своїм обґрунтуванні йдуть 
далі офіційного тлумачення та заявляють, 
що держава, користуючись своєю карною 
владою, не має права позбавити людини 
життя і людського достоїнства через те, 
що у цієї особи немає права самовільно 
втрутитися в порядок цінностей, які охо-
роняються Конституцією. Самовільно – 
тому що людина і її достоїнство в ієрархії 
цінностей випереджають всі інші, тому 
що мова йде про джерело, вихідні точки і 
основи прав людини, тобто про цінності, 
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порушити або вилучити які не дано на-
віть праву.

Однак з погляду нашої проблеми най-
важливішою є мотивація судді КС Л. 
Шойома, згідно з якою «право на життя і 
людську гідність в силу своєї специфіки 
необмежено апріорі». В обґрунтуванні, що 
привів його до цього висновку, говорить-
ся, що «вихідною точкою» є Конституція 
загалом. Конституційний суд повинен про-
довжувати роботу над тим, щоб у своїх тлу-
маченнях формулювати основні принципи 
Конституції, які містяться в ній, своїми 
судженнями створювати взаємопов'язану 
систему, яка – як «невидима конституція» 
– служить надійним мірилом конституцій-
ності поки тільки Конституції, часто змі-
нюваної під впливом актуальних політич-
них інтересів, але можна вважати, що саме 
тому вона не буде суперечити новій Кон-
ституції, що створюється. У цьому про-
цесі Конституційний суд має право вільно 
вирішувати доти, поки він залишається в 
рамках конституційності.

Безсумнівно, що в цій думці ясно про-
являється обвинувачений багатьма полі-
тиками та юристами «активізм Конститу-
ційного суду», якими характеризувалися й 
інші рішення Конституційного суду Угор-
ської Республіки.

У зв'язку з практикою будь-якого су-
дового органу, що здійснює конституцій-
не правосуддя, будь то Верховний суд, як 
це має місце, наприклад, у Сполучених 
Штатах, Канаді, Індії та інших країнах, 
або спеціальний конституційний суд, як 
у більшості європейських країн, ведуться 
довгі дискусії про обов'язковість «само-
обмеження» або допустимій мірі «активіз-
му» конституційного правосуддя.

Аналіз практики угорського Конститу-
ційного суду, дані відповідної іноземної 
юридичної літератури за цією темою під-
тверджують правдивість висловлювань 
з цього приводу Л. Шойома. Лише ще 
раз зазначимо, що обставини народжен-
ня Конституції і створення конституцій-
ної правової держави дозволили досягти 
компромісу дуже різноманітних, діаме-
трально протилежних інтересів, політич-

них прагнень і поглядів, але залишили 
фахівцям Міністерства юстиції так мало 
можливостей і часу для послідовної об-
робки тексту і викорінення його протиріч 
і недоліків. Тому виникла нагальна потре-
ба у тлумаченні Конституції Конституцій-
ним судом на підставі принципів, прийня-
тих Державними зборами в березні 1989 
року. Додамо, що конституційне право-
суддя «активістського» характеру завжди 
пов'язано з історичними ситуаціями, отже, 
і активістський підхід – у залежності від 
запитів суспільства і права – може бути ін-
тенсивніший або слабкіший, на деякий час 
він навіть може зникнути.

В Угорщині, де конституційне право-
суддя не має традицій – хоча згідно з 
прийнятим у 1711 році законом судам не 
дозволялося застосовувати в своїй прак-
тиці постанови, що суперечать законам – 
більш того, де перша писана конституція 
практично була майже повною адаптацією 
Конституції СРСР 1936 року, докорінно 
відрізнялася від колишньої, майже тисячо-
літньої «неписаної» угорської конституції 
і до того ж не була схожа на правовий до-
кумент, а скоріше за все це була політич-
на програма, з якою ні органи судочин-
ства, ні громадяни не знали, що робити. 
Так що навряд чи можна було уникнути 
спроб політичного керівництва країни до-
сить «вільно» ставитися до оприлюдненої 
в 1989 році (закон № XXXI) Конституції 
і її подальших модифікацій, що носили 
відверто правовий характер, і могли до-
стойно служити правовій основі судочин-
ства. Незважаючи на те, що в угорсько-
му конституційному праві вже сторіччя 
традиційно знаходить вираження вимоги 
конституційності (приписи Золотої булли 
1222 року і право угорської знаті проти-
стояти «антиконституційному» правлін-
ню короля Андраша), однак, окрім права 
протистояння, процедури гарантії захисту 
конституційності тут не було сформульо-
вано.

З огляду на те, що в угорській полі-
тичній культурі емоції завжди відігравали 
роль, причому в окремих випадках досить 
значну, то невипадково певні політичні 
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сили намагалися налаштовувати суспіль-
ство проти Конституції і Конституційного 
суду. Дані дві інституції звинувачували в 
«сталінізмі» або «збереженні комуністич-
ної влади», ці нападки здійснювалися як 
на певних осіб, так і на суддів Конститу-
ційного суду.

Політичні нападки на Конституційний 
суд у чималій мірі можна було пояснити і 
тим величезним відставанням негативних 
угорських традицій від європейської полі-
тичної та правової культури. Ті принципи, 
які з суспільно необхідним «активізмом», 
спрямованим на розкриття «невидимої 
конституції», сформулював Конституцій-
ний суд, викристалізувалися і були при-
йняті в ході розвитку європейського права. 
Отже, мова йде не про те, ніби в своєму 
«активізмі» Конституційний суд вдавав-
ся до якихось моральних, позаправових 
принципів і таким шляхом піддавав реві-
зії правотворчість, засновану на принципі 
більшості, який прийнятий у всіх пред-
ставницьких демократіях, намагався ану-
лювати волю більшості. Хоча ще не дове-
дено, що правда завжди на боці більшості і 
що більшість не може бути тираном.

Суть у тім, що правотворчість і полі-
тична діяльність повинні поважати право-
ві принципи, вироблені в ході історії і які 
відображають цінності, накопичені люд-
ством і прийняті в міжнародному масшта-
бі. В організаціях міжнародного співтова-
риства вже не тільки діють ці принципи, 
на них базується правове регулювання, які 
не тільки прийняті відповідно до 1-го аб-
зацу § 7 Конституції Угорської Республіки, 
а й обов’язкові для забезпечення гармо-
нізації прийнятих країною міжнародних 
зобов’язань з вітчизняним правом, але 
створені контрольна і судові організації, 
які покликані забезпечувати дотримання 
цих принципів і норм, що на них ґрунту-
ються. Як відомо, Угорська Республіка 
XXXI законом від 1993 року приєднала-
ся до підписаної 4 листопада 1950 року в 
Римі Європейської конвенції про захист 
прав людини і основних свобод. Отже, ті 
положення, які містяться в конвенції і про-
токолах до неї, обов’язкові для населення 

і державних інституцій країни, як і визна-
ння правових повноважень і рішень Євро-
пейського суду з прав людини (Страсбург). 
Безсумнівно, що в результаті підписання і 
оприлюднення даної конвенції та доданих 
до неї протоколів Угорська Республіка, як 
і будь-яка інша країна, що бере на себе по-
дібні зобов’язання, значно обмежила свій 
суверенітет, адже в результаті громадяни 
можуть звертатися в міжнародний суд з 
позовом проти власної держави. Однак 
такий шлях до інституційно оформленого 
і юридично регламентованого функціону-
вання європейського і глобального між-
народного співтовариства є правильним, 
хоч він може призвести до подальших 
обмежень суверенітету. Таким чином, не-
можливо виключити і того, що створення 
й функціонування демократичних інсти-
тутів у окремих країнах з певних аспектів 
дійсно може носити характер «примусової 
демократії», якщо ці країни не хочуть віді-
рватися від міжнародного співтовариства 
(що, природно, могло б мати непередба-
чені економічні та політичні наслідки для 
даної країни).

Зовнішній, судовий контроль здійсню-
ється прийнятими в Угорщині міжнарод-
ними правовими нормами – якщо і не ви-
ключно, то все ж переважно – насамперед 
щодо прав людини шляхом визнання пра-
вових повноважень міжнародного суду. Ця 
обставина і сама по собі вказує на те, що 
правам людини і громадянина надається в 
Конституції особливе значення, що, втім, 
було задекларовано як мету в процесі роз-
робки Конституції в 1989 році (це було за-
значено в дискусії про принципи консти-
туційного регулювання вже на засіданні 
Державних зборів у березні 1989 року) і 
проявилося в принципах правового регу-
лювання, а пізніше в змінах Конституції, 
що орієнтуються на людину і громадяни-
на. Про проведену діяльність угорсько-
го Конституційного суду можна скласти 
статистику, яка базується на змісті його 
рішень. Предметні покажчики опублікова-
них рішень підтверджують думку тих, хто 
вважає, що в Угорщині, як і в конститу-
ційному правосудді західноєвропейських 
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країн, найважливіша частина діяльності 
Конституційного суду є захист основних 
прав і проблем правової гарантії, розроб-
ка їх істотного і менш пов’язаного із сут-
тю змісту, більш того, чимало постанов 
(на перший погляд, що не відносяться до 
цього кола) побічно (в даному випадку і 
прямо) пов’язані саме із захистом прав 
людини та громадянина, з роз’ясненням 
кордонів державної влади на підставі Кон-
ституції.

Необхідно зазначити, що вже саме ви-
значення змісту і наслідків правової дер-
жавності містить у собі важливість право-
вої безпеки, заснованої на конституційних 
нормах, і є неодмінною умовою здійснен-
ня всіх подальших основних прав. Аналіз 
рішень Конституційного суду з питань 
захисту основних прав зробив угорський 
учений-юрист Секфю [17]. Виходячи з 
цього основного принципу, Конституцій-
ний суд послідовно прагне відповідно до 
європейських норм тлумачити і захищати 
гарантовані Конституцією права людини 
й громадянина, до чого його зобов'язує і 
практика Страсбурзького суду.

Слід вказати і на те, що в іноземній спе-
ціальній літературі – при дещо соціологіч-
ному підході – конституційне право трак-
тується як процес, як безперервний потік 
авторитарних рішень спільноти, реальне 
значення якого визначається кардинальни-
ми протиріччями сучасного суспільства, 
його антиномії і колективних рішень, які 
криються в цих конфліктах. З цього погля-
ду наявний текст Конституції стає друго-
рядним, маргінальним, рідко контролює, а 
тим більше визначає колективні рішення. 
Тому згодом стане можливим, незважаю-
чи на вербальні відмінності відповідних 
конституційних текстів, систематизувати 
і класифікувати казуальне право найваж-
ливіших правових систем світу відповідно 
до методів порівняльного правознавства, 
завдяки чому національні верховні суди 
шляхом ототожнення і застосування пра-
вових постулатів можуть сприяти колек-
тивним рішенням, що зачіпають «суспіль-
ні та економічні проблеми нашого часу».

На основі всього сказаного, навіть 

якщо ми і не приймаємо цю позицію з 
усіма її крайнощами, безсумнівно, що 
конституційні суди можуть зіграти дуже 
важливу роль в адаптації права більш ши-
рокого міжнародного співтовариства, при 
впровадженні різних, але пов'язаних з то-
тожними проблемами правових принципів 
в національні правові системи, при збли-
женні цих систем.

Конституційний суд у своїй діяльності, 
що проводиться відповідно до принципів, 
включених до програм усіх політичних 
партій, що пройшли в Державні збори у 
результаті виборів 1990 року, а також і в 
урядовій програмі, сприяє європейській 
інтеграції Угорщини та утвердженню 
угорської правової системи.

Однак, може легко трапитися, що така 
діяльність буде частково суперечити дея-
ким міркування, які включені до партій-
них програм, можливо, навіть і в урядовій 
програмі. З огляду на вже згадані чинники, 
особливо обставини розробки Конститу-
ції, умови, що впливають на розробку про-
грам політичних партій, початкові відмін-
ності між правлячими коаліційними пар-
тіями і наступні події в їх житті, а також 
труднощі створення і функціонування сис-
теми інститутів, що виникли саме внаслі-
док змін минулих років і в зв'язку з непе-
редбаченими взаємозв'язками внутрішньої 
і зовнішньої обстановки, не дивно, що ста-
виться під питання занадто інтенсивна і рі-
шуча робота Конституційного суду, більш 
того, питання навіть ставиться так: а яка ж 
в Угорщині демократія – «парламентська 
чи конституційно-суддівська»?

Уже вказувалося на те, що ці питання 
виявляються як у поглядах кількох фруст-
рованих «правотворців», які не розуміють 
навіть ні конституційності, ні традицій 
старого угорського публічного права, так і 
в поведінці їх політичного оточення, і – що 
характерно для багатьох явищ угорської 
політичного життя – з емоційною мотива-
цією.

У свою чергу О. Гамільтон, виходячи 
з логіки першої американської письмової 
конституції, в №78 журналу «Федераліст» 
передбачав «активістську» роль Верхов-



47

 Теорія та історія держави і права

ного суду, яка була сформована пізніше, 
і писав про суддівську організацію (най-
менш небезпечну галузь влади) як про ін-
ститут, який гарантує конституцію і який 
слід наділити правом оголошувати недій-
сними закони, що суперечать конституції 
[18, с. 523-524] Така роль дійсно витікає 
з сучасного розуміння парламентарної 
демократії, в якій все більшого значення 
набувають права меншин (будь то навіть 
політичні меншини), тобто тих, чиї права 
виразно протистоять правам більшості, і 
саме тому їх захист можна довіряти тільки 
суду і ні в якому разі не більшості.

Все менше природним стає і те, що 
парламентська більшість, хоча б на один 
цикл, але все ж отримує майже необме-
жені повноваження на формування полі-
тики країни. Особливо неприродне таке 
становище, якщо врахувати, що партійні 
програми, які служать основою обрання 
депутатів, хоча насправді їх значення об-
межене, в силу необхідності мають досить 
загальний характер і багато їх елементів 
протягом циклу застарівають (можливо, 
що і початкові концепції були помилкови-
ми). Отже, конституційне правосуддя по-
бічно забезпечує участь у механізмі влади 
і такі групи, які іншим шляхом не змогли 
б захистити свої права. Значить, зростає 
роль КС і з погляду здійснення плюраліз-
му. Для реалізації поняття плюралізму по-
трібно багато каналів, через які громадя-
ни, які шукають допомоги уряду, можуть 
проникнути в його систему.

Нарешті, слід відповісти ще на два пи-
тання: яку роль зіграло функціонування 
угорського Конституційного суду на само-
му початку розбудови незалежної держа-
ви, в розвитку права і які відносини скла-
лися у нього з двома урядами, яких торка-
лася його практична діяльність – з урядом 
М. Немет і з коаліційним урядом Й. Ан-
   талл, що приступив до виконання обо в'яз-
ків 23 травня 1990 року. Що стосується пер-
шого питання, відповідь зрозуміла: роз-
виток права, точніше, правотворчість не 
входить у завдання Конституційного суду. 
Відомо і те, що Конституційний суд «не 
може вплинути на те, коли і у яких сфе-

рах буде здійснене правове врегулювання 
парламентом» У той же час закон дає Кон-
ституційному суду повноваження закли-
кати законотворчий орган в обов'язковому 
порядку і у встановлений судом строк роз-
робити правові норми із певного кола пи-
тань. Це випадки, коли Конституційний 
суд визначає «порушення Конституції по 
бездіяльності». Такі прецеденти в прак-
тиці Конституційного суду вже були, але 
є і приклади того, що зобов’язаний – у да-
ному випадку Державні збори – не вико-
нав доручення в призначений термін. (Так 
сталося, наприклад, з законом про засоби 
масової інформації. Суть у тому, що в рі-
шенні № 37 від 10 червня 1992 року Кон-
ституційний суд закликав Державні збори 
до 30 листопада 1992 року створити закон 
або закони про нагляд «над суспільним те-
лебаченням і радіомовленням, про видачу 
дозволів на функціонування комерційних 
радіостанцій і телекомпаній, про запобі-
гання появи інформаційних монополій в 
галузі телебачення і радіомовлення». Та-
кий закон або закони довгий час не були 
створені).

Однак факт порушення Конституції, 
що виявляється в бездіяльності, можна 
встановити не тільки по відношенню до 
Державних зборів, а й до інших органів, 
що займаються правотворчістю, напри-
клад, органи самоврядування. Природно, 
Конституційний суд приймав і рішення, 
що зачіпають ці органи і зобов'язують їх 
до правотворчості. Конституційний суд 
виконав серйозне завдання і в сфері розви-
тку права, анулювавши правові норми, які 
порушують Конституцію, прийняті ще до 
її вступу в силу.

Постає питання: іншою була б угорська 
правова система, не будь Конституційного 
суду? Попри те, що, як уже згадувалося, 
Конституційний суд не уповноважений 
займатися законотворчістю, відповідь все 
ж таки позитивна: так, вона була б іншою. 
Насамперед не було б правових норм, роз-
роблених у зв'язку зі встановленням по-
рушення Конституції за бездіяльністю, 
більш того, ті правові норми, що порушу-
вали Конституцію, стали б частиною угор-
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ської правової системи, тим самим від-
даливши її від принципів, що означають 
суть правової держави, її основні цінності. 
Державні збори й уряд навряд чи звернули 
б належну увагу на послідовний перегляд 
і виключення правових норм, прийнятий 
до початку діяльності названих органів, 
що порушували Конституцію. Нарешті, 
без Конституційного суду по-іншому був 
би сформульований зміст основних прав 
людини і громадянина. З цього погляду 
вельми повчальна практика в зв'язку зі 
скаргами в сфері конституційного права: 
завдяки ратифікації європейських кон-
венцій, пов'язаних з гарантуванням прав 
людини, вони стали частиною не тільки 
угорської правової системи, але практично 
і угорської Конституції.

Що ж стосується двох урядів, яких тор-
кнулася діяльність Конституційного суду, 
то в період першого уряду на чолі з М. Не-
метом (з огляду на те, що Конституційний 
суд приступив до виконання обов'язків 
1 січня 1990 року) було прийнято мало 
рішень. Важливий вплив, насамперед у 
результаті його значення для економічної 
політики, зробило рішення про скасу-
вання ретроспективного підвищення від-
соткових ставок за позиками, виданими 
державою на житлові цілі. Справа в тому, 
що скасований закон наказував підвищи-
ти раніше встановлені пільгові відсоткові 
ставки, посилаючись насамперед на те, що 
за минулий період відсоткові ставки бан-
ківських позик різко збільшилися і різни-
цю між спочатку встановленими і чинни-
ми в даний час вимушена була покривати 
банкам держава, тим самим прискорюючи 
темпи зростання тягаря, що лягає на бю-
джет, тим більше, що воно означало вели-
чезну суму, на що Міжнародний валютний 
фонд виступив з претензією, визнавши 
надмірним таке перевантаження обсягу 
бюджетних витрат на соціальні потреби. 
Пославшись на принципові процедурні 
порушення Конституції, Конституційний 
суд своїм рішенням № 5 від 9 квітня 1990 
року скасував закон про податок з відсо-
тків. Правда, під час переговорів з МВФ 
це поставило уряд у невигідне становище, 

зате завдяки саме цьому рішенню громад-
ської думки стало ясно, який авторитет 
має Конституційний суд, що не залежить 
ні від уряду, ні від парламенту.

Цей авторитет ще більше зміцнив уже 
згадане рішення №21 від 1990 року з юри-
дично сформульованого, але політичного 
питання, і хоча постановка питання була 
абсолютно нейтральною, знаючи обста-
вини, потрібно визнати, що це рішення 
безсумнівно закріпило позицію прем'єр 
міністр, а не одного з його партнерів по 
коаліції. Однак якщо розглянути рішен-
ня Конституційного суду, що протистоїть 
прагненням уряду або парламенту (осо-
бливо законам, прийнятим за пропозиці-
єю правлячої партії), то зовсім не можна 
стверджувати, що він перетворився на 
якусь «проурядова» установу. Навпаки, з 
серйозними нападками на нього наступав 
якраз представник правлячої партії або 
партій з близькими їй ідеологіями. Від 
імені уряду кілька разів виступав з претен-
зіями міністр юстиції, але проти існування 
або діяльності Конституційного суду не 
виступали ні уряд в цілому, ні прем'єр-мі-
ністр.

Це можна констатувати попри те, що 
Конституційний суд, як уже вказувалися, 
рішуче протистояв прагненням окремих 
міністерств, центральним державним ор-
ганам видавати норми, які кваліфікуються 
як «правові», що «містять правові дирек-
тивні записки, циркуляри, розпорядження 
керівництва та інших неформальних юри-
дичних тлумачень». Ця практика протирі-
чила положенням закону про правотвор-
чість №XI від 1987 року. Конституційний 
суд у рішеннях №28 від 30 березня 1992 
року і № 60 від 17 листопада 1992 року 
оголосив таку практику антиконституцій-
ною. Ці рішення, мабуть, не отримали від-
повідного відгуку, хоча мали дуже важли-
ве значення, з огляду на те, що тільки з їх 
допомогою можна було утримати в рамках 
конституційних гарантій нетолерантність 
по відношенню до «повільності» право-
творчої діяльності, обсяг якої в ході змі-
ни ладу в силу необхідності було значно 
збільшено. Конституційний суд сформу-
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лював це так: «Такі директиви, випущені 
за недотримання положень про правові га-
рантії, які містяться в законі, легко можуть 
стати засобом керівництва, який замінює 
правове регулювання, ущемляє дію право-
вих норм, а це несумісне з вимогами пра-
вової державності».

З викладеного випливає, що конститу-

ційне правосуддя, мабуть, «несприятливе» 
для будь-якого парламенту і уряду, й все ж 
воно, безумовно, необхідне з погляду за-
хисту прав людини і конституційного по-
рядку. Його право на існування і необхід-
ність довела й діяльність угорського Кон-
ституційного суду на початку розбудови 
правової, демократичної держави.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В історико-еволюційному розвитку су-

спільства і держави змінювалися уявлення 
про правові явища і поняття, що потребує 
в наш час напрацювань новітніх методоло-
гічних підходів до їхнього визначення. 

Науковці-правники не залишають поза 
увагою питання ролі правових парадигм 
у розвитку правової системи держави. До 
цього часу піддаються детальному вивчен-
ню як самі правові парадигми в їх класич-
ному розумінні, так і окремі їх структурні 
елементи.

Саме з таких причин серед науков-
ців не здобуто одностайності у розумінні 
елементної будови правових парадигм, а 
представлені дефініції цього поняття ви-
ходять далеко за межі правової науки, за-
лишаючи в такий спосіб надто широке 
поле для дискусій.

Послуговуючись відомими загально-
науковими підходами до розв’язання цієї 
проблеми, видається доцільним висловити 
власне бачення з цього питання. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженню проблем, пов’язаних із ви -
вченням ролі правових парадигм у роз вит-
ку правової системи держави,  присвяти ли 
свій доробок такі вчені: Козюбра М. І., 

Кельман М. С., Берман В., Андрущенко В., 
Шемшученко Ю. С., Фейерабенд П., Тім 
Найт, Сухонос В. В., Нерсесянц В. С., Пар-
хоменко Н. М., Колодій А. М., Томас Кун, 
Капра Ф. та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 

На сьогоднішній день залишаються 
не повною мірою вирішеними проблеми 
щодо розуміння природи і значення пра-
вових парадигм, їх зв’язків із практичною 
реалізацією повноважень держави в галузі 
законотворення. 

Оприлюднені наукові концепції щодо 
дефініції поняття «правові парадигми» 
викликають неоднозначне ставлення до 
оцінки ролі загальнонаукових теорій як 
інструментів розбудови правової системи 
України.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження ґенези 

правових парадигм, здійснення аналізу 
наукових теорій, якими супроводжують-
ся процеси розроблення нових законів, а 
також удосконалення існуючих на осно-
ві врахування в законотворчій діяльності 
здобутків вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців-правників.
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Аналізуючи правові концепції на пред-
мет відповідності «духу часу», слід врахо-
вувати, що різкі збурення і коливання еко-
номічної ситуації ставали приводом для 
висунення різних, часто не виважених і 
не перевірених повною мірою на практиці 
теорій, які, на перший погляд, вважались 
такими, що відповідають сучасним і пер-
спективним завданням.

Так намітилась тенденція до виокрем-
лення з цивільного права самостійних 
правничих галузей. Це можна розгляда-
ти двояко: з одного боку, як невідповідну 
практиці потребу, тому що такий процес 
у певний спосіб лише затінює особистіс-
ні причини, виділяючи з теорії держави і 
права правові дисципліни як самодостатні, 
наприклад, соціологію права та порівняль-
не правознавство, вбачаючи в них тільки 
окремі напрями наукових досліджень. 

З іншого боку, це свідчить про розвиток 
концепції держави і права й прогрес у роз-
витку сучасного українського суспільства, 
що стало на шлях демократичної еволюції 
в правовій науці зокрема.

У прийнятій Конференцією ООН де-
кларації зазначено, що неможливо дати 
всеосяжне визначення поняття «право-
ві парадигми», яке б об’єднало всі наявні 
підходи до досліджуваної проблематики. 
В юриспруденції багато понять не мають 
однозначного тлумачення, а критерій їх-
нього застосування наближається скоріш 
до інтуїтивно індивідуального; і це попри 
те, що найважливішою вимогою, яка ста-
виться до наукової термінології, є одно-
значність, сувора регламентованість ви-
користання, ясність розуміння, стійкість, 
сумісність з усім комплексом застосовува-
них у правовій науці термінів [1].

Упровадження терміна «правові пара-
дигми» потребує певної дослідної вива-
женості й обережності, якої слід дотри-
муватися у зв’язку з наявністю в правовій 
науці і практиці різних термінологічних 
утворень, що за етимологією введені в 
науковий обіг з інших наук, таких як, на-
приклад, «правова матерія», «правова 

енергія», «правова ентропія» та ін. До та-
ких схожих термінологічних новоутворень 
вдаються у тих випадках, коли неможливо 
встановити ту специфічну новацію, яка 
розкривається або з’являється у процесі 
наукових досліджень правових явищ. 

Чітке розмежування походить у дано-
му випадку з сукупності проблем з роз-
поділу наукового і ненаукового, оскільки 
суб’єктом сприйняття концепції, яка бажає 
стати правовою парадигмою, може бути 
лише правове наукове співтовариство.

Дослідження ґенези поняття «пара-
дигма» відсилає до давньогрецької філо-
софії, де склалося її логічне визначення, 
яке у сучасній філософсько-правовій науці 
трактується як таке, що обумовлюватиме 
характер вияву, маніфестації, демонстру-
ючи таку особливість, як залишатися при 
цьому поза дією [2; 3]. 

Слід зауважити, що дефініція «пара-
дигма» широко використовувалася у пла-
тонічній і неоплатонічній філософії в сис-
тематизованому викладі певного вищого 
трансцедентного зразка, що встановлював 
структуру і форму матеріальних речей [4]. 

Античний період і епоха Середньовіч-
чя використовували поняття парадигми 
для характеристики реального і духовного 
світів, і тому саме в ці періоди парадигма 
мала вузьке значення: так називали тео-
рію, що бралась за взірець як методологія 
у розв’язанні певного типу завдань і на 
означення деякої проблематики. 

Беручи до уваги концепції класичного 
періоду розвитку філософії і середньо-
вічної схоластики, можемо зробити уза-
гальнення, що парадигма – це невиявлена 
система уявлень, що не піддається прямій 
рефлексії структурованої реальності, яка 
завжди залишається прихованою, однак 
встановлює фундаментальні пропорції 
мислення людини і людського буття.

У методологію історії науки поняття 
«парадигма» ввів представник філософії 
позитивізму Г. Берман [5], розуміючи під 
цим терміном певні загальні принципи і 
стандарти методологічного дослідження. 

У сучасний період поняття «парадиг-
ма» знайшло широке застосування в на-
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уковій літературі, й насамперед у природ-
ничій сфері, втім з часом набуло достатньо 
широкого застосування і в інших галузях 
знань – гуманітарних науках, у вигляді 
різних інтерпретацій, хоча й достатньо су-
перечливих. 

Такий перебіг можна пояснити тим, 
що ці розбіжності пов’язані із суто об’єк-
тивними складнощами, пов’язаними з 
трансформацією певних дефініцій із тех-
нічної аргументації до гуманітарної сфери.

Як стверджують більшість дослідни-
ків, серед яких Карл Поппен [6], Коен Л. 
[7], Найт Т. [8], Фейерабенд П. [9], будь-
які паралелі у цьому контексті не ведуть 
до однозначного трактування суто філо-
софського поняття «парадигма».

На наш погляд, причина цього поля-
гає у конкретиці технічних понять і в аб-
страктності гуманітарної термінології. Як 
приклад, можна навести велику кількість 
підходів до таких понять, як «праворо-
зуміння», «правова система», «правовід-
носини», «правова категорія», «правова 
ідеологія», «правова істина», «правовий 
принцип», «громадянське суспільство», 
«національна ідея» та ін. 

В юриспруденції поняття «парадигма» 
почали застосовувати порівняно недавно: 
у 1990-х роках цю дефініцію стали широко 
використовувати за межами філософських 
категорій, зокрема в економіці, праві, пе-
дагогіці та ін. 

У вітчизняній концепції держави і права 
термін «парадигма» традиційно визнача-
ють як систему теоретико-методологічних 
та аксіологічних настанов, що беруться за 
зразок у розв’язанні проблем наукового 
співтовариства. 

Зауважимо, що сучасне трактування 
терміна «парадигма» застосовується у 
значенні, яке розробив Томас Кун у пра-
ці «Структура наукових революцій». На 
його переконання, наука розвивається у 
результаті науково-технічних революцій, 
у фундамент яких покладено саме зміни 
парадигми.

В авторській передмові Т. Кун дає таке 
визначення: «парадигми – це визнані усім 
загалом наукові досягнення, які протягом 

історичного часу надають науковому спів-
товариству модель постановки проблем і 
їхнього вирішення» [10]. 

З огляду на предмет нашого досліджен-
ня можна стверджувати, що правова наука 
також являє собою органічне поєднання 
статики – як результат пізнання, і динаміки 
– як діяльність, що забезпечує такі наявні 
знання, й водночас діяльність із викорис-
тання наявних правових знань у досягнен-
ні новітніх науково-правових результатів. 
Будь-яке пояснення змісту правової науки 
без урахування органічних зв’язків згада-
них вище елементів виявиться неповним і 
однобоким. 

Проведений аналіз рівня дослідженос-
ті поняття «парадигма» показує, що мно-
жинність підходів спричинили неодноз-
начність у використанні цього терміна, а 
різноманітність дефініцій не сприяє його 
однаковому розумінню. 

Так, М. Томпсон під парадигмою розу-
міє висхідні концептуальні схеми, способи 
постановки проблем і методи досліджен-
ня, які панують у науковому середовищі 
певного історичного періоду [11, с. 134 ].

Ф. Капра, узагальнюючи визначення 
наукової парадигми Куна, поширив його 
на соціальну парадигму і запропонував 
таке трактування: парадигма – це сукуп-
ність понять, цінностей, уявлень і практик, 
на основі яких співтовариство організовує 
само себе [12, с. 21].

Порівнюючи думки науковців, можна 
дійти висновку, що парадигмою є уста-
лений еталон мислення, сукупність онто-
логічних переконань, ціннісних настанов, 
схем вирішення типових завдань, що за-
безпечують безперервність наукової світо-
глядної традиції. 

Отже, парадигмою можна вважати сис-
тему уявлень, провідних концептуальних 
настанов і та ін., що характерні для певно-
го історичного етапу розвитку науки, куль-
тури і цивілізації загалом.

У контексті нашого дослідження науко-
вий інтерес викликає думка Р. Будона, який 
вважає правову парадигму сумою більш-
менш пов’язаних між собою теоретичних 
орієнтацій, що слугує тим стрижнем, який 
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об’єднує у пошуках різних дослідників, 
що працюють у межах однієї правової на-
уки і наукового напряму [13].

В «Юридичній енциклопедії» право-
ва парадигма трактується як висхідна 
концептуальна правова модель, як кон-
тур науково-правових концепцій, спосіб 
втілення певних перетворень і прогнозу-
вання їхніх можливих результатів. Науко-
ва парадигма є неодмінним компонентом 
політико-правових реформ і правових 
програм [14]. 

Таким чином, говорячи про різні пра-
вові парадигми, їхні загальнотеоретичні 
засади, можемо визначити їх як висхідні 
положення, які напрацьовуються і на які 
спирається правознавство.

Неабиякий науковий інтерес до даного 
питання спостерігається і в середовищі 
сучасних учених. Так Н. Пархоменко на-
зиває правовою парадигмою запропонова-
ний порядок розгортання правових катего-
рій у теоретичну царину [15]; В. Сухонос 
говорить про несправедливість тверджен-
ня про повну заміну традиційної право-
вої парадигми постмодерністською [16]; 
А. Колодій наголошує на впливі синерге-
тичної парадигми на правову сферу [17]; 
про парадигмальність правових концепцій 
згадує і М. Козюбра [18]. 

Класичну раціональну парадигму пра-
вового мислення і герменевтичну пара-
дигму виділяє і М. Кельман [19]; логічну 
парадигму правового судження пропонує 
Л. Заморська [20].

Наведені класифікації загальнотеоре-
тичних засад правових парадигм не дають 
вичерпної відповіді щодо гносеологічної 
складової правових парадигм. На нашу 
думку, поняття «правова парадигма» в 
правовій інтерпретації належить до філо-

софських положень, які можуть бути ви-
знані тільки після їхнього всебічного об-
ґрунтування.

Âèñíîâêè
Проведене у статті дослідження за-

гальнотеоретичного контексту поняття 
«правові парадигми» дає підстави при-
пустити, що виявленню загальнотеоре-
тичних засад правових парадигм сприяє 
історико-логічне пізнання права, тому що 
їх зміна є невід’ємною частиною історич-
ного процесу й обумовлена докорінними 
перетвореннями в суспільно-політичному 
розвитку в межах конкретного історично-
го періоду. 

З огляду на зазначене, пропонуємо таке 
визначення: правові парадигми – це су-
купність ідеалізованих елементів правової 
дійсності, а саме – принципів пізнаваль-
ної діяльності, теоретико-методологічних 
конструкцій, ціннісних філософсько-пра-
вових настанов і концепцій, які викорис-
товуються членами правового наукового 
співтовариства беззастережно й одностай-
но, та які становлять фундамент діяльнос-
ті таких правових наукових співтовариств 
із набуття правових знань, і створюють 
певне бачення правової дійсності й право-
розуміння, детермінують еволюційну фазу 
формування правової системи, ґрунтую-
чись на концепції «дух часу».

Загальнотеоретичні засади правових 
парадигм розуміємо як сукупність теоре-
тико-методологічних і аксіологічних кон-
стант у праводіяльності, що обумовлює 
розвиток правової науки і вдосконалює 
практичні навички правника на основі 
різнобічного трактування законодавства, 
його змісту й наповнення, які домінують 
на різних історико-культурних етапах ево-
люції. 
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Óêðà¿íè òà Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü
В статті досліджуються моделі, роль і місце парламенту в державно-правовому процесі 

України та Республіки Білорусь. Зазначаються основні нормативно-правові акти, в яких закрі-
плені характеристики вищих законодавчих органів обох країн. Акцентується увага на основних 
відмінностях у характеристиках вищих органів державної влади, позитивних моментах розви-
тку парламентаризму в Республіці Білорусь і України. Узагальнюється практика, пропонуються 
на основі досвіду Республіки Білорусь варіанти вдосконалення парламентської моделі в Україні 
для побудови ефективної, демократичної, незалежної держави.
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В статье исследуются модели, роль и место парламента в государственно-правовом про-

цессе Украины и Республики Беларусь. Отмечаются основные нормативно-правовые акты, в 
которых закреплены характеристики высших законодательных органов обеих стран. Акценти-
руется внимание на основных отличиях в характеристиках высших органов государственной 
власти, положительных моментах развития парламентаризма в Республике Беларусь и Украи-
не. Обобщается практика, предлагаемая на основе опыта Республики Беларусь, варианты усо-
вершенствования парламентской модели в Украине для построения эффективного, демократи-
ческого, независимого государства.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблема бікамералізму набуває особ-

ливої актуальності в умовах розвитку де-
мократії, побудови економічно могутньої, 
незалежної, правової держави, де будуть 
враховуватися суспільні потреби і різ-
номанітні соціальні інтереси громадян. 
Особливої актуальності в контексті кон-
ституційної реформи (створення Консти-
туційної Асамблеї), на необхідності якої 
наголошує Президент України, набуває це 
питання. Саме на парламент, як показує 
міжнародна практика, покладена функція 
здійснення законодавчих повноважень. 
Під час аналізу ефективності, демократич-
ності, як свідчить практика, коли мова йде 
про бікамеральну структуру парламенту, 
законодавча функція в різних пропорціях 
фокусується на обидві палати, визначаю-
чи їх різне політико-правове призначення. 
Реалії XXI століття яскраво засвідчують, 
що кількісний показник бікамералізму 
має стійку тенденцію в світі до зростан-
ня. Двопалатні парламенти діють майже 
у всіх великих, економічно успішних, де-
мократичних країнах, окрім Індонезії, Ки-
таю, Пакистану, Південної Кореї, Туреч-
чини (структура конструкції парламенту 
Туреччини протягом історії змінювалася 
декілька разів). Як показують досліджен-
ня, характерним показником, що вказує 
на успішність, є те, що в більшості євро-
пейських унітарних державах успішно 
функціонують бікамеральні парламенти. 
Досвід розвинених, економічно процвіта-
ючих держав з бікамеральним парламен-
том у контексті ролі й місця парламенту 
в державно-правовому процесі Украї-
ни та Республіці Білорусь є актуальним, 
адже питання запровадження двопалатної 
структури парламенту в Україні доволі 
гостро дискусійне, неодноразово опиня-
лося у центрі уваги українських учених, 

політиків, державників. На необхідність 
наукового дослідження проблематики бі-
камералізму вказує недостатній стан її 
опрацювання вітчизняною юридичною 
наукою, різновекторність поглядів, полі-
тична заангажованість, фрагментарність 
досліджень, відсутність фундаменталь-
них комплексних досліджень. Зазначене 
свідчить про доцільність і необхідність 
подальшого наукового розроблення пи-
тань ролі й місця парламенту в державно-
правовому процесі.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питання становлення інституту пар-
ламенту, його ролі та місця в державно-
правових процесах України і Республіки 
Білорусь розглядався, вивчався, коменту-
вався провідними юристами, вченими, по-
літиками, експертами: А. Азнаром, А. Су-
харевим, О. Скрипнюком, А. Фадєєвим, 
В. Штихау, Ю. Шемшученком та ін.

Âèä³ëåííÿ íåâèð³øåíèõ ðàí³øå 
÷àñòèí çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Ознайомлення з сучасними наукови-
ми публікаціями дає можливість зробити 
висновок, що після 1996 року найважли-
вішим завданням Верховної Ради Украї-
ни стало створення ефективної правової 
системи, адаптованої до Основного За-
кону – новою юридичною моделлю полі-
тичної системи. Основними завданнями 
в цьому напрямку були корекція чинних і 
створення нових нормативних актів, згід-
но з діючою Конституцією, проведення 
парламентської, адміністративної, судово-
правової реформи, інтегрування законо-
давства України в законодавство Європей-
ського Союзу. Особливо для перехідного 
періоду розвитку демократичної держави 
Конституційна компетенція парламенту 
України є значною. Протистояння законо-

bodies of both countries are highlighted. It’s focused on the basic differences in the characteristics of 
the supreme bodies of state power, the positive aspects of the parliamentary development in Belarus and 
Ukraine. The practice of these two countries is generalized and is offered on the basis of experience of 
the Republic of Belarus different variants and options of improvement of the parliamentary model in 
Ukraine, due to development of effective, democratic and independent stale.

Keywords: parliament, bicameralism, Verkhovna Rada of Ukraine.
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давчої і виконавчої влади, перехід від од-
нієї політичної системи до іншої, так звані 
нові правила політичної гри, перерозподіл 
повноважень, на жаль, не призвели до ста-
більної, збалансованої системи удоскона-
лення функціонування законодавчої гілки 
влади, перспективи розвитку демократії, 
розбудови ефективної економічно мо-
гутньої, розвиненої держави в напрямку 
українського контексту.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Наведений вище перелік невирішених 

питань проблематики парламенту, його 
ролі й місця в державно-правовому про-
цесі, звісно, не може бути охоплений у ме-
жах цієї статті, тому, відповідно, автор ста-
вить перед собою досить конкретну мету – 
використання досвіду сусідньої унітарної 
держави Республіки Білорусь.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Єдиним представницьким органом і 
єдиним виразником суверенної волі наро-
ду, а також єдиним законодавчим органом 
держави згідно з Конституцією України, є 
Верховна Рада України [1, ст. 75] (Прези-
дент є представником держави). Цей орган 
України розвивається в дусі традицій і за-
кономірностей цивілізованих країн. У роз-
винених країнах сьогодні поступово від-
бувається еволюція політичної системи, 
яка пов’язана з парламентаризмом. Роль 
парламентів істотно трансформується в 
силу загальної демократизації суспільних 
відносин. Парламент об’єктивно є факто-
ром стабільності й суспільного прогресу. 
Звичайно, тенденція до сприйняття таких 
цінностей є характерною для українсько-
го суспільства, зокрема і Верховної Ради. 
Українське поняття парламенту в своїх 
основних рисах відображає елементи єв-
ропейської конституційно-правової спад-
щини.

Верховній Раді властиві, крім законо-
давчої, ще три функції: представницька, 
установча та контрольна. Отримавши 
«представницький мандат» на виборах, 
депутати зобов’язані втілювати суспільні 
інтереси через ухвалення певних законів. 

Таким чином, Верховній Раді необхідно, 
з одного боку, врахувати різні політичні 
позиції, а з іншого боку – досягти шляхом 
голосування реалізації загальної волі, по-
літичної єдності народу України.

Складною є проблема введення двопа-
латного парламенту (бікамералізму). Така 
структурна перебудова вимагає ретельно-
го дослідження. Перехід до двопалатного 
парламенту дасть новий поштовх парла-
ментаризму в Україні.

Слід погодитися з тими українськими 
дослідниками, відомими вченими, юрис-
тами, політиками, які на основі наукових 
досліджень і розвідок зазначають, що в Єв-
ропі бікамералізм став панівною моделлю, 
і як доказ тому, більшість європейських 
конституцій запровадили бікамеральні 
структури парламентів. Без удосконален-
ня моделі формування парламенту в кон-
тексті євроінтеграційного визначення на 
шляху до європейського вибору побудови 
держави Україна не може рухатися до де-
мократичних цінностей, побудови демо-
кратичної, правової держави, ефективного 
економічного, гармонійно-стабільного, 
розвиненого громадянського суспільства. 
Реалії сьогодення засвідчують, що кон-
ституційне конструювання бікамеральних 
парламентів Європи є зразком визнаних 
моделей бікамералізму. Отже, з погляду 
аналізу сучасної парламентської практи-
ки в умовах прогресивної глобалізації і 
викликів XXI століття такий досвід для 
України є найбільш цікавим і життєво 
важливим.

У даному сенсі доцільно навести твер-
дження авторитетного українського юрис-
та, вченого, практика В. Маляренка: «За-
яви про те, що двопалатний парламент 
може призвести до федералізації та роз-
паду держави, є лукавими. Жодна з дер-
жав з таким парламентом через це не фе-
дералізувалася, не розпалася і перспектив 
до того не має. Польща, Чехія, Румунія, 
Франція та багато інших унітарних дер-
жав, створюючи двопалатні парламенти, 
не лякали своє населення федералізацією 
або розпадом держави, бо знали, що цей 
аргумент не підтверджений історією і є ні-
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кчемним. Вони переконані, що двопалат-
ний парламент, навпаки, «цементує» дер-
жаву, сприяє наведенню в ній порядку. Що 
ж до демократії, то країни, які відходять 
від тоталітаризму, створюють двопалатні 
парламенти саме заради її утвердження. 
Сенат у країні – це показник демократії, 
гарант законності та захищеності, і тому 
небажання запровадити його означає ба-
жання законсервувати той безлад, який 
сьогодні є в Україні, оскільки він вигідний 
певним політичним силам. Аналіз даних 
щодо створення законодавчих органів вла-
ди в багатьох успішних країнах світу свід-
чить про те, що двопалатний парламента-
ризм залежить передовсім не від традицій, 
монархізму, федералізму чи унітаризму, а 
від прагматичних уявлень, від розрахун-
ку, від користі для держави такого інсти-
туту влади. Якби двопалатний парламент 
шкодив прагматичним французам в їхній 
унітарній державі чи німцям у їхній феде-
ративній державі, вони б давно позбулися 
його» [6].

Сьогодні реалії розвитку парламента-
ризму в Україні свідчать про гостру по-
требу виходу за межі парламентських по-
літичних криз і конфліктів у Верховній 
Раді. Варто зазначити, що у Верховній 
Раді, враховуючи різку різновекторність 
політичних сил, які там знаходяться, ці 
негативні процеси мають постійну тен-
денцію до розгортання, протистояння, ви-
никнення політичних криз. Необхідність 
розвитку українського конституціоналізму 
в руслі європейської традиції, важливість 
сталого розвитку відносин держави і лю-
дини у напрямку пріоритетності інтересів 
кожного громадянина й має бути ідеологі-
єю конституційної реформи, що повинна 
прогресувати у суспільній думці, політич-
них поглядах та ініціативах обраних на-
родних депутатів, державників, правників. 
Відповідно, ці важливі напрямки розвитку 
конституціоналізму, не можуть бути тіль-
ки справою політиків, це справжня всена-
родна справа особливої важливості.

Характерно, як показують досліджен-
ня, в незалежній Україні перший проект 
двопалатного парламенту пропонувався 

ще у проекті Конституції 1992 року (бі-
камеральна структура подавалася як аль-
тернатива монокамеральній). Практично, 
з того часу ідея бікамерального парламен-
ту в Україні, як складова конституційної 
реформи, час від часу відновлюється у 
суспільній думці, політичних ініціативах. 
На жаль, сьогодні існують різні погляди і 
думки стосовно актуальності, доцільності 
таких ініціатив. У багатьох випадках ру-
дименти радянської доктрини мислення, 
фрагментарне бачення й володіння пред-
метом і процесами міжнародної практики 
бікамералізму, часто помилкове уявлення 
про інтереси держави та громадянського 
суспільства й безпосередньо стратегічна 
панорама олігархічних кланів та інтересів, 
корупційна політична складова не дода-
ють об’єктивності в цьому питанні.

Як справедливо зазначає авторитетний 
учений, юрист, практик В. Маляренко: 
«Чому основні політичні сили в Україні не 
бажають двопалатного парламенту? Тому 
що вони не бачать своєї вигоди в ньому. 
Вони таким чином втрачають владу, свій 
вплив на процеси, які відбуватимуться 
в країні, оскільки не зможуть одночасно 
контролювати обидві палати. Створення 
двопалатного парламенту – це радикальні 
зміни в державному устрої. Вони боять-
ся цих змін. Тим часом, як видно з до-
свіду інших країн, народ України виграє 
від створення двопалатного парламенту, 
оскільки це основний ключ до розв’язання 
тих політичних, економічних і соціальних 
проблем, з якими Україна зайшла в глухий 
кут. Доки Україна не збагне, що система 
однопалатного парламенту вигідна лише 
партійним функціонерам, вона залишати-
меться убогою і сірою, а конфлікти, супер-
ечки та вибори будуть безконечними. Крім 
того, з урахуванням факту, що двопалат-
ний парламент існує в більшості успіш-
них і гідних поваги країн світу, Україна, не 
створивши такого парламенту, ототожню-
ватиметься в цьому плані з країнами від-
сталими, малорозвиненими і навіть тота-
літарними» [6].

Але вищесказане не буде впроваджене 
без відкритості, прозорості влади, що є од-
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нією з найважливіших проблем. Суспіль-
ство зацікавлене у володінні інформацією 
про діяльність владних структур, що є їх 
прямим конституційним правом. Депутати 
мають надавати звіти про те, як виконують 
свої обіцянки і доручення виборців.

В умовах сучасної Білорусі в інститу-
ціональному плані найбільш виправданою 
є двопалатна система законодавчої вла-
ди. Пріоритетний напрям удосконалення 
цього інституту в Білорусі – збільшення 
реального обсягу його повноважень, пе-
ретворення трибуни парламенту в справ-
жній форум для розробки та обговорення 
стратегії розвитку країни, всіх ключових 
складових внутрішньої і зовнішньої по-
літики держави. Надзвичайну важливість 
має розширення функцій контролю Парла-
менту за державними інститутами і взага-
лі всієї виконавчої влади. Істотне значення 
набуває вплив Парламенту на виконавчу 
владу. Насамперед логічно виникає питан-
ня про право парламенту, з чітко окресле-
ними механізмами регулярно заслухову-
вати доповіді та звіти представників ви-
конавчої влади щодо їх програм і викона-
ної роботи. Наступний елемент – реальна 
можливість створювати спеціальні комісії 
та проводити розслідування діяльності ви-
щих посадових осіб. Найважливіший крок 
– передача Парламенту права призначати 
голову Національного банку. Контрольні 
функції Парламенту істотно розширилися 
б при переході до нього права призначення 
голови Державного контролю та Генераль-
ного прокурора. Бажано, щоб призначення 
Ради Міністрів відбувалося після узго-
дження з вищим законодавчим органом. У 
результаті були б найбільшою мірою до-
сягнуті необхідні суспільству стабільність 
і узгодженість внутрішньої й зовнішньої 
політики держави.

Парламентаризм у Білорусії пройшов 
у своєму зародженні та становленні низку 
етапів, в яких по-різному визначалася роль 
представницького і законодавчого органу 
країни.

Традиції парламентаризму в Республіці 
Білорусь сягають у глибину століть. Пред-
ставницькі інститути у вигляді ради ста-

рійшин і Віче існували вже в перших про-
тотипах білоруських держав – Полоцьке, 
Туровське і Смоленське князівства [9]. У 
Великому Князівстві Литовському функ-
цію представницької влади впродовж сто-
літь виконував Сейм.

Парламент – найважливіший інститут 
представницької влади в сучасних демо-
кратичних суспільствах. Він є результатом 
тисячолітньої еволюції суспільства, ба-
гатовікового людського досвіду. Головна 
функція парламенту – законодавче забез-
печення розвитку країни. Представниць-
ка гілка влади уповноважена створювати, 
вдосконалювати або анулювати закони, а 
також визначати розміри податків і регу-
лювати їх. У сучасному світі застосову-
ються різні форми представницької влади, 
механізми та принципи якої незмінно вдо-
сконалюються.

1991 рік – проголошення суверенітету 
Республіки Білорусь, традиції парламен-
таризму стали швидко відроджуватися. 
Але їх природне встановлення було штуч-
но перерване. 15 березня 1994 року була 
прийнята Конституція Республіки Біло-
русь, відповідно до якої вищим представ-
ницьким і єдиним законодавчим органом 
державної влади в Республіці Білорусь 
стала Верховна Рада. Повноваження та 
функції Верховної Ради суперечили одно-
му з основних принципів поділу влади, 
який виходить з вимоги рівності всіх гілок 
влади. На практиці в результаті спостері-
галося порушення балансу повноважень 
гілок влади на користь Верховної Ради, які 
законодавчо були закріплені на основі ко-
лишнього, радянського принципу єдності 
державної влади. Це призвело до необхід-
ності прийняття конституційної реформи 
в 1996 році. Принципові зміни відбулися 
у структурі законодавчої влади. Зокрема, 
припинила свої повноваження Верховна 
Рада Республіки Білорусь, замість якої 
було створено двопалатні Національні 
збори Республіки Білорусь, які є представ-
ницьким і законодавчим органом влади. 
Парламент складається з Палати Пред-
ставників та Ради Республіки. Виконавчу 
владу здійснює уряд – Рада Міністрів Рес-
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публіки Білорусь, яку формує Президент. 
У результаті внесення змін і доповнень до 
Конституції Республіки Білорусь Парла-
мент набув більш досконалої структури, 
яка відповідає стандартам парламентариз-
му [5, с. 388].

Відомий юрист, учений О. Фадєєв з 
приводу сучасної форми білоруського 
парламенту має свою думку. Він вважає, 
що «до найголовніших недоліків полі-
тичного устрою Республіки Білорусь слід 
віднести наявність двопалатного парла-
менту. «Національні збори» Республіки 
Білорусь, як відомо, складаються з двох 
палат – Ради Республіки і Палати пред-
ставників, однак двопалатна конструкція 
законодавчих органів більше підходить 
для великих країн (або міжурядових ор-
ганізацій) з федеративним устроєм, де 
суб’єкти федерації (республіки, штати, 
заморські території, кантони й ін.) мають 
можливість представляти власні інтереси 
через своїх представників у верхній пала-
ті. У Росії, наприклад, ця найважливіша 
функція покладена на Раду Федерації, 
члени якої представляють 21 республіку 
(від Адигеї до Чувашії), 6 країв, 50 облас-
тей (включаючи одну автономну), а також 
10 автономних округів. У випадку з Біло-
руссю, яка є унітарною державою, Рада 
республіки, що складається з 56 депута-
тів, делегованих туди місцевими радами 
базового та обласного територіальних 
рівнів, і 8 депутатів, призначених особис-
то Президентом, виступає в якості пар-
ламентської надбудови з незрозумілими 
повноваженнями і функціями. Крім жор-
сткого окреслення національного сувере-
нітету, Конституція Республіки Білорусь 
не допускає подільності верховної дер-
жавної влади як у зовнішньополітичній 
діяльності, так і в сфері внутрішньої по-
літики. Подільність характерна для країн 
з федеративним устроєм, в яких суб’єкти 
федерації зберігають (нехай і обмежений 
«зверху») суверенітет» [8].

В умовах сучасної Білорусії, на думку 
автора статті, в інституціональному пла-
ні найбільш виправданою є двопалатна 
система законодавчої влади. Палата Пред-

ставників, або Нижня Палата, формується 
на основі прямого представництва, тобто 
безпосередньо обирається громадяна-
ми країни. Верхня палата формується на 
основі непрямого представництва через 
лімітовану кількість місць для представ-
ників великих професійних співтовариств, 
територій або інших категорій громадян 
країни. Місія Верхньої Палати полягає в 
тому, щоб урівноважувати і пом’якшувати 
деякі законодавчі ініціативи Палати Пред-
ставників, яка найбільш підпадає під над-
мірний вплив громадської думки. Нижня 
палата сильно коливається, іноді не вра-
ховуючи довгострокових, стратегічних ре-
зультатів законодавчих рішень.

Законодавчий процес у Білорусії за 
новою редакцією Конституції відображає 
ідеї «раціоналізованого парламентариз-
му», запозичені з Конституції Франції 
1958 р. Право законодавчої ініціативи на-
лежить Президентові, депутатам Палати 
представників, Раді Республіки, Уряду, а 
також громадянам, які володіють вибор-
чим правом, у кількості не менше 50 тис. 
чоловік і реалізується в Палаті представ-
ників. Президент, або за його дорученням 
Уряд, мають право вносити пропозиції до 
Палати представників і Ради Республіки 
про оголошення проекту закону терміно-
вим. Парламент у цьому випадку пови-
нен розглянути даний проект у 10-ден-
ний термін. На вимогу Президента або за 
його згодою, Уряд, Палата представників, 
Рада Республіки на своїх засіданнях при-
ймають рішення, голосуючи в цілому за 
весь внесений проект або його частини, 
зберігши лише ті поправки, які запро-
поновані або прийняті Президентом або 
Урядом [7].

Законодавчу владу, крім Парламенту, 
може здійснювати і Президент. Законом, 
прийнятим більшістю голосів від повно-
го складу палат (Палати представників і 
Ради Республіки), за пропозицією Прези-
дента можуть делегувати йому законодав-
чі повноваження на видання декретів, що 
мають силу закону. Він повинен визначати 
строк повноважень Президента і предмет 
регулювання на видання декретів.
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Âèñíîâêè
Отже, наша держава продовжує руха-

тися шляхом демократичних реформ, і 
Парламент України відіграє в цьому про-
цесі одну з головних ролей. У той же час 

Верховна Рада України стикається з низ-
кою перешкод. Однією з основних ознак 
парламентаризму є введення двопалатного 
парламенту. Використання досвіду сусід-
ньої дружньої країни Білорусії є найбільш 
вдалим рішенням.

Ë³òåðàòóðà
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. 

– № 30. – Ст. 141.
2. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми 

на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 
2007. – 48 с.

3. Декларация Верховного Совета Республики Беларусь «О государственном суверенитете 
Республики Беларусь» от 27 июля 1990 г. №193–XII // Ведомости Верховного Совета Республики 
Беларусь. – 1991. – №31. – Ст. 536.

4. Закон Республики Беларусь «О Национальном собрании Республики Беларусь» от 8 июля 
2008 г. № 370-3. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravoby.info/docum09/part05/
akt05244/index.htm – Название с экрана.

5. Гісторьія Беларусі у двух частках. Частка 2. Лютьі 1927-1997 г. Пад рэдакцыяй прафесарау 
Я.К. Новіка і Г.С. Марцуля. – Мн.: Універсітзцкае, 1998. – 464с. 4

6. Маляренко В. Чи веде двопалатний парламент до федералізації держави? / В. Маляренко 
// Дзеркало тижня. – № 12. – 05 квітня 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
dt.ua/POLITICS/chi_vede_dvopalatniy_parlament_do_federalizatsyi_derzhavi-56592.html – Назва з 
екрана.

7. Сухарев А. Я. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / А. Я. Су-
харев (ред.), Ф. М. Решетников, У. 3. Батлер и др.]. – З.изд., перераб., доп. – М.: Норма, 2003. 
– 967 с.

8. Фадеев А. Законодательное безвластие / А. Фадеев. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://admin.charter97.org/bel/news/2003/11/11/zakon – Название с экрана.

9. Штыхау Г. В. Старажытныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. Мн.: «Права і эканоміка», 
2002. – С. 43 – Название с экрана. 50.; Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. – Ч.І. / М. П. Касцюк, 
У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхау і інш. – Мн.: Беларусь, 1994. – С. 92 – 104. 3



63

 Теорія та історія держави і права

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Незважаючи на наявність багатьох до-

сліджень з проблеми парламентаризму в 
Україні, існує потреба в проведенні порів-
няльних досліджень розвитку інституту та 
використання позитивного досвіду. Окре-

мі праці в Україні та Білорусі не вирішу-
ють проблему. Необхідним є поглиблене 
осмислення з позиції сьогодення таких 
важливих категорій, як політична опози-
ція, її аналіз через призму протистояння та 
боротьби між правлячими й опозиційни-
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ми парламентськими партіями, створення 
ефективної конституційної моделі парла-
менту та належної правової основи функ-
ціонування. На нашу думку, український 
та білоруський парламенти потребують 
модифікації та вдосконалення їх ролі в сис-
темі органів державної влади. Досягнення 
цієї мети можливе через запровадження 
демократичних, європейських традицій і 
досвіду парламентаризму, розвиток право-
вої та політичної культури в суспільстві. 
Сьогодні світове товариство говорить про 
стабільну Республіку Білорусь, що сприяє 
втіленню нею демократичних принципів. 
У цьому плані для України корисним може 
бути досвід функціонування парламента-
ризму сусідньої країни – Республіки Біло-
русь, яка є близькою до України за мен-
тальними, економічними, політичними та 
територіальними властивостями.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Окремі аспекти проблематики, що є 
теоретичною основою даної статті зна-
ходимо у працях вітчизняних і зарубіж-
них дослідників, зокрема: С. Бігазієва, 
С. Богданкевич, О. Долженков, У. Ільницька, 
О. Совгиря та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На сьогоднішній день, коли в Україні у 
2014 році була знову змінена форма прав-
ління та відбулося багато змін у політич-
ній системі після Євромайдану, зазначена 
проблематика стає актуальною. У Респуб-
ліці Білорусь спостерігається поступова 
зміна політичного курсу після налаго-
дження стосунків із Заходом. Для стійко-
го розвитку парламентаризму в Україні та 
Республіці Білорусь важливим є запрова-
дження певних демократичних інститутів 
відповідно до європейських стандартів. У 
межах даної статті авторка розглядає про-
блематику формування інституту політич-
ної опозиції як невід’ємної частини парла-
ментаризму в демократичних державах.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою даної статті є дослідження по-

няття «опозиція», аналіз та правове закрі-
плення її діяльності через призму порів-
няння в Україні та Білорусі.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Опозиція – це невід’ємний компонент 
дієвої демократії [1]. Одним з важливих 
факторів добробуту громадян, забезпечен-
ня їхніх прав і свобод, підтримки грома-
дянської безпеки та стабільного економіч-
ного розвитку країни є ефективна законо-
давча діяльність. Реалізація цього курсу 
залежить від рішучого, самостійного та 
самодостатнього органу народного пред-
ставництва – парламенту.

Демократичні політичні системи ха-
рактеризуються чітким поділом влади. 
Громадяни користуються широким колом 
прав і свобод, які не лише проголошені, а 
й підкріплені дієвим механізмом захисту. 
Легальна опозиція не лише діє безпере-
шкодно, а й розглядається як необхідний 
елемент політичного процесу. Функціонує 
розвинена партійна система. Засоби масо-
вої інформації вільні від цензури. Силові 
структури не втручаються в політику, іс-
нує плюралізм ідеологічних течій. Грома-
дянське суспільство на рівних співпрацює 
з державою. Провідною сферою економі-
ки є приватний сектор. Визнаються лише 
опосередковані методи втручання дер-
жави в економіку. Форми держави різно-
манітні, проте у демократичних країнах 
характеризуються розвиненим місцевим і 
регіональним самоврядуванням, виборніс-
тю посадових осіб [2, с. 40-50].

Насамперед, до значення та визначення 
місця і ролі опозиції в обох країнах існу-
ють різні підходи. Як свідчить історія роз-
витку політичних систем, опозиційні сили 
цих країн декларують свою прихильність 
до західних цінностей. При цьому влада 
не завжди адекватно сприймає діяльність 
опозиції, оцінюючи її як дестабілізуючу. 
Розвиток політичної системи в Республіці 
Білорусь та її аналіз викликає неоднознач-
не ставлення політиків і науковців. Водно-
час, існує проблема законодавчого забез-
печення правових засад діяльності опо-
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зиції. У Білорусі та Україні немає закону 
про опозицію, не закріплено законодавчо 
визначеного тлумачення поняття «інсти-
тут опозиції». Тому саме характеристика 
цього феномену як «квазіопозиційного, 
антидержавного, сфабрикованого з анти-
національною метою» [3, с. 109] є не зо-
всім об’єктивною. Така ситуація, на думку 
авторки, відбувається тому, що відсутній 
правовий захист та правові гарантії діяль-
ності опозиції.

Зупинимося на видах політичної опо-
зиції. Найбільш розповсюдженою стала 
класифікація політичної опозиції як парла-
ментської та непарламентської (позапар-
ламентської). Визначення «парламентська 
опозиція» пропонує О. Совгирей, зазна-
чаючи, що це є «добровільне об’єднання 
депутатів парламенту, що здійснюється на 
основі права, гарантованого конституцією, 
законодавством або закріпленого у кон-
ституційних звичаях, які не підтримують 
офіційного політичного курсу глави дер-
жави та/або уряду й, як правило, не є чле-
нами політичної партії (блоку), що (який) 
висунула (висунув) кандидатуру чинного 
глави держави на виборах глави держави, 
як правило, не представлені у складі уря-
ду та можуть провадити діяльність, спря-
мовану на зміну офіційного політичного 
курсу глави держави та/або уряду, та/або 
на легальне усунення з посади глави дер-
жави або окремих членів уряду, або його 
відставку загалом, та/або на контроль за 
діяльністю глави держави та/або уряду» 
[4, с. 5].

Подібне тлумачення наводить С. Бігазі-
єва, додаючи, що парламентська опозиція 
формується з групи депутатів (фракцій), 
які утворені з членів опозиційних полі-
тичних сил та за сприяння конструктивної 
критики лімітують прагнення до розши-
рення влади, контролюють її діяльність на 
предмет відповідності повселюдному бла-
гополуччю та, водночас, беруть участь у 
законотворчому процесі, пропонуючи аль-
тернативні рішення, коригуючи політику 
влади, яку самі готові змінити [5, с. 101]. 
Тобто парламентська опозиція створюєть-
ся в середині парламенту з депутатів, які 

не ввійшли до проурядової більшості й 
займають протилежну позицію щодо по-
літики глави держави та/або уряду. Поза-
парламентська чи непарламентська опо-
зиція сформована політичними силами, 
які не представлені в парламенті [6, c. 48]. 
Таким чином, представники позапартійної 
опозиції свою антивладну позицію вира-
жають через засоби масової інформації, а 
також у формі рішучої незгоди: мітингів, 
демонстрацій тощо.

У цьому дослідженні ми аналізуємо 
парламентську опозицію та потребу за-
кріплення на законодавчому рівні такого 
виду політичної опозиції. В Україні та 
Республіці Білорусь питання легалізації 
опозиції підіймається з моменту прийнят-
тя Конституцій та закріплення характерис-
тик держав як демократичних. Як було за-
значено доповідачем на Council of Europe 
Forum for the Future of Democracy, який 
відбувся ще у 2007, «відсутність сильної 
опозиції в парламенті призводить до екс-
трапарламентської опозиції, в якій протес-
ти можуть бути виражені в формі насилля 
на вулицях, що руйнує якість та релевант-
ність парламентських дебатів і має вплив 
на процес прийняття рішень в цілому. 
Щоб уникнути ситуації екстрапарламент-
ської опозиції, необхідно знизити відсот-
ковий поріг на парламентських виборах. В 
розвинених демократіях відсотковий поріг 
повинен бути низьким з метою представ-
лення більшого кола прав громадян та по-
літичних думок і інтересів в парламен-
ті» [7].

Венеціанською комісією було визна-
чено, що рівень формальної інстутиціона-
лізації парламентської опозиції різниться 
в окремих країнах Європи: «Правовий 
статус опозиції, залежно від країни, в 
конкретному національному парламенті 
значно відрізняється. Спеціальний закон 
про опозицію має бути унікальним у між-
народному порівнянні. Це важливо, тому 
що конкретні рішення визначаються кон-
ституційною структурою, виборчою сис-
темою та іншими історичними, політич-
ними, соціальними та культурними фак-
торами. Звідси ступінь інституціоналізації 
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опозиції різниться від неписаного, умов-
ного визнання до формального регулюван-
ня, яке закріплене у Конституції» [8].

Постає питання, чи потрібен спеціаль-
ний закон про опозицію в Україні та Біло-
русі? 

Активна опозиційна діяльність в Украї-
ні, її розширення можна було спостерігати 
під час Помаранчевої революції та Євро-
майдану (Революції Гідності). Хоча так 
звана опозиція, виступаючи проти влади, 
закликала громадян до її повалення та ви-
користовувала будь-які методи для реалі-
зації цього. Зазначені дії є неконституцій-
ними. Опозиційні сили роблять все, що 
заманеться, тому що відсутній закон, який 
би регламентував їх діяльність. У Верхо-
вній Раді України було зареєстровано два 
проекти Закону «Про парламентську опо-
зицію» від 19 березня 2014 року та від 15 
вересня 2015 року. [9] В зазначених про-
ектах визначення терміна «парламентська 
опозиція» є подібними, а саме: «добро-
вільне депутатське об’єднання депутат-
ських фракцій (депутатської фракції) у 
Верховній Раді України та (або) народних 
депутатів України, що не увійшли до пар-
ламентської більшості, подали заяви про 
перехід в опозицію і які не погоджують-
ся з офіційним політичним курсом парла-
ментської більшості і Кабінету Міністрів 
України та (або) способом його реалізації, 
здійснюють контроль за діяльністю парла-
ментської більшості і Кабінету Міністрів 
України, критикують їх діяльність і пропо-
нують альтернативну програму розвитку 
України та шляхи її реалізації» [10].

Тому на сьогоднішній день нема зако-
ну і нема рамок для політичних сил, які не 
увійшли до парламентської більшості.

Місце опозиції та вичерпний перелік 
прав, на думку авторки, повинен бути ле-
галізованим в Україні шляхом прийняття 
спеціального закону. На цьому етапі наявні 
певні досягнення. Йдеться про ухвалення 
в першому читанні Закону України «Про 
парламентську опозицію», прийняття яко-
го має важливе значення для досягнення 
«балансу гілок влади», спрямування опо-
зицією зусиль на контроль за владою. За 

таких умов опозиція була б джерелом аль-
тернативних поглядів, але не працювала б 
на «руйнацію держави, територіальної ці-
лісності та економіки» [11]. У ст. 3 п. 4 за-
значеного проекту закріплено, що «не до-
пускається опозиційна діяльність, яка має 
на меті ліквідацію незалежності України, 
зміну конституційного ладу насильниць-
ким шляхом, порушення суверенітету і те-
риторіальної цілісності держави, підрив її 
безпеки, незаконне захоплення державної 
влади, пропаганду війни, насильства, роз-
палювання міжетнічної, расової, релігій-
ної ворожнечі, посягання на права і сво-
боди людини, здоров’я населення, а також 
створення воєнізованих формувань» [10].

Опозиція в межах парламенту та поза 
ним має бути невід’ємним компонентом 
дієвої демократії.

У Республіці Білорусь також важливо 
прийняти спеціальний закон про опози-
цію. Відповідно до зазначеного у попе-
редній частині статті про громадянське 
суспільство, діяльність неурядових гро-
мадських організацій, які представляють 
альтернативні програми розвитку дер-
жави, розвивається і стає дедалі активні-
шою. Тобто, непарламентська опозиція 
існує в країні. Водночас, для демократи-
зації важливою є наявність представників 
громадян, які прихильні до протилежних 
(опозиційних) поглядів більшості в пар-
ламенті. Прийняття спеціального закону 
легалізує функціонування опозиції та чіт-
ко визначить межі її діяльності з метою 
уникнути вседозволеності.

В Європі сьогодні існування та діяль-
ність організованих партій (фракцій), які 
займають місце опозиції, є само собою зро-
зумілим. В Україні конституційна система 
не регулює та не захищає парламентську 
опозицію, водночас, і політики, і науков-
ці, піднімаючи це питання, стимулюють 
його. Натомість у Республіці Білорусь си-
туація в цьому плані не є оптимістичною з 
погляду перспективи. За несприятливих 
умов опозиційні політичні партії та їх за-
гальнонаціональні та регіональні лідери 
всупереч тиску репресивного апарату, су-
довим переслідуванням зуміли створити 
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практично в усіх регіонах країни партійні 
структури [12, с. 9].

Âèñíîâêè
Таким чином, прийняття законів про 

опозицію є необхідним і закономірним 
етапом на шляху до становлення розви-
неної демократії, чого не може відбутися 

без активної ролі парламенту та діяльності 
в ньому опозиційних сил щодо здійснен-
ня державної влади на демократичних 
засадах. У сучасних умовах в Україні та 
Респуб ліці Білорусь важливим є чітке роз-
межування влади, її функцій, контролю та 
відповідальності за результати своєї ро-
боти.
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Theoretical and legal basis 
for pre-trial settlement economic disputes
The article presents scientifi c and theoretical views on the problems of legal regulation of pre-trial 

procedures for the resolution of commercial disputes. The author of the article carried out in-depth 
analysis of the current state of the theoretical and legal support of the legitimacy of the use by economic 
entities of pre-trial instruments to protect their rights and interests protected by law. Attention is drawn 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Перебуваючи в режимі перманентного 

транзиту, українська економіка вишукує 
національні варіанти утвердження тих 
правовідносин, які в цивілізованих систе-
мах господарювання отримали назву рин-
кових.

Обрамлення новими процесуальними 
рамками проблем досудового врегулю-
вання господарських спорів набуває осо-
бливого значення у зв’язку із прийняттям 
і введенням в дію з 15 грудня 2017 року 
Закону України «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального ко-
дексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодав-
чих актів».

Розглядаючи дану проблему, необхід-
но означити першорядну роль юридичної 
науки, оскільки теоретичний доробок на-
уковців сприятиме подальшому врегулю-
ванню актуальних питань, які виникати-
муть при   оцінці судами вжитих господа-
рюючими суб’єктами заходів із досудово-
го вирішення спорів.

Вилучивши із попередньої редакції 
Господарського процесуального кодексу 
України розділ ІІ “Досудове врегулюван-
ня господарських спорів”, законодавець 
обґрунтовано виніс за рамки судового 
розгляду процедури, які не стосувалися 
процесу, а, отже, і не могли перебувати в 
цьому Кодексі. Проте, як засвідчує прак-
тика, це аж ніяк не покращило ситуацію з 
правовим упорядкуванням досудових дій 
суб’єктів господарювання, котрі відстою-
ють їх порушене право чи охоронюваний 
законом інтерес.

У зв’язку з цим перед науковцями по-
стає завдання більш активно і системно 
включатися в розроблення теоретичної 
бази із вирішення проблем досудового вре-
гулювання господарських спорів на новій 

законодавчій платформі, а також вносити 
пропозиції щодо визначення найбільш 
ефективних шляхів утвердження консти-
туційного порядку господарювання.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питання досудового врегулювання 
спорів було предметом досліджень таких 
вчених-юристів, як І. А. Балюк, Ю. В. Во-
лочай, О. В. Гончарова, С. О. Граб, Т. С. 
Дунайло, М. Д. Ждан, Т. В. Степанова, 
Р. І. Шабанов, В. Д. Чернадчук, О. Ф. Ска-
кун, Г. В. Ямпольський та інших. Проте, 
на сучасному етапі весь теоретико-методо-
логічний доробок потребує серйозного 
критичного підходу, адже з прийняттям і 
введенням в дію нової редакції Господар-
ського процесуального кодексу України 
більшість висловлених суджень дещо втра-
тили свою актуальність. Аналогічна си-
туація склалася з нормативно-правовими 
актами, якими врегульовувалися питання 
досудового розв’язання господарських 
спорів.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Розглядаючи сучасний стан теоретико-
правового супроводження процесу до-
судового врегулювання господарських 
спорів, необхідно ґрунтуватися на нор-
мах Конституції України, Цивільного, 
Господар ського і оновлених Цивільного і 
Господарського процесуального кодексів 
України. 

Із введенням у дію означених Законів 
України перед науковцями постало завдан-
ня щодо напрацювання теоретичного під-
ґрунтя для найповнішого і найбільш дієво-
го застосування вкрай усічених положень 
ГПК, в яких ідеться про межі застосування 
досудових процедур при розв’язанні гос-
подарських спорів.

Як бачимо, законодавець повністю 

to the need for further scientifi c research on the direction of determining the place and role of pre-trial 
settlement of disputes in the legal system of Ukraine.

Keywords: theoretical and legal basis, pre-trial and extrajudicial settlement, discretion, discretion, 
economic process, economic dispute, subject of economic activity, protection of the rights of economic 
entities.
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оминув будь-яке імперативне наповнення 
відповідної статті ГПК, залишивши тим 
самим значну прогалину в організації цьо-
го процесу.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження сучасно-

го стану теоретико-правового супрово-
дження питань, пов’язаних із вирішенням 
господарських спорів на досудовій стадії 
в умовах введення в дію нової редакції 
Господарського процесуального кодексу 
України.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

У статті «Досудове врегулювання як за-
сіб вирішення господарського спору» (на-
уковий доробок автора) зазначалося, що, 
будучи формально визнаними у розділі ІІ 
Господарського процесуального кодексу 
України (далі – ГПК) частиною господар-
ського процесу, питання досудового врегу-
лювання господарських спорів фактично 
виходять за межі процесуальних дій, які 
виникають лише за умови включення офі-
ційних судових процедур. Саме ця обста-
вина інститут досудового врегулювання 
господарських спорів кладе за рамки судо-
вого процесу, відмежовуючи сторони кон-
флікту від втручання інструментів держав-
ного примушування, а також включення в 
нього господарського суду з чітко визна-
ченими повноваженнями щодо винесення 
об'єктивного і неупередженого рішення в 
кожному конкретному спорі господарсько-
го характеру [1].

Дана стаття позиціонується як інстру-
мент теоретико-методологічного впливу 
на організацію і супроводження процесу 
вирішення проблем, генезою яких є гос-
подарський спір, що не зайшов у стадію 
судового розгляду.

Видається, що в результаті прийнят-
тя Закону України “Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального ко-
дексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодав-
чих актів” [2] формалізоване приведення у 
відповідність до законів логіки і положень 

Конституції України Господарського про-
цесуального кодексу України в частині ви-
лучення з нього відверто непроцесуальних 
дій, не тільки не прояснило ситуацію, а на-
впаки, ще більше відкинуло ці проблеми 
на нормативно неврегульовану правову 
територію. Законодавець, не подаючи до-
статніх правових посилань до однотипно-
го і коректного розуміння сутності понят-
тя “досудове врегулювання господарських 
спорів”, залишає за учасниками підприєм-
ництва реальну можливість необмеженого 
застосування дискреції.

У відповідності до Українського тлу-
мачного словника, «дискреція – це вирі-
шення посадовою особою або державним 
органом якого-небудь питання за власним 
розсудом» [3].

У цьому випадку доцільним буде від-
межуватися від поняття “диспозитив-
ність”, яке, за тим же джерелом тлумачен-
ня, означає можливість для тих, хто бере 
участь у справі, вільно, за активної допо-
моги суду, розпоряджатися своїми матері-
альними і процесуальними правами [3].

Як бачимо, відмінними ознаками на-
ведених категорій є нормативно означена 
межа, якою виступає відкриття прова-
дження у справі й отримання її учасни-
ками процесуально визначеного статусу з 
адресними правами і обов’язками.

Разом з тим, учасникам гіпотетичних 
господарських спорів законодавець зали-
шає варіанти поведінки, які максимально 
загальними фразами поміщено в Госпо-
дарський процесуальний кодекс України.

На нашу думку, уже на цьому етапі від-
бувається збій у логічному ланцюгу про-
гнозування дій учасників господарського 
спору, оскільки напрацьована теоретико-
методологічна база досудових процедур з 
урегулювання спірних питань практично 
повністю виведена за рамки процесу.

У даному конкретному випадку від-
булася ситуація, за якої нормативна база, 
умовно випередивши науку, залишилася 
у невизначеному стані з причини грубого 
порушення науково-теоретичних право-
вих постулатів і законодавчої техніки.

Наразі науковці зіштовхнулися з про-
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блемою, яка, маючи абстрактно-усічене 
нормативне обрамлення, будучи за своєю 
сутністю першодвигуном у розв’язанні 
будь-якого спору, відкрила простір для 
надто широкого теоретико-прикладного 
тлумачення поняття “досудове врегулю-
вання”.

Для правильного розуміння основ зако-
нодавчої техніки необхідно дещо заглиби-
тися в історію, і ми віднайдемо коректне 
тлумачення сутності законотворчого про-
цесу, а також тих межових знаків, за якими 
норма права втрачає свою імперативну чи 
регулюючу складову.

Таке розуміння отримуємо з глави ХVІ 
“Що саме необхідно брати до уваги при 
укладанні законів” книги 29 трактату “Про 
дух законів” (De l’esprit des lois) Шарля 
Луї де Монтеск’є [4].

Науковець, розкриваючи техніку скла-
дання законів, зазначає, що зміст їх пови-
нен бути стислим. Закони Дванадцяти та-
блиць є взірцем точності. Діти заучували 
їх напам’ять. Зміст законів повинен бути 
простим. Прямі вирази завжди більш до-
ступні, аніж вишукані. Суттєва умова – 
щоб закони викликали в усіх людей одні 
і ті ж поняття.

Прокладаючи аналогію від повчань ви-
датного світоча філософської і правничої 
думки до сьогодення, неозброєним оком 
вбачається тотальна відсутність фунда-
ментальних знань законодавчої техніки в 
усіх суб’єктів законодавчої ініціативи. Це 
підтверджується тим, що для однакового 
застосування і розуміння потрібно додат-
кове поглиблене тлумачення законів від 
Конституційного Суду України, існують 
науково-практичні коментарі до кодексів, 
а інші підзаконні акти (укази, постанови, 
розпорядження тощо) потребують деталь-
ного роз’яснення щодо їх практичного 
застосування. Саме така ситуація наочно 
демонструє, наскільки ми далекі від тих 
основоположних і критично необхідних 
для використання підвалин законотво-
рення. Але найбільшою проблемою є те, 
що надто важливу роль у процесі імпле-
ментації розпорядчих документів відіграє 
суб’єктивна складова тих осіб, на яких по-

кладаються завдання коментувати акти за-
конодавства.

Водночас, переходячи до практичної 
складової цього процесу, необхідно зазна-
чити, що загальне поняття щодо досудово-
го врегулювання, як зазначалося вище, на-
дає Господарський процесуальний кодекс 
України.

Так, згідно з положеннями частини 
1 статті 19 (Основні положення досудо-
вого врегулювання спору) ГПК, сторони 
вживають заходів для досудового врегу-
лювання спору за домовленістю між со-
бою або у випадках, коли такі заходи є 
обов’язковими згідно із законом [5].

Юридичний аналіз цієї статті ГПК 
дозволяє дослідникові на свій розсуд об-
стоювати будь-які не заборонені законом 
форми і методи правового врегулювання 
господарського спору.

Як вбачається, назва коментованої стат-
ті вирізняє “основні положення досудово-
го врегулювання спору”. Це означає, що 
законодавець допускає існування інших, 
тобто другорядних (антонім до терміну 
основні) положень, які виводяться за ла-
штунки нормативного означення пріори-
тетних легітимних дій щодо розв’язання 
господарського конфлікту без звернення 
до суду. Однак, у статті не міститься офі-
ційних роз’яснень, як саме треба розуміти 
і застосовувати поняття “основні поло-
ження”.

Наступне. Формулювання у межах цієї 
статті обов’язку суб’єктів господарських 
правовідносин відбувається у спосіб, який 
сторони застосовують “за домовленістю 
між собою або у випадках, коли такі захо-
ди є обов’язковими згідно із законом”.

Із наведеного вище видно, що законода-
вець не взяв на себе роль арбітра, а, отже, 
й зняв з себе відповідальність за органі-
зацію досудових процедур із розв’язання 
господарських спорів. За змістом поло-
жень статті сторони не обмежуються у ви-
борі варіантів поведінки, однак вказано, 
що існують випадки, коли перед звернен-
ням до суду сторона, права якої порушено, 
має довести перед судом докази досудової 
діяльності щодо схиляння порушника до 
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дотримання законності й положень дого-
вору.

Іншим висновком із проведеного юри-
дичного аналізу загальних положень нор-
мативного забезпечення досудового врегу-
лювання господарського спору (статті 19 
ГПК України) є те, що позасудовий захист 
порушеного, оспорюваного, невизнаного 
права чи охоронюваного законом інтересу 
суб’єктом господарювання розглядається 
як факультативна вимога (зазначена в про-
цесуальному порядку), однак береться су-
дом до уваги як, мабуть, додатковий доказ 
намірів постраждалої сторони відстояти 
своє порушене право без застосування су-
дових процедур.

У той же час із тексту коментованої 
статті можна виокремити два юридичних 
факти, з яких випливає необхідність досу-
дового врегулювання спору, – це договір і 
вказівка закону.

Щодо останніх випадків, то слід вра-
ховувати, що Господарський кодекс Укра-
їни та деякі інші підзаконні акти (Статут 
водного транспорту та ін.) зберегли таку 
процедуру. Проте сьогодні застосування 
досудового порядку врегулювання спору 
має обов’язковий характер для суб’єктів 
господарювання, які у своїй діяльності 
пов’язані із залізничним перевезенням та, 
відповідно, дотримуються вимог Статуту 
залізниць України [6].

Формалізоване продовження логіч-
но і нормативно невпорядкованої вимоги 
щодо застосування можливостей досудо-
вого врегулювання господарських спорів 
спостерігається в положеннях статей 162 
(Позовна заява) та 174 (Залишення позо-
вної заяви без руху, повернення позовної 
заяви) ГПК України.

Так, пунктом 6 частини 3 статті 162 пе-
редбачено, що позовна заява, крім іншого, 
повинна містити: відомості про вжиття 
заходів досудового врегулювання спору 
– у випадку, якщо законом встановлений 
обов’язковий досудовий порядок урегулю-
вання спору [5].

У відповідності до п. 6 частини 5 стат-
ті 174 ГПК суддя повертає позовну заяву і 
додані до неї документи також у разі, якщо 

до заяви не додано доказів вжиття заходів 
досудового врегулювання спору у випад-
ку, ко ли такі заходи є обов’язковими згідно 
із законом [4].

Отже, обидві наведені норми ГПК вка-
зують на обґрунтовану вимогу Господар-
ського суду – дотримання позивачем вста-
новленого законом обов’язкового порядку 
врегулювання господарського спору.

Матері альна складова цього процесу 
набуває практичного застосування шля-
хом встановлення господарсько-правової 
відповідальності, яка, на думку Щербини 
В. С., застосовується у формі певної сис-
теми майнових (економічних) санкцій, пе-
редбачених або дозволених нормами гос-
подарського законодавства [7].

Нормативне визначення цього право-
вого інституту подано в статті 216 (Гос-
подарсько-правова відповідальність учас-
ників господарських відносин) Господар-
ського кодексу України (далі – ГК Украї-
ни).

Ми узагальнимо офіційну позицію за-
конодавця і, ґрунтуючись на положеннях 
вказаної статті, визначаємо господарсько-
правову відповідальність як здатність 
учасників господарських відносин  відпо-
відати за правопорушення у сфері госпо-
дарювання шляхом застосування до пра-
вопорушників господарських санкцій на 
підставах і в порядку, передбачених цим 
Кодексом, іншими з аконами та догово-
ром. Метою їх застосування є здійснення 
державного примушування на умовах га-
рантій захисту прав і законних інтересів 
громадян, організацій та держави, в тому 
числі відшкодування збитків учасникам 
господарських відносин, завданих уна-
слідок правопорушення, та забезпечувати 
правопорядок у сфері господарювання.

У той же час спостерігається значний 
дисбаланс між способами взаємодії ма-
теріальної і процесуальної складових у 
ході реалізації положень Господарського   
кодексу і Господарського процесуального 
кодексу щодо досудового врегулювання 
спорів економічного характеру.

Так, у відповідності до частини 1 
статті 222 (Досудовий порядок реалізації 
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господарсько-правової відповідальності) 
ГК України учасн  ики господарських від-
носин, що порушили майнові права або за-
конні інтереси інших суб’єктів, зобов’язані 
поновити їх, не чекаючи пред’явлення їм 
претензії чи звернення до суду.

Частиною 2 цієї статті окреслюються 
межі заходів, які можуть бути запрова-
джені за певних обставин. Законодавець 
визначив, що у разі необхідності відшко-
дування збитків або застосування інших 
санкцій суб’єкт господарювання чи інша 
юридична особа – учасник господарських 
відносин, чиї права або законні  інтереси 
порушено, з метою безпосереднього вре-
гулювання спору з порушником цих прав 
або інтересів має право звернутися до ньо-
го з письмовою претензією, якщо інше не 
встановлено законом.

У відповідності до частини 6 претен-
зія розглядається в місячний строк з дня 
її одержання, якщо інший строк не вста-
новлено цим Кодексом або іншими законо-
давчими актами. Обґрунтовані вимоги за-
явника одержувач претензії зобов’язаний 
задовольнити, за частиною 7 – при роз-
гляді претензії сторони у разі необхідності 
повинні звірити розрахунки, провести екс-
пертизу або вчинити інші дії для забезпе-
чення досудового врегулювання спору [8].

Виходячи з аналізу відомої практики 
щодо реагування суб’єктів підприємни-
цтва – гіпотетичних відповідачів у гос-
подарському суді на претензію, можна з 
упевненістю стверджувати, що позитив-
ного результату від таких дій не буде, а 
положення коментованої статті насправді 
залишаються лише декларацією.

Полишаючи на цій стадії юридичного 
аналізу офіційні положення законодавства 
щодо досудового врегулювання господар-
ських спорів, не можна відмежуватися 
від результатів наукового доробку в даній 
сфері, оскільки багато науковців вислов-
леними судженнями різною мірою про-
кладали шлях до коректного теоретико-
методологічного розуміння значення 
досудового врегулювання та його місця 
в системі дотримання конституційного 
господарського правопорядку. Саме з цих 

причин не стихала дискусія щодо необхід-
ності відновлення або відсутності потреби 
в обов’язковому досудовому порядку вирі-
шення господарських спорів.

Необхідно зазначити, що група науков-
ців, серед яких Гончарова О. В., Граб С. О. 
і Степанова Т. В., виступали за добро-
вільність досудового вирішення господар-
ських спорів [9; 10; 11], підтримавши в та-
кий спосіб положення, висловлені в рішен-
ні Конституційного Суду України у справі 
за конституційним зверненням Товариства 
з обмеженою відповідальністю “Торговий 
Дім “Кампус Коттон клаб” щодо офіційно-
го тлумачення положення частини другої 
статті 124 Конституції України (справа 
про досудове врегулювання спорів) від 9 
липня 2002 року (Справа №1-2/2002).

У прийнятому рішенні Суд зазначає, 
що положення частини другої статті 124 
Конституції України щодо поширення 
юрисдикції судів на всі правовідносини, 
що виникають у державі, в аспекті консти-
туційного звернення необхідно розуміти 
так, що право особи (громадянина Укра-
їни, іноземця, особи без громадянства, 
юридичної особи) на звернення до суду за 
вирішенням спору не може бути обмежене 
законом, іншими нормативно-правовими 
актами. Встановлення законом або дого-
вором досудового врегулювання спору за 
волевиявленням суб’єктів правовідносин 
не є обмеженням юрисдикції судів і права 
на судовий захист [12].

Однак, окремі вчені зайняли позицію 
несприйняття рішення Конституційно-
го Суду України. Так, Ямпольський Г. В. 
зазначав, що встановлена законом мож-
ливість укладення учасниками спірного 
матеріального правовідношення угоди 
про дотримання у разі виникнення спору 
обов’язкового для них попереднього по-
рядку його вирішення, введення законом 
такого порядку за деякими категоріями 
справ не суперечить конституційному 
праву на захист, оскільки після його до-
тримання перепони для звернення до суду 
будуть усунені.

Вчений зазначає, що у ГПК України за-
конодавець ставить чимало передумов для 
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звернення до Господарського суду, як-от: 
сплата судового збору (ст. 45 ГПК Украї-
ни) або надсилання копії позовної заяви та 
доданих до неї документів іншій стороні 
спору (ст. 56 ГПК України) – ці умови ма-
ють обов’язковий характер та, безперечно, 
не обмежують особу в реалізації її проце-
суального права [13].

Наводячи вищевказану цитату вчено-
го, необхідно зазначити, що посилання на 
окремі статті ГПК втратили актуальність, 
тому обґрунтовувати свої судження на за-
старілих відомостях некоректно, оскільки 
це може знівелювати весь процес дослі-
дження цієї надзвичайно важливої теми.

Законом України № 1401-VIII від 2 
червня 2016 року до розділу VIII Кон-
ституції України внесено зміни, згідно 
з якими законом може бути визначений 
обов’язковий досудовий порядок урегулю-
вання спору (частина 4 статті 124 Консти-
туції України) [14].

У контексті вищезазначеного необ-
хідно озвучити позицію Конституційної 
Комісії, утвореної Указом Президента 
України від 03 березня 2015 року саме для 
аналізу доцільності внесення змін до роз-
ділу VIII Конституції України, до складу 
якої входили також судді Вищого госпо-
дарського суду України. На їх думку, пи-
тання розвитку досудових і позасудових 
способів вирішення спорів може бути ви-
рішено не обов’язково шляхом відмови 
від нинішнього конституційного підходу, 
закріпленого в частині другій статті 124 
Конституції України.

Члени Конституційної Комісії вважа-
ють, що держава може (та повинна) стиму-
лювати вирішення правових спорів у меж-
ах досудових процедур на законодавчому 
рівні, виходячи з необхідності підвищення 
рівня правового захисту. Проте застосу-
вання цих процедур повинно залишатися 
правом, а не обов’язком особи, яка потре-
бує такого захисту.

Продовжуючи досліджувати ситуацію 
навколо розв’язання проблеми щодо рів-
ня втручання (регулювання) держави в 
досудове вирішення господарських спо-
рів, представники Вищого господарського 

суду України зазначають, що аналогічна 
позиція щодо стимулювання та заохочен-
ня використання суб’єктами правовідно-
син досудових можливостей примирення 
викладена й у багатьох рекомендаціях 
Комітету Міністрів Ради Європи. В євро-
пейських документах йдеться саме про 
“вжиття заходів зі сприяння”, а не вста-
новлення обов’язковості досудового вре-
гулювання спорів.

Одночасно звертається увага на те, що 
право на доступ до правосуддя і на спра-
ведливий судовий розгляд гарантоване 
статтею 6 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод, “є однією з 
основних ознак демократичного суспіль-
ства”.

Внесення до частини другої статті 124 
Конституції України змін, спрямованих на 
обмеження будь-яким чином юрисдикції 
судів, на наш погляд, є недоцільним і та-
ким, що обмежуватиме реалізацію права 
на справедливий судовий розгляд, гаран-
тованого статтею 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, 
статтями 8, 55 Конституції України.

Застосування позасудових процедур 
вирішення спорів повинно бути вигідним 
сторонам, а не примусовим!

Отже, вчинення Україною, особливо на 
такому складному шляху євроінтегра ції, та-
кого кроку, як обмеження права на судовий 
захист через запровадження обо в’яз  кового 
досудового врегулювання спорів (навіть 
в окремих випадках) може не  однозначно 
сприйматися з погляду розу міння і гаран-
тій статті 6 Конвенції про за  хист прав лю-
дини і основоположних свобод [15].

Як вбачається, члени Комісії, теоре-
тично обґрунтовуючи свою позицію щодо 
ролі держави в досудовому врегулюванні 
господарських спорів відповідними рі-
шеннями міжнародних організацій, по-
слідовно відстоюють європейський спосіб 
розв’язання будь-якого конфлікту: ніхто не 
може бути обмежений у реалізації права 
на звернення до суду.

Повертаючись до аналізу наукових по-
глядів на цю проблему, доцільно звернути 
увагу на висловлені судження Балюк І. А., 
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яка, розглядаючи проблеми, пов'язані з 
ви користанням правового регулювання 
до судового порядку вирішення господар-
ських спорів, зазначає, що правові норми, 
які регулюють відносини досудового вре-
гулювання спорів, не повинні міститися в 
ГПК України, а для правового закріплення 
таких норм доцільно застосовувати підза-
конні акти [16].

Необхідно зазначити, що на сучасно-
му етапі законодавець виніс за межі ГПК 
норми, якими визначалося досудове вре-
гулювання господарського спору, і це, без-
перечно, підсилює враження від наукової 
передбачливості автора цитати. У той же 
час, без відповіді залишається інша час-
тина наведеного судження щодо правово-
го закріплення таких норм у підзаконних 
актах. Якщо детально розглядати цю про-
позицію, то, все ж таки, мають бути право-
ві норми, які мали б стати підґрунтям для 
підзаконних правових актів. На це запи-
тання автор не дає відповіді.

Розглядаючи можливості, пов’язані з 
досудовим розв'язанням господарського 
спору, управнений суб'єкт на свій розсуд 
обирає найбільш прийнятні для нього і ви-
значені для цього законом інструменти. Не 
отримавши поновлення свого порушеного 
права чи охоронюваного законом інтересу 
вжитими заходами досудового врегулю-
вання, суб’єкт господарювання може звер-
нутися до суду. Таке право гарантоване по-
ложеннями статті 55 Конституції України, 
згідно з якими права і свободи людини й 
громадянина захищаються судом [17].

Разом з тим необхідно враховувати, що 
Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
досудового врегулювання спорів» змінено 
формулювання окремих статей Господар-
ського кодексу України, в результаті чого 
збереглося нормативне обґрунтування до-
судових процедур із розв’язання господар-

ських спорів, однак вони не містять ознак 
імперативності чи обов’язковості вико-
нання для сторони, яка порушила умови 
договору.

Так, внесеними змінами до частини 
1 статті 315 (Порядок вирішення спорів 
щодо перевезень) ГК слово “обов’язковим” 
замінено словом “можливим”, а частину 
3 викладено в такій редакції: Перевізник 
розглядає заявлену претензію і повідомляє 
заявника про задоволення чи відхилення її 
протягом трьох місяців, а щодо претензії з 
перевезення у прямому змішаному сполу-
ченні – протягом шести місяців. Претензії 
щодо сплати штрафу або премії розгляда-
ються протягом сорока п’яти днів [18].

Необхідно зазначити, що підґрунтя вне-
сених до Конституції України, введених у 
дію нових редакцій кодексів та теоретич-
ний і практичний підхід до дослідження 
проблеми досудового врегул  ювання має 
бути кардинально видозмінений, адже за 
рамками наукової дискусії залишається 
основна маса питань, які позиціонували-
ся як окремий розділ ГПК у редакції до 
15.12.2017 року.

Âèñíîâêè
Отже, чинне законодавство практично 

повністю зняло з себе відповідальність за 
врегулювання господарських конфліктів 
на стадії, яка не пов’язана із залученням 
державних правових інструментів приму-
шування.

Уникаючи імперативних формулювань 
у кодексах і законах, законодавець виво-
дить учасників господарського конфлікту 
з поля правового регулювання, залишаючи 
для них єдиний нормативно врегульова-
ний шлях – звернутися з позовом до суду. 
Будь-які інші варіанти обрамлених у рам-
ки закону дій для постраждалої сторони 
завідомо безперспективні, оскільки не за-
безпечені примусовою силою держави без 
рішення суду, яке вступило в законну силу.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
30.09.2016 року набрали чинності змі-

ни до Основного Закону України у сфе-
рі правосуддя [1]. Основним завданням 
даних змін є вдосконалення конститу-
ційних основ правосуддя для практичної 
реалізації принципу верховенства права 
і забезпечення кожному права на спра-
ведливий судовий розгляд справи неза-
лежним і безстороннім судом. Дані зміни 
особливо вплинули на інститут пред-
ставництва особи та органів державної 
влади. Зокрема, представництво органів 
державної влади в суді здійснюється ви-
нятково прокуратурою чи адвокатурою як 
недержавним самоврядним інститутом. 
Варто наголосити, що в більшості євро-
пейських країн поєднання адвокатської 
діяльності з державною службою заборо-
нена чинним законодавством. Наприклад, 
в Австрії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Литві, 
Словаччині, Словенії, Іспанії адвокати не 
можуть бути державними службовцями. 
В іншому випадку щодо юристів на дер-
жавній службі поширюються різні обме-
ження, які тим чи тим чином не дозволя-
ють їм бути практикуючими адвокатами. 
Як це, наприклад, у Німеччині. Тобто, 
перебуваючи на державній службі, адво-
кат повинен зупинити свою адвокатську 
діяльність. 

Тому виникає необхідність форму-
вання інституту представництва в особі 
ад вокатури, яка зможе здійснювати пред-
ставництво органів державної влади у 
суді. Наслідком цього є нагальна потреба у 
реформі законодавства у сфері державної 
служби та адвокатури.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженням проблематики представ-
ництва в судах органів державної влади 
були присвячені праці В. Б. Авер’янова, 
В. Д. Атаманчук, О. М. Бандурки, В. М. Бев-
зенка, Ю. П. Битяка, Т. В. Варфоломеєва, 
І. В. Головань, Д. А. Гудима, О. М. Дроз-
дова, О. Л. Жуковської, А. Т. Комзюка, 
Р. С. Мельник, О. Г. Яновської й інших. 
Однак комплексне наукове дослідження 

представництва органів державної влади в 
судах досі не було проведене, незважаючи 
на актуальність та нагальність даної про-
блематики.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

З огляду на нагальність зазначеної про-
блеми, на сьогодні у вітчизняній юриспру-
денції неповно досліджено та законодавчо 
врегульовано питання щодо здійснення 
представництва у судах органів державної 
влади.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення проблем-

них питань представництва у суді органів 
державної влади в світлі реформи судової 
системи.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Відповідно до ст. 237 ЦК України, пред-
ставництвом є правовідношення, в якому 
одна сторона (представник) зобов’язана 
або має право вчинити правочин від імені 
другої сторони, яку вона представляє. Не є 
представником особа, яка хоч і діє в чужих 
інтересах, але від власного імені, а також 
особа, уповноважена на ведення перегово-
рів щодо можливих у майбутньому право-
чинів [6].

Підставами здійснення представництва 
є договір, закон, акт органу юридичної 
особи, інші підстави, встановлені актами 
цивільного законодавства.

Представництво поділяється на такі 
види:

1) добровільне (представництво за до-
віреністю). Представництво, яке ґрунту-
ється на договорі, може здійснюватися за 
довіреністю. Представництво за довіре-
ністю може ґрунтуватися на акті органу 
юридичної особи (ст. 244 ЦК України);

2) обов’язкове (представництво за зако-
ном). Батьки (усиновлювачі) є законними 
представниками своїх малолітніх і непо-
внолітніх дітей. Опікун є законним пред-
ставником малолітньої особи та фізичної 
особи, визнаної недієздатною. Законним 
представником у випадках, установлених 
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законом, може бути інша особа (ст. 242 ЦК 
України).

Різновидом добровільного представ-
ництва (представництва за довіреністю) є 
комерційне представництво. Відповідно 
до ст. 243 ЦК України комерційним пред-
ставником є особа, яка постійно та само-
стійно виступає представником підприєм-
ців при укладенні ними договорів у сфері 
підприємницької діяльності. Комерційне 
представництво одночасно кількох сторін 
правочину допускається за згодою цих 
сторін та в інших випадках, установле-
них законом. Повноваження комерційного 
представника можуть бути підтверджені 
письмовим договором між ним та особою, 
яку він представляє, або довіреністю. Осо-
бливості комерційного представництва в 
окремих сферах підприємницької діяль-
ності встановлюються законом.

Правочини, які може вчиняти пред-
ставник, передбачено ст. 238 ЦК Украї-
ни. Так, зокрема, представник може бути 
упов новажений на вчинення лише тих 
правочинів, право на вчинення яких має 
особа, яку він представляє. Представник 
не може вчиняти правочин, який відпо-
відно до його змісту може бути вчинений 
лише особисто тією особою, яку він пред-
ставляє. Крім того, представник не може 
вчиняти правочин від імені особи, яку він 
представляє, у своїх інтересах або в інтер-
есах іншої особи, представником якої він 
одночасно є, за винятком комерційного 
представництва, а також щодо інших осіб, 
установлених законом.

Представник зобов’язаний вчиняти 
правочин за наданими йому повноважен-
нями особисто. Він може передати своє 
повноваження у порядку, передбаченому 
ст. 240 ЦК України, частково або в по-
вному обсязі іншій особі, якщо це вста-
новлено договором або законом між осо-
бою, яку представляють, і представником, 
або якщо представник був вимушений до 
цього з метою охорони інтересів особи, 
яку він представляє. Представник, який 
передав своє повноваження іншій особі, 
повинен повідоми ти про це особу, яку він 
представляє, та надати їй необхідні відо-

мості про особу, якій передані відповідні 
повноваження (замісника). Невиконання 
цього обов’язку покладає на особу, яка пе-
редала повноваження, відповідальність за 
дії замісника як за свої власні. Правочин, 
учинений замісником, створює, змінює, 
припиняє цивільні права та обов’язки осо-
би, яку він представляє [6].

Відповідно до ч.ч.3-4 ст. 131-2 Кон-
ституції України, винятково адвокат здій-
снює представництво іншої особи в суді, 
а також захист від кримінального обвину-
вачення.

Законом можуть бути визначені винят-
ки щодо представництва в суді у трудових 
спорах, спорах щодо захисту соціальних 
прав, щодо виборів та референдумів, у ма-
лозначних спорах, а також стосовно пред-
ставництва малолітніх чи неповнолітніх 
осіб та осіб, які визнані судом недієздат-
ними чи дієздатність яких обмежена [1].

Аналогічна норма міститься у статті 10 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, від-
повідно до якої кожен має право на про-
фесійну правничу допомогу. У випадках, 
визначених законом, держава забезпечує 
надання професійної правничої допомо-
ги безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав та особи, яка надає 
правничу допомогу. Окремо слід розгля-
нути частину 3 цієї статті Закону, згідно з 
якою для надання професійної правничої 
допомоги діє адвокатура. Забезпечення 
права на захист від кримінального обвину-
вачення та представництво в суді здійсню-
ються адвокатом, за винятком випадків, 
установлених законом. В итрати учасників 
судового процесу на професійну правничу 
допомогу відшкодовуються в порядку, ви-
значеному законом [4].

Відповідно до п. 11 ч. 16-1 Пер ехід-
них положень Конституції України, з дня 
набрання чинності Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)»: представництво від-
повідно до пункту 3 частини першої статті 
131-1 та статті 131-2 цієї Конституції ви-
нятково прокурорами або адвокатами у 
Верховному Суді та судах касаційної ін-
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станції здійснюється з 1 січня 2017 року; 
в судах апеляційної інстанції – з 1 січня 
2018 року; в судах першої інстанції – з 1 
січня 2019 року.

Представництво органів державної 
влади та органів місцевого самоврядуван-
ня в судах винятково прокурорами або ад-
вокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.

Представництво в суді у провадженнях, 
розпочатих до набрання чинності Законом 
України»Про внесення змін до Конститу-
ції України (щодо правосуддя)», здійсню-
ється за правилами, які діяли до набрання 
ним чинності, – до ухвалення у відповід-
них справах остаточних судових рішень, 
які не підлягають оскарженню [1].

Варто зауважити, що у зв’язку з цим 
чинне законодавство України потребує 
ґрун товних змін. Сама процедура перехо-
ду до здійснення представництва органів 
державної влади у суді винятково адво-
катами не зовсім адаптована до системи 
представництва, яка існує в європейських 
країнах.

Тобто, в Україні встановлюється мо-
нополія адвокатури. Це підтверджується 
Постановою Пленуму Вищого адміністра-
тивного суду України №5 від 13.03.2017 
«Про правовий висновок щодо порядку 
здійснення представництва органів дер-
жавної влади та органів місцевого само-
врядування в судах, запровадженого За-
коном Украї ни від 2 червня 2016 року 
№ 1401-VIII «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо правосуддя)». У 
вказаній Постанові роз’яснено, як засто-
совувати норму перехідних положень до 
Конституції щодо представництва органів 
державної влади та органів місцевого са-
моврядування в судах винятково прокуро-
рами або адвокатами з 1 січня 2020 року. 
Отже, якщо інтереси держави вимагати-
муть захисту прав певного органу держав-
ної влади чи органу місцевого самовряду-
вання, то представництво такого органу в 
судах здійснюється через прокурора з 30 
вересня 2016 року.

Якщо ж прокурор не вбачатиме, що ін-
тереси держави вимагають захисту прав 
певного органу державної влади чи органу 

місцевого самоврядування, то представ-
ництво інтересів такого органу до 1 січня 
2020 року можливе через будь-яку іншу 
особу, яка за законом має право на надан-
ня правової допомоги. А вже з 1 січня 2020 
року представляти інтереси держоргану 
може лише адвокат [7].

Однак у чинному законодавстві Укра-
їни є деякі прогалини. Наприклад, відпо-
відно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» 
від 05.07.2012 № 5076-VI, несумісною з 
діяльністю адвоката є робота на посадах 
осіб, зазначених у пункті 1 частини пер-
шої статті 4 Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції». Даний 
закон утратив чинність, однак чинним є 
Закон України «Про запобігання корупції» 
від 14.10.2014 № 1700-VII. Використовую-
чи аналогію законодавства, можемо зроби-
ти висновок, що до таких посад відносять 
суб’єктів, передбачених п.1 ч. 1 ст. 3 За-
кону України «Про запобігання корупції» 
від 14.10.2014 № 1700-VII. Зокрема, до та-
ких суб’єктів, діяльність я ких не сумісна з 
діяльністю адвоката, належать також дер-
жавні службовці, посадові особи місцево-
го самоврядування [2].

Для усунення цього недоліку у Верхо-
вній Раді зареєстровано «Проект Закону 
про внесення змін до пункту 1 частини 1 
статті 7 Закону України “Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність” №7392 від 
13.12.2017 р. щодо вимог несумісності». 
Зокрема, даним Проектом вносяться зміни 
до ст. 7 Закону «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність».

Несумісною з діяльністю адвоката є ро-
бота на посадах осіб, зазначених у пункті 
1 частини першої статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції» [8].

Окрім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 
ст. 25 Закону України «Про запобігання 
корупції», особам, зазначеним у пункті 
1 частини першої статті 3 цього Закону, 
забороняється займатися іншою оплачува-
ною (крім викладацької, наукової і творчої 
діяльності, медичної практики, інструк-
торської та суддівської практики із спорту) 
або підприємницькою діяльністю, якщо 
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інше не передбачено Конституцією або за-
конами України [3].

У свою чергу, у Законі України «Про 
державну службу» 10.12.2015 № 889-VIII 
питання поєднання державної служби з ді-
яльністю адвоката взагалі залишилося без 
уваги [5].

Як стає зрозумілим, низку законів, се-
ред яких Закон України «Про державну 
службу», Закон України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» необхідно при-
водити у відповідність до норм Конститу-
ції України.

Зокрема, новели законопроекту мають 
бути пов'язані, зокрема, і з новими можли-
востями поєднувати діяльність адвокатів з 
державною службою.

Деякі кроки у цьому напрямі уже 
зроблено. За законодавчою ініціативою 
Президента України створено Законо-
проект «Про внесення змін до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» (нова редакція) та інших 
пов’язаних законодавчих актів України» 
(далі – Законопроект) та був опублікова-
ний 15.01.2018 року в Судово-юридичній 
газеті. Варто наголосити, що даний за-
конопроект не зареєстрований на сайті 
Верховної Ради України, однак у межах 
проекту Ради Європи «Підтримка впро-
вадження судової реформи в Україні» 21 
грудня 2017 р експерти Ради Європи Рітіс 
Йокубаускас і Ваху Григорян підготували 
проект звіту відносного вищевказаного 
законопроекту, в якому дають позитивну 
його характеристику [9].

Зокрема, ст. 30 Законопроекту ви-
світлює особливості статусу адвоката на 
державній службі та на службі в органах 
місцевого самоврядування. Адвокат може 
працювати в органі державної влади або в 
органі місцевого самоврядування. Адво-
кат, який працює в органі державної вла-
ди або в органі місцевого самоврядуван-
ня, зберігає статус адвоката та має право 
здійснювати представництво цього орга-
ну в суді. Адвокат, який працює в органі 
державної влади або в органі місцевого 
самоврядування, не може бути головою, 
заступником голови або членом органу 

адвокатського самоврядування та не має 
права брати участі в роботі органів адво-
катського самоврядування. Відомості про 
адвоката, який працює в органі державної 
влади чи органі місцевого самоврядуван-
ня, вносяться до Єдиного реєстру адвока-
тів України із зазначенням інформації про 
зупинення права такого адвоката на здій-
снення адвокатської діяльності. Крім цьо-
го, робота в органі державної влади або в 
органі місцевого самоврядування не по-
збавляє адвоката обов’язку дотримуватися 
присяги адвоката та Правил адвокатської 
етики.

Ознайомившися з даним Законопроек-
том, можна зробити висновок, що одним 
з ефективних способів усунення протиріч 
у сфері представництва органів державної 
влади у суді було б розрізнення статусу ад-
воката та практикуючого адвоката . Тобто, 
адвокат на державній службі має право 
на представництво тільки цього органу в 
суді, однак у нього відсутні права у сфері 
адвокатського самоврядування, що є ц іл-
ком логічним.

Схожі зміни слід вносити і в Закон 
України «Про державну службу», якими 
передбачалася б можливість поєднувати 
державну службу та статус адвоката.

Варто зауважити, що представни-
цтво органів державної влади у судах за-
звичай здійснюється юристами, які не 
мають свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю. Як наслідок, 
на юристів та їх роботодавців одразу ж 
лягає тягар, пов’язаний із необхідністю 
значних витрат часу та коштів для набут-
тя статусу адвоката та подальшого його 
підтримання (складання кваліфікаційних 
іспитів,  участь в адвокатському самовря-
дуванні зі сплатою щорічних внесків, під-
вищення кваліфікації тощо). Крім цього, 
в найближчому майбутньому залучення 
адвокатів для представництва інтересів 
держави в судах України стане додатко-
вим витратами, які не завжди можуть до-
зволити собі державні установи. А тому, 
на нашу думку, доцільним буде включен-
ня адвоката у ряди штатних працівників 
державного органу.
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Âèñíîâêè
Здійснення представництва органів 

державної влади в судах винятково адво-
катами має як свої плюси, так і мінуси. Зо-
крема, це суттєво покращить якість право-
суддя, оскільки можна сподіватися, що у 
процесі братимуть участь не тільки особи 
з вищою юридичною освітою, але насам-
перед особи, які підтвердили свої знання, 
склавши кваліфікаційний іспит, що, в свою 
чергу, сприятиме реалізації принципу рів-
ності можливостей у змагальному проце-
сі. Це, на нашу думку, дещо розвантажить 
суд. Оскільки не кожний пересічний гро-
мадян України зможе дозволити собі опла-
тити послуги адвоката, відповідно, можна 
сподіватися на зменшення кількості по-
зовів до органів державної влади. Хоча, з 

іншого боку, даний аспект може означати 
порушення конституційного права грома-
дян України на захист. Це достатньо дво-
значне питання.

До позитивних моментів також можна 
віднести й те, що дані новели в законодав-
стві запровадять єдині високі професій-
ні стандарти судового представництва та 
сприятимуть ефективному забезпеченню 
прав і гарантій учасників процесу та реа-
лізації права на справедливий суд.

Загалом, вважаємо, що реформи в су-
довій системі, серед яких представництво 
органів державної влади в судах винятко-
во адвокатами, дасть змогу запобігти зло-
вживанням та корупції в судах, підвищить 
репутацію органів державної влади в сус-
пільстві, стане суттєвим кроком до ство-
рення сильної правничої професії.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сьогоднішній день важко собі уяви-

ти діяльність з розслідування криміналь-
них правопорушень без використання 
спеціальних знань. Правову основу вза-
ємодії органів досудового розслідування 
з експертами і спеціалістами становлять 
Конституція України, Кримінальний про-
цесуальний кодекс України, Закони Украї-
ни «Про поліцію», «Про судову експерти-
зу», а також окремі відомчі нормативно-
правові акти: Інструкція про особливості 
здійснення судово-експертної діяльності 
атестованими судовими експертами, що 
не працюють у державних спеціалізова-
них експертних установах: Наказ Мініс-
терства юстиції України від 12.12.2011 р. 
№3505/5; Інструкція про порядок залу-
чення працівників органів досудового роз-
слідування поліції та Експертної служби 
Міністерства внутрішніх справ України 
як спеціалістів для участі в проведенні 
огляду місця події: Наказ МВС України 
від 03.11.2015 р. №1339; Інструкція про 
порядок проведення криміналістичних 
досліджень транспортних засобів і реєст-
раційних документів, що їх супроводжу-
ють, працівниками Експертної служби 

МВС України: Наказ МВС України від 
31.05.2013 р. №537; Інструкція про при-
значення та проведення судових експертиз 
та експертних досліджень: Наказ Мініс-
терства юстиції України від 08.10.1998 р. 
№53/5; Інструкція про проведення судово-
медичної експертизи: Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України від 17.01.1995 
р. №6; Інструкція про участь співробітни-
ків та працівників Українського науково-
дослідного інституту спеціальної техні-
ки та судових експертиз Служби безпеки 
України як спеціалістів у кримінальному 
провадженні: Наказ Центрального управ-
ління Служби безпеки України 19.03.2016 
р. №138; Положення про Експертну служ-
бу Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни: Наказ МВС України від 03.11.2015 р. 
№1343; Про встановлення нормативної 
вартості однієї експерто-години у 2016 
році: Наказ Міністерства юстиції України 
від 16.02.2016 р. №417/5.

Але, у той же час, окремі положення 
прийнятого у 2012 році КПК України сут-
тєво вплинули на організацію роботи та 
процесуальний статус судових експертів і 
призводять до необхідності внесення сут-
тєвих уточнень норм інших нормативних 
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актів, що регулюють експертну діяльність 
в Україні. Насамперед, це стосується Зако-
ну України «Про судову експертизу».

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë ³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Особливостям взаємодії слідчого та 
експерта (спеціаліста) й окремим аспектам 
застосування в слідчій діяльності спеціаль-
них знань працівниками експертних служб 
приділялася увага вченими-юристами, на-
самперед: Ю.І. Азаровим, Л.Ю. Ароцке-
ром, Р. С. Бєлкіним, А.І. Вінбергом, В.Г. 
Гончаренком, Г.І. Грамовичем, П. П. Іщен-
ком, Н.І. Клименко, В.В. Коваленком, М.В. 
Костицьким, В. К. Лисичен ком, В.Г. Лука-
шевичем, Є.Д. Лук’янчиковим, Б. В. Рома-
нюком, М.В. Салтевським, М.Я. Сегаєм. 
Однак, указані питання досліджувалися 
ними переважно до введення в дію нового 
КПК 2012 року. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Слідча та судова практика стикається 
з випадками ототожнення понять «спе-
ціаліст» та «експерт», що призводить не-
правильного розуміння окремих положень 
КПК України учасниками кримінального 
провадження. Крім того, неоднозначно 
трактуються норми Закону України «Про 
судову експертизу» в частині особливос-
тей фінансування окремих видів судово-
експертної діяльності.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета – сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення нормативно-правового за-
безпечення діяльності експертів шляхом 
внесення змін та доповнень до чинного за-
конодавства з метою підвищення якості їх 
роботи та взаємодії з органами досудового 
розслідування, прокуратури і суду.

Âèêëàäåííÿ îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

У ст. 69 КПК України визначено, що 
«експертом у кримінальному провадженні 
є особа, яка володіє науковими, технічни-
ми або іншими спеціальними знаннями, 
має право відповідно до Закону України 

«Про судову експертизу» на проведення 
експертизи і якій доручено провести до-
слідження об’єктів, явищ і процесів, що 
містять відомості про обставини вчинення 
кримінального правопорушення, та дати 
висновок з питань, які виникають під час 
кримінального провадження і стосуються 
сфери її знань» [1]. Отже, експертом може 
бути фахівець з певної галузі знань, який 
працює в державній спеціалізованій уста-
нові або у випадках і на умовах, визна-
чених законодавством, не є працівником 
таких установ, має вищу освіту, пройшов 
спеціальну підготовку та отримав кваліфі-
кацію судового експерта в певній галузі.

У новому КПК України законодавець 
дещо розширив процесуальний статус 
експерта, а саме: – передбачив можливість 
експерта бути присутнім під час вчинення 
процесуальних дій, що стосуються пред-
метів та об’єктів дослідження, і без дозво-
лу слідчого; – надав право експерту стави-
ти запитання, що стосуються предмета та 
об’єктів дослідження, особам, які беруть 
участь у кримінальному провадженні; – 
одержувати винагороду за виконану ро-
боту та відшкодування витрат, пов’язаних 
із проведенням експертизи і викликом 
для надання пояснень чи показань, якщо 
проведення експертизи не є службовим 
обов’язком особи, яку залучено як екс-
перта; – користуватися іншими правами, 
передбаченими Законом України «Про су-
дову експертизу» [1].

Судово-експертну діяльність мають 
право здійснювати: атестовані судові екс-
перти, які працюють у державних спеці-
алізованих установах (науково-дослідних 
установах судових експертиз Міністер-
ства юстиції України, науково-дослідних 
установах судових експертиз, судово-ме-
дичних та судово-психіатричних устано-
вах Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни, експертних службах МВС Украї ни, Мі-
ністерства оборони України, СБУ та Дер-
жавної прикордонної служби України); 
інші фахівці з відповідних галузей знань, 
які не є працівниками цих установ, але 
можуть залучатися слідчим, прокурором, 
судом до проведення деяких видів судових 
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експертиз, за винятком криміналістичних, 
судово-медичних та судово-психіатричних 
експертиз, які здійснюються виключно 
експертами державних спеціалізованих 
установ (ст. 7 Закону України «Про судову 
експертизу»).

Водночас, не можуть залучатися до 
виконання обов’язків судового експерта: 
особи, визнані у встановленому законом 
порядку недієздатними, а також особи, які 
мають судимість (ч. 1 ст. 11 Закону України 
«Про судову експертизу»); особи, які пере-
бувають у службовій або іншій залежнос-
ті від сторін кримінального провадження 
або потерпілого (ч. 2 ст. 69 КПК України 
2012 р.); особи, які вже проводили ревізію, 
перевірку тощо, матеріали яких викорис-
товуються в цьому провадженні (ст. 79 
КПК України 2012 р.); особи, щодо яких 
є обставини, що забороняють їх участь у 
кримінальному провадженні і є підстава-
ми для їх відводу (ч. 1 ст. 77 КПК України 
2012 р.) з тим обмеженням, що, як зазнача-
ється у ч. 1 ст. 79 КПК України 2012 р., їх 
попередня участь у цьому кримінальному 
провадженні як експерта не може бути під-
ставою для відводу.

Законодавець наділив експерта правом 
бути присутнім у процесуальних діях із 
метою усунення інформаційної невизна-
ченості. Внаслідок зазначених причин 
експерт, який проводить доручене йому 
дослідження, змушений звернутися з кло-
потанням до особи (органу), що призна-
чив експертизу (залучив експерта) про 
проведення процесуальної дії за його при-
сутності.

Найчастіше недоліки, пов’язані з непо-
внотою, недостатньою якістю матеріалів, 
що надійшли на експертизу, усуваються 
шляхом направлення відповідного клопо-
тання експерта на адресу замовника екс-
пертизи про надання необхідних додатко-
вих матеріалів (п. 2 ч. 3 ст. 69 КПК Украї-
ни) [1]. Проте, як слушно зазначає М. Г. 
Щербаковський виникають ситуації, коли 
приписи відсутні, й слідчий (суд) не в змо-
зі виконати клопотання експерта, оскільки 
отримання інформації або об’єктів вима-
гає, по-перше, застосування спеціальних 

знань і, по-друге, уточнення, корекції без-
посередньо в момент проведення процесу-
альної дії (наприклад, постановка уточню-
ючих питань під час допиту, встановлення 
взаємозв’язку та взаємозалежності окре-
мих об’єктів і явищ у їх статиці й динаміці 
на місці виявлення тощо). Зазначені ситу-
ації обумовлюють необхідність особистої 
участі експерта в проведенні процесуаль-
них дій [2, с. 90].

Варто нагадати, що ст. 71 КПК України 
передбачено такого суб’єкта процесу, як 
спеціаліст - особа, яка володіє спеціальни-
ми знаннями та навичками застосування 
технічних або інших засобів і може нада-
вати консультації під час досудового роз-
слідування й судового розгляду з питань, 
що потребують відповідних спеціальних 
знань і навичок [1]. Іншими словами - він 
фактично є «технічним помічником» слід-
чого, прокурора, суду й може вирішити за-
значені вище проблеми.

З цього приводу слушно зауважив С. А. 
Шейфер, що роль експерта в слідчих діях 
не збігається з роллю спеціаліста та по-
лягає не в сприянні слідчому в отриманні 
доказів, а у виявленні з подальшим відо-
браженням у протоколі обставин, суттє-
вих для дачі ним висновку [3, с. 68]. Таким 
чином, експерт цілеспрямовано реалізує 
свою ініціативу в конкретних умовах про-
цесуальної дії. Експерт бере участь під 
час провадження  слідчих дій тільки в тих 
випадках, коли така участь є змістом його 
експертної діяльності, яка ведеться в рам-
ках провадження експертизи та завершу-
ється наданням висновку за тими пункта-
ми, що були поставлені експерту слідчим 
[4, c. 39].

На практиці непоодинокими є випадки, 
коли до проведення огляду місця події в 
якості спеціаліста залучаються судові екс-
перти, які згодом проводять судову експер-
тизу. Практичні співробітники пояснюють 
це тим, що особа, що попередньо залу-
чалася до слідчої (розшукової) дії, краще 
знає об’єкти дослідження і, відповідно, 
може дати більш якісний висновок. Хоча, 
експерт набуває право бути присутнім під 
час проведення процесуальних дій тільки 
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після доручення йому провадження екс-
пертизи, тобто після початку експертного 
дослідження.

Відповідно до ч. 2 ст. 79 КПК Украї-
ни, спеціаліст, експерт не має права бра-
ти участі в кримінальному провадженні, 
якщо він проводив ревізію, перевірку 
тощо, матеріали яких використовуються у 
цьому провадженні. Вказану пропозицію 
законодавця можна пояснити забороною 
експерту на самостійне збирання доказів 
(ч. 4 ст. 69 КПК України) [1].

Проте, навіть у разі заявлення відводу 
такому експертові останній може апелю-
вати, що підставою відводу є попереднє 
проведення ним саме ревізії або перевірки 
(ч. 2 ст. 79 КПК України), а брав він участь 
як спеціаліст, наприклад, у проведенні та-
кої слідчої (розшукової) дії, як огляд місця 
події. 

О. В. Ануфрієва зазначає, що даний 
факт не може бути перешкодою, оскільки 
спеціаліст не дає на місці вчинення злочи-
ну висновків, а лише надає допомогу, іно-
ді просто технічну, у виявленні та фіксації 
деяких даних, жодної упередженої думки 
у нього не складається, і таку особу до-
цільно було б залучати до участі у справі 
як експерта, якщо це дозволить його квалі-
фікація. Як приклад, вона наводить поста-
нову Печерського районного суду м. Києва 
від 13.01.2012 р. у кримінальній справі № 
1-27/11, у якій підсудним було подано зая-
ву про відвід експерта на підставі того, що 
останній склав наявні у матеріалах справи 
висновки будівельно-технічних експертиз 
№ 4062 та № 4318, що суперечать один од-
ному. Таким діям експерта підсудний ви-
словив недовіру і просив відвести експер-
та від участі у справі. Прокурор заперечу-
вав проти відводу експерта, посилаючись 
на відсутність правових підстав для його 
відведення, оскільки той приймав участь 
на досудовому слідстві на стадії судового 
розгляду [5, с. 180].

Вивчивши підстави заявленого відводу, 
матеріали вказаної справи, думку учасни-
ків судового розгляду суд дійшов висно-
вку, що зазначена заява задоволенню не 
підлягає, оскільки під час судового розгля-

ду не призначено експертизи, яку було б 
доручено для проведення тому ж експерту, 
що складав висновки на досудовому слід-
стві та які оспорюються підсудним, і яко-
му в такому випадку міг би бути заявлений 
відвід. Тому заявити відвід експерту на 
стадії судового слідства, який брав у ньо-
му участь, не передбачено чинним КПК 
України, а оцінку складеним ним висно-
вкам суд може надати самостійно. Тому 
підстав для задоволення заяви підсудного 
про відвід експерта немає [6].

На нашу думку, варто уточнити редак-
цію ч. 2 ст. 79 КПК України, оскільки не 
зрозуміло, чому законодавець обмежуєть-
ся лише такими термінами, як «ревізія» та 
«перевірка». Адже практиці відомі й інші 
форми участі спеціаліста у кримінально-
му провадженні, як-то: фотографування, 
складення схем, планів, креслень, відбір 
зразків для проведення експертизи тощо. 
Можна лише припустити, що законода-
вець охоплює усі інші форми участі спе-
ціаліста у кримінальному провадженні 
поняттям «тощо», яке можна трактувати 
по-різному.

З огляду на це, пропонуємо подати ч. 2 
ст. 79 КПК України у такій редакції:

Стаття 79 «Підстави для відводу спе-
ціаліста, перекладача, експерта, секретаря 
судового засідання»

2. Спеціаліст, експерт, окрім того, не 
має права брати участь у кримінальному 
провадженні, якщо його спеціальні зна-
ння вже використовувалися у цьому кри-
мінальному провадженні.

Такі випадки варто відрізняти від си-
туацій, коли слідчі (розшукові) дії прово-
дяться за клопотанням експерта. Тактичні 
особливості таких слідчих (розшукових) 
дій відрізняються тим, що експерт з ура-
хуванням поставленого на рішення екс-
пертизи завдання (предмета експертизи), 
представлених об’єктів, знаючи методи-
ку експертного дослідження, заздалегідь, 
тобто до проведення процесуальної дії, 
прогнозує, які обставини йому необхідно 
встановити, які отримати об’єкти в ході 
слідчої (розшукової) дії для успішного 
завершення дослідження та надання об-
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ґрунтованого висновку. Наприклад, беру-
чи участь у отриманні зразків почерку для 
почеркознавчої експертизи (ст. 245 КПК 
України), експерт не тільки створює та ва-
ріює умови їх отримання, але проводить 
попереднє дослідження для визначення їх 
доброякісності, порівнянності з представ-
леним на дослідження  рукописом і в разі 
необхідності змінює умови та здійснює 
додаткове відібрання зразків від особи, яка 
перевіряється [7, с. 11].

У судово-експертній діяльності існує 
низка інших проблем законодавчого тлу-
мачення окремих аспектів діяльності екс-
перта. Зокрема, викликає певні запитання 
редакція ст. 15 Закону України «Про судо-
ву експертизу», в якій визначаються осо-
бливості фінансування судово-експертної 
діяльності. Проте, з-поміж інших видів не 
згадується такий вид діяльності, як прове-
дення випробувань [8]. 

Випробування у техніці та фізиці – екс-
периментальне визначення кількісних і 
(або) якісних характеристик властивостей 
об’єкта випробувань за результатом впли-
ву на нього під час моделювання чи функ-
ціювання [9].

У межах кримінального провадження 
під час проведення судових експертиз ме-
тод випробування застосовується, напри-
клад, з метою визначення спроможності 
об’єкта агрегатів, вузлів, цілих об’єктів 
тощо виконувати функції, для виконання 
яких вони призначені.

Крім того, згідно з п. 1.4. Порядку про-
ведення клінічних випробувань лікарських 
засобів та експертизи матеріалів клінічних 
випробувань, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 29 жовтня 2009 р. за 
№ 1010/17026, проведення експертизи ма-
теріалів клінічних випробувань, а також 
проведення клінічного аудиту клінічного 
випробування лікарських засобів покладе-
но на ДП «Державний експертний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» 
[10]. Відповідно до Закону України від 26 
жовтня 2011 р. №1107 «Про затверджен-
ня Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлу-
атацію (застосування) машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, екс-
пертні організації – експертно-технічні 
цен три, що належать до сфери управління 
Держпраці, або незалежні експертні орга-
нізації, які забезпечують науково-технічну 
підтримку державного нагляду в сфері 
промислової безпеки та охорони праці 
й мають підтверджену компетенцію для 
інспекційної діяльності у сфері охорони 
праці відповідно до законодавства [11].

Також у сфері охорони праці перед-
бачена експертиза щодо спроможнос-
ті суб’єкта господарювання виконувати 
огляд, випробування та експертне обсте-
ження (технічне діагностування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної не-
безпеки з додержанням вимог законів й ін-
ших нормативно-правових актів з охорони 
праці та промислової безпеки.

З огляду на досить часту практику про-
ведення експертними установами випро-
бувань, що, власне, визначається й окре-
мими відомчими нормативно-правовими 
документами, вважаємо за необхідне за-
пропонувати відповідні зміни до ч. 3 ст. 15 
Закону України «Про судову експертизу»:

Стаття 15. «Фінансування судово-
експертної діяльності»

3. Проведення судових експертиз, ви-
пробувань, обстежень і досліджень судово-
медичними та судово-психіатричними 
установами здійснюється за рахунок ко-
штів, які безпосередньо і цільовим при-
значенням виділяються цим експертним 
установам з державного чи місцевого бю-
джету, за винятком випадків, передбаче-
них частиною четвертою цієї статті.

Âèñíîâêè
Отже, підсумовуючи викладене вище, 

слід зазначити, що реальне поліпшення 
якості розслідування кримінальних право-
порушень можливе за умови залучення до 
провадження слідчих (розшукових) дій із 
метою виявлення, фіксації, вилучення та 
дослідження матеріальних об’єктів відпо-
відних спеціалістів і застосування остан-
німи сучасних науково-технічних засобів. 
При цьому, не слід ототожнювати поняття 
«спеціаліст» та «експерт», що часто тра-
пляється у практичній діяльності органів 
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досудового розслідування. На наше пе-
реконання, запропоновані зміни до КПК 
України та Закону України «Про судову 
експертизу» дадуть можливість усунути 

окремі законодавчі «пробіли» з метою по-
кращення розслідування кримінальних 
правопорушень загалом та судово-екс-
пертної діяльності зокрема.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Обговорення тематики захисту прав 

інтелектуальної власності (ІВ) остан-
нім часом перейшла до нового рівня, що 
пов’язано з процедурою створення спеці-
алізованих судів з питань інтелектуальної 
власності в Україні. Хоча цей процес, як 
з’ясувалося, є дуже складним та, як часто 
відбувається в Україні, дуже затягнутий. 
Тому питання державного регулювання 
захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
власності в Україні потребує подальшого 
осмислення та врегулювання, особливо у 
сфері освіти, оскільки значущих розро-
бок у цьому напрямку немає. Так, зали-
шаються питання правового регулювання 
ефективного захисту об’єктів ІВ, напри-
клад, таких як «службові твори», що досі 
залишається на низькому рівні, тому ста-
вить майбутній суддівський корпус судів з 
питань ІВ перед необхідністю створювати 
практику судових прецедентів.

У той же час, ідеї та знання стають все 
важливішою частиною торгівлі та розви-
тку країни. Більша частина вартості нових 
високотехнологічних продуктів залежить 
від значного обсягу винахідництва, інно-
вацій, дослідження, тому не можна не по-
годитися з тим, що зазначає Шпак А. П., 
а саме: «Важливе значення забезпечення 
правової охорони інтелектуальної влас-
ності для розвитку України обумовлене 
винятковою роллю інтелектуального капі-
талу у становленні світової економіки XXI 
ст., яка базується на знаннях» [1, с.231]. А 
знання певної людини є результатом одер-
жаної ним освіти.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Теоретичними розробками механізму 
захисту прав інтелектуальної власнос-
ті займалися такі видатні вчені, як: В. С. 
Дроб’язко, В. О. Жаров, О. В. Коханов-
ська, О. М. Мельник, Н. М. Мироненко, 
О. П. Орлюк, О. А. Підопригора, Г. Ф. 
Шершеневич, Р. Б. Шишка. Особливості 

кримінально-правової відповідальнос-
ті за порушення прав інтелектуальної 
власності були предметом досліджень 
П. С. Берзіна та А. С. Нерсеяна. Пробле-
матику ад міністративно-правової охорони 
інтелек туальної власності досліджували 
І. Г. Запорожець, Н. О. Можаровська, 
Л. Т. Комзюк та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Особливо важливим для України є той 
факт, що наразі відбувається реформуван-
ня як системи освіти, так і судової системи, 
що поставило нові виклики для теоретич-
ного осмислення і наукового обговорення. 
Крім цього, не зважаючи на значний про-
грес у нормативному регулюванні охорони 
та захисту прав на об’єкти ІВ в Україні за 
останні 17 років та значну кількість пуб-
лікацій, досі залишаються проб лемні пи-
тання, котрі все ще потребують вирішен-
ня. До одних зі значущих проблем можна 
віднести: відсутність механізмів ефективно-
го захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
власності в сфері освіти; відсутність на-
лежного рівня заходів адмініст ративної 
та кримінальної відповідальності; від-
сутність єдиних методологічних під ходів 
щодо виявлення правопорушень у сфері 
інтелектуальної власності визначення роз-
міру матеріальної і моральної шкоди.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Розглядаючи проблеми, котрі пов’язані 

з вдосконаленням правових засад інтелек-
туальної власності у сфері освіти, можемо 
стверджувати, що вони потребують окре-
мого детального вивчення. Тому метою 
цієї статті є розгляд особливостей видів 
об’єктів ІВ у сфері освіти та аналіз право-
вих засад захисту права на об’єкти інте-
лектуальної власності, які створені внаслі-
док педагогічної діяльності.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

У теорії права ІВ визнано вважати за-

Key words: intellectual property (IP), objects of IP, protection of rights to objects of IP, pedagogical 
activity, objects of intellectual property in the sphere of education.
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хистом прав інтелектуальної власності 
правове забезпечення недоторканності 
цих прав, їх непорушності, а в разі пору-
шення, можливості застосування заходів 
примусового характеру, спрямованих на 
відновлення порушених прав [2, с.56].

Саме по собі питання «жорстокого» 
забезпечення захисту прав ІВ містить 
певне протиріччя: з одного боку, низький 
рівень забезпечення призводить до низь-
кого фінансового стимулювання авторів 
(винахідників), що перешкоджає розвитку 
даної сфери, з іншого боку – якщо рівень 
захисту від користування результатами ІВ 
буде занадто високим, це значно обмежить 
загальний доступ до творів (винаходів) і 
знизить суспільну вигоду від їхнього ви-
користання. Освітня діяльність особливо 
вразлива у цьому плані, оскільки відсут-
ність належного фінансування педагогів 
в Україні призводить до того, що освітяни 
вимушені шукати засоби для існування за-
мість розвитку нових методів та методик 
навчання.

Питання врегулювання правового за-
хисту прав інтелектуальної власності в 
сфері освіти особливо гостро постало 
саме з прийняттям нового ЗУ «Про освіту» 
в 2017 році. Так, п.4, ст.3 ЗУ «Про освіту» 
закріплюється «Право на освіту» у такому 
формулюванні: «Кожен має право на до-
ступ до публічних освітніх, наукових та 
інформаційних ресурсів, у тому числі в 
мережі Інтернет, електронних підручни-
ків та інших мультимедійних навчальних 
ресурсів у порядку, визначеному законо-
давством» [3]. Однак, механізмів захисту 
прав на об’єкти ІВ у сфері освіти не розро-
блено, та держава не гарантує захист прав 
інтелектуальної власності в мережі Інтер-
нет. Саме з вільним доступом до мережі 
Інтернет та відсутністю дієвого контролю 
за законністю використання результатів 
інтелектуальної діяльності питання захис-
ту ІВ перейшло на новий виток розвитку.

Конституція України у ст.54 проголо-
шує, що держава бере на себе: «захист ін-
телектуальної власності, їхніх авторських 
прав, моральних і матеріальних інтересів, 
що виникають у зв’язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності. Кожен грома-
дянин має право на результати своєї інте-
лектуальної, творчої діяльності; ніхто не 
може використовувати або поширювати 
їх без його згоди, за винятками, встанов-
леними законом» [4]. Зрозуміло, що ко-
ристування підручниками, посібниками 
та іншими навчальними матеріалами є 
безумовною складовою освіти. Та, незва-
жаючи на те, що відповідно до п.1, 2, ч.1, 
ст.21 ЗУ «Про авторське право і суміжні 
права» законодавець дозволяє вільне ви-
користання твору із зазначенням автора в 
обсязі, виправданому поставленою метою, 
як ілюстрацій у виданнях, звукозаписах чи 
відеозаписах навчального характеру [5], 
ми вважаємо питання «вільного» викорис-
тання результатів педагогічної діяльності 
дискусійним.

Пошук балансу між суворістю відпові-
дальності за несанкціонований доступ до 
результатів ІВ та їх використання й мож-
ливістю широкої аудиторії користуватися 
сучасними досягненнями науки, техніки 
та/або творчості є важливим викликом 
як для суспільства, так і для законодав-
ця. Держави-члени СОТ підтверджують 
ці пріоритети та закріпили їх в Угоді про 
торговельні аспекти інтелектуальної влас-
ності (ТРІПС), а саме у ст.7: «Захист та 
контроль за дотриманням прав інтелекту-
альної власності повинні сприяти запро-
вадженню технологічних нововведень та 
передачі і розповсюдженню технологій 
для обопільної вигоди виробників і ко-
ристувачів технологічних знань у такий 
спосіб, що сприяє соціальному та еконо-
мічному добробуту, а також балансу прав 
обов'язків» [6].

Аналізуючи законодавство України, ко-
тре регулює професійну діяльність в сфері 
освіти, маємо зазначити значний прогрес 
у визнанні педагогічної діяльності як ін-
телектуальної та творчої роботи [3, п.21 
ст.1]. Відповідно до визначення, прийнято-
го Світовою організацією торгівлі (СОТ), 
права інтелектуальної власності - це пра-
ва, що надаються особам на результати 
їхньої інтелектуальної праці (creations of 
their mind).
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Згідно з п.3 ч.2 ст. 25 Постанови Пле-
нуму Вищого Господарського суду від 
17.10.2012 р. №12 «Про деякі питання 
практики вирішення спорів, пов'язаних із 
захистом прав інтелектуальної власнос-
ті»: «Правовій охороні як об'єкт автор-
ського права підлягає твір, виражений в 
об'єктивній формі, а не його зміст. Не охо-
роняються авторським правом, зокрема, 
ідеї, методи, концепції, принципи, спосо-
би, відкриття (наприклад, шахові партії, 
методики навчання тощо); разом з тим 
підлягають охороні літературні та інші 
твори, в яких викладено (описано, проілю-
стровано) відповідні ідеї, методики тощо. 
До об'єктів авторського права можуть на-
лежати окремі речення, словосполучення 
та інші частини твору, які є творчими й 
оригінальними і можуть використовувати-
ся самостійно» [7].

Тому результати педагогічної діяль-
ності можемо вважати предметом пра-
ва інтелектуальної власності, та її твори 
(письмові та/або усні) є об’єктом захисту 
прав інтелектуальної власності. Саме це 
твердження знайшло закріплення у ч.2 ст. 
53 ЗУ «Про освіту», де говориться, що пе-
дагогічні працівники мають право: «роз-
роблення та впровадження авторських 
навчальних програм, проектів, освітніх 
методик і технологій, методів і засобів, 
насамперед методик компетентнісного на-
вчання» [3].

Об’єкти інтелектуальної власності, які 
створюються під час педагогічної діяль-
ності, можна поділити на такі групи: 

1) письмові авторські творі наукового 
та/або навчального (освітнього) характеру 
у вигляді наукових публікацій, статей, мо-
нографій;

2) усні твори наукового та/або навчаль-
ного (освітнього) характеру у вигляді від-
критих лекцій, доповідей, виступів;

3) службові твори у вигляді авторських 
навчальних програм, проектів, освітніх 
методик, які закріпленні на матеріально-
му носії інформації, та/або друковані, чи 
електронні підручники, практичні посіб-
ники, методичні рекомендації тощо.

На сьогодні переважна більшість осіб 

в Україні, які здійснюють педагогічну 
діяльність, є найманими працівниками 
та належать до категорії педагогічних 
(науково-педагогічних) працівників закла-
дів (установ) освіти. Тому питання право-
вого захисту прав на об’єкти їх інтелекту-
альної праці стикаються з проблематикою 
правового регулювання службового твору. 
Доцільно навести законодавче визначення 
відповідних службових об’єктів ІВ. Так, 
Законом України «Про авторське право і 
суміжні права» (ст. 1) надано визначення 
«службового твору» – ним є твір, створе-
ний автором у порядку виконання службо-
вих обов'язків відповідно до службового 
завдання чи трудового договору (контр-
акту) між ним і роботодавцем [5]. Відпо-
відно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права» виключ-
не майнове право на службовий твір на-
лежить роботодавцю, якщо інше не перед-
бачено трудовим договором (контрактом) 
та (або) цивільно-правовим договором 
між автором і роботодавцем. Законодав-
ством також передбачено, що за створення 
і використання службового твору автору 
належить авторська винагорода, розмір 
та порядок виплати якої встановлюють-
ся трудовим договором (контрактом) та 
(або) цивільно-правовим договором між 
автором і роботодавцем [8, с.146]. Таким 
чином, виключні майнові права на служ-
бові твори, створені під час педагогічної 
діяльності у закладах освіти у вигляді ав-
торських навчальних програм, проектів, 
освітніх методик, які закріплені на мате-
ріальному носії інформації, та/або друко-
вані, чи електронні підручники, практичні 
посібники, методичні рекомендації тощо 
належать закладам освіти (юридичній 
особі – роботодавцю). В той же час це не 
позбавляє права автора (розробника служ-
бового твору) на отримання винагороди. 

Вважаємо за необхідне внести доповне-
ння до ЗУ «Про освіту» та ЗУ «Про вищу 
освіту» з зазначеннями, що у контракті 
з науково-педагогічними працівниками 
обов’язково має бути положення, котрим 
закріплюватиметься норма про здійснення 
окремої оплати, виплати авторської вина-
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городи, такого виду діяльності, як ство-
рення службового наукового, навчального 
(освітнього) та/або науково-навчального 
твору (об’єкт інтелектуальної власності).

Розглядаючи питання вдосконален-
ня правового механізму захисту прав на 
об’єкти ІВ у сфері освіти маємо зазначити, 
що захист прав суб’єктів інтелектуальної 
власності здійснюється у порядку, перед-
баченому спеціальним законодавством. 
Законодавством України захист прав на 
об’єкти ІВ у сфері освіти здійснюється, 
насамперед, у порядку захисту авторських 
та суміжних прав (ст. 42 ЗУ «Про освіту») 
[3]. В той же час, чинне законодавство про 
освіту вводить нове поняття – «академіч-
на доброчесність» та, відповідно, новий 
вид юридичної відповідальності. Можемо 
умовно назвати цей вид відповідальності 
як «академічна відповідальність», оскіль-
ки передбачає можливість накладання 
певних стягнень на суб’єкта правопору-
шення в межах ЗУ «Про освіту» за вчи-
нення проступку – порушення академічної 
доброчесності.

Видами порушень академічної добро-
чесності є: академічний плагіат, самопла-
гіат, фабрикація (даних), фальсифікація 
(даних), списування, обман (інформація 
щодо власної освіти), хабарництво, не-
об’єк  тивне оцінювання [3]. Однак, на наш 
погляд, такий вид порушення академічної 
доброчесності, як академічний плагіат є 
порушенням прав на об’єкти ІВ. Академіч-
ний плагіат – оприлюднення (частково або 
повністю) наукових (творчих) результатів, 
отриманих іншими особами, як результа-
тів власного дослідження (творчості) та/
або відтворення опублікованих текстів 
(оприлюднених творів мистецтва) інших 
авторів без зазначення авторства [3].

Визначаючи новий вид порушень прав 
ІВ, законодавець вказує, що суб’єкти пра-
ва на об’єкти ІВ та користувачі результата-
ми педагогічної діяльності мають дотри-
муватися норм законодавства про автор-

ське право і суміжні права [3]. Тому осо-
би, котрі використовують наукові (творчі) 
результати, отримані іншими особами, як 
результат власного дослідження (твор-
чості) мають нести адміністративну чи 
кримінальну відповідальність за вчинене 
правопорушення в порядку, визначеному 
відповідними законодавством.

Âèñíîâêè
Нарешті в Україні на законодавчому 

рівні зроблені певні кроки в напрямку за-
хисту інтелектуальної діяльності в сфері 
освіти, а саме визнається, що педагогіч-
ні працівники розробляють об’єкти ін-
телектуальної власності. Закріплення на 
законодавчому рівні принципу «Освіта є 
державним пріоритетом, що забезпечує 
інноваційний, соціально-економічний і 
культурний розвиток суспільства. Фінан-
сування освіти є інвестицією в людський 
потенціал, сталий розвиток суспільства і 
держави» [3, ч.1, ст.5] є значущим кроком. 
Окрім цього, в сфері освіти (науки) ви-
знається як окремий вид правопорушення 
академічний плагіат. 

Однак, досі невизначеність у законо-
давстві України багатьох моментів ре-
гулювання правовідносин у сфері, що 
стосується інтелектуальної діяльності, та 
відсутність належного захисту приватних 
прав власності на результати інтелекту-
альної діяльності допускає високий рівень 
правопорушень у цій сфері. Досі залиша-
ються невирішеними питання визначення 
єдиних методологічних підходів щодо ви-
явлення правопорушень у сфері інтелек-
туальної власності та визначення розміру 
матеріальної і моральної шкоди від дій, 
що порушують права власника об’єкта ін-
телектуальної власності.

Неспроможність держави забезпечи-
ти належний захист прав інтелектуальної 
власності в сфері освіти негативно впли-
ває не лише на імідж України на світовій 
арені, але і на якість освіти, що є основою 
інтелектуального розвитку країни. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На початку 90-х років в Угорщині ак-

тивно розбудовувалася молода демокра-
тична держава. Насамперед потрібно було 
створити нормативно-правову основу для 
здійснення політичних трансформацій 
та докорінних змін в економіці держа-
ви. Угорці розпочали цю роботу зі зміни 
конституційного правосуддя, формування 
Конституційного суду, який би забезпечив 
контроль за реалізацією всіма гілками вла-
ди положень Основного Закону. Особлива 
увага була приділена нагляду за діяльніс-
тю Уряду, який був головним генератором 
перетворень у суспільстві. За цих умов 
зазначений феномен забезпечення консти-
туційним правосуддям діяльності Уряду 
Угорщини на початку 90-х років вартий 
уваги та дослідження.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Висвітлення окремих аспектів конс-
титуційно-правового забезпечення діяль-
ності Уряду Угорщини на початку 90-х 
років розглядають у своїх дослідженнях 
угорські та українські фахівці, а саме 
Bán Tomas, Рokol Béla, Körösénzi András, 
Kulcsár Kalman, Kukorellі István Sajo 
András, Д.Ткач, Є. Кіш, у яких аналізуєть-

ся проблема розбудови правової держави. 
Предметом опрацювання стали положення 
Конституції Угорщини, які стосуються цієї 
тематики, а також відповідні нормативно-
правові акти.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Аналіз аспектів конституційно-право-
вого розвитку забезпечення діяльності 
Уряду Угорщини на початку 90-х років на-
дає можливість оцінити наслідки цих про-
цесів для становлення та розвитку Угор-
ської держави, заснованої на демократії та 
забезпеченні верховенства права.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є вивчення впливу доко-

рінних змін конституційного правосуддя 
на забезпечення діяльності Уряду Угорщи-
ни на початку 90-х років.

Îñíîâíèé ìàòåð³àë äîñë³äæåííÿ
Частина дослідників, що займаються 

аналізом новітніх явищ, розглядає класич-
ну трійку розподілу влади (між законодав-
чими, виконавчими та судовими органа-
ми), розглядаючи і її подальші елементи, 
наприклад, органи самоврядування. Інші 
наголошують на важливості ефективнос-
ті органів взаємного контролю окремих 
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галузей влади (класична система «гальм і 
рівноваг»), виділяючи форми його прояв з 
погляду координації відокремлених галу-
зей влади і співвідношення сил у суспіль-
стві. Всупереч усіляким дискусіям цілком 
вірогідно, що від авторитарності найбільш 
ефективно захищає та політична система, 
яка, базуючись на плюралізмі влади, а не 
тільки на багатопартійній системі, знахо-
дить сентенцію у такій державній органі-
зації, у якій державна влада дійсно розпо-
ділена між її гілками, і не тільки в формі 
«розподілу праці».

На підставі можливостей, забезпече-
них Конституцією, істотні складові еле-
менти різних галузей влади поділяються 
таким чином: формування політики, що 
відбивається в законодавстві і його вико-
нанні, реалізація цієї політики, контроль 
її конституційності, вирішення конфліктів 
між громадянами, а також між громадяна-
ми й організаціями шляхом розгляду їх не-
залежним судом.

Якщо зробити спрощення сучасних 
теорій, які дали багато нових результатів 
і привабливі констатації, та заглибитися 
до їх історичного ядра, то стане зрозуміло, 
що поділ влади, система гальм і рівноваг, 
забезпечення контролю, по суті, правові 
норми, не завжди оформлені в текстово-
му вигляді. Значна частина цих принципів 
представлена політичними і правовими 
цінностями європейської (в ширшому сен-
сі можна було б сказати євроатлантичної) 
цивілізації, покладеними в основу євро-
пейських конституцій, і які застосовують-
ся в рішеннях Страсбурзького суду з прав 
людини та є обов’язковими для держав – 
членів Ради Європи [1].

Отже, коли ми прагнемо диференцію-
вати юридично врегульовані та юридично 
не врегульовані сфери діяльності уряду, 
потрібно розрізнити текстуально сформу-
льоване «позитивне» право або дискрецій-
ну діяльність. Усе це займає значне місце 
в державному управлінні. Не можна забу-
вати, що згадані юридичні принципи і цін-
ності створюють рамки і для текстуально 
не врегульованої політичної діяльності 
[2]. Таким чином, при аналізі ролі орга-

нізацій і установ, що входять до системи 
гальм і рівноваг, яка функціонує іноді фор-
мально, а в інших випадках і фактично, то 
цей аспект не можна залишати без уваги.

Конституція Угорської Республіки, яка 
діяла до 2011 року, завдання дотримання 
конституційності покладала на кілька ор-
ганів і установ. У обов’язки Державних 
зборів (див. абзац 2 § 19 кілька разів моди-
фікованого тексту закону XXXII від 1989 
року) це входить так само, як і з певного 
погляду, в обов’язки Президента респуб-
ліки (абзац 1 § 29) і навіть самого Уряду 
(пункт «а» абзацу 1 § 35). Природно, за-
хист Конституції є також завданням судо-
вої організації (абзац 1 § 50) і прокуратури 
(абзац 1 § 51). Однак установою, яка слу-
гує винятково цій меті, є Конституційний 
суд, форму якого визначає § Конституції і 
закону ХХХП від 1989 року [3].

Думка про контроль дотримання кон-
ституційності була присутня в досліджен-
нях конституційного права і теорії права 
більш ніж за десять років до зміни ладу, 
вона виникала і в окремих політиків май-
бутньої опозиції. Знаючи про те, що кон-
ституційне правосуддя розповсюдилося в 
Європі після Другої світової війни саме 
в якості потенційного захисту від нехту-
вання правами людини тотальними дикта-
турами, логічним було прагнення ввести 
конституційне правосуддя і в процесі по-
шуку виходу з соціалістичного політично-
го режиму, який по суті своїй був різнови-
дом авторитарної системи.

Щось подібне спробувала вислови-
ти політична влада в Угорщині ще за ча-
сів соціалізму – хоча і в не зовсім вдалій 
формі, але навіть у теорії не маючи наміру 
порушити суверенітет Державних зборів. 
Законом № I від 1984 року, що базував-
ся на прийнятій у 1983 році модифікації 
Конституції 1949 року, було запроваджено 
прообраз Конституційного суду, а саме так 
звану Конституційно-правову раду. Однак 
цей державний орган був повністю залеж-
ний від Державних зборів (більшість його 
членів і голова були депутатами парла-
менту), що далеко не відповідало вимогам 
«зовнішнього» конституційного нагляду [4].
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8 лютого 1988 року видатний угорський 
вчений-юрист Кальман Кулчар написав то-
дішньому Прем’єр-міністру К. Гро су «Роз-
думи про завдання і зв’язки пар тії, уряду, 
Державних зборів і судів». У цій аналітич-
ній записці він практично запропонував 
зміну політичної системи і введення нової 
Конституції, визначав Конституційний суд 
як органічну частину створюваної держав-
ної організації [5]. У 1989 році був прий-
нятий закон № I, завдяки якому цю вимогу 
було включено до Конституції.

Виникає питання, а чому в стару Кон-
ституцію, спочатку прийняту в 1949 році 
й значно модифіковану в 1972 році, був 
включений Конституційний суд, адже 
принципово він міг захищати тільки старі 
норми? Відповідь: саме в той період, коли 
Державні збори прийняли зміну Конститу-
ції, що містила введення Конституційного 
суду, в Угорщині були затверджені дуже 
важливі закони (закон про право зборів і 
закон про право об’єднань, який містив і 
введення багатопартійної системи) й на 
черзі було прийняття інших законопроек-
тів, які готували зміну ладу. Однак ще де-
який час залишалися в силі й такі закони, 
які могли перешкодити перетворенням: 
наприклад, розділ Кримінального кодексу 
про злочини проти держави (його модифі-
кації практично з абсолютно новим розді-
лом Уряд представив Державним зборам у 
червні 1989 року, але, виконуючи основну 
умову, прийняту на переговорах правлячої 
партії та опозиційних політичних сил за 
«круглим столом», Уряд разом з кількома 
іншими важливими законопроектами, в 
тому числі про Конституційний суд, взяв 
цю модифікацію назад).

З міркувань тодішнього Уряду ство-
рюваний Конституційний суд повинен 
був стати тією організацією, яка шляхом 
роз’яснень і рішень виключила б проти-
річчя та здійснила правовий захист полі-
тичної активності й слугувала створенню 
нових законів, які протистояли б колиш-
ній, але ще чинній Конституції.

Однак опозиційні політичні сили ви-
ступили проти інституту Конституційного 
суду, як і проти розробки нової Конститу-

ції. Зокрема, головним чином через підо-
зри і недовіри (наприклад, боялися залеж-
ності Уряду від УСРП, хоча він тоді вже 
в багатьох випадках довів, що в інтересах 
перетворення працює незалежно від прав-
лячої партії), побоюючись того, що прав-
ляча партія посадить у крісла конститу-
ційних суддів своїх людей. Тут необхідно 
зауважити, що в законопроекті, поданому 
урядом М. Немета в червні 1989 року, був 
розроблений такий механізм обрання чле-
нів конституційних суддів, який спирав-
ся передусім на професіоналізм, вимагав 
знання справи, таким чином можливих 
кандидатів обирали на підставі списку, 
складеного професійними організаціями 
(Угорською Академією наук, університе-
тами, суддівською колегією, адвокатськи-
ми палатами) та затвердженого комісією 
Державних зборів, в якій повинні бути 
представлені різні політичні сили, і вона 
пропонувала б кандидатури суддів на го-
лосування Державним зборам.

У підсумку на другому етапі політич-
них переговорів ставлення опозиції до 
Конституційного суду змінилося, коли на 
базі складеного Урядом проекту була при-
йнята модифікація, яка практично обнови-
ла Конституцію і змінила спосіб обрання 
конституційних суддів. Згідно з новим 
способом була скасована запропонована 
раніше процедура попереднього відбору, і 
в підсумку кандидатів висували політичні 
партії, а для обрання суддів була необхід-
ною більшість у дві третини голосів, тобто 
практично консенсус.

У ході переговорів було досягнуто уго-
ду про те, що з числа визначених у зако-
ні 15 суддів Конституційного суду тільки 
п’ятьох обирають чинні Державні збори, 
ще п’ятьох – парламент, який буде сфор-
мований після виборів, а інші будуть об-
рані у наступному циклі. Таким чином, 
на початку 90-х років Конституційний суд 
функціонував у складі дев’яти суддів (один 
суддя був обраний у члени Міжнародного 
суду в Гаазі) та виявився спроможним для 
якісного виконання поставлених завдань. 
Більшість його суддів були обраними на 
підставі висунення кандидатур різними 
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політичними партіями – це здебільшого 
професора університету, фахівці з консти-
туційного права, двоє колишніх адвокатів 
і один колишній суддя.

Досить цікаво Конституційний суд 
трактує твердження про те, що Президент 
республіки «стоїть на сторожі демокра-
тичного функціонування організації дер-
жавної влади» (1-й абзац §29 Конституції 
Угорщини). Він роз’яснює його як ви-
ключну директиву на той випадок, «коли 
в демократичному функціонуванні органі-
зації державної влади виникають серйозні 
порушення, усунення яких вимагає втру-
чання глави держави. Президент прийнят-
тям виняткових заходів сприяє державно-
му механізму зрушити з мертвої точки, 
щоб знову почати нормально діяти» [6].

Відповідно до закону № ХХХП від 
1989 року, в завдання Конституційно-
го суду (тут виділені тільки ті з них, що 
пов’язані з діяльністю щодо захисту кон-
ституційності) входять:

- попередній (до прийняття закону) 
контроль нормативності з погляду консти-
туційності;

- подальший контроль нормативності 
закону (або іншої правової норми) після їх 
прийняття;

- тлумачення Конституції;
- розгляд скарг, що стосуються консти-

туційного права;
- розгляд конфліктних ситуацій, пов’я-

заних зі сферою компетенції.
На основі наведеного переліку завдань 

стає ясно, що практична діяльність Кон-
ституційного суду щодо визначення відпо-
відності діяльності Уряду Конституції (на-
віть якщо побічно це проявляється вже і в 
законодавчій роботі) має важливе значен-
ня і в сфері контролю правового регулю-
вання, що лежить в основі урядової діяль-
ності. Це тим більше відповідає дійсності 
так, якщо врахувати обставини розробки 
закону № XXXI від 1989 року, який, по 
суті, створив нову Конституцію, але фор-
мально зробив лише її модифікацію.

Значення роботи Конституційного суду 
підвищували громадські взаємозалежнос-
ті політичних сил, що сформувалися в ході 

зміни ладу і сприяли цьому процесу та піз-
ніше організувалися в партії і в результаті 
загальних виборів 1990 року потрапили 
до Державних зборів. Важливість Консти-
туційного суду ще більше зросла завдяки 
внутрішнім чинникам коаліції, сформова-
ної в ході виборів і яка сформувала Уряд 
завдяки визначальним її положенням еко-
номічних і політичних явищ і, нарешті, 
тієї угорської політичної культури, яка 
ледь вловимим чином (що випливає з її 
природи) ставить жорсткі умови функці-
онування юридично дефінованої інститу-
ційної системи. У сукупності всі ці факто-
ри призвели до того, що Конституційний 
суд, до завдань якого не входить політична 
діяльність і навіть члени якого намагають-
ся свідомо утримуватися від політики, все 
ж виявився в положенні політичного грав-
ця [7].

Серед обставин зародження «моди-
фікованого» закону, який створив восе-
ни 1989 року, по суті, нову Конституцію, 
фігурує, по-перше, те, що сама правова 
норма ґрунтувалася переважно на «прин-
ципах регулювання», представлених Дер-
жавним зборам на засіданні в березні 1989 
року, в результаті розгорнулася дискусія 
на позицію Уряду, який ініціював цю дис-
кусію; по-друге, те, що закон став резуль-
татом багатосторонніх політичних перего-
ворів, на яких були досягнуті компроміси, 
які відображали прагнення, побоювання і 
підозри окремих політичних сил. Природ-
но, як наслідок цього, з’явилися супереч-
ливі і невизначені формулювання закону. 
Незважаючи на те, що частина їх пізніше 
була усунена шляхом уточнень, все ж їх 
залишилося досить для того, щоб Кон-
ституційний суд «безперервно» займався 
доопрацюванням Конституції. Однак без-
сумнівно, що таким шляхом рішення Кон-
ституційного суду готували дорогу і до 
майбутньої Конституції.

Процес і особливість зміни ладу до-
сить відомі, проте рідше враховується те, 
що крім свідомої основної спрямованості 
зміни системи (створення конституційної 
правової держави і ринкового господар-
ства і т. ін.) в цей процес виявилися втяг-
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нуті різні інтереси, погляди і навіть емоції, 
раціональні й нераціональні уявлення. В 
даному випадку все це призвело до появи 
політичних задумів і дій, несумісних з тек-
стом або основними принципами Консти-
туції.

Загальновідомо, що спочатку окре-
мі політичні партії будувалися на групах 
інтелектуальної еліти різного ідеологіч-
ного спрямування, і до цього дня недо-
статньо зрозуміло, який громадський фон 
був основою створення партій. Практич-
но всі партії можна рахувати збірними, і 
саме тому при з’ясуванні ідейних засад, 
взаємозв’язків політичних уявлень і полі-
тичної практики в оцінці та вираженні да-
них ситуацій при прийнятті необхідних рі-
шень виявляється невизначеність. Мінли-
вий економічний, політичний і соціальний 
стан, природно, не сприяє узгодженості 
політичних рішень, що в силу необхіднос-
ті викликає насамперед внутрішні про-
блеми в правлячих партіях, в коаліції, що 
впливають і на стан країни загалом.

Нарешті, негативні традиції угорської 
політичної культури, яка примусово була 
перейнята від старої політичної системи, 
що базувалася на радянській практиці, 
було використано і в спробах правового 
регулювання, що заважало процесу модер-
нізації. Не потрібно забувати про вплив на 
ці процеси і негативних традицій угор-
ської політичної культури, а саме вплив 
афективних, суб’єктивних елементів, 
або ж в процесі формування суспільства 
ззовні неминуче підсилювали вищеназва-
ні елементи. Таким є ставлення патрон-
клієнт, орієнтоване на вищих, збереження 
патерналістських сподівань і т. ін. Заува-
жимо, що ці явища були присутні ще до 
1989 року, в «період реформ», які підготу-
вали зміну ладу.

Таким чином, не можна ігнорувати і 
дисфункції, які витікають з економічних 
взаємозв’язків зміни системи. Наприклад: 
значна частина населення втратила почут-
тя впевненості в завтрашньому дні, мате-
ріальної стабільності, яку нехай на якому 
б то не було низькому рівні, але все ж за-
безпечував т.зв. «соціалістичний» лад. У 

той же час, вони в недостатній мірі оціню-
вали елементи отриманої політичної сво-
боди, значення особистості і її думки, які 
створив новий лад. Поряд з цим зберегли-
ся такі з уже згаданих елементів (патерна-
лізм, стосунки патрон-клієнт, важливість 
зв’язків, нова політична благонадійність 
на шкоду професіоналізму), які населення, 
не знаючи передісторії, асоціювало тільки 
з соціалістичним ладом. З усього цього ви-
пливає, що перелічені явища, набуваючи в 
очах населення набагато більших масшта-
бів, ніж насправді, налаштовували певні 
групи населення проти демократичного 
устрою.

Коротко викладені в якості прикла-
ду фактори, поєднуючись з відсутністю 
колись відкинутих (як, наприклад, друга 
палата в Державних зборах) або ж при-
йнятих, але не здійснених інституцій, як, 
наприклад, введення омбудсменів або ж 
воістину повна незалежність суддів, при-
звели до політичної «переваги» Конститу-
ційного суду, точніше, до такого тлумачен-
ня його ролі, яке багато угорських фахів-
ців визнали неприйнятним і яке відоме як 
активізм суддів Конституційного суду.

«Активізм» Конституційного суду на 
початку 90-х років викликав великі супер-
ечки і в угорській юридичній літературі, 
По суті справи, ця дискусія розгорнулася в 
1993 і 1994 роках навколо статті Б. Покол 
(1993), яка була опублікована в журналі 
«Таршадалмі Семле» і порушила питання 
про «активізм» і про місце Конституційно-
го суду в угорській державній системі [8].

При аналізі діяльності угорського 
Конституційного суду в період після за-
гальних виборів 1990 року ми не можемо 
виходити з програми Уряду, в якій про 
це, природно, нічого не говориться. Але 
потрібно враховувати і те, що діяльність 
Конституційного суду відіграє значну 
роль у формуванні урядової політики в 
процесі правління, незважаючи на те, що 
принципово він покликаний вирішувати 
не політичні, а правові проблеми. У най-
простішому варіанті ця теза і не заперечу-
ється, і все рідше ставиться під сумнів те, 
що будь-яка діяльність Конституційного 
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суду, – незалежно від того, чи виконують 
її спеціально створені конституційні суди, 
як це, за невеликими винятками, прийня-
то в Європі, або ж ця діяльність включена 
в «нормальне» правосуддя, як в країнах 
із загальним правом – все-таки має полі-
тичне значення, хоча він і не займається 
роботою політичного характеру. Політич-
не значення роботи Конституційного суду 
пояснюється тією простою обставиною, 
що як у сфері законодавства, так і в сфері 
його здійснення Уряд проводить свою по-
літику в рамках, так чи інакше юридично 
сформульованих, які відображають право-
ві принципи. І ці рамки виключають ба-
гато можливостей, які можуть виникати з 
політичних міркувань, але суперечать кон-
ституційності.

Знову слід зазначити, що ця «політична 
діяльність» має непрямий характер, тобто 
Конституційний суд не бажає втручатися 
в процес правотворчості, він приймає рі-
шення тільки з тих політичних питань, які 
вже кодифіковані, й тільки лише щодо їх 
юридичних взаємозв’язків, незважаючи 
на обставини і наслідки політичного рі-
шення.

Багато фахівців і навіть сам Консти-
туційний суд вважають особливо пробле-
матичним т.зв. попередній нормативний 
контроль, який означає перевірку ще не 
прийнятої правової норми з погляду її 
від повідності Конституції [9]. Таке коло 
правомочностей (пункт «а» §1 закону 
№ XXXII від 1989 року), по суті, виділяє 
угорський Конституційний суд з низки 
європейських конституційних судів, влас-
не кажучи, подібними повноваженнями 
володіє лише французький Конституцій-
ний суд. Саме ці майже безпрецедентно 
широкі повноваження і спроби викорис-
товувати їх у політичних цілях змусили 
Конституційний суд звузити своє коло 
правомочностей [10]. Згідно з цим рішен-
ням, «Конституційний суд є не експертом 
Державних зборів, а суддею, який оцінює 
результати законодавчої роботи парламен-
ту. Суд здійснює аналіз  законопроектів з 
метою здійснення попереднього норма-
тивного контролю (для того щоб попере-

дити прийняття антиконституційних за-
конів). ДЗ передають текст законопроек-
ту Конституційному суду для розгляду в 
остаточній формі до голосування по цьому 
документу в цілому або після нього, але до 
оприлюднення».

Рішення, які формулюють згадані і 
подібні принципи, практично перенесли 
попередній нормативний контроль – за 
винятком одного важливого випадку, – на 
той етап, коли закон уже прийнятий пар-
ламентом, але ще не підписаний Прези-
дентом республіки і не оприлюднений. Ця 
обставина, з одного боку, ще не позбавила 
Конституційний суд від можливості зви-
нувачень у втручанні в політику, а з іншого 
боку – не стала на заваді зміцненню ролі 
Президента республіки як захисника Кон-
ституції.

Звинувачення у «втручанні в політи-
ку» було сформульовано насамперед че-
рез рішення в зв’язку з крайнощами за-
конодавчих актів, прийнятих у результаті 
боротьби різних політичних сил (звичай-
но, в тих крайніх її різновидах, коли за 
звичкою посилаються на народ і суспіль-
ну думку). Цю антиконституційність, яка 
криється в політичних позиціях, що від-
билися в правотворчих прагненнях, в да-
ному випадку відчував і уряд, але з різних 
причин не побажав виступити проти неї, 
використовуючи власну компетенцію за-
хисника Конституції. Це призвело до най-
більш різких звинувачень Конституцій-
ного суду в прямій політичній діяльності, 
тим більше, що в окремих випадках опо-
зиційні партії раніше займали позицію, 
відповідну рішенням Конституційного 
суду або подібну їй.

Небезпека використання Конституцій-
ного суду як засобу політичної боротьби 
особливо значна в разі абстрактного нор-
мативного контролю (пункт «ж» §1 закону 
ХХХП від 1989 року). Не випадково, що 
Конституційний суд обмежив коло своїх 
повноважень саме в цьому відношенні, бо 
після зміни ладу йому порівняно рано до-
велося взятися за тлумачення Конституції, 
а це, хотів він того чи ні, означало вирі-
шення питань, пов’язаних з розбіжностя-
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ми політичних поглядів всередині коалі -
ції [11].

Говорячи про різноманітні привати-
зації і реприватизації на основі колишніх 
об’єктів власності, можна навести при-
клад постанови, що стосується запиту 
Прем’єр-міністром конституційного тлу-
мачення цих понять. Глава уряду зробив 
запит щодо конституційного тлумачення 
питання, що мав основне значення при 
розробці одного з законів, це питання 
виникло через розбіжності між передви-
борчими програмами коаліційних партій. 
Одна коаліційна партія – Незалежна пар-
тія дрібних землевласників – проголосила 
реприватизацію родючих земель, у той час 
як у випадку іншої власності Уряд оголо-
сив політику компенсаційної приватизації. 
З політичних причин Прем’єр-міністр і 
Уряд не наважилися відкрито відкинути 
програму коаліційного партнера, тому до-
велося поставити питання про трактуван-
ня понять. Конституційний суд розтлума-
чив §70 / А Конституції (з урахуванням 
її §9 і 1-го абзацу §13) таким чином, що 
подібна диференціація була б антиконсти-
туційною[12].

Конституційний суд пізніше обмежив 
таке абстрактне тлумачення Конституції 
законопроектами, відхиливши попередній 
нормативний контроль урядових постанов 
або розпоряджень міністрів. Якби Консти-
туційний суд взявся за це, то йому довело-
ся б узяти на себе й відповідальність за-
конодавчої та виконавчої влади, і виникло 
б якесь правління Конституційного суду, 
що діаметрально протилежне закладеним 
у Конституції принципам організації дер-
жави[13].

Вже слідом за рішенням № 21 від 1990 
року вибухнула буря, тим більше, що в да-
ному випадку було абсолютно зрозуміло, 
що замість політичної домовленості пи-
тання було вирішене абстрактним норма-
тивним контролем. Не дивно і те, що саме 
з цього моменту почалися політичні атаки 
на Конституційний суд, які згодом не тіль-
ки посилилися, але в окремих випадках 
втрачали почуття міри і зачіпали навіть 
Конституцію, особливо після рішення з 

питання т.зв. законопроекту Зетені-Такача, 
прийнятого в результаті запиту Президен-
том республіки на попередній норматив-
ний контроль.

Як відомо, ініціатором цього закону 
був не уряд, а два депутати від найсиль-
нішої правлячої партії. Правда, «пуріфіка-
торські» настрої – яких так вдало уникнув 
іспанський парламент перехідного періо-
ду (тому прихильники політичної чистки 
і кримінальних прецесій без кінця поси-
лаються на відмінності між перехідними 
періодами в Угорщині та Іспанії!) – вихо-
дили не тільки від найсильнішої правлячої 
партії, а й від опозиційних політичних сил. 
Однак коли в результаті політичної напру-
женості, породженої невирішеними еко-
номічними і соціальними проблемами, на-
став час відволікати увагу населення, уряд 
– правда, за відсутності Прем’єр-міністра 
– підтримав прийняття парламентом за-
кону, який врешті-решт, за рішенням Пре-
зидента республіки, був представлений на 
розгляд Конституційного суду.

Конституційний суд прийняв рішення, 
яке не тільки мало величезне значення і 
вплинуло на подальший розвиток угор-
ського права, але і в результаті якого Суд 
виявився в центрі політичного урагану. 
Одним з його джерел було одне специфіч-
не негативне явище: під час політичних 
переговорів 1989 року не було досягнуто 
однозначної угоди про те, як бути з по-
літиками, котрі скоїли злочин за попере-
днього режиму, наскільки можна вважати 
політичні помилки злочином і чи можна 
політичну відповідальність перекваліфі-
кувати в кримінальну відповідальність (у 
такій країні, в історії якої, особливо в іс-
торії останнього п’ятдесятиріччя, можна 
знайти цілу серію негативних прикладів і 
наслідків такого штибу); не було навіть до-
мовленості про те, як після зміни системи 
використовувати державних службовців, 
які займаються нейтральною професій-
ною роботою. Можна уявити, що сам факт 
ведення переговорів їх учасники оцінили 
як мовчазну згоду, що виключає «притяг-
нення до відповідальності», але в письмо-
вій угоді ці питання не фігурували (хоча 
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більш вузький кабінет Уряду звернув ува-
гу державного міністра, який брав участь 
у переговорах від імені УСРП, на необхід-
ність вирішення цього питання).

Отже, в політичному плані можна було 
знайти два види рішення. Згідно з першим 
варіантом, до кримінальної відповідаль-
ності можна притягнути тих, хто здійснив 
кримінальний злочин за наявності відпо-
відного закону, але без перекваліфікації 
політичної відповідальності в криміналь-
ну. Однак разом з цим найбільш доціль-
ним здавалося припинити поетапне залу-
чення до відповідальності, яке склалося 
історично та яким довгий час характери-
зувалася угорська політична дійсність і, на 
жаль, було одним з найменш привабливих 
компонентів угорської політичної культу-
ри. Відповідно до другого можливого ва-
ріанту, правопорядок «першого періоду» 
(на розсуд: починаючи з 1944, з 1948 року 
або з 4 листопада 1956 року) не можна 
вважати легітимною правовою системою, 
так що такі основні принципи криміналь-
ного права, як неспроможність зворотної 
сили законів, некараність за відсутності 
закону і некараність за давністю терміну 

злочину можна ігнорувати, іншими сло-
вами, практично можна довільно карати 
всіх, кого доцільно покарати за політични-
ми мотивами. Природно, такий підхід був 
сформульований ще до виборів 1990 року: 
«Спочатку покараємо, почистимо, а потім 
почнемо будувати правову державу».

Яку політичну підтримку отримали 
притягнення до відповідальності – цьо-
го сьогодні вже ніхто не знає. У всякому 
разі, К. Кулчар у своїй відомій праці вка-
зував на те, що значна частина суспільства 
таку політику не підтримує [14]. Набагато 
важливіше цього (і в політичному сенсі), 
чи вдасться досягти примирення в країні, 
розсіяти знову поширені страхи, сприяти 
інтеграції суспільства (що, втім, є і однією 
з функцій правової системи) або ж з цього 
погляду частина правового регулювання 
дисфункціональна. Безсумнівно, що в да-
ному випадку рішення Конституційного 
суду мало політичний характер, але мова 
йшла не про політичне рішення, а про те, 
що КС з юридично бездоганним підходом 
вирішив питання, юридичне як за фор-
мою, так і за змістом, та для цього йому 
навіть не довелося вийти за межі тексту 
Конституції.
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The article examines the processes of constitutional reforms in the Republic of Turkey in the XXI 
century – during the period of Justice and Development Party’s leadership. The author characterizes 
the attitude of this political force to the basic law of the state, that was approved in 1982 during the reign 
of the military junta, and outlines its views on the potential revision of the document. He argues that, 
at the earliest possible opportunity, with the strengthening of their positions, the party of Recep Tayyip 
Erdogan resorted to actions aimed at reviewing the provisions of the Constitution in order to implement 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Турецька Республіка є важливим грав-

цем системи міжнародних відносин завдя-
ки геополітичному положенню, історич-
ній спадщині та актуальній ролі, яку вона 
відіграє в світовій політиці. Вона – одна 
з найбільш розвинених мусульманських 
країн, яка протягом тривалого періоду сво-
єї історії залишалася зразковим прикладом 
потенційних успіхів у вестернізації іслам-
ського суспільства. Заснована на принци-
пах кемалізму, специфічна «турецька мо-
дель» визначала напрямок розвитку дер-
жави протягом ХХ століття. Втім, на по-
чатку нового тисячоліття прихід до влади 
в країні поміркованих ісламістів з Партії 
Справедливості та Розвитку призвів до по-
ступового, але в той же час радикального 
перегляду базових принципів, на яких була 
заснована політика держави. Одним з його 
напрямків стала реалізація масштабних 
конституційних реформ, спрямованих на 
перерозподіл функцій у сфері державного 
управління. Вивчення цього процесу стає 
не лише необхідним елементом для визна-
чення сучасного суспільно-політичного 
становища Турецької Республіки – пів-
денного сусіда та стратегічного партнера 
України, але й дає можливість дослідити 
можливості та інструментарій радикаль-
ного перегляду конституційних норм, з 
успіхом застосованих в окремій державі в 
достатньо короткий проміжок часу. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Комплексні роботи, присвячені консти-
туційним процесам у сучасній Туреччині, 
наразі відсутні. Певна інформація містить-
ся в дослідженнях загального характеру, 
присвячених історії та актуальній політиці 
Турецької держави. Cеред них слід зазна-
чити роботи М. Воротнюк [2], Д. Єремє-
єва [3], А. Мамедової [4], П. Крайніка [6]. 
Окремі дослідники, такі як Д. Баранов [1], 
Б. Аліріза та З. Єкелер [11], Е. Слоат [13], 
аналізували певні аспекти й етапи кон-
ституційних перетворень у Туреччині в 
ХХІ столітті. Також теоретична інформа-
ція з цієї проблематики міститься в стат-
тях, присвячених вивченню застосування 
практики референдумів при визначенні 
державної політики – саме такою є робота 
Ю. Палєєвої [5]. Специфічним джерелом 
інформації щодо реалізації цих процесів є 
документальні [12] та статистичні [7; 8; 9; 
10] джерела. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Вивчення конституційних процесів у 
країнах-сусідах не втрачає актуальності 
для української науки. У випадку Туреч-
чини політичний контекст та глибина про-
ведених реформ, які суттєво вплинули на 
політику держави та її позиціонування на 
міжнародній арені, привертають особливу 
увагу дослідників. У той же час зазвичай 

its strategic goal – the transformation of Turkey into a presidential republic. The process of reforms’ 
implementation lasted for several years and led to the holding of three constitutional referendums in 
the state. The article analyzes the results of these events which were held in 2007, 2010 and 2017. It is 
states that the majority of the proposed amendments to the basic law were adopted – from the change in 
the format for electing the president of the republic, continuing to the offensive on the constitutionally 
mandated powers of the military and completing with the transition to a full-fl edged presidential form 
of government. Thus, the revision of the Constitution eventually brought success to Erdogan and his 
supporters, radically reforming the system of public administration and providing them with positive 
prospects for the continuation of domination in the Turkish politics – a thesis, which was confi rmed by 
the results of the extraordinary presidential and parliamentary elections of 2018. Also, despite the results 
of the popular vote during referendums, the division of the state is underlined, as the rejection of the 
proposals of the Justice and Development Party in certain Kurdish and traditionally Kemalist regions of 
the country is fi rmly visible. Also the author highlights the mixed reaction of Ankara’s western partners 
to Turkish constitutional reforms: at fi rst these processes were considered in Europe as evidences of the 
liberalization of Turkish legislation, but today they are seen as an usurpation of power by Erdogan and 
his party.

Key words: Turkish Republic, Constitution, Justice and Development Party, referendum, Recep 
Tayyip Erdogan, constitutional reform.
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вони концентруються на аналізі конкрет-
них актуальних подій. Натомість у стат-
ті пропонується узагальнений погляд на 
комплексний процес конституційної ре-
форми, яка відбувалася в Туреччині про-
тягом останніх років та врешті-решт при-
звела до перетворення її на президентську 
республіку. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³

Метою статті є вивчення процесу за-
твердження конституційних реформ у Ту-
рецькій Республіці в ХХІ столітті з акцен-
том на конституційні референдуми 2007, 
2010 та 2017 років у якості його визна-
чальних етапів. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Чинна Конституція Туреччини була 
розроблена після військового перевороту 
1980 року. Вона проголошує державу де-
мократичною республікою, яка орієнту-
ється в своїй політиці на основоположні 
принципи кемалізму. Основний закон за-
кріпив світський характер Турецької дер-
жави та наклав заборону на скасування 
певних законодавчих актів, що захищають 
такий порядок. Згідно з ним у країні вста-
новлювалася парламентська форма прав-
ління – саме Великі національні збори, 
які обиралися прямим голосуванням на 
загальнонаціональних виборах, репрезен-
тували та виконували волю турецького на-
роду. Натомість президент залишався це-
ремоніальною фігурою. Його кандидатура 
обиралася депутатами парламенту. Також 
Конституція надавала суттєвий вплив на 
політичне життя держави військовим, які 
розглядалися в якості охоронців державно-
го порядку та світського устрою [12]. До-
кумент був затверджений на референдумі, 
який проходив 7 листопада 1982 року. В 
ньому взяли участь 91,3 % виборців. З них 
91,4 % (понад 17,2 млн. громадян) підтри-
мали прийняття нового основного закону 
Турецької Республіки [7]. 

Конституція 1982 року, прийнята в 
умовах правління військової хунти, була 
покликана подолати наслідки внутріш-
ньополітичних конфліктів, які розривали 

державу протягом другої половини 1970-х 
років, набуваючи характеру прихованого 
громадянського конфлікту. Її положення 
спрямовували політику республіки впро-
довж 1980-1990-х років. Утім, з приходом 
до влади в країні поміркованих ісламістів з 
Партії Справедливості та Розвитку (ПСР), 
які здобули перемогу на парламентських 
виборах 2002 року, ситуація змінилася. 
Очолювана Реджепом Таїпом Ердоганом 
політична сила прагнула докорінно змі-
нити політику Туреччини, звертаючись до 
реалізації концепції неоосманізму в зов-
нішній політиці та поступово посилюючи 
ісламізацію внутрішньополітичного сере-
довища. В сфері державного управління 
партія послідовно відстоювала прагнення 
радикально переглянути наявний баланс 
сил, роблячи ставку на посилення прези-
дентської гілки влади. Саме в цьому на-
прямку прибічники Ердогана спрямували 
свої зусилля протягом наступних років, 
здійснивши докорінну ревізію конститу-
ційної системи республіки.

У 2007 році був реалізований перший 
етап модернізації Конституції Туреччини. 
Країна переживала кризу, викликану роз-
біжностями провідних політичних сил з 
питання обрання в парламенті президента 
республіки. Кандидатура Абдулли Гюля, 
запропонована Партією Справедливос-
ті та Розвитку, викликала занепокоєння з 
боку опозиції, яка вбачала в ній загрозу 
світському устрою Туреччини. В умовах 
бойкоту з боку опозиційних депутатів 
Конституційний суд Туреччини визнав не-
дійсними результати весняного голосуван-
ня, оскільки на ньому не були присутні 2/3 
членів парламенту – необхідна кількість 
для обрання президента в першому раун-
ді. У відповідь прибічники Ердогана за-
пропонували внести зміни у виборчу про-
цедуру, закріплену в Конституції. Реформа 
передбачала обрання президента держави 
в рамках загальнонаціональних виборів, а 
не голосування в парламенті; скорочення 
президентського терміну з семи до п’яти 
років; надання президенту дозволу пере-
обиратися на другий термін; дозвіл бало-
туватися на посаду президента особам, які 
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не входять до складу депутатського кор-
пусу; проведення парламентських виборів 
кожні чотири роки замість п’яти [3, c. 344]. 
11 травня 2007 року ці зміни були під-
тримані парламентом. Чинний президент 
Туреччини Ахмет Сезер наклав на зако-
нопроект вето, оскільки побоювався поси-
лення значення президентської посади, що 
потенційно могло призвести до конфлікту 
з прем’єр-міністром та дестабілізувати си-
туацію в державі. Втім, Партія Справедли-
вості та Розвитку вдруге провела свої про-
позиції через парламент. Оскільки прези-
дент не міг знову використовувати право 
вето, він був змушений винести питання 
на загальнонаціональний референдум. 

Голосування пройшло 21 жовтня 2007 
року. Явка на референдумі становила 
67,4 %. Понад дві третини учасників – 
69,1 % (19,3 млн. громадян) – підтримали 
запропоновані конституційні зміни. Проти 
них проголосували 31,09 % (8,6 млн.) рес-
пондентів. Найбільший рівень підтримки 
перегляду Конституції продемонстрували 
центральні та східні регіони республіки 
– зона проживання традиційного електо-
рату Партії Справедливості та Розвитку. 
Натомість у західній частині держави гро-
мадяни скептичніше поставилися до цих 
пропозицій. З семи провінцій, в яких кон-
ституційна реформа була відкинута, три 
знаходяться в європейській частині респу-
бліки, ще три – на узбережжі Егейського 
моря [8]. 

Наступним визначним етапом у ре-
формуванні турецького конституційного 
устрою стали події 2010 року. В республіці 
була ініційована масштабна конституцій-
на реформа, спрямована на забезпечення 
відповідності основного закону держави 
європейським цінностям та нормам. Вона 
стала частиною процесу європейської ін-
теграції, який Партія Справедливості та 
Розвитку визначала в якості стратегічного 
завдання для Анкари. В цьому контексті 
зазначалася рівність прав усіх громадян 
держави, при цьому в запропонованих змі-
нах наголошувалося, що засоби, необхідні 
для забезпечення особливих потреб окре-
мих частин населення (інвалідів, дітей) 

не вступають у протиріччя з принципом 
рівності. Пропонувалося на конституцій-
ному рівні забезпечити недоторканість та 
захист особистих даних турецьких гро-
мадян. Розширювалися права робітників 
та службовців – їм дозволялося вступати 
до кількох профспілок та ініціювати ко-
лективні трудові суперечки. Також забез-
печувалося право громадян на страйки. В 
державі запроваджувалося функціонуван-
ня інституту омбудсмена. Суттєво лібера-
лізувалися обмеження на виїзд за кордон 
для громадян республіки – згідно із запро-
понованими змінами приводом для нього 
могло стати лише судове розслідування. 
Спрощувалося життя парламентарів – 
пропонувалося дозволити їм обіймати 
посаду в парламенті навіть у випадку роз-
пуску їхньої партії. Обмежувався вплив 
військових на політичне життя республіки 
– у випадку звинувачень у злочинах проти 
держави вони мали відповідати перед ци-
вільним судом. Натомість військові суди 
позбавлялися права розглядати справи 
цивільних осіб у випадку відсутності вве-
дення в державі військового стану. Також з 
Конституції пропонувалося усунути стат-
тю, яка гарантувала недоторканість від су-
дових переслідувань лідерам перевороту 
1980 року [1, c. 34-37]. 

Більшість із запропонованих змін до 
Конституції отримали підтримку в парла-
менті. Винятком стала пропозиція обмеж-
ити право Верховного Суду на розпуск по-
літичних партій – відтак, її довелося усу-
нути з пакету реформ. Утім, Партії Спра-
ведливості та Розвитку не вдалося набрати 
необхідні 2/3 голосів для безпосереднього 
затвердження реформи національними 
зборами. Кемалістська Республіканська 
народна партія (РНП) та курдська Партія 
миру та демократії (ПМД) бойкотували 
голосування; ультраправа Партія націона-
лістичного руху (ПНР) голосувала проти 
поправок. Відтак, доля Конституції знову 
вирішувалася на референдумі. Волевияв-
лення турецького народу відбулося 12 ве-
ресня 2010 року. При явці в 77,3 % рефор-
ми були підтримані більшістю в 57,9 % 
(21,7 млн. громадян) [9]. У географічній 
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площині результати референдуму знову 
продемонстрували розподіл країни: пів-
ніч, центр та схід республіки проголосу-
вали за реформи, натомість європейська 
частина та морське узбережжя – західні та 
південні регіони – виступили проти ініці-
атив Партії Справедливості та Розвитку. 
Курдське населення Туреччини здебіль-
шого бойкотувало референдум, протесту-
ючи проти невизнання своїх національних 
прав у цій державі. 

На перший погляд, прийняті поправ-
ки беззаперечно демонстрували демо-
кратизацію турецького конституційного 
устрою. Це презентувалося як природна 
частина реалізації курсу на європейську 
інтеграцію, який Партія Справедливості 
та Розвитку продовжувала декларувати в 
якості стратегічного вектору зовнішньо-
політичної діяльності. Результати рефе-
рендуму віталися владою європейських 
держав. Наприклад, єврокомісар з питань 
розширення Ш. Фюле назвав ці події 
«кроком у правильному напрямі», що де-
монструє «стійку прихильність громадян 
Туреччини до реформ, які розширюють їх 
права та свободи» [5, c. 43]. Втім, дефак-
то зміни були насамперед спрямовані на 
ослаблення впливу військових на політич-
не життя Туреччини. Вони були ініційова-
ні в умовах, коли репутація національних 
збройних сил уже була підточена справою 
«Ергенекон» – таємної організації, відпо-
відальної за втручання в політичне життя 
держави. Вже в період підготовки кон-
ституційних змін, на початку 2010 року, в 
ЗМІ були оприлюднені дані щодо операції 
«Кувалда» – державного перевороту, який 
начебто планувався в 2003 році групою 
вищих офіцерів [2, c. 4]. Достовірність 
звинувачень у 2015 році була спростована, 
втім, вони спричинили масштабну реак-
цію, призвели до арештів у військовому 
середовищі та ще більше налаштували 
турецьке суспільство проти армії. Окремо 
слід зазначити роль руху «Хізмет» у цих 
процесах. Саме прибічники Ф. Гюлена, 
який на той момент залишався союзником 
Ердогана та його політичної сили, актив-
но критикували військових та вимагали 

їхнього усунення від політичних процесів 
у республіці. В цьому контексті експерти 
розглядають конституційний референдум 
2010 року в якості вирішального двобою 
між двома політичними елітами Туреччи-
ни – світською і релігійною [6, c. 18]. Його 
можна вважати новим етапом у процесі 
консолідації влади в руках Партії Справед-
ливості та Розвитку і її лідера Реджепа Та-
їпа Ердогана, позбавлення їхніх опонентів 
належного інструментарію для протидії 
політиці правлячої політичної сили.  

Протягом 2010-х років чинний режим 
у Туреччині продовжував посилювати свої 
позиції. Це супроводжувалося активізаці-
єю зовнішньополітичної діяльності в про-
цесі боротьби за лідерство на Близькому 
Сході, загостренням курдської проблеми, 
ісламізацією держави та посиленням тиску 
на опозицію. Політика Ердогана призвела 
до втручання республіки в громадянський 
конфлікт у Сирії та загострення відносин 
із західними партнерами. Незгода з нею 
стала причиною низки політичних криз 
(протести на площі Таксім у 2013 р., поза-
чергові парламентські вибори в листопаді 
2015 р.), найнебезпечнішою з яких стала 
спроба військового перевороту в липні 
2016 року. Невдача заколотників призвела 
до проголошення в країні надзвичайного 
стану та певного переформатування по-
літичного середовища Туреччини – на бік 
Партії Справедливості та Розвитку пере-
йшли її старі опоненти з ультраправої Пар-
тії націоналістичного руху. Користуючися 
ситуацією, Ердоган активізував зусилля з 
радикального перегляду конституційних 
норм, спрямованого на реалізацію давньої 
мети його політичної сили – перетворення 
держави на президентську республіку. Ра-
зом ПСР та ПНР запропонували поправки 
до Конституції, які радикально змінювали 
систему державного управління. 

Згідно з ними, президент перетворю-
вався на голову держави з найвищими по-
вноваженнями; натомість скасовувалася 
посада прем’єр-міністра. Також пропону-
валося збільшити кількість депутатів на-
ціональних зборів з 550 до 600 осіб; роз-
ширити термін каденції парламентарів з 



110

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 30

чотирьох до п’яти років; оформити одно-
часне проведення загальнонаціональних 
президентських та парламентських вибо-
рів кожні п’ять років. Знижувався віковий 
ценз для участі у виборах – з 25 до 18 ро-
ків; усувалася умова обов’язкового прохо-
дження кандидатами військової служби [4, 
c. 49]. Конституційна комісія ухвалила 18 
з 21 пропозицій. Саме вони і були винесені 
на голосування в парламенті та підтримані 
більшістю депутатів, хоча й не набрали 2/3 
голосів, необхідних для безпосереднього 
затвердження змін. Утім, Партія Справед-
ливості та Розвитку ще до голосування на-
голошувала, що за будь-яких його резуль-
татів звернеться до турецького народу, без 
узгодження з яким не наважиться перегля-
нути систему державного управління. 

Черговий референдум щодо конститу-
ційних змін у Турецькій Республіці від-
бувся 16 квітня 2017 року. Згідно з офі-
ційними результатами, за зміни проголо-
сувало 51,4 % (близько 25,16 млн. осіб), 
у той час як проти них висловилося 48,6 
% (23,78 млн. осіб). Показники явки на 
референдумі (85,3 %) продемонстрували 
актуальність питання та високий рівень 
мобілізації турецького суспільства [10]. 
Офіційно було оголошено, що народне 
волевиявлення відбулося у рамках зако-
нодавства та без суттєвих порушень, які 
могли вплинути на його результати. Втім, 
опозиція наголошувала на значних пору-
шеннях, які набували як непрямих (ви-
користання адміністративного ресурсу в 
рамках кампанії «за», яка супроводжува-
лася тиском на прибічників іншої думки), 
так і прямих (маніпуляції з підрахунками 
голосів) форм. Географічний розподіл 
прихильників та противників конститу-
ційних змін став традиційним для турець-
кої електоральної карти останніх років. 
Президентську форму правління підтри-
мав так званий центрально-анатолійський 
хартленд – переважно сільська місцевість, 
де популярність Партії Справедливості 
та Розвитку й особисто Ердогана є дуже 
високою. Проти змін виступили південно-
східні (курдські) райони та егейсько-
середземноморське узбережжя. Курди 

побоювалися подальшої радикалізації 
державної політики щодо національних 
меншин; західні райони країни завжди 
відзначалися прихильністю до кемаліст-
ських принципів, тому будь-який відступ 
від них вважався там помилкою. Цікаво, 
що проти конституційних змін проголо-
сували три найбільших міста Туреччини 
– Стамбул, Анкара та Ізмір. Натомість 
турецькі громадяни, які мешкають за кор-
доном (головним чином, на Заході), тра-
диційно підтримують політику Ердогана, 
тому не дивно, що вони проголосували за 
запропоновані зміни до Конституції. На-
приклад, рівень підтримки президентської 
форми правління з боку турецької діаспо-
ри у західноєвропейських державах коли-
вався від 63 до 75 %. 

Загалом, результати референдуму на-
дали Ердогану розширені повноваження, 
контроль над гілками влади та можливість 
керувати Турецькою Республікою до кін-
ця 2020-х років. Прагнення реалізувати ці 
амбіції було підтверджене оголошенням 
позачергових президентських і парла-
ментських виборів у 2018 році. В умовах 
зростаючого впливу кризових явищ на 
турецьку економіку Партія Справедли-
вості та Розвитку намагалася заздалегідь 
убезпечити своє становище до того часу, 
як негативні тенденції в економічному 
розвитку призведуть до зростання невдо-
волення населення і зміни його електо-
ральних поглядів. Перемоги на виборах 
продемонстрували, що конституційна ре-
форма дійсно допомогла Ердогану та його 
політичній силі набути надзвичайних по-
вноважень і стабілізувати своє положення 
в якості керманичів Турецької Республіки 
на тривалий проміжок часу. Разом з тим 
вона, на відміну від результатів попере-
дніх турецьких референдумів, викликала 
жваву критику з боку західних партнерів 
[13]. Більшість країн Європи та європей-
ські інституції розглядають запропоновані 
зміни до Конституції (які, до речі, не були 
схвалені Венеціанською комісією) як при-
душення демократії в Туреччині. Процес 
підготовки до волевиявлення призвів до 
загострення відносин Анкари з провідни-
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ми членами ЄС (Німеччина, Нідерланди), 
які заборонили турецьким високопосадов-
цям брати участь в агітаційних заходах 
на своїй території. Оголошення резуль-
татів референдуму 2017 року викликало 
негативну дипломатичну реакцію з боку 
Європи. Жоден лідер країн-членів ЄС не 
привітав Ердогана з перемогою. Не маючи 
права оскаржувати наведені дані щодо го-
лосування, більшість європейських полі-
тиків, у тому числі А. Меркель та С. Курц, 
наголошують на їхній неоднозначності та 
важливості для Туреччини не відступати з 
демократичного шляху [11, c. 4-5].

Âèñíîâêè
Реалізована в ХХІ столітті ревізія Кон-

ституції Турецької Республіки засвідчує 
успіхи Партії Справедливості та Розвитку 
в реформуванні політичної системи дер-
жави. Конституційні ініціативи режиму 
Ердогана, пройшовши майже в повному 
обсязі етап юридичної експертизи Консти-
туційною комісією, послідовно підтриму-
валися парламентом та затверджувалися 
загальнонаціональним волевиявленням 
у форматі референдумів. Це демонструє 
прагнення до змін та невідповідність пев-
них положень Конституції 1982 року ви-
могам і очікуванням сьогоднішнього дня. 
Таким чином, реалізований курс влади 
отримує належний мандат з боку насе-
лення Туреччини, а здійснений перехід до 
президентської форми правління виступає 
природним етапом у процесі модернізації 
держави. 

У той же час низка моментів кидають 
тінь на досягнення Ердогана та його при-
бічників. По-перше, Партії Справедливос-
ті та Розвитку жодного разу не вдалося 
затвердити масштабні конституційні змі-

ни винятково голосуванням у парламенті. 
Дійсно, її пропозиції набирали більшість 
голосів – через потужне представництво 
цієї політичної сили в Національних збо-
рах. Утім, їм не вдавалося забезпечити 
підтримку з боку 2/3 депутатів – необхід-
на умова для внесення змін до основно-
го закону держави. По-друге, порівняння 
результатів голосування на референдумах 
2007, 2010 та 2017 років демонструє ста-
більне зниження прибічників запропоно-
ваних конституційних реформ. При цьому 
в географічній площині спостерігається 
формування та розширення зони незгоди 
із запропонованим курсом, яка охоплює 
курдські південно-східні райони та кема-
лістський захід держави. По-третє, попри 
спрямування конституційних реформ в 
одному напрямку, вони по-різному сприй-
малися світовою спільнотою, насамперед 
– західними партнерами Туреччини. Якщо 
на початковому етапі, в умовах активізації 
процесів європейської інтеграції з боку 
Анкари, Європа позитивно оцінювала лі-
бералізацію турецького законодавства та 
усунення військових з політичної сцени, 
то сьогодні її більше хвилює посилення 
тенденцій до авторитаризму з боку режи-
му Ердогана. І саме в цьому контексті єв-
ропейські лідери оцінюють концентрацію 
влади в його руках у рамках переходу до 
президентської моделі. 

Відтак, реалізовані в Туреччині кон-
ституційні процеси, попри успішне за-
твердження реформ, не є безхмарними. 
Ставлення до них демонструє певний роз-
кол у турецькому суспільстві та негативну 
реакцію на міжнародній арені. Це в свою 
чергу може мати далекосяжні наслідки для 
внутрішньої стабільності й зовнішньопо-
літичного позиціонування держави. 
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В статье в историко-правовом аспекте рассматривается генезис формирования и развития 

института президентства в период 1991-2014 годов, анализируется персональное влияние пре-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Дослідники зазначають, що президент-

ська влада в пострадянських республіках 
носить досить виражений особистісний 
характер. Досвід функціонування інститу-
ту президентства в різних пострадянських 
республіках підтверджує, що рішення, які 
ухвалювалися главами держав, значною 
мірою залежали від суб’єктивного бачення 
президентом тих чи тих проблем та става-
ли основою моделі управління державою.

За цих умов, зазначений феномен су-
б'єктивного фактору впливу на історичний 
розвиток інституту президентства України 
вартий уваги та дослідження.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Висвітлення окремих аспектів консти-
туційно-правового розвитку інституту 
президентства в Україні розглядають у 
своїх дослідженнях Бєлов Д. М., Биса-
га Ю. М., Кудряченко А. І. Дослідженню 
ролі особистості Президентів України у 
зовнішній та внутрішній політиці присвя-
чено праці Ткача Д. I., Рудича Ф. М., Лит-
вина В. М., Гриценка О. А., Вишняка О. І. 
та ін.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Аналіз аспектів конституційно-право-
вого розвитку інституту президентства 
в Україні не дає можливість оцінити на-
слідки персоніфікації цього інституту. Іс-
торико-правовий аналіз формування інс-
титуту президентства у сукупності з ана-
лізом персонального впливу президентів 
на державну політику надає можливість 
оцінити наслідки персоніфікації інституту 
президентства та надати оцінку пробле-
мам функціонування зазначеної політич-
ної установи в Україні за умови її персо-
налізації.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є iсторико-правовий ана-

ліз формування інституту президентства 
у сукупності з аналізом персонального 
впливу президентів на державну політику 
України.

Îñíîâíèé ìàòåð³àë äîñë³äæåííÿ
Новий етап українського державотво-

рення пов’язаний насамперед із подіями в 
СРСР 1990 р. З розпадом Радянського Со-
юзу Україна отримала чергову історичну 
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можливість будувати власну державність.
У червні 1991 р. Верховна Рада (далі 

– ВР) прийняла Постанову “Про вибори 
Президента Української РСР”, якою ви-
знала за доцільне заснувати пост Прези-
дента Української РСР до прийняття нової 
Конституції, визнала за доцільне провес-
ти вибори Президента Української РСР у 
1991 р. та доручила Комісіям ВР Україн-
ської РСР підготувати проекти Закону про 
внесення змін і доповнень до Конституції 
Української РСР [1]. Підписав Постанову 
Голова Верховної Ради Української РСР 
– Л. Кравчук. Постановою започатковано 
процес законодавчого оформлення інсти-
туту президентства. На її виконання у 1991 
р. розроблено перші нормативно-правові 
акти, які встановлюють конституційно-
правовий статус інституту президентства 
та роль Президента Української держави.

5 липня 1991 р. Верховна Рада прийня-
ла три закони конституційного значення: 
Закон “Про заснування поста Президента 
Української РСР і внесення змін та допо-
внень до Конституції (Основного Закону) 
Української РСР” , “Про Президента Укра-
їнської РСР” та “Закон про вибори Прези-
дента України” [2], [3], [4].

Відповідно до Закону Президент ого-
лошувався «найвищою посадовою особою 
Української держави і главою виконавчої 
влади» [2, ст.114-1]. Глава держави отри-
мав право представляти кандидатуру для 
призначення та вносити пропозицію про 
звільнення Прем’єр-міністра [2, ст.114-
5, п.6]; за погодженням з ВР призначати 
Міністрів з питань оборони, внутрішніх 
справ, закордонних справ, фінансів, юсти-
ції, призначати Голову Комітету державної 
безпеки [2, ст.114-5, п.7]; утворення і лік-
відацію за пропозицією Президента мініс-
терств УРСР [2, п.9 ст.97].

Президент отримував широкі права та 
повноваження у законодавчій та виконав-
чій сферах, а саме: підписувати закони 
та повертати їх зі своїми запереченнями 
[3, ст.5]; створювати необхідні управ-
лінські та консультативні структури [3, 
ст.6]; видавати обов’язкові до виконання 
укази, скасовувати постанови і розпоря-

дження Уряду, а також зупиняти дію ор-
ганів виконавчої влади [3, ст.7]. Законом 
про вибори Президента України були ви-
значені принципи участі громадян у ви-
борчому процесі, яким заперечувалося 
будь-яке обмеження виборчих прав гро-
мадян України залежно від походження, 
соціального і майнового стану, расової та 
національної належності, статі, освіти,
мови, ставлення до релігії, політичних пе-
реконань, роду і характеру занять [4, ст.2 
п.3]. Закон запровадив при виборах глави 
держави мажоритарну систему абсолют-
ної більшості. 

17 вересня 1991 року Верховна Рада 
України прийняла Закон «Про внесення 
змін і доповнень до Конституції (Основно-
го Закону) Української РСР», відповідно 
до якого у назві й тексті Конституції слова 
“Президент Української РСР” замінили на 
«Президент України” [5].

Таким чином була створена правова 
база для запровадження в Україні інститу-
ту президентства. 

1 грудня 1991 р. Президентом України 
було обрано Голову Верховної Ради Леоні-
да Кравчука, а політичний устрій України 
набув якості президентської республіки. 

За дослідженнями Бєлова Д. М., Биса-
ги Ю. М., консенсусу в цьому питанні до-
сягнуто відносно швидко [6, с.51]. У свою 
чергу А. І. Кудряченко наголошує, що з са-
мого початку це питання не дістало одно-
стайної підтримки депутатського корпусу 
та головних політичних сил України [7, 
с.148].

Імовірно, дискусія щодо моделі управ-
ління державою була, але реалізація про-
екту відбулася в рамках історичних про-
цесів деідеологізації радянських респу-
блік. Скасування інституту президентства 
Української РСР, заснованого цією ж ВР 
усього 3 місяці тому, мало під собою єдине 
незаперечне логічне обґрунтування – ска-
сування партійної монополії, а такі зна-
чущі зміни Конституції протягом такого 
мізерного відрізку часу свідчили швидше 
про згоду всередині керівної еліти. 

Щодо теоретичних основ становлення 
інституту президентства, згідно з Законом 
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N 1293-12 від 05.07.91 р. Конституцію 
Української Радянської Соціалістичної 
Республіки було доповнено Главою 12-1 
«Президент України», якою встановлюва-
лися правовий статус і компетенції Прези-
дента, умови й порядок його обрання [2], 
[8]. Нормативно-правова база регулюван-
ня діяльності державних органів залиши-
лася без змін і продовжувала діяти відпо-
відно до статті 3 Закону «Про Правонас-
тупництво України» [9].

Таким чином, створення самостійної 
Української держави не спричинило ра-
дикальних змін Конституції 1978 р. – був 
обраний шлях внесення змін та доповнень 
до неї.

«Проголосивши незалежність, ми в той 
день не змогли вирватися за рамки про-
вінційної системи управління» (Л. Кучма) 
[10, с.11].

Слід зазначити, що процес вироблен-
ня нового Основного Закону тривав. Про 
це свідчать, зокрема, проекти Конституції 
України в редакціях 1992 р., 1993 р. Але 
цей процес відбувався паралельно та не 
мав підтримки парламентом.

Утворена 1990 р. конституційна комі-
сія, яку очолив Л. Кравчук, розробила і по-
дала на розгляд у комітети Верховної Ради 
три проекти нової Конституції: за першим 
– Україна мала стати президентською рес-
публікою, другий проект передбачав ство-
рення парламентської республіки з двопа-
латним парламентом і прем’єр-міністром 
на чолі уряду, в третьому проекті йшлося 
про президентсько-парламентську респуб-
ліку. Проте жоден з цих проектів не здобув 
підтримки депутатів [11, розділ 11-2].

Об’єктивно – запровадження інституту 
президентства в Україні відбулося за умов 
інституціалізації поста Президента СРСР 
у 1990 році та розпаду Радянського Союзу.

Суб’єктивні підстави створення моделі 
саме президентської республіки, можли-
во, були пов’язані із зіткненням інтересів 
окремих політичних сил, котрі не мали 
більшості в парламенті, але мали можли-
вість впливати на Президента.

Слід зазначити однаковість історично-
го процесу в колишніх республіках СРСР: 

в умовах деідеологізації держав, скасуван-
ня партійної монополії, істотного осла-
блення центральної влади децентралізація 
управління вела до прямої загрози розпаду 
держав. У цих умовах функції реального 
і формального наступника влади партапа-
рату повинна була виконати нова політич-
на структура – інститут президентства. В 
умовах політичної реформи інститут пре-
зидентства ставав ядром нової вертикалі 
виконавчої влади [12, с.577].

Однак на заснуванні посади Президен-
та однаковість закінчується – президент-
ська влада починає носить досить ви-
ражений особистісний характер. У пост-
радянських політичних моделях форму-
вання державного апарату, перехід від 
однієї економічної системи до іншої, роз-
виток процесу демократизації, збереження 
і зміцнення соціальної і міжнаціональної 
стабільності, реальне перегрупування еліт 
– усе проходить через призму особистих 
якостей президента.

У зв’язку з цим становить інтерес пре-
зидентство Л. Кравчука з погляду оцінки 
його особистості й суб’єктивного фактора 
впливу.

За час президентства Л. Кравчука 
(1991-1994 рр.) країна стрімко почала 
виходити зі стану зовнішньополітичної 
ізоляції, відкрила для себе багато нових 
можливостей на міжнародній арені. В той 
же час дослідники зазначають несамостій-
ність та слабохарактерність першого Пре-
зидента, небажання приймати рішення, які 
можуть викликати різкий супротив опо-
нентів. Завдяки зазначеним рисам харак-
теру Президента, Україна ввійшла до зони 
російського впливу через участь у ство-
ренні Союзу Незалежних Держав, Чорно-
морський флот опинився поза контролем 
держави, сталося фактичне знищення 
Чорноморського морського пароплавства, 
становлення Української помісної право-
славної церкви зазнало фіаско, були закла-
дені передумови до угоди про шляхи ядер-
ного роззброєння України [13], [14].

Інститут президентства, як і перший 
Президент України, – це феномен спад-
коємності влади партапарату в рамках іс-
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торичних подій деідеологізації держави і 
відмови від партійної монополії. Започат-
кування інституту президентства та зако-
нодавче закріплення статусу Президента 
як глави виконавчої влади були підставою 
створення президентської моделі організа-
ції державної влади Української держави.

Слід зазначити, що запровадження по-
сади Президента з широкими повноважен-
нями не змінювало систему місцевих ор-
ганів виконавчої влади – Президент не мав 
реального впливу на їх діяльність. Подаль-
ший розвиток державного управління та 
держави потребував керованих глибоких 
політичних та економічних реформ. Од-
нак, увесь потенціал, закладений у новій 
політичній структурі для ефективного ви-
рішення загальнонаціональних проблем, 
було змарновано Л. Кравчуком у силу його 
особистих характеристик. 

У 1994 році в ході позачергових ви-
борів Президентом України був обраний 
Леонід Кучма.

У 1995 р. через відсутність Основного 
Закону виникла конституційна криза, яка 
закінчилася угодою між Президентом та 
Верховною Радою Конституційним Дого-
вором (далі – Договір) – Закон “Про основ-
ні засади організації та функціонування 
державної влади і місцевого самовряду-
вання в Україні на період до прийняття 
Нової Конституції України» [15].

Договір надав Президентові як главі 
держави компетенцію здійснювати вико-
навчу владу через очолюваний ним Уряд 
– Кабінет Міністрів України та систему 
центральних і місцевих органів державної 
виконавчої влади [15. ст.19].

О. Погорілко зазначає, що за Консти-
туційним договором політична система 
України отримала “сильного” Президента 
та “слабкого” Прем’єр-міністра. Уряд уза-
галі, і Прем’єр-міністр зокрема, були ви-
ведені поза межі парламентського впливу 
і контролю [16, розділ 2.3.4].

“Підписанням Конституційного До-
говору фактично демонтується недієз-
датна форма організації державної влади 
через ради. Практичного змісту набуває 
ідея створення в Україні президентсько-

парламентської республіки” (Л. Кучма) 
[17].

Договір надав Президенту України не-
обмежену владу, деякі з повноважень слід 
виокремити. За Договором, Президент 
призначає Прем’єр-міністра та формує 
склад Уряду [15, ст.22]; має право вето [15, 
ст.23]; Президент очолює систему органів 
виконавчої влади [15, ст.24 п.4]; створює, 
реорганізує і ліквідує міністерства та орга-
ни виконавчої влади, призначає і звільняє 
з посад керівників цих органів [15, ст.24 
п.5]; скасовує акти органів виконавчої 
влади [15, ст.24 п.6]; здійснює управлін-
ня державним майном [15, ст.24 п.7]; по-
дає проект Державного бюджету [15, ст.24 
п.10]; подає кандидатури на посади Голів 
Верховного Суду, Вищого арбітражного 
суду, Генерального прокурора, Правлін-
ня Національного банку [15, ст.24 п.12]; 
Президент видає укази і розпорядження, 
обов’язкові для виконання, у тому числі 
укази з питань економічної реформи [15, 
ст.25]. На жаль, Л. Кучма не зміг ефектив-
но скористатися зазначеними повноважен-
нями для реформування економіки країни, 
створення умов для подальшого розвитку 
демократії та розбудови правової держа-
ви. Договір лише позначив перегрупуван-
ня еліт, а правонаступником влади ставав 
Президент України. 

20 березня 1996 р. на розгляд Верхо-
вної Ради винесено четвертий проект Кон-
ституції, а 28 червня 1996 р. Конституція 
України була ухвалена Верховною Радою 
[18]. Переважна більшість основополож-
них рис нового устрою, насамперед сто-
совно інституту президентства, були пере-
йняті з Конституційного Договору. 

За Конституцією 1996 р. Президент 
України є главою держави і виступає від 
її імені [18, ст.102]. Таким чином, Зако-
ном інститут президентства було виведе-
но поза межі виконавчої влади. Але зміст 
повноважень глави держави, незважаючи 
навіть на те, що частина з них потребує 
контрасигнування Прем’єр-міністра і ком-
петентного міністра, засвідчує наявність 
у Президента реальної влади, насамперед 
компетенції у сфері виконавчої влади. Гла-
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ва держави отримав право призначати (за 
згодою ВР) та припиняти повноваження 
Прем’єр-міністра, приймати рішення про 
його відставку [18, ст.106, п.9]; призна-
чати (за поданням Прем’єр-міністра) та 
припиняти повноваження членів Уряду, 
керівників органів виконавчої влади [18, 
ст.106, п.10]; призначати (за згодою ВР) та 
звільняти з посади Генерального прокуро-
ра [18, ст.106, п.11]; призначати полови-
ну складу Ради Національного банку [18, 
ст.106, п.9]; призначати половину складу 
Національної ради України з питань теле-
бачення і радіомовлення [18, ст.106, п.13]; 
призначати на посади та звільняти з посад 
(за згодою ВР) голів Антимонопольного 
комітету, Фонду державного майна, Дер-
жавного комітету телебачення і радіомов-
лення [18, ст.106, п.14]; утворювати та лік-
відувати (за поданням Прем’єр-міністра) 
міністерства та органи виконавчої влади 
[18, ст.106, п.15]; скасовувати акти Уряду 
[18, ст.106, п.16].

Безперечно, прийняття Конституції за-
вершило дуже важливий етап побудови 
як правової системи загалом, так і систем 
влади та державного управління зокрема, 
закріпила правовий статус Президента 
України й основи його правової діяльно сті.

Протягом 1995-1996 років було завер-
шено формування президентської респу-
бліки та надано їй якісно нових атрибутів. 
Загалом повноваження українського Пре-
зидента були високими з міжнародного 
погляду [19, с. 9].

Але чому проект президентської рес-
публіки не здобув підтримки депутатів у 
1992 році за поданням Л. Кравчука, а таку 
модель було реалізовано за час президент-
ства Л. Кучми: розуміння події вимагає 
осмислення причин, що зумовили її ви-
никнення.

Розпочнемо з того, що Л. Кучма на-
лежав до представників директорсько-
го корпусу, причому був одним із самих 
шанованих і авторитетних керівників. На 
тлі державних інститутів, які тільки по-
чали формуватися на початку 90-х років, 
і відсутності чіткого розмежування повно-
важень виконавчої та законодавчої влади 

найбільш стійкою і впливовою стала фігу-
ра директора держпідприємства. Без осо-
бливих труднощів отримавши 27 березня 
1991 року від Верховної Ради Закон “Про 
підприємства в УРСР”, який давав їм по-
вну економічну свободу, директорський 
корпус отримав у своє повне розпоря-
дження мільярдні активи при відсутності 
елементарної системи контролю з боку 
держави [20].

Безсумнівно, «червоний директорат» 
належав до керівної еліти і впливав на 
формування влади. На тлі наявної необ-
хідності прискореного переходу від однієї 
економічної системи до іншої та практич-
них дій в економічній площині в 1992 р. 
за підтримки директорату підприємств 
української важкої індустрії Л. Кучма стає 
Прем’єр-міністром України і займає цей 
пост до вересня 1993 року.

Протягом 1991-1992 рр. сформувався 
подвійний спосіб інвеститури призначен-
ня і звільнення членів Кабінету Міністрів, 
а остаточно утвердився наприкінці 1992 
р. за прем’єрства Л. Кучми, коли Верхо-
вна Рада делегувала новому Урядові право 
видавати спеціальні декрети (передусім в 
економічній сфері), що мали силу закону. 
Внаслідок цього помітно послаблено в 
політичному устрої України компоненти 
парламентаризму на користь президента-
лізму. В такому стані політична система 
України фактично перебувала аж до при-
йняття у 1996 р. нової Конституції [6, с.54].

Екс-радник Л. Кучми О. Пасхавер за-
значив: «У 1992-1993 роках найбільш ха-
рактерною рисою законодавчих і норма-
тивних актів, що відразу впадає в очі, осо-
бливо якщо аналізувати не окремі акти, а 
весь їх корпус, була повна ідейна плутани-
на. Не тільки один акт суперечив іншому, 
але і частини актів, взаємовиключали одне 
одного» [21, с.81].

Боротьба між Президентом і парламен-
том в Україні в перші роки незалежності 
породила систему зі змішаними компонен-
тами [22, с.60].

У 1992 році Л. Кучма у прем’єрській 
промові відкрито декларує свої представ-
ницькі завдання: «...необхідно відмови-
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тися від створення паралельних Кабінету 
Міністрів структур, відновити єдину вер-
тикальну структуру виконавчої влади з 
опорою на регіони». І далі: «У разі мого 
обрання буду просити президента і Верхо-
вну Раду законодавчо закріпити подвійне 
підпорядкування регіональних державних 
адміністрацій: президенту – з питань по-
літики державного будівництва, прем’єр-
міністру – з питань економіки і управління 
територіями. У цьому випадку доцільно 
було б призначати представників пре-
зидента, глав державних адміністрацій 
указом президента України за поданням 
прем’єр-міністра» [23, с.11].

Якщо не фіксуватися на стані, а фіксу-
ватися на динаміці процесу, стає наявним 
активне структурування моделі управлін-
ня державою у відповідності до організа-
ційної структури типового концерну.

“... другий Президент України, – на 
думку того ж О. Пасхавера, – зрозумів тен-
денції розвитку економіки країни і вико-
ристовував ситуацію, хоча і не без користі 
для себе» [24].

Надалі, при розробці концепції вико-
навчої влади учасники «концерну» орієн-
тувалися на досягнення більш економіч-
них цілей, що мало відображення у моделі 
управління республікою загалом.

З обранням Л. Кучми Президентом сві-
дома політика створення бізнес-еліт або 
«національної олігархії» стала наявною: 
“Капіталізму без капіталістів, без націо-
нальної буржуазії, в тому числі великої, не 
буває. Але все 15 років нашої незалежнос-
ті нас штовхали на шлях створення капіта-
лізму дрібних крамарів, малого підприєм-

ництва, капіталізму без великої національ-
ної буржуазії. Як в Польщі. Я говорив про 
це не раз. Така модель убивча для України. 
Вона убивча навіть з точки зору структури 
української економіки – її основу склада-
ють промислові гіганти... “ [23, с. 283].

Âèñíîâêè
Логіка розвитку влади не завжди взаєм-

но узгоджена з логікою суспільного розви-
тку, а тим більше з її теоретичним осмис-
ленням. Зокрема, це стосується і консти-
туційного процесу. Склалося так, що Кон-
ституція України 1996 р. стала текстом, 
прийнятим Верховною Радою внаслідок 
компромісу не стільки на науковій, оскіль-
ки на політично-кон’юнктурній основі, що 
не могло не позначитися і на самому тексті 
[25, с.8].

Іншими словами, Конституція України 
1996 р. – це спроба вмістити в один доку-
мент усі суперечності корпоративної орга-
нізації управління і демократичних засад 
суспільної платформи.

Загальне цілепокладання стало ви-
рішальним фактором у прийнятті Кон-
ституції 1996 року з формою управління 
близькою до президентської, а вирішаль-
ним фактором для прийняття такої форми 
управління стало наявність єдино прий-
нятного для всіх гаранта соціально-по лі-
тичних процесів – Л. Кучми.

Єдиною категоричною інновацією, що 
була введена у систему правління, було 
заснування і формування інституту прези-
дентства. А щодо політичної системи за-
галом, то вона розвивалася як компроміс 
кон’юнктурних тактик або зовсім не роз-
вивалася.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Наукове дослідження будь-якої проб-

лематики державно-правової дійсності 
по требує визначення методологічного по-
тенціалу здійснення відповідного нау ко-
вого пізнання. Тобто необхідно встанови-
ти особливості методології наукового 
пізнання, яка має забезпечити всесторон-
ність, об‘єктивність та результативність 
здійснення самого наукового дослідження. 

Необхідність у методологічному за-
безпеченні наукових досліджень виникає, 

якщо є проблема (теоретична, практична), 
але невідомо, як її вирішувати. З огляду 
на зазначене наукове вивчення примусо-
вості виконання судових рішень як однієї 
із внутрішніх функцій держави в Украї-
ні потребує визначення особливостей і 
функціональних можливостей принципів 
наукового пізнання, методологічних під-
ходів, методів дослідження, а також про-
гнозування тих наукових наслідків, які мо-
жуть бути досягнуті завдяки застосуванню 
тих або тих підходів або методів наукового 
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пізнання, на яких має бути засноване без-
посередньо саме дослідження. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Внесок у дослідження інституту при-
мусового виконання судових рішень зро-
били фахівці у сфері теорії та історії дер-
жави і права, конституційного права, адмі-
ністративного права та процесу, цивільно-
го права й процесу, кримінального права 
та процесу, державного управління.

Відправними при цьому стали напра-
цювання С. С. Алексєєва, В. В. Волинця, 
М. В. Вітрука, В. В. Копєйчикова, О. В. 
Зайчука, Н. М. Оніщенко, А. М. Колодія, 
І. Д. Мудрака, П. М. Рабіновича, О. Ф. Ска-
куна та ін. Тим не менш, більшість аспек-
тів примусового виконання судового рі-
шення, особливо в умовах реформування 
їх суб’єкта, потребують більш предметно-
го науково зваженого теоретико-правового 
аналізу феномену примусовості взагалі і 
примусового виконання судових рішень 
зокрема як соціально-необхідної функції 
держави в Україні.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Примусове виконання судового рішен-
ня як важлива складова державного ме-
ханізму судового захисту прав та свобод 
особи є однією із найбільш актуальних 
теоретичних та практичних проблем су-
часної юридичної науки. Комплексність 
та багатоаспектність проблеми, яка дослі-
джується у статті, потребує особливо зва-
женої методології дослідження як регуля-
тивного чинника визначення примусовос-
ті, як атрибутивної державної функції та її 
специфіки як судового рішення.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз методологічних 

підходів до проблематики примусового 
виконання судових рішень.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

На сьогодні в науці методологія трак-
тується по-різному. Так, методологія в за-

гальнонауковому плані характеризується 
як особливе явище, яке: – по-перше, являє 
собою сукупність методів дослідження, 
що можуть та мають бути застосовані в 
процесі здійснення самого дослідження 
[1, с. 26-29]; – по-друге, характеризуєть-
ся як категорія, що визначає взаємодію 
методів дослідження, характеризує той 
зв'язок, який існує між методами та який 
має забезпечити комплексне їх поєднання 
в процесі здійснення самого дослідження 
й обґрунтувати доцільність застосуван-
ня тих або тих методів, окремо один від 
одного або в їх поєднанні [2, с. 18-20]; 
– по-третє, забезпечує єдині підходи до 
вивчення предмету дослідження, не до-
пускаючи розпорошеності наукового піз-
нання, гарантуючи можливість вивчення 
конкретних питань, які стосуються чітко 
визначених аспектів предмету наукового 
пізнання. Як наслідок, результати науково-
го дослідження мають цілісний характер і 
характеризуються єдністю наукової інфор-
мації [3, с. 30]; – по-четверте, забезпечує 
відповідність як процесу пізнання, так і 
результатів наукового пізнання критерію 
науковості, тобто характеризує процес і 
результат наукового пізнання як такі, що 
мають характер наукового осмислення іс-
нуючої наукової інформації або одержан-
ня нових знань про предмет дослідження 
[4, с. 15]; – по-п‘яте, характеризує загалом 
зміст наукової діяльності як такої, що має 
багатоаспектний характер, здійснюється в 
межах чітко визначених етапів, забезпечу-
ючи послідовність здійснення наукового 
дослідження, його організованість та на-
ціленість на досягнення наукових резуль-
татів у вигляді приросту нових знань [5, 
с. 109]; – по-шосте, забезпечує визначен-
ня сутності державно-правових категорій і 
характеризує їх призначення в суспільстві, 
тим самим має суспільно корисний харак-
тер. Вказане надає змогу визначити мето-
дологію як таку, що забезпечує розуміння 
сутнісних особливостей досліджуваних 
явищ або процесів, на яких засновується 
саме наукове знання [6, c. 20].

Таким чином, методологія юридичної 
науки являє собою складне і багатоплано-
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ве утворення, яким охоплюються: 1) про-
блеми структури наукового знання взагалі 
і наукових правових теорій особливо; 2) за-
кони виникнення, функціонування і зміни 
наукових правових теорій; 3) понятійно-
категоріальний апарат; 4) система методів 
юридичної науки (методики і процедури 
дослідницької діяльності), являє собою 
сукупність певних принципів, логічних 
прийомів, спеціальних методів пізнання 
окремих матеріальних та процесуальних 
явищ, зумовлених її філософським і соці-
альним змістом.

Загальнофілософська методологія як 
концептуальний підхід наукового дослі-
дження ґрунтується на загальнофілософ-
ських законах і критеріях та, разом із тим, 
визначає загальну стратегію дослідження 
й інтерпретацію його результатів. Зокре-
ма, без таких філософських категорій, як 
частина і ціле, необхідне й випадкове, 
реальне і можливе, причина та наслідок 
важко уявити конкретно-наукові дослі-
дження. 

Методологія наукових досліджень є 
важливою умовою, без якої є неможливим 
пізнання будь-яких державно-правових 
явищ і процесів. Сьогодні ми можемо го-
ворити про те, що будь-яке дослідження 
матиме об’єктивний та результативний 
характер винятково за умови визначен-
ня, конкретизації та прогнозування тих 
можливих наукових наслідків, які охо-
плюються і здійснюються за допомогою 
відповідного методологічного потенціалу, 
який вироблений як юридичними, так і 
суспільними науками та законами будь-
якого світоглядного сприйняття явищ ре-
альності.

Окрім того, методологія надає можли-
вість: – виокремити й вивчити закономір-
ності досліджуваних явищ та процесів, 
встановити особливості їх зародження, 
розвитку, вдосконалення і функціонуван-
ня; – зібрати й дослідити факти, які скла-
дають предмет наукового інтересу і на 
яких буде ґрунтуватися саме дослідження, 
узагальнити ознаки, що в сукупності явля-
ють собою загальні закономірності дослі-
джуваних явищ та процесів. 

Безумовно, важливе значення в межах 
методології дослідження займають пи-
тання практики, які мають бути враховані 
в процесі дослідження конкретного яви-
ща або мають характеризувати специфі-
ку практичного прояву відповідних явищ 
або процесів, що в подальшому стосува-
тиметься безпосередньо практичної ха-
рактеристики результатів, одержаних за 
допомогою використання конкретного на-
бору методологічних прийомів та методів 
наукового пізнання. Загалом, методологія 
забезпечує також переосмислення теоре-
тичних ідей та положень, досліджує дер-
жаву й право не лише як наукові катего-
рії, але й як реально існуючі, які походять 
від суспільства й націлені на регулювання 
суспільних відносин.

Основоположною метою методології є 
вивчення та застосування підходів, мето-
дів, принципів тощо, за допомогою яких 
можна здобути нові знання (теоретичний 
рівень) та практично змінити дійсність 
(емпіричний рівень). Змістовне розумін-
ня методології виходить з того, що у ній 
реалізується інструментальна, пошукова 
функція [7, с. 26]. 

Методологія дослідження інституту 
примусового виконання судових рішень, 
як і методологія будь-якого правового ін-
ституту, являє собою багатошарове утво-
рення, що складається з різних елементів 
і рівнів. 

У правовій доктрині є розповсюдже-
ною наукова позиція, що для забезпечення 
методологічної дисципліни дослідження 
доцільно дотримуватися трьох загаль-
нометодологічних постулатів. Перший: 
об’єктивна зумовленість обраних методів 
дослідження його предметом. Так, пред-
мет дослідження (певна грань, аспект) 
проблематики примусового виконання 
судових рішень зумовлює дослідницький 
метод, його прийнятність і межі засто-
сування. Другий: спроможність дослід-
ницького методу наближати до соціальної 
сутності явищ, що вивчаються, зокрема, 
феномен примусовості. Неодмінним по-
казником прийнятності, евристичності 
певного концептуального підходу та до-
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слідницького методу є їх спроможність 
наближувати, призводити до розкриття 
соціальної сутності явища, що вивчається. 
Третій: необхідність встановлення єдиної 
істини щодо примусового виконання судо-
вих рішень, вірогідність якої можна довес-
ти, перевірити за допомогою об’єктивних 
критеріїв [8, с. 52; 9, с. 16].

Для дослідження теоретико-правових 
аспектів примусового виконання судових 
рішень в Україні, закономірностей станов-
лення і розвитку суб’єктів примусового 
виконання судових рішень на українських 
землях, у радянський період, у роки неза-
лежності України, а також здійснення по-
рівняльного аналізу діяльності з примусо-
вого виконання судових рішень в Україні 
та окремих зарубіжних країнах з метою 
узагальнення зарубіжного досвіду в сфері 
примусового виконання судових рішень та 
можливостей його використання в Україні 
– необхідно використовувати специфічні 
методи, прийоми, засоби, які дозволяють 
більш глибоко дослідити це соціально-
правове явище: вивчити, проаналізувати 
та виробити прогнози для його вдоскона-
лення та подальшого розвитку. 

У науці розрізняється декілька рівнів 
методології. 

Так, до структури методології дослі-
дження феномену примусового виконан-
ня судових рішень доцільно включити три 
рівні: 1) загальнофілософські підходи; 
2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні 
методи.

Наукове дослідження ґрунтується на 
методологічному плюралізмі, що дає змо-
гу більш повно та всебічно розглянути 
предмет дослідження – теоретико-пра во-
вий аналіз феномену примусовості взагалі 
й примусового виконання судових рішень 
зокрема як соціально-необхідної функції 
держави.

Загальнофілософські підходи є сутніс-
ною основою будь-якого методологічного 
пізнання, формують світоглядні підходи 
до процесів пізнання та трансформації ре-
альності.

Загальнонауковий рівень методології 
дослідження надає можливість здійснити 

загальний аналіз досліджуваного явища, 
формує основу теоретичної і практичної 
діяльності. Загальнонаукова методологія 
використовується в усіх або переважній 
більшості наук, оскільки будь-яке наукове 
відкриття має не лише предметний, але й 
методологічний зміст, спричиняє критич-
ний перегляд прийнятого раніше понятій-
ного апарату, чинників, передумов і підхо-
дів до інтерпретації матеріалу, що вивча-
ється [10, с. 59]. 

Спеціальні методи пізнання дозволя-
ють конкретизувати проблему з погляду 
певної науки, сформулювати принципи і 
виділити методи дослідження, характерні 
для певної наукової сфери.

Вищезазначені методологічні підходи 
та методи відіграють важливе теоретичне 
та практичне значення для дослідження 
феномену примусового виконання судо-
вих рішень.

Розуміти світ у процесі його зміни і 
розвитку допомагає діалектика. Діалекти-
ка – це спосіб мислення, за якого різні 
явища, предмети розглядаються у їх взає-
мозв’язку, у взаємодії протилежних сил, 
тенденцій, у процесі зміни, розвитку.

Зокрема, діалектичний метод науково-
го пізнання дає можливість розкрити юри-
дичну природу феноменів примусовості 
та добровільності, їх взаємодію у судовій 
практиці, діалектику теорії та змісту пра-
возастосування.

У ході дослідження теоретико-право-
вих аспектів примусового виконання судо-
вих рішень застосовано загально-логічні 
методи аналізу (поділу предмета дослі-
дження на частини) та синтезу (складання 
цих частин в одне ціле).

Неможливо вивчити поточний стан 
правових відносин, простежити варіанти 
їх майбутнього розвитку без дослідження 
історичних витоків даного правового яви-
ща. Отже, закономірності становлення та 
розвитку органів примусового виконання 
судових рішень в Україні досліджуються 
за допомогою методу історичного аналізу.

За допомогою історичного методу про-
стежується розвиток наукових теорій, по-
чинаючи з перших досліджень взаємодії 
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суду та органів виконання рішень судових 
органів, розробок представників загаль-
ної теорії права, праць з теорії цивільного 
процесуального права, адміністративного 
права.

Вивчення ґенези правового регулюван-
ня суб’єктів примусового виконання судо-
вих рішень в Україні у контексті особли-
востей державно-правового розвитку на 
українських землях показало доцільність 
розподілу цього процесу на декілька істо-
ричних етапів.

Герменевтичний метод дозволяє роз-
крити зміст основоположних понять, 
пов’язаних з примусовим виконанням су-
дових рішень, завдяки тлумаченню норма-
тивних актів, доктринальних праць, дослі-
дити еволюцію розвитку даного інституту 
завдяки інтерпретації правових пам’яток 
тощо.

За допомогою методу аналізу поєдну-
ються різноманітні погляди науковців сто-
совно сутності виконавчого провадження. 
В подальшому використовуючи вже метод 
синтезу, формується нова позиція, адже 
до осягнення сутності виконавчого прова-
дження слід підходити, враховуючи одно-
часно його місце в юридичному процесі та 
місце у системі права.

Методи емпіричного та теоретичного 
пізнання дозволяють зробити висновки 
про місце та роль феномену примусовості 
як важливого параметру діяльності орга-
нів з примусового виконання судових рі-
шень. 

Окрім згаданих вище загальнонауко-
вих методів наукового пізнання, викорис-
тані й спеціально-юридичні методи, зо-
крема: техніко-юридичний, порівняльно-
правовий, формально-догматичний, метод 
правових аксіом, які розкривають специ-
фіку, особливості примусових заходів, їх 
необхідність, суть та обов’язковість у пра-
возастосуванні.

Зокрема, застосування порівняльно-
правового методу надає «можливість ви-
вчити форми і процес формування пра-
вових інститутів, які розвиваються пара-
лельно і, судячи з усього, за своїми внут-
рішніми законами.

Ці закони ще належить визначити, по-
тім виявити шляхом детального зіставлен-
ня відмінностей, ступеня їх схожості і тим 
самим зміцнити віру в існування єдино-
го для всіх почуття справедливості» [11, 
с. 10–11].

Отже, порівняльно-правовий метод 
припускає зіставлення юридичних понять, 
явищ і процесів та виявлення між ними 
схожостей і відмінностей [12, с. 26].

Цей метод використовувався під час 
аналізу правових засад діяльності з при-
мусового виконання судових рішень в 
Україні та окремих зарубіжних країнах 
з різними моделями організації процесу 
примусового виконання судових рішень, 
а також – норми чинного законодавства 
України та законодавства радянського пе-
ріоду. 

Використання формально-логічного 
(догматичного) методу здійснюється для 
вивчення та пояснення самого права в 
різних його проявах. Використання цьго 
методу дозволило нам окреслити коло об-
ставин, які сприяли формуванню інститу-
ту примусовості щодо виконання судових 
рішень, а також виокремити етапи його 
розвитку.

Під час застосування методу право-
вих аксіом на основі вихідних положень 
загальної теорії права досліджуються 
правосуб’єктність суб’єктів примусового 
виконання судових рішень.

Âèñíîâêè
Аналіз методології дослідження при-

мусового виконання судових рішень свід-
чить, по-перше, про актуальність питання 
функціональної належності діяльності 
держави, зокрема, в її примусовому спря-
муванні; по-друге, у потребі актуалізації 
діяльності суб’єктів забезпечення реалі-
зації примусового виконання судових рі-
шень; по-третє, вибору та застосування 
методологічного чинника, завдяки яко-
му різноаспектне багатство досліджу-
ваного явища може бути представлено 
в синтезовано-інтегрованому вигляді як 
нове конструктивне знання.
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Áåëàðóñü è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ
В статье исследуется опыт белорусского законодательства о табакокурении в сравнении с 

зарубежным опытом. В соответствии со статистическими данными, такие страны, как Куба, 
Австрия, Швейцария и Бельгия отличаются наибольшим процентом курящего населения. Наи-
меньшее количество курящего населения выявлено в таких странах, как Австралия и Индия. В 
ОАЭ и Бутане такое явление, как курение является исключительной редкостью. Среди женского 
населения наибольший процент курящих выявлен в Австрии, Греции и Болгарии, наименьший 
процент курящих женщин характерен для Сингапура, Китая и Индии. Российская Федерация, 
Греция, Украина, Куба, Латвия, Болгария и Китай отличаются максимальным числом среди 
мужского курящего населения, а минимальное количество курящих мужчин было выявлено в та-
ких странах, как Австралия и Норвегия. Один из путей защиты жизни и здоровья эмбриона че-
ловека автор видит в дополнительном материальном стимулировании беременных женщин, ве-
дущих здоровый образ жизни, и законодательный запрет курящим женщинам заводить детей. 

Ключевые слова: здоровье эмбриона человека, курение беременных, проблема табакокуре-
ния, конституционное право на здоровье, защита здоровья эмбриона человека. 
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Á³ëîðóñü ³ äàëåêîãî çàðóá³ææÿ
У статті досліджується досвід білоруського законодавства про тютюнопаління в порів-

нянні з закордонним досвідом. Відповідно до статистичних даних такі країни, як Куба, Австрія, 
Швейцарія і Бельгія відрізняються найбільшим відсотком населення, що палить. Найменшу кіль-
кість такого населення виявлено в таких країнах, як Австралія й Індія. В ОАЕ і Бутані таке 
явище, як куріння є винятковою рідкістю. Серед жіночого населення найбільший відсоток курців 
виявлено в Австрії, Греції та Болгарії, найменший відсоток жінок, що палять, характерний для 
Сінгапуру, Китаю та Індії. Російська Федерація, Греція, Україна, Куба, Латвія, Болгарія і Ки-
тай відрізняються максимальною кількістю серед чоловічого населення, що палить, а мінімаль-
на кількість чоловіків, які палять, була виявлена в таких країнах, як Австралія і Норвегія. Один із 
шляхів захисту життя і здоров’я ембріона людини автор бачить у додатковому матеріальному 
стимулюванні вагітних жінок, які ведуть здоровий спосіб життя, і законодавча заборона жін-
кам, що палять, мати дітей.

Ключові слова: здоров’я ембріона людини, куріння вагітних, проблема тютюнопаління, кон-
ституційне право на здоров’я, захист здоров’я ембріона людини.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Проблемная область рассматриваемо-

го вопроса сводится к необходимости за-
щиты здоровья человека до момента его 
рождения, что в настоящий момент ни 
обществом, ни законодательством в пол-
ной мере осознанно не воспринимается. 
Причиной сложившейся ситуации служит 
пренебрежение здоровьем нации. Женщи-
ны, ведущие здоровый образ жизни, обе-
спечивают условия зарождения и развития 
здоровой нации, что нельзя сказать о тех 
женщинах, которые своими пагубными 
привычками не только искажают здоровье 
нации, но и создают условия её ослабле-
ния и вымирания. 

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé

Научно-теоретическая основа работы 
была сориентирована на законодательную 
базу о табакокурении зарубежного законо-
дательства. 
Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè îáùåé 
ïðîáëåìû

При исследовании вопроса о запрете 

курения беременным женщинам и мате-
рям, воспитывающим детей, существуют 
проблемы претворения этого запрета в 
жизнь. Однако, вариант поощрения жен-
щин, ведущих здоровый образ жизни, яв-
ляется перспективной идеей, которая смо-
жет быстрее реализоваться на практике.

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè 
Цель публикации представлена в ис-

следовании и проведении научного анали-
за зарубежного законодательства о табако-
курении, сопоставлении его с белорусским 
законодательством и поиском вариантов 
решения проблемы курения беременных 
женщин и матерей, воспитывающих детей.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ

Согласно статье 45 Основного закона 
Республики Беларусь, гражданам страны 
гарантируется право на охрану здоровья. 
Данное право также обеспечивается раз-
витием физической культуры и спорта, 
мерами по оздоровлению окружающей 
среды, возможностью пользования услу-
гами оздоровительных учреждений, со-
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вершенствованием охраны труда. В этом 
же правовом документе, в статье 32 про-
писана обязанность родителей или лиц, 
их заменяющих, обеспечивать воспитание 
детей, осуществлять заботу о их здоровье, 
развитии и обучении. Однако, когда рас-
сматривается такой антисоциальный фе-
номен, как курение беременных женщин, 
о содержательной стороне данных норм 
говорить не приходится. В целом, курение 
и планирование беременности — понятия 
абсолютно несовместимые. Давно извест-
но, что табачный дым, поступающий в ор-
ганизм женщины, отрицательно влияет на 
развитие ребенка. В 13% случаев диагноз 
бесплодия женщин и мужчин может быть 
связан с негативным влиянием сигарет; 
высока вероятность выкидыша; курение 
вызывает быстрое старение репродуктив-
ной системы женщины; аномальное раз-
витие ребенка [6]. 

У курящих женщин насчитывается в 
22,5-41% случаев выкидыша, а у некуря-
щих — всего в 7,4%. Синдром внезапной 
смерти новорожденного, а также откло-
нения в физическом и интеллектуальном 
развитии ребенка есть результат курения 
беременной женщины. Следует отметить 
ещё одну столь важную особенность – сам 
факт курения, независимо до беременно-
сти или во время беременности, но тем 
или иным образом отрицательно скажется 
на развитии как ребенка, так и его будуще-
го поколения. 

В целях подтверждения наиболее аргу-
ментированных фактов нарушения права 
нерожденных детей на здоровый образ 
жизни со стороны их родителей, автор, 
изучив зарубежное законодательство, про-
вел сравнительный анализ в сфере эффек-
тивности обеспечения правовой защиты 
на здоровье будущих граждан конкретных 
государств. За основу были взяты следую-
щие страны: Австралия, Австрия, Бель-
гия, Болгария, Бутан, Великобритания, 
Германия, Греция, Дания, Индия, Италия, 
Испания, Ирландия, Канада, Китай, Куба, 
Латвия, Молдова, Нидерланды, Норве-
гия, ОАЭ, Польша, Республика Беларусь, 
Российская Федерация, Сингапур, США, 

Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швейцария, Швеция и Япония [6] 
(см. таблицу 1). 

Попытки правового урегулирования 
проблемы, связанной с курением населе-
ния, были проведены путем разработки 
международного нормативного документа 
– Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе про-
тив табака (далее – Конвенция), к которой 
присоединилось 168 государств, разделя-
ющих идею обеспечения здорового образа 
жизни своих граждан. 

Результаты исследования. На самом 
маленьком материке Австралии насчи-
тывается 14% курящего населения. На 
100 курящих приходится 14,7% женщин и 
23% — мужчин. На основе проведенного 
научного анализа было установлено, что 
к моменту беременности 40 % женщин 
курили, лишь незначительная часть – 7 % 
бросили курить в период беременности. 
Число курящих женщин в стране посто-
янно увеличивалось, что и послужило по-
водом к принятию довольно жестких зако-
нов против табака. В 2007 году был при-
нят закон «О курении», в соответствии с 
которым запрещается курить в обществен-
ных местах, были созданы зоны курения, 
отведенные специально для курильщиков. 
Ответственность за нарушение закона о 
запрете курения устанавливалась в виде 
штрафа от 1000 евро [11]. 

Согласно статистическим данным, в 
Австрии каждый третий житель являет-
ся курильщиком – 68%. На 100 курящих 
насчитывается 35% женщин и 42 % муж-
чин. Закон Австрии «О запрете курения» 
от 2009 года регулирует вопрос табакоку-
рения в стране. Запрет на курение в обще-
ственных местах был введен в Австрии зи-
мой 2009 года, а 1 июля 2010 года вступили 
в силу поправки, частично запрещающие 
курение в местах общественного питания. 
Австрия очень толерантно относится к ку-
рильщикам, и редкий курильщик может 
испытать осуждение со стороны. Курить 
разрешено дома, на улицах, в местах, где 
не установлены запрещающие курение та-
блички [10].

Как одна из мер реагирования на куре-
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Страны Всего курящего 
населения

Всего курящих 
женщин на 100 

курящих

Всего курящих 
мужчин на 100 

курящих
Австралия 14% 14% 23%
Австрия 68% 35% 42%
Бельгия 60% 21% 40%
Болгария 39% 30% 53%
Бутан 0% 0% 0%
Великобритания 19% 20% 27%
Германия 27% 29% 36%
Греция 43% 34% 59%
Дания 23% 19% 31%
Индия 14% 2% 24%
Италия 22,5% 19% 31%
Испания 24% 28% 40%
Ирландия 19% 24% 29%
Канада 19% 14% 25%
Китай 28% 2% 53%
Куба 71% 19% 54%
Латвия 36% 24% 54%
Молдова 25% 5% 42%
Нидерланды 32% 27% 33%
Норвегия 31% 14% 15%
ОАЭ 0% 0% 0%
Польша 30% 7% 41%
Республика Беларусь 42% 9% 45%
Российская Федерация 30% 22% 64%
Сингапур 14% 2% 28%
США 17% 16% 25%
Турция 31% 13% 52%
Украина 28% 14% 56%
Финляндия 20% 19% 30%
Франция 30% 26% 35%
Чехия 30% 28% 40%
Швейцария 65% 20% 32%
Швеция 18% 23% 28%
Япония 30% 11% 44%

Количество курящих людей в разных странах
Таблица 1
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лицензию, или автоматах, цена на сигаре-
ты, например, в Вене и Граце – 5.83 евро, в 
Зальцбурге – 5.52 евро, в Инсбруке – 5.58 
евро. За нарушение установленных пра-
вил, направленных против табакокурения, 
устанавливается штраф в размере от 500 
до 1000 евро. 

Бельгия являлась одной из самых ак-
тивных европейских стран в области та-
бакокурения. 60% населения являются ку-
рильщиками. На 100 курящих приходится 
21% женщин и 40 % мужчин. После вве-
дения закона «О запрете курения» от 2007 
года число курящих людей значительно 
снизилось. В 2010 году данный правовой 
акт претерпел изменения, которыми было 
разрешено курить практически везде, за 
исключением заведений общественного 
питания. За нарушение закона устанавли-
вается наказание в виде штрафа в размере 
150-1650 евро [10]. 

В Болгарии, начиная с 2005 года, был 
введен закон «О запрете курения», кото-
рым воспрещалось курить на рабочих ме-
стах. В стране 39% жителей являются ку-
рильщиками. На 100 курящих приходится 
53% мужчин и 30% женщин. 46% болгар 
никогда не курили, большая часть из этого 
– женщины. 30% курящих женщин в Бол-
гарии продолжают курить во время бере-
менности.

Если курильщиком является медицин-
ский работник или беременная женщина, 
они подвергаются штрафу, данное поло-
жение подлежало тщательной проверке. 
Так непосредственно самим министром 
здравоохранения Стефаном Константино-
вым было объявлено о начале массовых 
проверок всех государственных больниц 
на предмет выявления в них курящих вра-
чей и беременных женщин. Также в Бол-
гарии была разработана и использована на 
практике программа «Беременность без 
табачного дыма», причиной появления ко-
торой стало беспокойство правительства о 
здоровье своих будущих граждан – детей 
до рождения, матери которых ведут нездо-
ровый образ жизни. 

Меры наказания за нарушение закона 
достаточно суровые. В случае курения на 

территории больницы, устанавливается 
наказание в виде штрафа на сумму от 500 
до 10 тысяч левов, курение в иных обще-
ственных местах, свободных от курения, 
предполагают штраф на сумму от 50 до 
300 левов [12].

За продажу сигарет несовершеннолет-
нему – штраф от 25 до 5000 евро. За ку-
рение в запрещенном месте нарушитель 
заплатит штраф 150-250 евро. Владельцу 
ресторана или иного подобного заведения, 
разрешившему курение, грозит штраф от 
1500 до 2500 евро, и 5000 евро, если на-
рушение будет повторным [12].

Самым первым государством, запре-
тившим курение в общественных местах, 
стал Бутан – небольшое государство в Ги-
малаях. Запрет был введен в 17 веке и оста-
ется в силе до настоящего времени. Введен 
строгий запрет на продажу и употребле-
ние табака и изделий из него, привезенные 
сигареты облагаются очень высокими на-
логами. Курение доступно исключительно 
только для состоятельных граждан или же 
для иностранцев, работающих в Бутане. 
Таких курильщиков в стране чрезвычай-
но мало, поэтому простые бутанцы упо-
требляют различные жевательные смеси. 
Следует отметить немаловажную особен-
ность, что угощение жителя Бутана си-
гаретой также подлежит наказанию, при 
этом, штрафуются оба. Курящих женщин 
в Бутане найти затруднительно, тем более 
беременных. За нарушение закона дей-
ствует штраф, эквивалентный 170 евро 
(при этом среднедушевой доход бутанцев 
не выше 20–25 долларов) [10].

В Великобритании курит около 19% 
населения. На 100 курящих было уста-
новлено 27 % мужчин и 20 % женщин. 
Выявлено 43 % беременных женщин, ко-
торые весь период вынашивания ребенка 
продолжали курить. Исследования в США 
и Великобритании показали, что наиболь-
шее число выкидышей и наиболее высо-
кий уровень неонатальной смертности 
отмечались у курящих женщин. В Велико-
британии ежегодно 8,3 % детей умирают 
при рождении по причине курения их ма-
терей. 
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В 2006 году был принят закон «О за-
прете курения», согласно которому не до-
пускалось курить в общественных местах, 
а также на стадионах и футбольном поле. 
С 2007 года в Англии и Уэльсе вступил в 
силу закон, запрещающий курение во всех 
пабах и клубах, общественном транспор-
те, в местах скопления людей. Основное 
наказание – штраф в размере 50 фунтов 
стерлингов [8]. 

Первым государством, начавшим борь-
бу с курением, была нацистская Герма-
ния. В 1938 году в Германии был издан 
закон, запрещающий курить евреям. Куре-
ние в это время ассоциировалось с поро-
ком, позором и распущенностью человека. 
С принятием закона «О запрете курения» 
от 2007 борьба с курением стала масштаб-
нее [13]. При нарушении закона предусма-
тривался штраф в размере от 5 евро до 
1000 евро, при этом наказанию подвергал-
ся как непосредственно сам курильщик, 
так и владелец заведения, в котором курят. 

В Германии курит 27 % жителей. На 
100 курящих приходится 29% мужчин 
и 36 % женщин. В этой стране довольно 
высок процент тех, кто курит от случая к 
случаю — примерно 14% населения могут 
отнести себя «то ли к курильщикам, то ли 
к некурящим» [13].

Следует отметить, что в Германии пре-
зирается курение беременных женщин, на 
это есть свой аргументированный ответ. 
Ученые Германии в своих исследованиях 
выяснили, что дети, которые курят, наиме-
нее внимательны, гиперактивны, склонны 
к асоциальному поведению, лжи и агрес-
сии. Английские медики подтвердили и 
доказали, что курение беременных жен-
щин приводит к тому, что у ребенка на 
40% повышается вероятность родится с 
аутизмом – отклонением, которое опреде-
ляет нарушение взаимодействия человека 
с внешним миром и замыкание его только 
на личных переживаниях [3].

В Греции закон «О запрете курения» 
вступил в силу только в 2010 году. Соглас-
но данному правовому акту курить разре-
шено было только на открытом воздухе, 
дома и в специально отведенных местах. 

43% населения являются курильщиками 
— это очень большая цифра для Греции. 
На 100 курящих приходится 34% женщин 
и 59% мужчин. Нарушение закона предпо-
лагает наказание в виде штрафа: от 50-200 
евро до 3000 евро за курение в обществен-
ном транспорте, до 10 000 евро за много-
кратное нарушение [10].

В Дании законом «О запрете курения» 
от 2007 года осуществляется правовое ре-
гулирование проблемы с данным негатив-
ным фактором. Среди датчан курит 23% 
населения. На 100 курящих приходится 
31% мужского населения и 19% женского. 
25% населения Дании страдают от пассив-
ного курения. Из-за пассивного курения 
ежегодно умирают 150 человек и 1000 по-
падают в больницу. За нарушение закона 
предусматривается штраф для владельцев 
ресторанов и других заведений общест-
вен ного питания составляет 2 000 – 10 000 
крон в зависимости от рецидива наруше-
ния. Предприниматель за курение на ра-
бочем месте может быть оштрафован на 
сумму 20 000 крон [14].

Индия приняла закон «О курении» в 
2008 году. В этой стране курят около 14% 
населения, что с учетом общего количе-
ства жителей (1,2 млрд. человек) пред-
ставляет значительную цифру. На 100 
курящих приходится 24% мужского и 2 % 
женского населения. Курить допустимо 
на открытом воздухе или в специально 
оборудованных местах. Законом запреще-
на реклама табачных изделий. Министер-
ство здравоохранения Индии отмечает, 
что закон не в полной мере реализуется 
на практике, это подтверждается высо-
ким ростом пассивного курения и уровнем 
смертности населения Индии. Наказание 
– штраф в 3,2 евро [10].

Италия была третьей европейской 
страной, где был сразу после ратифика-
ции Конвенции введен запрет на курение в 
общественных местах. Общее количество 
курящих составляет 22,5%. С 2005 года 
в Италии категорически запрещалось ку-
рить в присутствии детей и беременных 
женщин. Разрешено курить дома, на ули-
це, в некоторых заведениях. За соблюдени-
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ем закона следит полиция. В Италии курит 
29,2 % людей. На 100 курящих приходится 
31% мужчин и менее 19% женщин. Основ-
ной мерой наказания, как и в большинстве 
странах, является штраф – для курильщи-
ков от 300 до 500 евро, для владельцев и 
арендаторов заведений сумма может до-
стигать до 2000 евро, если учреждения 
или заведения подходит под категорию 
тех, где курение запрещено, а табличек с 
указанием на это нет [10].

В Испании закон «О запрете курения» 
был принят в 2006 году. На основании 
данного правового акта установлен запрет 
на курение в общественном транспорте, 
учебных заведениях, медицинских учреж-
дениях, магазинах, музеях, крупных ре-
сторанах (выделяются отдельные залы для 
курения) и офисах. Курящего населения 
насчитывается 24 %. На 100 курящих при-
ходится 28% женщин и 40% мужчин [10]. 

Ирландия была первой страной, в ко-
торой власти ввели в действие запреты, 
предусмотренные Конвенцией. Законом 
Ирландии «О запрете курения» от 2004 
года было воспрещено курить во всех об-
щественных местах, в том числе в парках. 
Число курящих людей снизилось с 24 % 
до 19 %, что является четким показате-
лем эффективности закона. На 100 куря-
щих приходится 29% мужского населения 
и 24 % женского населения. Основная 
мера наказания – штраф для курильщиков 
3000 евро, а для владельцев или арендато-
ров учреждений, позволивших курить в 
своем заведении, – 10 000 евро [15]. 

В Канаде законом «О запрете курения» 
от 2002 года воспрещается курить практи-
чески во всех общественных местах, в том 
числе и на рабочих местах. Особенность, 
которую хотелось бы отметить – это то, 
что канадское законодательство категори-
чески запрещает курить в присутствии бе-
ременной женщины. Насчитывается 19,3 
% курящих. На 100 курящих приходится 
25% мужчин и 14,2% женщин [16]. За со-
блюдением закона «О запрете курения» от 
2002 года следят инспекторы Министер-
ства здравоохранения и полиция Кана-
ды. Основной мерой наказания является 

штраф. Так, например, при нарушении 
положений о продаже табачных изделий 
к виновному лицу применят наказание в 
виде штрафа в размере от 4000 долларов 
(для физического) и 10000 долларов (для 
юридического лица). При повторном на-
рушении для физического лица – 100 000 
долларов и 150 000 долларов для юриди-
ческого лица и автоматическое лишение 
лицензии на продажу табачных изделий 
сроком от 6 месяцев (при этом запреща-
ется хранить на складе табачный товар). 
Помимо этих материальных, присутствует 
еще и моральная сторона наказания – при 
лишении лицензии торговая точка обяза-
на вывесить на обозрение информацион-
ную позорную табличку, уведомляющую 
общественность о свершенном проступке. 
За курение в запрещенных местах лицу 
могут назначить штраф в размере от 1000 
до 5000 долларов [16]. 

Китай является крупнейшим мировым 
лидером по производству и потреблению 
табачных изделий. С принятием в Китае 
закона «О запрете курения» от 2008 года 
официально было запрещено курить на 
вокзалах, аэропортах и больницах. В Ки-
тае курят 28,1 % населения. На 100 ку-
рящих приходится около 53 % мужчин и 
только 2 % женщин. Тем не менее, коли-
чество курящих женщин и детей растет с 
каждым годом. В качестве меры наказа-
ния применяется штраф в размере от 290 
до1460 долларов [10].

Куба отличается тем, что половина её 
жителей являются курильщиками – 71% 
населения. На 100 курящих приходится 
54% мужского населения и 19,8% женско-
го. С 2005 года был принят закон «О за-
прете курения», которым не допускается 
курить в общественных местах, а имен-
но в магазинах, офисах, общественном 
транспорте. Особенность данной страны в 
её сильной базе здравоохранения, однако 
и этот фактор не стал предотвращающим в 
борьбе с высокой смертностью её жителей 
по причине рака легких. Штраф за нару-
шение закона установлен минимальный – 
2-5 евро [10]. 

В Латвии с 2005 года действует за-
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кона «О запрете курения». Там запреще-
на реклама табакосодержащих изделий. 
Электронная сигарета приравнена к обыч-
ной, и на нее распространяются все запре-
ты. В Латвии курит 36% жителей. На 100 
курящих приходится 54% мужчин и 24% 
женщин. За курение в Латвии действу-
ет наказание в виде штрафа до 10 латов. 
За незаконное выделение помещений для 
курильщиков предусмотрен штраф 100-
250 латов. За отсутствие в положенных 
местах табличек, уведомляющих о запре-
те курения, штраф 50-100 латов. Несовер-
шеннолетнему за курение будет вынесено 
предупреждение или выписан штраф до 
10 латов [17].

В Молдове действует закон «О табаке» 
от 2007 года, согласно которому была за-
прещена реклама сигарет в средствах мас-
совой информации, таких как радио, теле-
видение, пресса (печатная и электронная). 
По статистике, курящих молдаван 25%. 
На 100 курящих приходится 42% муж-
чин и 5,4% женщин. С 22 часов до 8 утра 
продажа сигарет запрещена [18]. За не-
соблюдение требований устанавливается 
наказание в виде штрафа от 1000 до 1400 
леев. За продажу сигарет несовершенно-
летнему предусмотрен штраф 2000-6000 
леев. Штраф за курение поблизости детей 
составит 1000-3000 леев для физических 
лиц, для должностных лиц – штраф до 10 
000 леев [18].

Закон Нидерландов «О запрете куре-
ния» от 2008 года устанавливает запрет 
на курение только на крупные бары и ко-
фейни. Курильщиков в Нидерландах око-
ло 32%. На 100 курящих приходится 33% 
мужчин и 27% женщин. За нарушение за-
кона предусматривается штраф в размере 
до 2400 евро [4].

В Норвегии закон «О табаке» действо-
вал с 1988 года, которым запрещалось ку-
рить на работе, в лифтах и транспорте. С 1 
июня 2004 года были внесены изменения, 
согласно которым строго запрещалась 
продажа сигарет несовершеннолетним 
гражданам и реклама табачных изделий. 
По данным исследований, количество 
курильщиков в стране после введения 

антитабачных запретов значительно со-
кратилось. Количество курящих составля-
ет 31%. На 100 курящих приходится 15% 
мужчин и 14% женщин. За нарушение за-
кона «О табаке» предусмотрен штраф от 5 
до 1000 евро [19].

В Объединенных Арабских Эмира-
тах вопрос о запрете курения был решен 
в 2004 году путем введения закона «О за-
прете курения». Изначально было решено, 
что каждый эмират будет вводить соб-
ственные законы и нормативы, которые 
обусловлены социально-экономическими 
факторами определенного эмирата. Та-
ким образом, в эмирате Дубай курение в 
общественных местах было запрещено в 
2007 году, в эмирате Шарджа — в 2008, 
как и в эмирате Рас-эль-Хайма. На сегод-
няшний день курение запрещено во всех 
эмиратах, также унифицированы самые 
жесткие меры наказания. Они включа-
ют как штраф в очень крупных размерах, 
так и возможность тюремного наказания. 
Примечательно, что в ОАЭ запрещено ку-
рить в присутствии детей до 12 лет даже 
в собственном автомобиле. Допускается 
курить только дома [10].

В Польше закон «О запрете курения» 
был введен с 2008 года. Разрешено ку-
рить в специально оборудованных ком-
натах в общественных местах и отелях. 
По данным социологических исследова-
ний, в Польше ежедневно курят табак око-
ло 30,3% населения. На 100 курящих при-
ходится 41% мужчин и 7% женщин. Закон 
запрещает курить в офисных зданиях, 
отелях, кафе и пабах. Для курящих людей 
создаются зоны для курения. В качестве 
основной меры воздействия на курильщи-
ков применяется наказание в виде штрафа 
130 евро [10].

В Республике Беларусь проблема 
курения регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами: Закон 
Респуб лики Беларусь от 14 июня 2005 г. 
№ 26-З «О ратификации Рамочной конвен-
ции ВОЗ по борьбе против табака» [2]; 

Приказ Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Бела-
русь от 7 декабря 1999 г. № 177 «Об 
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утверждении и введении в действие пра-
вил пользования жилыми помещениями, 
содержания жилых и вспомогательных 
помещений жилого дома в Республике 
Беларусь» (предусматривает запрещение 
курения в подсобных помещениях кварти-
ры, где проживают несколько нанимателей 
или собственников, а также во вспомога-
тельных помещениях жилого дома) [25]; 

в Республике Беларусь разрабатывает-
ся проект изменений и дополнений в Де-
крет № 28 «О госрегулировании произ-
водства, оборота и потребления табачного 
сырья и табачных изделий» от 2016 года 
[7]. Согласно данному правовому акту, 
в Беларуси законодательно хотят прирав-
нять электронные сигареты к обычным, 
запретив их реализацию несовершенно-
летним лицам. Планируют запретить про-
давать табачные изделия и электронные 
сигареты в помещениях и на территориях 
организаций физкультуры, спорта, учреж-
дений образования, здравоохранения, 
в том числе в санаториях. В стране на-
считывается 42% курящих. На 100 куря-
щих приходится 45% мужчин и почти 9 % 
женщин. Ежегодно от проблем, связанных 
с потреблением табака, умирает около 20 
тысяч белорусов. Административная от-
ветственность за курение регулируется 
статьей 17.9 Кодекса Республики Беларусь 
«Об административных правонарушени-
ях» в виде штрафа в размере до 4 базовых 
величин. В течение 2014 года по статье 
17.9 Кодекса об административных право-
нарушениях сотрудниками милиции го-
рода Минска составлено 2.823 протокола 
об административном правонарушении, в 
том числе 584 – в отношении несовершен-
нолетних. Общая сумма административ-
ных взысканий в виде штрафов составила 
54.021.500 рублей [2].

Курение на лестничных площадках  и  
лестничных маршах многоквартирных 
жилых домов запрещено пунктом 6.3 Пра-
вил пользования жилыми помещениями, 
содержания жилых и вспомогательных 
помещений жилого дома в Республике 
Беларусь, утвержденных приказом Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Беларусь от 07.12.1999 № 
177. Ответственность за нарушение запре-
та курения в подъездах и на лестничных 
клетках в виде наложения штрафа в раз-
мере от 10 до 30-ти базовых величин пред-
усмотрена статьей 21.16 Кодекса Респу-
блики Беларусь «Об административных 
правонарушениях» [2]. 

30% населения Российской Федера-
ции являются курильщиками. На 100 ку-
рящих приходится 22% женщин, большая 
часть из них находится в репродуктивном 
возрасте и 64% мужчин. По результатам 
статистических данных, 53% беременных 
женщин курят. 21 мая 2003 года была при-
нята Конвенция – первый в мире между-
народный договор, целиком посвященный 
охране здоровья населения, которая всту-
пила в силу 27 февраля 2005 года. 

В 2008 году был принят закон «О за-
прете курения», которым допускалось ку-
рить у себя дома, на улицах, в местах, где 
не установлена запрещающая табличка 
[10]. В сентябре 2010 года В. В. Путиным 
была подписана Концепция осуществле-
ния государственной политики противо-
действия потреблению табака на 2010 – 
2015 гг. Российская Федерация характери-
зуется как страна с завышенным уровнем 
курильщиков среди беременных женщин. 
Наказание за нарушение закона – штраф 
для курильщиков от 11 до 34 евро [10].

В Сингапуре общее количество куря-
щего населения составляет 14%. С 2009 
года начал действовать закон «О запрете 
курения». Курить запрещено практически 
везде: в барах, ресторанах, на остановках, 
в ночных клубах, парках, поблизости от 
жилых зданий. Отмечается завышенная 
стоимость на пачки табачных изделий – 
около 10 долларов, что само по себе уже 
является эффективным методом борьбы с 
курением. На 100 курящих насчитывается 
28% мужчин и 5,2% женщин. Штрафы для 
нарушителей предусматриваются в следу-
ющих размерах – от 200 до 1000 долларов 
[10].

В США курят не менее трети всех 
женщин в возрасте старше 15 лет. Более 
50% беременных являются курящими, 



136

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 30

а 20-25% из них курят на протяжении 
всей беременности. Всего насчитывает-
ся 17,8% курящих. На 100 курящих при-
ходится 25% мужчин и 16,3% женщин. В 
2010 году более, чем в половине штатов, 
вступил в силу закон «О запрете куре-
ния». В соответствии с законом, курить 
допускается дома, в специально оборудо-
ванных помещениях в общественных ме-
стах, на открытом воздухе [10]. Наруше-
ние закона предполагает для курильщиков 
штраф в зависимости от штата, где было 
совершено нарушение, в среднем около 
190 - 750 евро. В Иллинойсе, Луизиане, 
Арканзасе и еще нескольких штатах: если 
курить в собственной машине в присут-
ствии ребенка младше восьми лет – следу-
ет наказание в виде лишения свободы на 
год; если владелец кафе допустил, чтобы 
в его заведении курили, в отношении его 
применяется наказание в виде штрафа на 
сумму до 2000 евро.

В 2008 году в Турции был принят за-
кон, в соответствии с которым было запре-
щено курение в общественных местах, в 
торговых центрах, учебных и медицин-
ских учреждениях, рабочих местах, стади-
онах, правительственных учреждениях. В 
Турции курят порядка 31 % населения. На 
100 курящих приходится 52 % мужчин и 
13% женщин. Среди подростков до 15 лет 
курят 9,2 % парней и 6,8 % девушек. За на-
рушение закона – штраф 69 турецких лир 
или 18 евро [1].

Украина достаточно поздно начала 
предпринимать меры по борьбе с курени-
ем. В 2012 году был принят закон «О за-
прете курения». В соответствии с данным 
правовым актом, полный запрет на куре-
ние ввели на заведения государственной 
и коммунальной формы собственности. 
Согласно статистическим данным, курят 
около 28,8% трудоспособных граждан. 
На 100 курящих приходится 56% муж-
ского и 14% женского населения [26]. 
Штраф за несоблюдение запрета рекла-
мы табачных изделий составляет от 3000 
до 5000 евро. Граждан за курение в не-
положенных местах могут оштрафовать 
на 17 евро. Власти из-за недостаточной 

подготовки в полной мере не смогли реа-
лизовать задуманное. Штрафы за куре-
ние остались лишь словами на бумаге, 
простых граждан этот закон фактически 
не коснулся.

Закон «О запрете курения» в Финлян-
дии был введен в 1977 году. В соответст-
вии с данным законом, курить можно толь-
ко на открытом воздухе вне общественных 
мест и у себя дома. Нарушением закона 
будет считаться непотушенная сигарета в 
руках человека, проходящего мимо шко-
лы. За нарушение норм устанав ливается 
штраф для курильщиков в сумме от 50 до 
150 евро, а несовершеннолетние куриль-
щики вообще подвергаются тюремному 
заключению. Финляндия является первой 
страной в Европе, законо дательно урегу-
лировавшая проблему табака с примене-
нием самых строгих мер борь бы. Здесь 
запрещается курить даже на собственном 
балконе, так как дым может дойти до не-
курящих соседей. К 2040 году страна на-
меревается стать полностью некурящей, 
что вполне осуществимо. В Финляндии 
курящих людей насчитывается примерно 
около 20%. На 100 курящих приходится 
19,6% женщин и 30% мужчин [20].

Закон «О запрете курения» Франции 
от 2008 года не допускает курить абсо-
лютно во всех общественных зданиях, по-
мещениях, площадках. Курить допустимо 
только у себя дома. Во Франции до 2016 
года курили 60 % жителей, из них куря-
щих женщин было почти 35%. Сегодня 
во Франции курит примерно 30% населе-
ния, что показывает, насколько эффектив-
но планомерное соблюдение мер, изло-
женных в рекомендациях по борьбе с ку-
рением. На 100 курящих приходится 35% 
мужчин и 26% женщин. Мера наказания за 
нарушение закона – штраф для курильщи-
ков: 135 евро [21].

В Чехии закон, запрещающий курить, 
был принят только 1 января 2005 года. В 
законе прописано множество ограничений 
на курение, однако данные ограничения 
можно обойти. Например, нельзя в Чехии 
курить на автобусных и трамвайных оста-
новках — но можно на улице вне остано-
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вок, практически рядом с ними. В Чехии 
курят почти 30% населения. На 100 ку-
рящих приходится 28,9% женщин и 40% 
мужчин. Антитабачные меры довольно 
либеральны: практически в любом заве-
дении общественного питания можно ку-
рить. За нарушение закона предусмотрен 
штраф в размере до 1000 крон или около 
42 долларов США [22]. 

В 2010 году в Швейцарии вступил 
в силу закон, запрещающий курить: на 
рабочих местах; в общественном транс-
порте; в школах и институтах. Насчиты-
вается примерно 65% курящих людей. На 
100 курящих приходится 32% мужчин и 
20,9% женщин. Пассивных курильщиков 
в стране стало меньше, в 2002 году они 
составляли 33%, в 2013 году – 6%. 50% 
курильщиков хотят избавиться от пагуб-
ной привычки. За нарушение антитабач-
ного закона предусмотрен штраф – 50-150 
швейцарских франков. В случае курения 
около ребенка, беременной женщины или 
пожилого человека размер штрафа увели-
чивается до 20 000 франков [23].

Закон Швеции «О запрете курения» 
от 2005 года допускает курение в барах 
и ресторанах в специальных помещениях, 
изолированных от других помещений, без 
права принимать пищу и пить в них. Нель-
зя курить в арендованных автомобилях, 
в общественном транспорте. Для курящих 
постояльцев предоставляются отдельные 
номера.

В Швеции курят около 18 % населения. 
На 100 курящих приходится 28% мужчин 
и 23% женщин. Швеция в числе других 
скандинавских стран — лидер в борьбе с 
курением. В борьбе с курением, особенно 
среди беременных женщин принимают 
все более жесткие антитабачные законы. 
В свою очередь, курильщики изобретают 
все более новые способы обойти закон. К 
примеру, владельцы ресторанов создают 
закрытые клубы с индивидуальным член-
ством: такие места относятся к числу за-
ведений без свободного доступа, и в них 
хозяева устанавливают свои правила, ка-
сающиеся курения. Штраф для курильщи-
ков может достигать до 100 евро [24].

В Японии в 2009 году был принят за-
кон «О запрете курения», согласно которо-
му курить разрешалось в специально обо-
рудованных зонах, в некоторых городах 
и на некоторых улицах. В Японии пред-
взято относятся к курильщикам. Во мно-
гих городах появились целые улицы, где 
нельзя появляться даже с зажженной сига-
ретой, не говоря уже о том, чтобы пускать 
дым. Зато на тех же улицах можно свобод-
но увидеть рекламные плакаты с курящи-
ми женщинами. В Японии существуют 
специальные знаки розового цвета, ука-
зывающие, что в данном конкретном ме-
сте разрешено курить именно женщинам. 
Число курящих в стране 30,3%. На 100 ку-
рящих приходится 44% мужчин и 11,3 % 
женщин. Для курильщиков устанавлива-
ется штраф в размере от 10 до 380 евро [5].

Âûâîäû
На основании сравнительно-правового 

анализа проблемы курения беременных 
женщин как нарушение права на здоровье 
эмбриона человека у автора была сформи-
рована собственная позиция относительно 
данного вопроса. Суть проблемы видится 
в том, что курению подвержены как муж-
чины, так и женщины, то есть потенциаль-
ные родители. Если теоретически предпо-
ложить, что женщины не будут курить, то 
проблема самостоятельно все равно не ис-
коренится, в силу того, что требуется ини-
циатива здорового образа жизни и от муж-
чин, то есть курящие мужчины – это дур-
ной пример будущему поколению, к тому 
же на генетическом уровне у таких отцов 
дети рождаются более слабыми. Решить 
возникшую проблему возможно путем 
комплексного изучения законодательства 
о борьбе с курением, а также практиче-
ского опыта его применения в различных 
странах мира. 

В соответствии со статистическими 
данными, было установлено, что наиболь-
шее количество курящего населения на-
считывается в следующих странах: Куба 
– 71%, Австрия – 68%, Швейцария – 65%, 
Бельгия – 60%, Греция – 43%, Республика 
Беларусь – 42%, Болгария – 39 % и Латвия 
– 36%. К странам со средним уровнем чис-
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ла курящих относятся: Нидерланды –32%, 
Норвегия и Турция – по 31%, Российская 
Федерация, Польша, Франция, Чехия и 
Япония – по 30%, Китай и Украина – по 
28%, Германия – 27% и Молдова – 25%, 
Италия – 22,5%. В Испании насчитыва-
ется 24% курящего населения, в Дании 
– 23%, в Финляндии – 20%, Великобри-
тания, Ирландия и Канада – 19%, Швеция 
– 18%, США – 17%. Наименьшее количе-
ство курящего населения было выявлено 
в Австралии, Сингапуре и Индии по 14%. 
В ОАЭ и Бутане вообще отсутствуют ку-
рящие люди. Наибольшее количество ку-
рящих женщин было установлено в сле-
дующих странах: Австрия – 35%, Греция 
– 34%, Болгария – 30%, Германия – 29%, 
Чехия и Испания – по 28%, Норвегия – 
27%, Франция – 26%, Ирландия и Латвия 
– 24%, Швеция – 23%, Российская Феде-
рация – 22%, Бельгия – 21%, Швейцария и 
Великобритания – 20%. На Кубе, в Дании, 
Финляндии, Италии, – по 19% курящих 
женщин. В США – 16%, Австралии, Ка-
наде, Норвегии, Украине по 14%, Турции 
– 13%, Японии – 11%. Наименьшее коли-
чество курящих женщин установлено в 
Республике Беларусь – 9%, Польше – 7%, 
Молдове – 5%, Сингапуре, Китае и Индии 
– 2%. 

В целях проведения наиболее полного 
и достоверного анализа автором была изу-
чена ситуация, касающаяся курения среди 
мужского населения. Максимальный про-
цент курящих мужчин был установлен в 
Российской Федерации – 64%, Греции – 
56%, Украина – 56%, Куба и Латвия – 54%, 
Болгария и Китай – 53%, Турция – 52%, 
Республика Беларусь – 45%, Япония – 
44%, Австрия и Молдова – 42%, Польша 
– 41%, Бельгия, Испания и Чехия – 40%, 
Германия – 36%, Франция – 35%, Нидер-
ланды – 33%, Швейцария – 32%, Дания 
и Италия – 31%. В Финляндии выявлено 
29% курящих мужчин, в Германии – 29%, 
Сингапуре – 28%, Швеции – 28%, Велико-
британии – 27%, в Канаде и США – 25%, 
Индии – 24%. Наименьшее количество ку-
рящих мужчин установлено в Австралии 
– 23% и Норвегии – 15%. 

В результате проведенной аналитиче-
ской работы можно сделать выводы о том, 
что самый высокий процент курящего на-
селения на Кубе, среди женского населе-
ния преобладает Австрия, среди мужского 
курящего населения – Российская Федера-
ция. Минимальное число курящих выяв-
лено в Австрии и Индии – по 14%, среди 
женского населения – в Сингапуре, Китае 
и Индии – по 2%, среди мужского куряще-
го населения Норвегия – 23%. 

Из небольшого количества стран, из-
бранных автором для изучения ситуации о 
надлежащем обеспечении защиты жизни 
и здоровья зачатому ребенку, следует от-
метить, что нормы закона получили не в 
полном объеме свою практическую реали-
зацию при решении данной проблемы. 

Следует отметить такие страны, как 
Канада, Италия, Молдова, ОАЭ и Швейца-
рия, где категорически запрещено курить в 
присутствии детей и беременных женщин. 
В рамках отечественного законодатель-
ства было бы целесообразно прописать 
такую особенность, как запрет курения 
в присутствии детей и женщин с макси-
мальным штрафом в качестве наказания.

Основной вид наказания, предусмот-
ренный за нарушение закона о курении, 
является штраф. Максимальный размер 
штрафа предусматривается в Швейцарии 
– 18.547 евро, в Греции, Дании и Ирландии 
– 10.000 евро. Затем следует Сингапур, 
где размер штрафа составляет 9.580 евро. 
В Болгарии, Канаде и на Украине – 5.000 
евро. В ОАЭ – 2.605 евро, в Нидерландах – 
2.400 евро, в Италии – 2.000 евро, в Китае 
– 1.460 евро, в Бельгии – 1.650 евро. 1.000 
евро предусматривается в следующих 
странах: Австрия, Австралия, Норвегия 
и Германия. 750 евро в США, 600 евро в 
Испании, в Молдове – 477 евро, в Японии 
– 380 евро, в Бутане – 176 евро, в Финлян-
дии – 150 евро, во Франции – 135 евро и в 
Польше – 130 евро. Наиболее минималь-
ные размеры штрафов предусмотрены в 
следующих странах: Республика Беларусь 
– 101 евро, в Швеции и Латвии – 100 евро, 
в Великобритании – 59 евро, в Чехии – 40 
евро, в Российской Федерации – 34 %, в 
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Турции – 18 евро, на Кубе – 5 евро и в Ин-
дии – 3 евро. 

Опыт зарубежного законодательства 
показывает, что курение есть проблемой 
мирового масштаба, которая нуждается в 
стратегическом решении. Негативные по-
следствия курения очевидны, особенно 
это касается беременных женщин, кото-
рые, помимо своего здоровья, уничтожа-
ют здоровье своих будущих детей. Целе-
сообразно было бы считать курящую мать 
потенциальным нарушителем основного 
конституционного права её будущего ре-
бёнка на здоровье. Научно доказано, что 
курение является фактором риска раз-
личных осложнений при беременности. У 
женщин, выкуривающих в день одну или 
более пачек сигарет, частота выкидышей в 
1,5 раза выше, чем у некурящих. А если 
курение сочетается с употреблением алко-
голя, то риск выкидыша возрастает в 4,5 
раза. Уровень смертности детей при родах 
(синдром внезапной младенческой смер-
ти) у курящих матерей в среднем на 30% 
выше, чем у некурящих. Особенно высока 
у курящих женщин смертность близнецов. 
Риск спонтанного аборта у женщин, куря-
щих во время беременности, оказывается 
на 30-70% выше, чем у некурящих. Наи-
более рационально на законодательном 
уровне запретить женщинам, которые 
ведут нездоровый образ жизни, заводить 
детей. Эффективный способ борьбы с 

вредными привычками зависит непосред-
ственно от мировоззрения самих женщин. 
Никакие просветительские работы со сто-
роны медицинских работников и соци-
альных служб не смогут так качественно 
объяснить женщинам о вреде курения, тем 
более в период беременности, как личное 
восприятие и понимание. 

Запрет рекламы табачных изделий 
можно рассматривать как один из вариан-
тов борьбы с курением, тем более во мно-
гих зарубежных странах именно такое ре-
шение было наиболее перспективное. 

Один из путей защиты жизни и здо-
ровья эмбриона человека автор видит в 
дополнительном материальном стимули-
ровании беременных женщин, ведущих 
здоровый образ жизни, и законодательный 
запрет курящим женщинам заводить де-
тей. В случае, если женщина с вредными 
привычками забеременела, то необходимо 
лишить её на 50% права получать пособия 
по уходу за ребенком до момента полного 
искоренения пагубных привычек. 

Данная идея совершенно справедлива, 
так как женщины, ведущие здоровый об-
раз жизни, обеспечивают условия зарож-
дения и развития здоровой нации, поэто-
му не исключены варианты их поощрения, 
что нельзя сказать о тех женщинах, кото-
рые своими пагубными привычками не 
только искажают здоровье нации, но и соз-
дают условия её ослабления и вымирания. 
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господарської діяльності» від 2000 р., який йому передував.
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тельности, в частности сделан акцент на правовом соотношении и сравнении Закона Украины 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Ліцензування господарської діяльності 

є одним із аспектів державного управління 
економікою.

Господарський кодекс України консолі-
дує загальне визначення ліцензування як 
засобу державного регулювання у сфері 
господарської діяльності, спрямованого 
на забезпечення єдиної державної політи-
ки у цій сфері та захист економічних та со-
ціальних інтересів держави, суспільства й 
окремих споживачів.

Закон України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» визначає ліцен-
зування як засіб державного регулювання 
провадження видів господарської діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню, спря-
мований на забезпечення реалізації єдиної 
державної політики у сфері ліцензування, 
захист економічних і соціальних інтересів 
держави, суспільства та окремих спожи-
вачів.

Але проблемним питанням залишаєть-
ся законодавче закріплення ліцензування 
та питання того, чи виправданим стало 
прийняття нового закону в сфері ліцензу-
вання.

Aíaëiç îñòàíí³õ äocëiäæeíü 
i ïóáëiêaöié

Розкриттям відповідного питання лі-
цензування господарської діяльності зай-
малися: А. Б. Багандов, Л. В. Шестак, 
О. В. Кашперський, В. В. Піцикевич, Е. Е. 
Бекірова, І. Д. Пастух, В. С. Новікова та 
інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Прийняття Закону «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» від 2015 р. 
скоротив види ліцензування, але так і не 
вирішив деякі законодавчі неузгодженос-
ті, які так і залишилися прогалинами пра-
ва. Тому в даній статті ми хочемо звернути 
увагу як змінилася правова сфера ліцензу-
вання з прийняттям Закону від 2015 року 
та які покращення відбулися з правового 
боку.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Проаналізувати новели нового Закону 

«Про ліцензування видів господарської ді-
яльності» від 2015 року та обґрунтувати їх 
доцільність.

«О лицензировании видов хозяйственной деятельности» от 2015 г. и Закона «О лицензировании 
определенных видов хозяйственной деятельности» с 2000 г., который ему предшествовал.
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Âèêëaä ìaòepiaëó äocëiäæeííÿ
На початку зазначимо, що Закон Украї-

ни «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» [2] у порівнянні з Законом 
України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» 2000 року [3] 
змін щодо структури та предмета регулю-
вання не отримав. 

Та все ж, новим Законом було внесено 
низку істотних змін у ліцензуванні госпо-
дарської діяльності в Україні.

Основними змінами є зменшення кіль-
кості видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню, а також скасу-
вання закону з паперового документообігу 
– можливість подання документів органу 
ліцензування в електронному вигляді та 
реєстрації самої ліцензії у формі запису 
в Єдиний державний реєстр юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських утворень.

Зменшення кількості ліцензованих 
видів діяльності повністю відповідає по-
точній політиці уряду стосовно поведінки 
державного управління в Україні та змен-
шенню кількості послуг органів влади, що 
є додатковими перешкодами як для пред-
ставників бізнесу, так і громадян.

Звичайно, скорочення видів діяльнос-
ті, що потребують ліцензії, є позитивним 
кроком до дерегуляції та вдосконалення 
ділового середовища та інвестиційного 
клімату, але не можна не відзначити, що, 
на жаль, як і раніше, запровадження й 
скасування видів ліцензованої діяльності 
здійснюється без чіткого визначення кри-
теріїв для призначення видів господар-
ської діяльності ліцензованими [7, с. 128].

Саме це є однією із значних прогалин у 
законодавстві щодо ліцензування, оскіль-
ки параметри, які повинні мати вирішаль-
не значення для додавання або модифіка-
ції переліку видів діяльності, що підляга-
ють ліцензуванню, не встановлюються, а 
це означає, що список може бути змінений 
довільно за бажанням державних органів 
без реального розгляду потреби у захисті 
суспільних інтересів, а також у силу осо-
бливих інтересів того чи того органу при 
придбанні права на видачу ліцензії.

На нашу думку, вагомим нововведен-
ням Закону є спрощення процедури отри-
мання ліцензій. Якщо раніше документи 
для отримання подавалися шляхом звер-
нення до відповідного органу ліцензу-
вання суб’єктом господарювання, який 
має намір здійснити певний вид ліцензо-
ваного бізнесу особисто або через орган 
чи особу, уповноважену ним (частина 
перша статті 10 Закону від 2000 року [3]), 
то відтепер законодавець надає суб’єкту 
підприємницької діяльності три альтер-
нативи для подання документів органу 
ліцензування.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону документи, 
надані органу ліцензування, передбачено-
му цим Законом, можуть бути надані лі-
цензійному органу за вибором ліцензіата:

1) наручно відповідно до пункту 3 час-
тини другої статті 6 та у порядку, встанов-
леному статтею 9 Закону України «Про 
адміністративні послуги»;

2) поштовим відправленням з описом 
вкладення;

3) в електронному вигляді за допомо-
гою порталу електронних сервісів юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань [3].

Безсумнівно, подання документів у 
електронному вигляді є сучасним і зруч-
ним способом і спрощує доступ до адмі-
ністративних послуг для суб’єктів госпо-
дарювання.

Найважливішою зміною правового ре-
гулювання ліцензування господарської ді-
яльності, запровадженої новим Законом, є 
зміна форми ліцензії від документальної 
до електронної.

Ліцензія на здійснення виду господар-
ської діяльності, що підлягає ліцензуван-
ню, оформляється органом ліцензування в 
електронному вигляді (протокол рішення 
органу ліцензування щодо видачі ліцензії 
суб’єкту господарювання в Єдиний дер-
жавний реєстр юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських форму-
вань) і відображається у витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, яка видається ліцензіату без-
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коштовно й підлягає оприлюдненню в 
електронному вигляді [6, с. 180]. 

Ліцензійні органи вносять до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських 
формувань:

1) рішення, прийняті органами ліцен-
зування відповідно до Закону - у день їх 
прийняття;

2) документи, надані органам ліцен-
зування, та іншу інформацію про ліцен-
зування видів господарської діяльності, 
необхідних для ведення зазначеного реє-
стру – на день їх отримання ліцензійними 
органами.

Внесення запису про право суб’єкта 
господарювання на здійснення ліцензо-
ваного виду діяльності у ЄДР є, на наш 
погляд, дуже успішним рішенням, яке по-
легшує об’єднання всієї інформації про 
юридичну особу в єдиний реєстр.

Нововведенням даного Закону також є 
визначення єдиного органу, що затверджує 
умови ліцензування для всіх видів госпо-
дарської діяльності – Кабінет Міністрів 
України, який сприятиме як уніфікації 
правил ліцензування та вимог до ліцензіа-
тів, а також зручність використання цього 
правового акту в рамках реалізації права.

Крім того, Закон визначив вимоги до 
умов ліцензування, які не були включені 
до попереднього закону, внаслідок чого 
кожен ліцензійний орган, повноваження 
якого включають розробку умов ліцензу-
вання, міг включити до їх складу на свій 
розсуд будь-які вимоги до суб’єктів гос-
подарювання та здійснення ними певного 
виду економічної діяльності [4, с. 84].

Важливим та новим положенням Зако-
ну є те, що не можуть бути включені до 
ліцензування вимоги щодо дотримання 
законодавства України у відповідних га-
лузях та окремих законах загалом, а та-
кож законодавства, обов’язкового для всіх 
суб’єктів господарювання. Дані положен-
ня містилися практично у всіх ліцензійних 
умовах, що створювало ситуацію, коли 
порушення будь-якої загальної норми од-
ночасно було порушенням умов ліцензу-
вання, що призвело до можливості двічі 

притягнення особи за одне й те ж саме 
правопорушення.

Спрощення господарської діяльності 
сприятиме консолідації в Законі положен-
ня про те, що ліцензія видається на необме-
жений термін, на відміну від попереднього 
видання закону, згідно з яким ліцензія на 
ведення певного виду господарської ді-
яльності видається за загальним правилом 
на невизначений термін, але Кабінетом 
Міністрів України за поданням спеціаль-
но уповноваженого органу ліцензування 
можливе обмеження терміну дії ліцензії 
на здійснення певного виду господарської 
діяльності, але цей термін не може бути 
меншим, ніж п’ять років [4, с. 85].

Все це ускладнювало здійснення гос-
подарської діяльності окремих суб’єктів 
господарювання, вимагаючи від них необ-
ґрунтованих зусиль для отримання ліцен-
зії та розширення можливостей зловжи-
вань ліцензійними органами наданими їм 
правами, надаючи підстави для необґрун-
тованої відмови суб’єктам господарюван-
ня видавати ліцензії.

У той же час проведення періодичних 
перевірок на відповідність умовам ліцен-
зування суб’єктами господарювання та, 
у разі виявлення відповідних порушень 
можливості застосування відповідних 
санкцій, на наш погляд, є достатньою мі-
рою для забезпечення законності в галузі 
ліцензування господарської діяльності.

Хочу звернути увагу на недоліки За-
кону, пов’язані з низьким рівнем законо-
давчої техніки. Зокрема, стаття 2 Закону 
має назву «Сфера застосування закону та 
повноважень органів державної влади у 
сфері ліцензування» [4], але не містить 
положень про повноваження державних 
органів.

Назва статті 8 Закону «Запровадження, 
скасування, зміна назви виду господар-
ської діяльності, що підлягає ліцензуван-
ню» [4] також не відповідає її змісту. На-
зва статті передбачає порядок здійснення, 
зміст якого містить норми щодо вибірко-
вих наслідків введення, скасування та змі-
ни назви виду господарської діяльності, 
що підлягає ліцензуванню.
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Стаття 13 Закону «Розгляд заяви про 
отримання ліцензії, відмова у видачі лі-
цензії» [2] містить частину четверту, яка 
не відповідає назві статті, й передбачає, 
що ліцензія, яка не була переоформлена у 
встановлений термін, є недійсною і підля-
гає скасуванню. У той же час цій нормі не 
передує жодне згадування ні про поняття, 
ні про підстави переоформлення ліцензій 
[5, с. 139]. 

Зазначимо також, що на відміну від по-
переднього закону, новий закон не містить 
переліку підстав для повторної видачі лі-
цензії.

Âècíoâêè
Отже, з вищевикладеного можна кон-

статувати, що Закон України «Про ліцен-
зування видів господарської діяльності» 

від 3 березня 2015 року № 222-УШ у пев-
ній мірі й справді покликаний на зменшен-
ня впливу держави на діяльність суб’єктів 
господарювання.

Відповідність цього закону чинній по-
літиці дерегуляції української економіки 
підтверджується такими положеннями: 

1) скорочення кількості видів госпо-
дарської діяльності, що підлягають ліцен-
зуванню;

2) запровадження спрощеної процеду-
ри отримання ліцензії, зокрема, через 
здатність суб’єктів подавати документи до 
органу ліцензування в електронному ви-
гляді;

3) введення електронної форми ліцен-
зії та реєстрації наявності ліцензії до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадсь-
ких формувань.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У наш час, коли технології розвивають-

ся з неймовірною швидкістю, одночасно 
зростають вимоги щодо якості продукції 
та послуг, конкурентна боротьба вимагає 
зосередитися на все вищих показниках, 
які мають задовольнити найвибагливіші 
вимоги замовників, що має бути гаранті-
єю успіху. Для розширення ринків збуту 
продукції та послуг підприємства намага-
ються вийти на міжнародний ринок, але 
стикаються з технічними бар’єрами в тор-
гівлі (стандартами та технічними регла-
ментами). Зрозуміло, що подолати вимоги 
до продукції та послуг більш розвинених 
країн значно складніше. Через це Уряд 
України намагається, наскільки це можли-
во, прискорити зміни у законодавстві на-
шої держави шляхом його гармонізації з 
законодавством Є вропейського Союзу. І як 
кажуть: «Поспішиш – людей насмішиш». 
У цій статті торкнемося істотної пробле-
ми, яка безпосередньо зачіпає сутність 
стандарту, а саме його ідентичність змісту 
оригіналу.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблема гармонізації українських 
національних стандартів з міжнародними 
та європейськими розглядалася у бага-
тьох працях, зокрема у таких вчених, як 
Ю. Адаменко, Б. Гриньова, В. Любинсько-
го, Н. Молчанової, О. Герасимчука, Л. Віт-
кіна та інших.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Водночас, не зважаючи на те, що пи-
тання гармонізації національних стандар-
тів з міжнародними та європейськими роз-
глядалося як частково, так і опосередкова-
но у наукових працях, актуальність даного 
дослідження не втрачає своєї новизни. 
Вважаємо, що проблема ідентичності пе-
рекладу потребує більшої уваги, оскільки 
наявність її як такої суперечить сутності 
стандартизації.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою даної статті є висвітлення зна-

чущо  сті для стандартизації ідентичності 
перекладів стандартів з оригіналом.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про 
стандартизацію» метою стандартизації є 
усунення технічних бар’єрів у торгівлі й 
запобігання їх виникненню та підтримка 
розвитку і міжнародної конкурентоспро-
можності продукції [1]. 5 червня 2014 року 
одночасно із Законом України «Про стан-
дартизацію» набрало чинності розпоря-
дження Кабінету Міністрів України «Про 
визначення державного підприємства, яке 
виконує функції національного органу 
стандартизації» від 26.02.2014 № 1163-р, 
відповідно до якого ці функції має здій-
снювати Українське Агентство зі Стандар-
тизації (далі UAS), що було створене на 
базі Українського науково-дослідного і на-
вчального центру проблем стандартизації, 
сертифікації та якості (далі УкрНДНЦ) [3]. 
Отже, головною діяльністю UAS є:

– організація та координація діяльності 
щодо розроблення, прийняття, перевірки, 
перегляду, скасування та відновлення дії 
національних стандартів;

– прийняття, скасування та відновлен-
ня дії національних стандартів;

– підготовка та затвердження програми 
робіт з національної стандартизації;

– координація діяльності технічних ко-
мітетів стандартизації;

– видання національних стандартів;
– формування та ведення національно-

го фонду нормативних документів;
– забезпечення функціонування та роз-

витку національної системи стандартиза-
ції; технічна перевірка проектів стандар-
тів, гармонізація національних стандартів 
з міжнародними та європейськими, коор-
динація діяльності національних техніч-
них комітетів стандартизації (ТК), кон-
сультації щодо маркування продукції;

– сертифікація продукції, послуг та 
систем управління;

– оцінка відповідності продукції тех-
нічним регламентам;

– підготовка та підвищення кваліфіка-
ції фахівців у сфері стандартизації, серти-
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фікації, метрології та систем управління, 
підготовка наукових кадрів вищої кваліфі-
кації;

– видання наукового фахового журналу 
«Стандартизація, сертифікація, якість». 

Для виконання Угоди про асоціацію 
між Україною, з одного боку, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншого боку, й з врахуванням 
положень Коаліційної угоди (декларації 
про наміри) Уряду України була затвер-
джена Постановою Верховної Ради Украї-
ни від 11 грудня 2014 року «Програма 
діяльності Кабінету Міністрів України» 
(далі «Програма»). І ось нарешті 13 жов-
тня 2015 року Науково-технічна рада у 
сфері технічного регулювання при Мініс-
терстві економічного розвитку і торгівлі 
України (далі МЕРТ) провела засідання 
в форматі конференції «Стандарти – це 
мова, що об’єднує». Ключовими питанням 
було актуалізувати роботу відповідно до 
заходів з втілення нової політики держав-
ного управління згідно з п. 2 «Програми» 
в частині, яка стосується розроблення за-
ходів щодо: 

- прийняття 1500 національних стан-
дартів, гармонізованих із стандартами Єв-
ропейського Союзу (далі ЄС); 

- припинення дії на території України 
стандартів колишнього СРСР;

- створення повнотекстової електрон-
ної бази стандартів (близько 28 000 стан-
дартів) [2].

На засіданні було прийнято рішення 
розробити та провести заходи стосовно 
поступового припинення дії на терито-
рії України стандартів колишнього СРСР 
та забезпечення прийняття національних 
стандартів, ідентичних європейським та 
міжнародним стандартам у сфері оцінки 
відповідності (сертифікації). 

На офіційному сайті МЕРТ пояснюєть-
ся скасування дії конфліктних національ-
них стандартів, розроблених до 1992 р., а 
також відмова від подальшого розроблен-
ня власних національних стандартів тим, 
що їх наявність може створювати зайві 
технічні бар'єри у міжнародній торгівлі 

[9]. Станом на грудень 2017 року загаль-
на кількість національних стандартів, 
гармонізованих з європейськими стандар-
тами, налічує 5646 примірників, а з між-
народними – 6421 [10]. Сьогодні Україна 
у зв’язку з набуттям членства у Світовій 
організації торгівлі та будучи підписан-
том Угоди «Про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом» має за націо-
нальні стандарти прийняті відповідні між-
народні та європейські стандарти, у тому 
числі методом «ідентичного перекладу» 
на державну мову [4]. Зрозуміло, що од-
разу виникає питання, який ще може за-
стосовуватися метод? Як не прикро, але у 
час прискореної інтеграції законодавства 
України з законодавством Європейського 
Союзу доволі часто застосовується «метод 
обкладинки». Тобто, перекладена обкла-
динка на державну мову разом із текстом 
стандарту, на мові оригіналу, затверджу-
ються згідно з наказом Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України та 
набувають статусу (державного) націо-
нального стандарту. 

Наразі в Україні працюють 186 техніч-
них комітетів, які займаються розробкою 
та погодженням проектів стандартів [10]. 
Начебто, це немало, але дані звіту, що 
опубліковані на офіційному сайті Україн-
ського Агентства зі Стандартизації «Про 
діяльність Національного органу стандар-
тизації за 2017 рік» свідчать про надмірну 
їх завантаженість, адже лише у 2017 році 
було прийнято 1358 стандартів, гармонізо-
ваних з європейськими та міжнародними 
стандартами [10]. У період з 2014 по 2017 
роки Україна скасувала 14475 застарілих 
стандартів, розроблених до 1992 року [11]. 
Також слід врахувати те, що через окупо-
вані території Україна втратила частину 
комітетів зі стандартизації, а для створен-
ня нових потрібно чимало часу, оскільки 
це потребує залучення до їх складу квалі-
фікованих провідних фахівців з належним 
досвідом роботи у сфері стандартизації. 
Також усе це ускладнюється економічною 
кризою і, як наслідок, недостатнім фінан-
суванням з боку держави. Але відразу ви-
никають питання, а чи достатньо компе-
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тентними та обізнаними є «користувачі», 
щоб забезпечити достовірний переклад? 
Знайти ж стороннього перекладача, який 
би розумівся у сфері стандартизації, ще 
важче. Якщо той, хто перекладає вимоги, 
зіткнеться з наявністю двозначного тлума-
чення, хіба він не обере те з них, яке, на 
його думку, легше для виконання? Тим, 
хто працює в сфері науки, не потрібно 
по яснювати, наскільки є важливим одно-
значне тлумачення тієї чи тієї вимоги. Ко-
жен з нас стикався хоч раз з тим, що одне 
й те ж слово у перекладі з англійської мови 
має принаймні три-чотири значення, а то і 
більше. 

Яскравим прикладом є різні перекла-
ди ISO/IEC 17021-1:2015, одним з яких є 
переклад Національним агентством з 
акре  дитації України (далі НААУ) – ЗД-
08.10.32 «Оцінка відповідності. Вимоги 
до органів, що здійснюють аудит і серти-
фікацію систем менеджменту. – Частина 
1: Вимоги» (ISO/IEC 17021-1:2015, IDT). 
З одного боку, органи з сертифікації сис-
тем управління повинні бути вдячні за те, 
що їх позбавили «мук» щодо здійснення 
перекладу Державного стандарту Украї-
ни ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015, який 
було прийнято «Методом обкладинки», з 
другого боку – виникає виправдане питан-
ня, наскільки переклад відтворює оригі-
нал? Адже, наприклад, слово «effectively», 
яке використовується в п. 10.2.6.1 ISO/
IEC 17021-1:2015 [62] як критерій оцін-
ки функціонування системи управління 
якістю можна перекласти як «ефектив-
но» або «результативно». Ефективність 
(лат. еffi cientia) – співвідношення між до-
сягнутим результатом і використаними 
ресурсами. Результативність – це рівень 
досягнення результатів, раніше заплано-
ваних [6, c. 12]. Цікаво, але національні 
стандарти України (ДСТУ EN ISO/IEC 
17021-1:2015) і Росії (ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17021-1-2017), які є ідентичними до ви-
мог ISO/IEC 17021-1:2015, висувають різ-
ні вимоги до системи управління якістю 
– Україна щодо ефективності (згідно з пе-
рекладом НААУ [8]), Росія щодо резуль-

тативності. Хотілося б з цього приводу 
почути «незалежну» думку Міжнародної 
організації із стандартизації (далі ISO). 
Хоча у вступі до ЗД-08.10.32 зазначено, 
що цей документ опрацьовано спільно 
з Технічним комітетом з акредитації та 
рекомендований для використання орга-
нами з оцінки відповідності персоналом 
з акредитації, працівниками НААУ, інши-
ми зацікавленими сторонами. Але є та-
кож і застереження щодо того, що цей до-
кумент є неофіційним перекладом та но-
сить інформаційний характер, при цьому 
рекомендується використовувати стан-
дарт ISO/IEC 17021-1:2015 англійською 
мовою. Тобто, як я розумію з цих слів, 
будучи компетентним у питаннях щодо 
акредитації, НААУ все ж таки зазначає 
те, що не несе відповідальність за можли-
ві неточності у перекладі. Що ж тоді ви-
магати від органів з оцінки відповідності 
систем управління, якщо Національний 
орган з акредитації не впевнений у  влас-
ному перекладі ISO/IEC 17021-1:2015. 

Âèñíîâêè
Оскільки гармонізація будь-якого дер-

жавного стандарту України має на меті 
приведення його змісту у відповідність 
до міжнародних або європейських стан-
дартів за рахунок ідентичного перекладу 
його вимог з метою забезпечення взаємо-
замінності продукції або послуг, одно-
значного взаєморозуміння результатів ви-
пробувань та/або вимог до систем управ-
ління якістю, а також всієї інформації, яка 
міститься в цьому стандарті, національні 
органи зі стандартизації повинні робити 
все від них залежне, щоб переклад відпо-
відав на 100% оригіналу. Перш ніж при-
ймати стандарти «методом обкладинки», 
слід врахувати потенційні ризики. Тобто 
необхідно оцінити ймовірність настання 
ризиків та зважити обсяги можливої шко-
ди внаслідок їх настання. А потім вже, на 
основі одержаних результатів, зваживши 
всі «за» і «проти», прийняти об’єктивне 
рішення.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сьогодні всіма розвинутими євро-

пейськими країнами визнано, що належна 
якість освіти – це цінність, той фундамент, 
від якого залежить у майбутньому добро-
бут суспільства. Утверджені та загально-
визнані погляди Європейської спільноти 
на забезпечення прав та законних інте-

ресів людини позначаються оновленими 
поглядами на професію юриста та підго-
товку майбутніх фахівців у галузі права. 
Правова наука буде «однорукою», якщо 
її пізнання буде гуртуватися лише на тео-
ретичному матеріалі без застосування на-
бутих знань на практиці, адже це формує 
у майбутніх правників навички й уміння 
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давати належну правову оцінку складним 
явищам і процесам державно-правової 
дійсності, надає можливість визначитися 
з майбутнім напрямком діяльності у га-
лузі права, взагалі зрозуміти, чи потрібно 
пов’язувати власне майбутнє з професією 
юриста. Саме тому одним з важливих на-
прямків навчально-практичної діяльності 
є формування юридичної еліти, здатної 
відповідати за правове забезпечення особи 
й ґрунтуватися на сучасних доктринах, но-
вих підходах, європейських принципах та 
з урахуванням вітчизняного досвіду й від-
повідати міжнародним стандартам життя. 
На жаль, невідповідність між теорією та 
практикою в юридичній освіті продовжує 
існувати, а проходження студентами озна-
йомчої практики на базі органів держав-
ної влади, місцевого самоврядування або 
у приватному секторі є недостатнім для 
набуття ними належного обсягу профе-
сійних навичок. Вирішення цього питання 
лягає на плечі юридичних клінік, відро-
дження та актуалізація яких набирає обер-
тів у вищих навчальних закладах України.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Не дивлячись на те, що міркування сто-
совно доцільності створення юридичних 
клінік при юридичних університетах про-
стежуються ще з дореволюційних часів у 
працях, до прикладу, Д. І. Мейєр (1855), 
К. Ф. Штоя (1863), О. А. Люблінського 
(1906) та інших, на сьогодні не втратили 
своєї актуальності та досліджуються про-
тягом тривалого періоду часу в тих на-
вчальних закладах, де передбачена акаде-
мічна (лекційно-теоретична) підготовка 
майбутніх юристів.

Вагомими науковими та теоретико-
прикладними дослідженнями діяльності 
юридичних клінік України є сьогодні дис-
ертаційні дослідження Ю. О. Фігель, Н. С. 
Дубчак, М. Т. Лоджука та інших науковців, 
праці яких ґрунтувалися на наукових здо-
бутках вітчизняних науковців різних галу-
зей права: А. О. Галай, С. В. Ківалов, К. Г. 
Головачова, Р. С. Кацавець, В. М. Кравчук, 
Ю. І. Матвєєва, В. В. Молдова, В. А. Єлов 
та ін. Уявлення про особливості юридич-

ної клінічної діяльності розкривають у 
своїх наукових здобутках також науковці-
керівники юридичних клінік України.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У наукових колах часто вказується на 
те, що сучасна система юридичної освіти 
не зовсім відповідає тим вимогам, які дик-
тують реалії життя. Звідси і постійні ре-
формування національної системи освіти, 
адже сучасні тенденції світової інтеграції 
зводять проблему розвитку особистості в 
ранг пріоритетних завдань. На законодав-
чому рівні підтримано цілу низку найваж-
ливіших аспектів інноваційної діяльності 
вищих закладів освіти, серед яких визна-
чаються перспективні процеси та підходи, 
що поєднують теорію з практикою, науку 
та освітню діяльність. Тому великого зна-
чення набуває впровадження нових мето-
дів інтерактивного навчання і виховання, 
які вбачаються дієвими засобами в опа-
нуванні сучасних технологій, підвищен-
ні ефективності навчання й якості знань, 
формуванні життєвої і професійної ком-
петентності сучасної молоді задля форму-
вання юристів нової генерації. Існуючі ж 
недоліки сучасної освіти та її навчальних 
компонентів найкраще прослідковуються 
в тих юридичних клініках, що вже про-
йшли період становлення, успішно функ-
ціонують протягом кількох років, достой-
но витримують серію моніторингів, які 
щорічно проводить Асоціація юридичних 
клінік України з метою надання практич-
них і методичних порад для удосконален-
ня їх діяльності.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Стаття має на меті з’ясувати роль юри-

дичної клінічної діяльності у системі без-
оплатної правової допомоги в Україні та 
окреслити чимало проблем, пов’язаних з 
функціонуванням юридичних клінік при 
вищих навчальних закладах України.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Юридична клініка — це структурний 
підрозділ юридичного факультету, в ме-
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жах якого студенти-майбутні юристи під 
керівництвом викладачів та практикуючих 
адвокатів набувають практичної підготов-
ки шляхом надання безкоштовної юри-
дичної допомоги та здійснення правової 
просвіти населення. Відповідно до Наказу 
Міністерства освіти і науки України № 592 
від 3 серпня 2006 року «Про затвердження 
Типового положення про юридичну кліні-
ку вищого навчального закладу України» 
(надалі – Положення), юридичні клініки 
повинні функціонувати в усіх навчаль-
них закладах III–IV рівнів акредитації, що 
здійснюють підготовку фахівців за напря-
мом «Право» незалежно від форми влас-
ності та підпорядкування [1].

Юридична клініка визнана як особли-
вий механізм сприяння якості юридичної 
освіти, що проявляється в створенні для 
студентів можливості під час навчання 
практикуватися в юридичній професії, 
виконуючи аналітичну та безпосередньо 
правозахисну роботу [2, с.4]. Юридичну 
клініку визнають також в якості унікаль-
ного навчально-практичного центру (ла-
бораторії) у складі викладачів і студен-
тів старших курсів, який створюється та 
функціонує на базі вищого навчального 
закладу [3, с.37].

Досліджуючи етимологію терміна 
«юридична клініка», науковці звертають 
увагу на синонім цього терміна – «прав-
нича клініка» [4, с.6], справедливо при-
стосовуючи медичне поняття «клініка» до 
сфери юридичного обслуговування, адже, 
дійсно, чимало схожих рис юридичної із 
клінікою медичною: обидва заклади лі-
кують. Медичний заклад – від фізичних 
чи психічних хвороб, а юридичний – від 
недостатньої правової обізнаності. Крім 
того, як у медичних, так і в юридичних клі-
ніках втілюються викладацька та науково-
дослідна діяльність.

За спостереженням В. В. Молдован та 
Р. С. Кацавець, є ще одна назва юридичної 
клініки, яка часто використовується пара-
лельно – «для добра» або «на благо», за-
позичена з латині (Pro bono) [4, с.8]. Саме 
таку назву і мала перша юридична клініка 
в Україні, яка з’явилася у 1996 році. Назва 

«Pro bono» юридичної клініки цілком ото-
тожнює спрямованість її діяльності, влуч-
но та лаконічно передає суть її призначен-
ня – надання допомоги, тобто здійснення 
добра найменш забезпеченим верствам 
населення.

Існуючі підходи до розуміння терміна 
«юридична клініка» зводяться до того, 
що юридична клініка – це, по-перше, 
структурно оформлений підрозділ вищо-
го юридичного навчального закладу чи 
його факультету, а по-друге – складова 
частина навчального процесу (спецкурс) 
у цьому закладі, що слугує інноваційною 
(інтерактивною) методикою вироблення 
у студентів практичних навичок [5, с.17]. 
Таким чином, юридичну клініку можливо 
визначити як інноваційну лабораторію, де 
відбувається введення студента в реальні 
життєві ситуації, практичне використання 
ним набутих на лекціях знань і застосуван-
ня своїх умінь з метою створення добра 
людям та собі.

Відповідно до п.2.1 Положення, метою 
юридичної клініки є: підвищення рівня 
практичних знань, умінь і навичок сту-
дентів юридичних спеціальностей; забез-
печення доступу представників соціально 
вразливих груп суспільства до правової 
допомоги; формування правової культури 
громадян; підготовка та навчання студен-
тів у дусі дотримання й поваги до прин-
ципів верховенства права, справедливості 
й людської гідності; розширення співро-
бітництва вищих навчальних закладів, що 
здійснюють підготовку фахівців-юристів, 
із судовими, правоохоронними органами, 
органами юстиції, державної влади і міс-
цевого самоврядування, з іншими уста-
новами та організаціями; впровадження в 
навчальний процес елементів практичної 
підготовки студентів-правників у сфері 
юридичних послуг [1]. Керівництво юри-
дичної клініки має організувати її діяль-
ність таким чином, щоб студентство, яке 
уособлює цей структурний підрозділ юри-
дичного факультету, чітко дотримувалося 
основних принципів етики юриста: за-
конності та верховенства права, поваги до 
права, справедливості, людської гідності, 
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гуманізму, об'єктивності, компетентності 
та добросовісності, дотримання конфіден-
ційності. Вся робота студента – консуль-
танта та студента-практиканта – має бути 
спрямована на захист прав і свобод люди-
ни, яка звернулася за допомогою.

Незважаючи на це, на сьогодні все ж 
таки простежується тенденція недовіри 
та нерозуміння суті й соціальної користі 
юридичних клінік. По-перше, це існуючі 
побоювання з боку пересічного грома-
дянина щодо якості надання юридичних 
послуг, адже її надають майбутні юрис-
ти. Втім такі побоювання безпідставні, 
адже робота майбутнього юриста підлягає 
обов’язковій перевірці з боку викладача-
практикуючого юриста. Недарма ще у 
2005 році у доповідній записці «Про стан 
роботи із зверненнями громадян у 2004 
році», затвердженій рішенням Колегії Мі-
ністерства освіти і науки України від 27 
січня 2005 року зазначалося, що «у 2004 
році значну роль у поліпшенні роботи із 
зверненнями громадян почали відігравати 
«Юридичні клініки» [6]. Тоді за ініціати-
вою та всебічною підтримкою з боку Мі-
ністерства юридичні клініки були створені 
у 51 вищому навчальному закладі в усіх 
областях України. Подальше значення 
юридичних клінік можна узагальнити та-
ким чином: 2010 року в Україні працюва-
ло вже 110 юридичних клінік, які протягом 
року надали безкоштовну правову допо-
могу більше 50 тисячам громадян, зна-
чна частина яких належить до найбільш 
незахищених верств населення [7, с.43]. 
На сьогодні, кількість юридичних клінік 
збільшилася, а за даними Асоціації юри-
дичних клінік, понад 80% клінік не лише 
надають консультації, а й готують проце-
суальні документи, та близько 15% прак-
тикують надання і безоплатної вторинної 
правової допомоги [8]. Такий стан речей 
говорить про високий рівень підготовки 
майбутніх юристів і, отже, забезпечення 
належного місця їм на ринку праці в май-
бутньому.

Сама по собі юридична клініка є вже 
інноваційним проектом освітньої діяль-
ності, адже в її полі відбувається постій-

не стимулювання розвідки нововведень, 
пов’язаних з численними змінами в за-
конодавстві, появою нових категорій та 
понять, розширенням сфер правового ре-
гулювання, активними кодифікаційними 
процесами, ратифікацією Україною нових 
міжнародно-правових актів, глобально-
го розширення інформаційного простору 
тощо. Цілі та мета діяльності юридичної 
клініки висвітлено через призму іннова-
ційної освітньої політики нашої держави 
та віддзеркалені у нормативно-правових 
документах, що регулюють інноваційну 
діяльність вищої освіти: в Законах Украї-
ни «Про вищу освіту», «Про інноваційну 
діяльність», «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні», «Про 
ратифікацію Конвенції про визнання ква-
ліфікацій з вищої освіти в Європейському 
регіоні», Постанові Верховної Ради Украї-
ни Про Рекомендації парламентських слу-
хань «Про стан і перспективи розвитку ви-
щої освіти в Україні», Указах Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення функціонування та розви-
тку освіти в Україні» та «Про заходи щодо 
вдосконалення системи вищої освіти», 
Постанові Кабінету Міністрів України 
«Про утворення інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти» тощо. Так, від-
повідно до п.1 ч. ст. 3 Закону України «Про 
вищу освіту» політика нашої держави у 
сфері вищої освіти ґрунтується на принци-
пі сприяння підготовки конкурентоспро-
можного людського капіталу [9], а приве-
дення мережі вищих навчальних закладів 
і системи управління вищою освітою у 
відповідність із потребами розвитку наці-
ональної економіки та запитів ринку пра-
ці, забезпечення конституційних прав гро-
мадян на якісну вищу освіту, реорганізація 
системи управління вищої освіти з метою 
забезпечення захисту національних, регіо-
нальних та місцевих інтересів, а також ін-
тересів всіх суб’єктів національної систе-
ми вищої освіти України є основними за-
вданнями Стратегії реформування вищої 
освіти в Україні до 2020 року [10].

Функціонування юридичної кліні-
ки в системі освіти засвідчує новий етап 
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взаємодії науково-педагогічного складу 
університету, розвитку студентської май-
стерності та процесів застосування на-
бутих теоретичних здобутків. Як і будь-
яка інновація, робота юридичної клініки 
передбачає наявність певних проектів та 
планів, а також оцінку їх результатів і до-
сягнень. Так, з метою якості роботи юри-
дичної клініки передбачаються спеціальні 
заняття зі студентами тими викладачами, 
що мають досвід практичної діяльності, 
конт рольні заходи для тих студентів, хто 
виявляє бажання працювати консультанта-
ми, організація круглих столів та зустрічей 
з практикуючими адвокатами. проведення 
науково-практичних конференцій, семіна-
рів, олімпіад, тренінгів, співробітництво з 
іншими національними й міжнародними 
юридичними клініками.

Варто зазначити, що цінність юридич-
них клінік визнана не лише соціумом (як 
соціальна цінність – безоплатна допомога) 
та висококваліфікованими юристами (як 
можливість відбору до своїх кіл гідних мо-
лодих спеціалістів), а й самими випускни-
ками вищих навчальних закладів, які ви-
знають, що жодні інші методи практично-
го навчання (ані розв’язання задач, навіть 
якщо їхні фабули було взято з життя, ні 
проведення навчальних судових засідань, 
дебатів чи конкурсів та навіть практика в 
органах державної влади) не можуть так 
наблизити студента до фахової діяльнос-
ті, як робота в юридичній клініці. Разом з 
тим, робота студентів в юридичній клініці 
зводить до усвідомлення цінності одержа-
них теоретичних знань на лекціях, що по-
зитивнопливає на майже 100% відвідуван-
ня аудиторних занять такими студентами.

Науковцями, педагогами та психоло-
гами доведено, що поєднання лекційно-
го й практичного позитивно впливає на 
правову свідомість майбутнього юриста, 
формує навички для самостійного розпіз-
нання ним шляхів вирішення проблеми і 
самостійного запобігання та (або) подо-
лання правовими засобами тієї чи тієї про-
блемної правової ситуації [11, с. 284].

Таким чином, можна стверджувати, що 
на сьогодні ніхто вже не піддає сумнівам 

значущість існування юридичних клінік. 
Для вищих закладів освіти та юридичних 
факультетів мати у своїй структурі юри-
дичну клініку є справою престижу. Втім, 
юридичні клініки не завжди відповідають 
стандартам і встановленим вимогам уна-
слідок багатьох існуючих чинників. До-
слідження моніторингу юридичних клінік, 
що проводиться, як уже зазначалося, Асо-
ціацією юридичних клінік, дає можливість 
виокремити такі недоліки чинних юри-
дичних клінік України:

1. недостатній рівень організації та за-
безпечення. В юридичних клініках Укра-
їни часто помічається недостатність ін-
формаційних ресурсів і технічних засобів; 
відсутність науково-методичної бази, на-
лежного приміщення й обладнання такого 
приміщення;

2. дуже низький рівень мотивації для 
успішної роботи в юридичній клініці як 
для викладачів, так і для студентів;

3. відсутність у навчальному процесі 
курсу «Юридичної клінічної діяльності» 
або викладання курсу викладачем, який не 
є куратором юридичної клініки; 

4. недостатній рівень право-просвіт-
ницької діяльності юридичної клініки (не 
ведеться робота у школах, не друкуєть-
ся література, немає оголошень про без-
оплатну роботу клініки, відсутня інформа-
ція про функціонування юридичної кліні-
ки на фасаді вищого навчального закладу);

5. недостатність внутрішніх актів, 
що визначатимуть діяльність юридич-
ної клініки, її керівника та студентів-
консультантів, а також даватимуть змогу 
узагальнити й систематизувати результати 
діяльності юридичної клініки. Так, осно-
вними внутрішніми актами з організації 
діяльності юридичної клініки при вищому 
навчальному закладі України мають бути: 
статут вищого навчального закладу, поло-
ження про юридичну клініку, положення 
про проходження практики студентами 
на базі юридичної клініки, порядок робо-
ти юридичної клініки, посадові інструкції 
співробітників юридичної клініки, етичні 
правила діяльності в юридичній клініці, 
документи про співпрацю тощо. Необхід-
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на також ціла низка процесуальних доку-
ментів, що розкривають зміст та хід роз-
гляду справи, обґрунтовують вироблення 
позиції щодо справи і спосіб її вирішення 
(особиста анкета відвідувача, угода з ним 
про надання правової допомоги тощо). 
Наступний пласт – це необхідні організа-
ційні документи (план роботи юридичної 
клініки на короткостроковий та довго-
строковий періоди, графік роботи юри-
дичної клініки, порядок роботи студентів-
консультантів у юридичній клініці, поря-
док надання письмової консультації, права 
та обов’язки членів юридичної клініки, 
журнал вхідної й вихідної документації, 
книга скарг і пропозицій), а також доку-
менти внутрішнього розпорядку (списки 
студентів-консультантів та викладачів-
кураторів, графіки їх чергувань, вступні 
тести, що свідчать про конкурсний відбір 
студентів-консультантів, заява про вступ 

до юридичної клініки, журнал реєстрації 
справ, журнал чергувань, журнал обліку 
право-просвітницької діяльності тощо).

Âèñíîâêè
Таким чином, юристи нової генерації, 

поєднуючи лекційні заняття з «живою» 
юридичною практикою мають можливість 
подолати вже під час навчального проце-
су розрив між теоретичною юридичною 
освітою та юридичною практикою, набу-
ти навичок організації і ведення юридич-
ної роботи, основ діловодства й культури 
спілкування, основ юридичної етики та 
професійної відповідальності. Крім того, 
майбутні юристи – студенти нового часу 
мають можливість отримати досвід від 
практикуючих викладачів-кураторів юри-
дичної клініки, проникнутися «повітрям» 
професії та набути твердих етичних пе-
реконань і розуміння гуманізму професії 
юриста.
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Розділ 3

Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право. Кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; 
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У статті автор аналізує процесуальні питання відмежування законної негласної діяльності 
правоохоронних органів від провокації злочину. Аналізується судова практика визнання недопус-
тимими доказів, одержаних унаслідок провокації злочину. Запропоновано доповнити предмет 
доказування нормою про перевірку відсутності факту провокації злочину.

Ключові слова: провокація злочину, негласні слідчі (розшукові) дії, спеціальний технічний 
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В статье автор анализирует процессуальные вопросы разграничения законной негласной 
деятельности правоохранительных органов от провокации преступления. Анализируется су-
дебная практика признания недопустимыми доказательств, полученных вследствие провокации 
преступления. Предложено дополнить предмет доказывания нормой о проверке отсутствия 
факта провокации преступления.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Коментуючи хід досудового розслі-

дування, захисники доволі часто заявля-
ють про те, що стосовно їх клієнта мала 
місце провокація злочину. Найчастіше 
про факти провокації можна почути у 
справах про отримання незаконної вина-
городи (хабара), збут наркотичних засо-
бів та психотропних речовин, зброї, спе-
ціальних технічних засобів, контрабанди 
тощо. Але провокація злочину може мати 
місце у будь-якому умисному злочині. 
Водночас, перевірка заяв сторони захис-
ту про факти провокації злочину сьогодні 
не входить до предмету доказування по 
кримінальній справі. Це призводить до 
порушення прав осіб на справедливий су-
довий розгляд, про що неодноразово за-
значав Європейський суд з прав людини 
(далі – ЄСПЛ). 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Незважаючи на велику практичну зна-
чущість питань провокації злочинів, до-
слідження їх відбувалося здебільшого з 
погляду кримінально-правової відпові-
дальності осіб, винуватих у їх вчиненні. 
Розробці процесуальних питань доказо-
вого значення матеріалів, отриманих вна-
слідок провокації злочину, присвячені 
роботи лише О. Дроздова [1], Загодіренка 
П. О. [2], Погорецького М. А. [3] та Фоміна 
С. Б. [4]. Отже, процесуальні аспекти від-
межування законних слідчо-розшукових 

дій від провокації злочину залишаються й 
досі малодослідженими.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Правова невизначеність поняття «про-
вокація злочину» і відсутність у суду про-
цесуального обов’язку вжиття вичерпних 
заходів, спрямованих на перевірку інфор-
мації про провокацію злочину, призво-
дить до високого рівня латентності таких 
злочинів. Формальний судовий нагляд за 
законністю проведення негласних слідчо-
розшукових дій у поєднанні зі слабким 
прокурорським наглядом за досудовим 
розслідуванням призводять до численних 
провокацій з боку правоохоронних орга-
нів, створення штучної статистики роз-
криття злочинів, що має наслідком засу-
дження невинуватих осіб.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження процесу-

альних питань відмежування законної ді-
яльності правоохоронних органів від про-
вокації злочину та внесення пропозицій, 
які стосуватимуться вдосконалення норм 
КПК України щодо посилення гарантій 
забезпечення прав особи на справедливий 
судовий розгляд.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Специфіка корупційних та інших тяж-
ких злочинів полягає в тому, що більшість 
з них вчиняється за умов неочевидності. 

O. Mazur
Ph.D., assistant professor,

Assistant Professor of Department of State and legal disciplines
 «KROK» University, lawyer

The inadmissibility of provocation of crime 
in the activities of law enforcement agencies

Impermissibility of provocation of crime is in activity of lawenforcement authorities. An author 
analyses the judicial questions ofdifferentiation of legal secret activity of law enforcementauthorities 
from provocation of crime in the article.Judicial practice ofconfession is analysed by impermissible the 
proofs gotbecause of provocation of crime.It is suggested tocomplement the article of proving a norm 
about verifi cation ofabsence of fact of provocation of crime.

Keywords: provocation of crime, secret inquisitional (search) actions, special hardware.
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З метою їх розкриття та притягнення до 
кримінальної відповідальності усіх спі-
вучасників правоохоронні органи мають 
право проводити оперативно-розшукові 
заходи та негласні слідчі (розшукові) дії. 
Але слід чітко відмежовувати проведен-
ня негласних заходів з метою виявлення і 
припинення злочину від дій, спрямованих 
на спонукання особи до вчинення злочину. 
Останні й є провокацією злочину, оскільки 
спрямовані не на протидію злочинності, а 
на штучне створення нових злочинів, що 
суперечить самій ідеї функціонування ор-
ганів розслідування.

Проблема провокації злочину не є суто 
проблемою України або країн пострадян-
ського простору. Відомий випадок, коли у 
Сполучених Штатах Америки правоохо-
ронці більше двох років (!) умовляли меш-
канця штату Небраски Кейта Джейкобсо-
на замовити порнографічні зображення 
неповнолітніх. Для цього правоохоронці 
зареєстрували аж п’ять підставних фірм, 
надсилали йому листи-пропозиції від не-
існуючої «гедонічної спільноти», яка на-
чебто пропагувала право кожного шукати 
задоволення без обмежень, що накладає 
застаріла «пуританська мораль». Урешті-
решт звичайний водій шкільного автобуса 
Джейкобсон К. замовив один з таких жур-
налів і у 1990 році був засуджений за зви-
нуваченням у придбанні порнографії. Але 
у 1993 році Верховний суд США скасував 
обвинувальний вирок щодо нього, зазна-
чивши, що схильність до вчинення злочи-
ну має виникнути в особи самостійно, а не 
в результаті уваги, що приділяється з боку 
правоохоронних органів протягом такого 
тривалого часу. Водночас, судове пере-
слідування має показати «поза розумним 
сумнівом», що відповідач був схильним до 
вчинення злочину ще до будь-якого кон-
такту з урядовими агентами [5]. 

Варто зазначити, що американські 
юристи називають цю справу першою 
справою про провокацію, яка не стосува-
лася б обігу наркотиків та отруйних речо-
вин, що є рідкісним прикладом перемоги 
захисту над консервативним судом, який 
зазвичай стає на бік обвинувачення.

Якщо випадки відвертих провокацій 
злочинів трапляються у країнах розвине-
ної демократії, то можна лише собі уяви-
ти: що сьогодні діється в Україні. До речі, 
вітчизняне законодавство не передбачає 
кримінальної відповідальності за провока-
цію злочину з боку працівників правоохо-
ронних органів – є лише відповідальність 
за провокацію підкупу (ст. 370 КК Украї-
ни). Всі ж інші провокації можна фор-
мально віднести до штучного створення 
доказів обвинувачення чи іншої фальсифі-
кації доказів (ст. 373 КК України) [6]. Але 
офіційна статистика свідчить про вкрай 
низьку кількість відкритих кримінальних 
проваджень за заявами потерпілих від цих 
злочинів. Так, проведений мною аналіз 
статистичної інформації Генеральної про-
куратури України за січень-квітень 2018 
року свідчить, що кількість відкритих кри-
мінальних проваджень за ст. 370 КК Украї-
ни та ст. 373 КК України становить всього 
0,003-0,01% від загальної кількості зареєс-
трованих проваджень [7]. А пошук в Єди-
ному державному реєстрі судових рішень 
вироків за цими статтями КК України за 
вказаний період узагалі не дав результа-
тів. На мою думку, це свідчить про те, що 
в переважній більшості випадків винува-
ті в провокаціях злочинів правоохоронці 
уникають кримінальної відповідальності 
завдяки круговій поруці, яка існує в їх се-
редовищі. Отже, у кожного з нас відсутні 
гарантії захисту проти можливих провока-
цій.

Чітко унормованого визначення «про-
вокація злочину» у вітчизняному законо-
давстві також немає. Лише у ч. 3 ст. 271 
КПК України зазначено, що під час під-
готовки та проведення заходів з контролю 
за вчиненням злочину забороняється про-
вокувати (підбурювати) особу на вчинення 
цього злочину з метою його подальшого 
викриття, допомагаючи особі вчинити зло-
чин, який вона б не вчинила, якби слідчий 
цьому не сприяв, або з цією самою метою 
впливати на її поведінку насильством, по-
грозами, шантажем [8].

Водночас, кримінальне процесуальне 
законодавство України застосовується з 
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урахуванням практики Європейського су-
ду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК Украї-
ни). Тому при оцінці дій правоохоронних 
органів слід виходити з визначення про-
вокації злочину, надане ЄСПЛ по справі 
«Тайшера де Кастро проти Португалії» від 
09.06.1998 року: коли за відсутності до-
статніх даних щодо того, що обвинувачена 
особа постійно чи періодично вчиняє зло-
чини, і відсутності доводів, що без втру-
чання агентів міліції даний злочин було б 
вчинено обвинуваченим, спонукання аген-
тів міліції такої особи до злочину вважа-
ються провокацією, і має місце порушення 
ст. 6 п.1 Європейської Конвенції. Викорис-
тання доказів, отриманих унаслідок під-
бурювання з боку поліції, не можна ви-
правдати суспільним інтересом, оскільки 
в такому випадку обвинувачений із самого 
початку може бути позбавлений права на 
справедливий судовий розгляд справи [9].

Також, у рішенні від 05 лютого 2008 
року по справі «Раманаускас проти Лит-
ви» ЄСПЛ зауважив: обов’язок доводити, 
що провокації не було, за умови, що дово-
ди обвинуваченого не є абсолютно необ-
ґрунтованими, покладається на органи, які 
здійснювали розслідування. За відсутності 
таких доказів судові органи мають дослі-
дити фактичні обставини справи і вжити 
необхідних заходів для виявлення істини 
з тим, щоб вирішити, чи мала місце про-
вокація. У випадку, якщо дійдуть того ви-
сновку, що провокація мала місце, вони 
зобов’язані зробити відповідні висновки 
відповідно до Конвенції [10].

Таким чином, з позиції практики ЄСПЛ 
висновок про наявність провокації злочи-
ну і, як наслідок, порушення п. 1 ст. Кон-
венції про захист прав людини та осново-
положних свобод (право на справедливий 
суд), матиме місце за однієї з таких умов: 
1) за наявності фактів підбурювання особи 
до вчинення злочину з боку співробітни-
ків правоохоронних органів; 2) якщо заява 
особи про провокацію злочину не була на-
лежним чином перевірена національними 
судами.

Судова перевірка є єдиним ефектив-
ним засобом перевірки обґрунтованості 

рішень про проведення негласних заходів 
і встановлення того, чи були співробітни-
ки правоохоронних органів у достатній 
мірі пасивні у своїй діяльності та чи не 
спровокували вони особу на вчинення зло-
чину. Суди повинні вживати вичерпних, а 
не формальних заходів для перевірки заяв 
про провокацію злочину і не перекладати 
цей обов’язок на органи розслідування чи 
ще гірше – на сторону захисту. Тому в кри-
мінальних справах, де використовують-
ся в якості доказів матеріали, складені за 
результатами оперативно-розшукових та/
або негласних слідчих (розшукових) дій, 
до предмету доказування також повинно 
входити доведення факту відсутності про-
вокації злочину.

Сьогодні судді здебільшого формаль-
но перевіряють заяви сторони захисту 
про наявність провокації злочину. Така 
прокурорсько-судова перевірка, як прави-
ло, обмежується встановленням наявнос-
ті постанови прокурора про проведення 
контролю за вчиненням злочину, рішення 
про розсекречення матеріалів та наявності 
доручень слідчого оперативним працівни-
кам. Оскільки вказані матеріали форму-
ються без участі сторони захисту та без су-
дового контролю, сторони обвинувачення 
і захисту ставляться у заздалегідь нерівне 
становище, чим порушується принцип 
змагальності. Наявність «обвинувального 
ухилу» у проведених досудових розсліду-
ваннях помічають і самі судді. Тому щоб 
не підіймати незручні питання про про-
вокації злочинів, судді нерідко самі схи-
ляють обвинувачених до визнання вини, 
пропонуючи їм скорочений порядок су-
дового розгляду і мінімальні покарання. І, 
здавалося б, усі лишаються задоволеними, 
якщо відкинути той факт, що засуджується 
невинувата особа, яка сама «добровільно» 
визнає свою вину.

Щоб не бути голослівними, наведу 
приклад з власної адвокатської практики. 
До початку судового розгляду суддя Свя-
тошинського районного суду м. Києва у 
присутності прокурора та захисників за-
пропонував обвинуваченому: у випадку 
визнання ним вини за ст. 359 КК України 
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(у незаконному збуті спеціального тех-
нічного засобу – далі СТЗ) та погодженні 
на скорочений порядок розгляду справи 
– штраф; в іншому випадку – «покарання 
буде значно суворішим». Обвинувачений 
заявив про провокацію злочину і відмо-
вився від пропозиції судді, а суддя дотри-
мав свого слова – призначив йому пока-
рання у виді обмеження волі строком на 
2 роки, з відстрочкою його на 2 роки [11]. 
При цьому суд відхилив усі мої аргумен-
ти як захисника про провокацію злочину з 
боку працівників СБУ.

Але в суді апеляційної інстанції стороні 
захисту вдалося довести, що фотознімки 
до протоколу огляду місця події слідчим 
ГУ СБУ у м. Києві та Київської області 
були взяті з іншого кримінального про-
вадження, яке розслідувалося у цьому ж 
слідчому відділі СБУ на рік раніше. Крім 
того, за цими двома кримінальними про-
вадженнями збут СТЗ відбувався в одному 
й тому ж офісному приміщенні, що дало 
підстави підозрювати СБУ у влаштуванні 
там пасток, таких собі «конвеєрів» з роз-
криття злочинів. Кидалося в очі й те, що 
предметом злочину в обох справах висту-
пили СТЗ під виглядом протипожежних 
датчиків, що не могло бути випадковістю. 

Невдовзі підозри підтвердилися – мені 
вдалося встановити й третю жертву таких 
«контрольованих закупок» (або точніше – 
провокацій) СБУ – це особа, яка вже через 
місяць після затримання мого клієнта на-
магалася збути СТЗ у тому самому офіс-
ному приміщенні, за що й була затримана. 
За дивним збігом обставин в усіх трьох 
справах був один і той самий прокурор, 
один і той самий оперуповноважений СБУ, 
покупцем СТЗ був агент на ім’я «Костян-
тин»; за двома з трьох справ розслідування 
проводив один слідчий ГУ СБУ у м. Киє-
ві та Київської області й двічі брав участь 
один і той самий понятий.

Усі вищевказані докази й були надані 
мною до Апеляційного суду м. Києва, який 
своєю ухвалою від 24.07.2017 року скасу-
вав обвинувальний вирок стосовно мого 
клієнта, а справу – закрив. Разом із тим, у 
своїй ухвалі суд апеляційної інстанції за-

значив, що «доводи сторони захисту про 
наявність провокації вчинення злочину ко-
легія суддів вважає непереконливими» [12].

На мій погляд, подібні приклади ві-
дображають загальне лояльне ставлення 
суддів до виявлених «проступків» право-
охоронців. Але в правовій державі мета 
протидії злочинності не може бути ви-
правдана застосуванням незаконних за-
собів розслідування. Тому судді повинні 
мати сміливість голосно говорити про 
встановлені факти провокацій злочинів, а 
не замовчувати (приховувати) їх.

На останок додам, що незважаючи на 
відкриття за моєю заявою кримінального 
провадження № 42016110330000043 за 
фактами службового підроблення та при-
тягнення до кримінальної відповідальнос-
ті завідомо невинуватої особи, фігуранти 
усіх трьох сфабрикованих справ: слідчий 
СБУ, прокурор, оперуповноважений – всі 
вони продовжують працювати на своїх 
посадах, а окремі з них навіть отримали 
підвищення після відвідування зони про-
ведення антитерористичної операції.

Âèñíîâêè
На тлі слабкого відомчого контролю та 

прокурорського нагляду, а також масового 
звільнення фахівців-практиків потреба у 
наповненні статистики розкриття злочинів 
призвела до поширеної практики прово-
кацій злочинів. Виправити ситуації зможе 
запровадження обов’язкової судової пере-
вірки заяв про факти провокації. Автором 
пропонується доповнити ч. 1 ст. 91 КПК 
України («Обставини, які підлягають до-
казуванню у кримінальному проваджен-
ні») пунктом про необхідність доказуван-
ня відсутності провокації злочину з боку 
службових осіб правоохоронного органу 
– у випадку заяв сторони захисту про фак-
ти провокації (підбурювання) на вчинення 
злочину. Вірю в те, що запропоновані до-
повнення сприятимуть виконанню завдань 
кримінального судочинства з тим, щоб жо-
ден невинуватий не був обвинувачений 
або засуджений і жодна особа не була під-
дана необґрунтованому процесуальному 
примусу.
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У статті проаналізовано законопроекти “Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за порушення стат-
ті 84 Конституції України — неособисте голосування)”. Визначено помилки у передбаченій за-
конопроектами юридичній кваліфікації допущеного правопорошення при неособистому голосу-
ванні народними депутатами України; висловлено власну позицію щодо кримінально-правової 
боротьби з цим правопорушенням.
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В статье осуществлен анализ законопроектов “О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Украины (относительно криминальной ответственности народных депутатов Украины за 
нарушение статьи 84 Конституции Украины – неличное голосование). Определены ошибки в 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Відповідно до частини 3 статті 84 Кон-

ституції України, голосування на засідан-
нях Верховної Ради України здійснюється 
народним депутатом України особисто [1]; 
аналогічний обов’язок закріплено статтею 
47 Закону України “Про Регламент Верхо-
вної Ради України” [2] та статтею 24 Зако-
ну України “Про статус народного депута-
та України” [3].

У свою чергу, нормою частини 2 стат-
ті 19 Основного Закону встановлено, що 
органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в ме-
жах повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами Украї   ни 
[1].

Конституція України, згідно зі статтею 
8, має найвищу юридичну силу, а її нор-
ми є нормами прямої дії. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на 
основі Конституції України і повинні від-
повідати їй [1].

Однак, протягом останніх років у ро-
боті Верховної Ради України виробилася 
стійка, ганебна практика голосування на-
родними депутатами України за інших від-

сутніх у сесійній залі народних депутатів, 
використовуючи їх картки, що отримала 
більш відомий термін «кнопкодавство».

Вважається, що це явище є одним з 
найширших проявів політичної корупції 
та кризи парламентаризму в Україні. Ві-
деозаписи пленарних засідань Верховної 
Ради підтверджують, що доволі часто 
за мінімально необхідних 226 народних 
депутатів рішення приймаються 35-40 
«кнопкодавами» [4].

У Рішенні Конституційного Суду 
Украї ни від 7 липня 1998 року вказано, 
що положення частини третьої статті 84 
Конституції України щодо здійснення на-
родним депутатом України голосування на 
засіданнях Верховної Ради України озна-
чає його безпосереднє волевиявлення не-
залежно від способу голосування, тобто на-
родний депутат України не має права голо-
сувати за інших народних депутатів Украї-
ни на засіданнях Верховної Ради України. 

Порушення встановленої Конститу-
цією України процедури ухвалення зако-
нів та інших правових актів Верховною 
Радою України є підставою для визнання 
їх неконституційними (частина перша 
статті 152 Конституції України) [5].
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Нагадаємо, неособисте голосування 
або «кнопкодавство» у Верховній Раді – 
злочин та пряме порушення Конституції 
України, визнане Євросудом з прав люди-
ни, але за яке не запроваджено жодної від-
повідальності. 

Разом з цим, злочинність такої прак-
тики визнається у низці країн, де за зако-
нодавством у зв’язку з неособистим голо-
суванням депутатів парламенту введена 
кримінальна відповідальність.

Так, в Ізраїлі та Шотландії неособисте 
голосування карається в кримінальному 
порядку (в першому випадку – засуджен-
ням до 5 років позбавлення волі), в деяких 
країнах така поведінка має наслідком по-
збавлення порушника представницького 
мандата (Литва, Польща, Словаччина) [4].

У сеймі Республіки Польща зафіксова-
ний факт, коли депутатка Малгожата Звер-
цан під час голосування кандидатури судді 
Конституційного суду проголосувала двічі 
– від свого імені й від імені депутата Кор-
неля Моравецького.

За цей факт прокуратура Варшави по-
рушила кримінальну справу проти М. 
Зверцан за статтею 271 Кримінального 
кодексу Польщі, згідно з якою “держслуж-
бовцю, який представив неправду в доку-
менті, що має юридичне значення”, загро-
жує від 3 місяців до 5 років в’язниці [6].

В Україні попри перевищення кількос-
ті випадків парламентського “кнопкодав-
ства” аналогічним епізодам у названих 
державах, разом узятих, жоден народний 
депутат не поніс будь-якої відповідальнос-
ті за фальсифікацію результату голосуван-
ня, незважаючи навіть на очевидні докази.

Актуальність теми даного дослідження 
зумовлена кризою українського парламен-
таризму й у зв’язку з цим багаторічною бо-
ротьбою журналістів, громадськості та ак-
тивістів, а також дискусією серед учених, 
у який спосіб спонукати народних депута-
тів України до виконання конституційних 
приписів про особисте голосування.

Одним із таких способів пропонується 
ввести кримінальну відповідальність на-
родних депутатів України за неособисте 
голосування.

Підтвердженням цього є внесення на-
родним депутатом України Л. О. Ємцем 
законопроекту №8461, який набув широ-
кого розголосу в ЗМІ і зареєстрований у 
парламенті 8 червня 2018 року.

У цьому законопроекті пропонується 
доповнити Кримінальний кодекс України 
(далі – КК) статтею 190-1 (неособисте го-
лосування народного депутата України), 
в якій передбачено встановлення кримі-
нальної відповідальності за неособисте 
голосування народним депутатом у ви-
гляді позбавлення волі на строк від трьох 
до семи років і штрафу в розмірі 10 тис. 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян [7].

У практиці українського законотворен-
ня простежується декілька намагань за-
провадити кримінальну відповідальність 
народних депутатів за неособисте голосу-
вання.

Серед них необхідно назвати проек-
ти Закону №2064 від 6.02.2015 року (ав-
тори – народні депутати України: Юрій 
Дерев’янко (політична партія “ВОЛЯ”), 
Борислав Береза (позафракційний) і Во-
лодимир Парасюк (позафракційний) [8] та 
№6260 від 29.03.2017 року (автор Нестор 
Шуфрич (опозиційний блок) [9], які були 
зняті з розгляду Верховною Радою.

Разом з цим, 14.06.2018 року народним 
депутатом Н. І. Шуфричем внесено зако-
нопроект за №8461-1 [10], який зареєстро-
вано у Верховній Раді як альтернативний 
№8461 і за своїми положеннями є ідентич-
ним законопроекту №6260.

Однак, спосіб унормування запропоно-
ваних у проектах новел та деякі положен-
ня їхнього змісту викликають зауваження.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Вирішенню проблем кримінальної від-
повідальності народних депутатів за нео-
собисте голосування присвячено незначну 
кількість досліджень, серед яких слід ви-
ділити праці таких учених-криміналістів: 
Ю. В. Бауліна, М. А. Клименка, М. І. Мель-
ника, М. І. Хавронюка.

Більш конкретно проблемою кримі-
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нальної відповідальності народних депу-
татів за неособисте голосування займався 
М. І. Хавронюк – один із знаних у країні 
фахівців з питань кримінального та анти-
корупційного законодавства. Позиція цьо-
го вченого полягає в тому, що неособисте 
голосування народного депутата Украї-
ни охоплюється статтею 366 «Службо-
ве підроблення» Кримінального кодексу 
України: “складання, видача службовою 
особою [ч. 3 ст. 18 КК України] завідомо 
неправдивих офіційних документів [при-
мітка до ст. 358 КК України], внесення до 
офіційних документів завідомо неправди-
вих відомостей, інше підроблення офіцій-
них документів” [4, 11].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Наразі зберігається нагальна необхід-
ність наукового обґрунтування доцільнос-
ті та правомірності притягнення народ-
ного депутата України до кримінальної 
відповідальності за неособисте голосуван-
ня з огляду, насамперед, на необхідність 
узгодження з положеннями про депутат-
ську недоторканість та парламентський 
імунітет, розмежування понять злочину та 
кримінального проступку, відповідальнос-
ті можливого співучасника у скоєнні зло-
чину – народного депутата, який передає 
картку для голосування іншому народно-
му депутатові тощо.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою пропонованої увазі статті є кри-

тичний аналіз положень кримінальної ква-
ліфікації, викладених в одному з останніх, 
найбільш гучному проекті Закону №8461, 
висловлення власного погляду щодо міс-
ця злочину про неособисте голосування 
народним депутатом у системі злочинів 
Особливої частини Кримінального кодек-
су України.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Забезпечення здійснення кримінально-
правової політики у боротьбі зі злочинніс-
тю суспільно небезпечних діянь на законо-
давчому рівні полягає у криміналізації.

Однією з аксіом кримінально-правової 
доктрини є те, що криміналізація того чи 
того діяння має бути обумовлена певними 
факторами. Інколи ці фактори називають 
підставами визнання діяння кримінально 
протиправним.

Говорячи про підстави криміналізації, 
варто серед них виділити принаймні такі. 
Насамперед, таке діяння повинно мати до-
статньо високий ступінь суспільної небез-
печності. По-друге, такі діяння повинні 
бути відносно поширеними. По-третє, ці 
діяння повинні демонструвати сталу тен-
денцію до збереження їх кількості або ж 
навіть до її зростання. По-четверте, ці ді-
яння повинні бути такими, ефективна про-
тидія яким не може здійснюватися засо-
бами інших галузей права. По-п’яте, пози-
тивні соціальні наслідки від криміналіза-
ції повинні переважати чи принаймні бути 
не меншими за негативні наслідки від неї. 
По-шосте, держава повинна мати людські, 
організаційні, економічні, майнові та інші 
ресурси для протидії таким злочинам. На-
решті, по-сьоме, встановлення злочиннос-
ті такого діяння повинно підтримуватися 
суспільною свідомістю [12, с.200].

На наш погляд, виходячи з того, що у 
діях народних депутатів, які голосують за 
інших депутатів, містяться вищеназвані 
підстави для їх криміналізації, висновок 
про злочинний характер неособистого 
голосування народним депутатом, за чин-
ним КК, є правильним.

На жаль, у пояснювальній записці до 
законопроекту №8461 відсутній грунтов-
ний аналіз щодо доцільності криміналіза-
ції діянь неособистого голосування народ-
ним депутатом.

Окрім того, у запропонованому Л. О. 
Ємцем законопроекті не вдалося запобігти 
суттєвих техніко-юридичних помилок, які 
зводять нанівець перспективу його прий-
няття.

Згідно з науковими основами кваліфі-
кації злочину, кваліфікація як певний ло-
гічний процес проходить крізь певні ета-
пи, пов’язані із застосуванням злочину. 
На першому етапі з’ясовуються найбільш 
загальні ознаки діяння (суспільна небез-
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печність, протиправність, вид правопору-
шення та ін.).

На другому етапі потрібно з’ясувати 
питання про те, яким розділом КК охоп-
люється цей злочин [13, с.18].

Як зазначено вище, автор законопроек-
ту №8461 пропонує доповнити КК стат-
тею 190-1 та розмістити її у розділі VII 
«Злочини проти власності» Особливої 
частини КК, родовим об’єктом яких є сус-
пільні відносини власності, що охороня-
ються кримінальним законом [14].

Очевидно, що неособисте голосування 
народним депутатом лише опосередковано 
може спричинити шкоду власності (праву 
власності), а загроза названому об’єктові 
злочину значно звужує можливі негативні 
наслідки у результаті голосування одного 
народного депутата за іншого.

Для злочинів проти власності особливе 
значення має їх предмет, а з об’єктивного 
боку, більшість із них визначені законо-
давцем як злочини з матеріальним скла-
дом, обов’язковою ознакою яких є спри-
чинення суспільно небезпечних наслідків 
у вигляді матеріальної шкоди в певному 
розмірі відносинам власності [13, с.162].

Однак автор законопроекту не враховує 
ці особливості характеристики злочинів 
проти власності й не пояснює, яку матері-
альну шкоду можуть спричинити народні 
депутати при неособистому голосуванні.

Згідно зі статтею 12 «Класифікація 
злочинів» Загальної частини КК залежно 
від ступеня тяжкості злочини поділяються 
на злочини невеликої тяжкості, середньої 
тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочи-
ни.

Запропонована народним депутатом 
санкція статті 190-1 КК передбачає пока-
рання у вигляді позбавлення волі на строк 
від трьох до семи років і штрафу в розмірі 
10 тис. неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, що дає підстави думати 
про віднесення цього злочину до тяжких 
злочинів.

Як відомо, одним із основоположних 
принципів права, який фактично обумовив 
його виникнення, є принцип справедли-
вості. Справедливість є однією з ключових 

засад всієї системи права. Особливе місце 
посідає цей принцип в праві криміналь-
ному, де однією зі складових принципу 
справедливості виступає співмірність учи-
неного особою злочину та призначеного за 
нього покарання [14].

Думається, що такі широкі межі кри-
мінально-правової санкції у запропоно-
ваній статті (позбавлення волі на значний 
термін і штраф) не гарантують справедли-
вого призначення покарання за його вчи-
нення, а, навпаки, зумовлюють проблеми з 
реалізацією принципу справедливості.

Крім того, із санкції згаданої статті 
не зрозуміло, в якості якого покарання – 
основного чи додаткового – пропонується 
накладення штрафу.

Якщо основним видом покарання пе-
редбачено позбавлення волі, то штраф 
може бути тільки альтернативним по-
каранням, оскільки згідно із частиною 4 
ст.52 КК за один злочин може бути призна-
чене лише одне основне покарання, перед-
бачене санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини КК [15].

У такому разі між покараннями необ-
хідно застосувати сполучник «або», що ав-
тором законопроекту не передбачено.

Стосовно розміру покарання автор за-
конопроекту, на наш погляд, теж не навів 
необхідної аргументації.

Згідно із загальними принципами при-
значення покарання, сила примусу, що 
міститься в санкції кримінально-правової 
норми Особливої частини KK, має бути 
необхідною і достатньою для реалізації 
завдань, визначених у статті 1 «Завдання 
Кримінального кодексу України» KK.

Ефективність покарання залежить не 
лише і не насамперед від суворості санкції 
кримінально-правової норми, а й від спро-
можності правоохоронних органів не до-
пустити безкарності злочинних діянь.

 «Саме безкарність,— як зазначається в 
одному з науково-практичних коментарів, 
– є тим ґрунтом, на якому формується і 
поширюється правовий нігілізм у суспіль-
стві» [16].

На жаль, чинна процедура притягнення 
народного депутата України до криміналь-
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ної відповідальності є настільки формалі-
зованою, що зводить нанівець спромож-
ність правоохоронних органів не допусти-
ти безкарності злочинного діяння.

Отже, на наш погляд, законопроект 
№8461 є популістським, а в силу допуще-
них автором глибоких техніко-юридичних 
помилок – безперспективним.

Аналіз вищезазначених законопроек-
тів №2064, №6260, №8461-1 свідчить 
про більш компетентний, хоча і не без-
заперечний, підхід їх авторів до техніко-
юридичної кваліфікації та криміналізації 
діянь народних депутатів за неособисте 
голосування у Верховній Раді.

Зокрема у законопроекті №2064 запро-
поновано доповнити Розділ XVII «Злочи-
ни в сфері службової діяльності та профе-
сійної діяльності, пов’язаної із наданням 
публічних послуг» новою статтею 3653 

такого змісту:
«Стаття 3653 Невиконання народними 

депутатами України обов’язку щодо осо-
бистого голосування у Верховній Раді 
України

Невиконання народними депутатами 
України обов’язку особисто брати участь 
у голосуванні за допомогою електронної 
системи шляхом використання особистої 
картки народного депутата (її дубліката) з 
питань, що розглядаються Верховною Ра-
дою України, вчинене, у тому числі, шля-
хом використання картки іншого народ-
ного депутата України (або її дубліката) 
– карається штрафом від однієї тисячі до 
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк від двох до п’яти 
років».

У свою чергу, законопроектом №6260 
та №8461-1 передбачено доповнити стат-
тею 351-3 Розділ XV «Злочини проти ав-
торитету органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян та злочинів проти журналістів» 
Особливої частини КК у такій редакції:

“Стаття 351-3. Неособисте голосуван-
ня народного депутата України на засідан-
нях Верховної Ради України – карається 

штрафом в тисячу неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян.

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно 
– караються арештом на строк до двох ро-
ків або обмеженням волі на строк до двох 
років, або позбавленням волі на той самий 
строк”.

Спільним для трьох вказаних законо-
проектів є те, що вони розглядаються 
крізь призму злочинів у сфері службової 
та професійної діяльності, що важливо 
для визначення особливого статусу народ-
ного депутата України як прeдcтaвницької 
пoлiтичної пocaдoвої ocoби, якa нa чac 
дiї дeпутaтcькoгo мaндaтa пeрeбувaє нa 
пoлiтичнiй дeржaвнiй cлужбi [17, c. 72].

У контексті проблеми кримінальної 
відповідальності за неособисте голосуван-
ня народним депутатом слід також мати на 
увазі, що у 2014 poці був пpийнятий Зaкoн 
України «Про запобігання корупції», дiя 
якого пoшиpюєтьcя, зокрема, нa народних 
депутатів України [18].

З огляду на це, відповідальність за нео-
собисте голосування народним депутатом, 
на наш погляд, слід розглядати як зловжи-
вання владою або службовим становищем, 
що вже передбачено статтею 364 КК Укра-
їни [14].

Об’єктивний бік зловживання владою 
або службовим становищем (частина 1 
статті 364 КК України) має три обов’язкові 
ознаки: діяння – використання службовою 
особою влади чи службового становища 
всупереч інтересам служби, що полягає 
в певних діях або бездіяльності суб’єкта; 
наслідки, які полягають у завданні шкоди 
охоронюваним законом правам, свободам 
та інтересам окремих громадян, держав-
ним чи громадським інтересам, інтересам 
юридичних осіб; причиновий зв’язок між 
діянням і наслідками [13, с.513].

Всі ці ознаки притаманні для випадку 
неособистого голосування народним депу-
татом.

Відсутність хоча б однієї із зазначених 
ознак свідчить про відсутність складу зло-
чину, передбаченого ст. 364 КК України.

Зловживання владою – це вчинен-
ня службовою особою, яка постійно або 
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тимчасово виконує функції представника 
влади, умисного діяння з використанням 
своїх повноважень, якими вона наділена 
на підставі законів та інших нормативно-
правових актів, усупереч інтересам служ-
би.

Зловживання службовим станови-
щем передбачає, зазвичай, використання 
службових повноважень, пов’язаних зі 
здійсненням (реалізацією) повноважень, 
якими службова особа наділена займаною 
посадою, всупереч інтересам служби [13, 
с. 514-516].
Âèñíîâêè

Аналіз законодавства, що регулює ді-
яльність народних депутатів України у 
сфері конституційних вимог стосовно осо-
бистого ними голосування при прийнятті 
рішень законодавчим органом, показав, 
що конституційна й законодавча регламен-
тація таких вимог потребує подальшого 
розвитку і вдосконалення.

У порівнянні з іншими правовими 
основами інституту законодавчої діяль-
ності, які є досить детально розробленими 
у науці й поступово формуються на прак-
тиці, правові основи інституту забезпе-
чення особистого голосування народними 
депутатами не можна визнати достатньо 
теоретично розробленими та нормативно 
врегульованими.

Тому існує нагальна потреба внес-
ти зміни до Регламенту Верховної Ради 
України, затвердженому Законом України 
«Про Регламент Верховної Ради України» 
та прийняти окремий Закон України “Про 
внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо кримінальної відповідаль-
ності народних депутатів України за по-
рушення статті 84 Конституції України – 
неособисте голосування)”.

У цих законах необхідно детально вре-
гулювати питання накладення стягнень на 
народного депутата України за порушен-
ня вимог щодо особистого голосування, 
зокрема механізму, форм та методів його 
реалізації, а також передбачити застосу-
вання крайньої міри примусу народного 
депутата щодо особистого голосування – 
введення кримінальної відповідальності 
за порушення таких вимог.

Що ж до законопроекту №8461, вне-
сеному народним депутатом України 
Л. О. Ємцем, то він є популістським, а в 
силу допущених автором глибоких техні-
ко-юридичних помилок – не має перспек-
тиви прийняття Верховною Радою Украї-
ни.

Підтвердженням останньої тези висно-
вку свідчить той факт, що на час виходу 
у світ даної статті законопроект №8461 не 
внесений до порядку денного Верховної 
Ради України.
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У статті досліджено взаємозв’язок криміналістики та процесу доказування при розсліду-

ванні злочинів. Визначено особливу роль та значення теорії пізнання та теорії ідентифікації під 
час дослідження доказів та встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні.
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В статье исследована взаимосвязь криминалистики и процесса доказывания при расследова-

нии преступлений. Определена особая роль и значение теории познания и теории идентифика-
ции в ходе исследования доказательств и установления объективной истины в уголовном про-
изводстве.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сьогодні стрімкими темпами йде про-

цес адаптації вітчизняного законодавства 
до відповідних європейських стандартів. 
Чисельні зміни нормативно-правової бази 
зумовлюють приведення у відповідність 
наукових положень та практичних реко-
мендацій. Окрім цього, з’являються нові 
інститути в системі національного законо-
давства. Так, наприклад, 28.12.2015 року 
до Верховної Ради України було подано 
проект Закону № 3726 «Про приватну де-
тективну (розшукову) діяльність», завдяки 
чому в Україні розпочався процес станов-
лення та розвитку приватної детективної 
діяльності, центральними елементами 
якої є теорія пізнання та процес доказу-
вання (збирання та дослідження доказової 
інформації в інтересах замовника).

Криміналістика як наука зародилася в 
надрах кримінального процесу, а тому – 
допоміжна наука щодо останнього. Голов-
ним завданням кримінального процесу є 
встановлення об’єктивної істини у процесі 
розслідування злочину, а також отримання 
достовірної інформації про реальну дійс-
ність, яка мала місце при вчиненні злочину. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблемам доказування у криміналь-
ному процесі та його криміналістичному 
забезпеченню присвячені роботи бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних учених-
процесуалістів та криміналістів, зокрема: 
В. П. Бахіна, В. Д. Берназа, А. В. Іщенка, 
І. П. Красюка, С. В. Курильова, А. М. Ла-
ріна, М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, М. А. 
Погорецького, С. М. Стахівського, Ф. Н. 
Фаткуліна, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шуми-
ла та інших. Окрім цього, слід виділити 
наукові праці вчених І. Д. Андрєєва, Р. С. 
Бєлкіна, П. Д. Біленчука, А. В. Іщенка, 
О. В. Челишевої, М. П. Яблокова, які зро-
били досить вагомий внесок у гносеоло-
гічні, теоретичні та методологічні основи 
криміналістики.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Незважаючи на наявність багатьох на-

укових праць вітчизняних та зарубіжних 
учених, присвячених проблемам доказу-
вання, теоретичному та методологічному 
аспектам криміналістики, досі відсутнє 
комплексне дослідження проблеми кри-
міналістичного забезпечення доказування 
із застосуванням гносеологічного підхо-
ду крізь призму теорії пізнання та теорії 
ідентифікації.

Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження взаємо-

зв’язку криміналістики та процесу дока-
зування при розслідуванні злочинів, а та-
кож визначення особливої ролі й значення 
теорії пізнання і теорії ідентифікації під 
час дослідження доказів та встановлення 
об’єктивної істини у кримінальному про-
вадженні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
В основі будь-якої діяльності, спрямо-

ваної на дослідження (оцінку) доказової 
інформації, лежить теорія пізнання. Так, 
розслідування є пізнавальною діяльністю 
слідчого, яка спрямована на пошук, фік-
сацію, збирання, вилучення, перевірку та 
оцінку фактичних даних (інформації) про 
обставини вчинення кримінального пра-
вопорушення. Така інформація міститься 
у слідах злочину. Таким чином, діяльність 
слідчого спрямована на пошук цих слідів 
процесуальними методами і засобами. 
Вона реалізується із застосуванням систе-
ми криміналістичних методів, засобів та 
прийомів криміналістичної техніки, так-
тики і методики. Пізнавальна діяльність 
слідчого, спрямована на встановлення об-
ставин вчинення кримінального правопо-
рушення, здійснюється у формі доказуван-
ня [1, с. 202].

Саме пізнання є центральним елемен-
том як слідчої, так і криміналістичної ді-
яльності, оскільки остання грунтується 
винятково на виявленні, отриманні, фік-
сації, дослідженні та використанні фактів 
об’єктивної дійсності – доказової інфор-
мації, що має значення для кримінального 
провадження та встановлення істини. 

Пізнання у філософії діалектичного 
матеріалізму визначається як отриман-
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ня результатів істинного уявлення про 
щось, здобутгя певних знань як продукту 
суспільно-трудової і розумової діяльнос-
ті людей, що є ідеальним відтворенням 
у мовній формі об’єктивно закономір-
них зв’язків практичного перетворення 
об’єктивного світу [2, с. 448].

Основною складовою гносеології діа-
лектичного матеріалізму є теорія відбит-
тя. Здатністю відбиття у філософії діа-
лектичного матеріалізму визначено таку 
властивість матерії, коли в результаті взає-
модії матеріальні об’єкти, змінюючись під 
впливом інших, відбивають, відтворюють, 
запам’ятовують деякі особливості цього 
впливу, що зумовлює їх пізнання [3, с. 33]. 
При цьому слід зауважити, що в приро-
ді не існує абсолютно схожих між собою 
двох об’єктів матеріального світу. Дане 
положення є основою криміналістичної 
ідентифікації, яка є одним із засобів до-
казування в кримінальному судочинстві. В 
свою чергу, мета доказування збігається з 
метою кримінального судочинства та по-
лягає у встановленні істини.

Методологічною основою ідентифі-
кації як форми пізнавальної діяльності є 
закони формальної логіки, головним чи-
ном, закон тотожності та категорії матеріа-
лістичної діалектики. Згідно з цими зако-
нами:

1. Усі об’єкти, події матеріального світу 
взаємопов’язані та є нескінченним спле-
тінням зв’язків і взаємодій. Якщо відомий 
наслідок, то неважко встановити причину 
й навпаки.

2. Події та явища матеріального світу 
індивідуальні (визначені), оскільки нема 
двох речей, які були б однакові. Це фунда-
ментальне положення дозволяє знаходити 
та пізнавати реальні об’єкти, зумовлені 
практичною діяльністю людини.

3. Всі об’єкти матеріального світу пе-
ребувають у постійному русі, розвитку та 
зміні. Однак індивідуальність і визначе-
ність об’єкта передбачають його відносну 
стійкість, незмінність, тобто збереження 
характерних ознак, що дозволяють ото-
тожнити його з самим собою. Хоча ото-
тожнюваний об’єкт увесь час змінюється, 

ідентифікація його в процесі пізнання за-
галом та судово-слідчому зокрема широко 
використовується як метод [4, с. 21].

Отже, сутність криміналістичної іден-
тифікації полягає в зіставленні об’єкта і 
його відображень. Сам процес відобра-
ження обумовлений у кожному випадку 
взаємодією відбиваного об’єкта чи явища 
з навколишнім середовищем, в якому від-
бувається його відображення. 

Кримінальні процесуальні норми і кри-
міналістичні рекомендації взаємозумов-
лені. Прийоми та методи криміналістики 
повинні ґрунтуватися на загальних поло-
женнях кримінального процесу, а також 
забезпечувати процес доказування, що по-
лягає у виявленні, фіксації, збиранні, до-
слідженні (оцінці) й використанні доказів. 
У свою чергу, встановлення об’єктивної 
істини під час досудового розслідування 
неможливе без застосування криміналіс-
тичних методів, засобів та прийомів, осно-
вою яких є теорія ідентифікації.

Таким чином, можна чітко відслідку-
вати взаємозв’язок філософських складо-
вих діалектичного матеріалізму – теорії 
пізнання та теорії відбиття з теорією до-
казування у розслідуванні злочинів, яка є 
основою таких наук, як криміналістика й 
оперативно-розшукова діяльність. Окрім 
цього, теорія доказування, як було зазна-
чено вище, також є основою приватної де-
тективної діяльності, метою якої є пошук, 
збирання та фіксація інформації, розшук 
предметів, майна, людей і тварин, вста-
новлення фактів і з’ясування різних об-
ставин на замовлення замовника й згідно з 
договором про надання приватних детек-
тивних (розшукових) послуг (ч. 1 ст. 12 За-
конопроекту) [5].

Âèñíîâêè 
Таким чином, слід зазначити, що при-

йняття законних і обґрунтованих про-
цесуальних рішень можливо лише тоді, 
коли вони ґрунтуються на перевіреній та 
об’єктивно оціненій доказовій інформації, 
одержаній у відповідності до вимог чин-
ного законодавства. В основі як криміна-
лістики, так і процесу доказування лежить 
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теорія пізнання, оскільки всі засоби, ме-
тоди та прийоми, які використовуються 
слідчим і експертом-криміналістом, спря-
мовані на забезпечення їхньої пізнаваль-
ної діяльності. Якщо ж розглядати пізна-
вальну діяльність у криміналістичному ас-

пекті, то стрижнем будь-якого експертно-
криміналістичного дослідження є теорія 
ідентифікації. Саме завдяки цій теорії 
відсоток хибних результатів експертно-
криміналістичної діяльності сьогодні зве-
дений до мінімуму. 
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Îñîáëèâîñò³ òåðàïåâòè÷íî¿ ðîáîòè 
ç ïîñòòðàâìàòè÷íèìè ïðîáëåìàìè 

ìåòîäîì êàçêîòåðàï³¿
У статті обгрунтовано актуальність казкотерапії як методу діагностичного та корекцій-

ного вирішення психологічних проблем у контексті посттравматики. Узагальнено різні стилі 
казкотерапії з вирішення проблем посттравматичного характеру. Надані авторські психоко-
рекційні казки, які можуть бути використані для вирішення даної проблематики.

Ключові слова: посттравматичний стрес, казкотерапія, криза, стрес, діагностика, корек-
ція, психологічна допомога.
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ñ ïîñòòðàâìàòè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè 

ìåòîäîì ñêàçêîòåðàïèè
В статье обоснована актуальность сказкотерапии как метода диагностического и коррек-

ционного решения психологических проблем в контексте посттравматики. Обобщено разные 
стили сказкотерапии по решению проблем посттравматического характера. Представлены 
авторские психокоррекционные сказки, которые могут быть использованы для решения данной 
проблематики.

Ключевые слова: посттравматический стресс, сказкотерапия, кризис, стресс, диагности-
ка, коррекция, психологическая помощь.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Посттравматичний стрес змушуює 

людину повернутися в попередній досвід 
певної події, яка виявилася занадто трав-
матичною для її психіки. Це може бути як 
страх, так і відчуття провини, смутку, не-
захищеності, тривоги. Стрес може жити 
з людиною все життя, якщо його коріння 
знаходиться глибоко в дитинстві. А може з 
короткострокового перетворитися в трива-
лий травматичний період, коли всі думки 
і дії безпосередньо пов’язані зі спогадами 
стресової події. Усвідомлення того, що 
відбувається на даний момент, може бути 
розмитим або закритим для сприйняття 
людиною реальної ситуації на даний час. 
Людина в кризі потребує психологічної 
допомоги, підтримки, розуміння та надії 
стати знову психологічно здоровою.

Суть авторської психокорекційної каз-
ки полягає в тому, що вона є метафорич-
ним «м'яким натяком» для несвідомого 
людини на знаходження ресурсу для вихо-
ду з травми. Відображення реальної ситуа-
ції, подолання проблеми і, нарешті, «зрос-
тання вгору» є потужною трансформацією 
людини до усвідомлення і прийняття про-
блеми, а також до розуміння і знаходження 
виходу з травмуючого стану. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 

Джерелами концепції казкотерапії ста-
ли роботи А. С. Виготського, Д. Б. Елько-
ніна, дослідження і досвід Б. Бетельхейма, 
терапія історіями

Р. Гарднера, роботи Е. Фромма, Е. Бер-
на, ідеї К.-Г. Юнга і М.-Л. фон Франц, 
позитивна терапія притчами та історіями 
Н. Пезешкяна, дослідження дитячої суб-
культури М. Осоріна, роботи В. Проп-
па, ідеї Е. Романової, психотерапевтичні 
казки й ідеї А. Гнєзділова, досвід А. За-
харова, а також розробки Т. Д. Зінкевич-
Євстигнєєвої.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Аналіз наукової літератури показав, 
що є багато арт-терапевтичних методик 
для подалання проблем посттравматич-
ного характеру, але в науковій літературі, 
в тому числі психологічній, недостатньо 
практичного матеріалу, присвяченого по-
доланню посттравматичних проблем ме-
тодом казкотерапії. На даному етапі кон-
статуємо відсутність примірників автор-
ських казок з цієї проблеми у науковому 
просторі.

I. Syngaivska
PhD (Psychological sciences), Associate Professor,

Director of Academic and Scientific Institute of Psychology,
«KROK» University

K. Darenska
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The peculiarities of therapeutic work 
with post-traumatic problems by means 
of fairy tale therapy method application

The article under review substantiates the topicality of fairy tale therapy as a method of psychological 
problems diagnostic and correctional solution in the context of post-traumatism. Thus, it generalizes 
fairy tale therapy different styles as regards post-traumatic problems solution. The article offers uniquely 
designed psychocorrective fairy tales, which can be used for these issues solution. 

Key words: post-traumatic stress, fairy tale therapy, crisis, stress, diagnostics, correction, 
psychological aid.
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Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Цілі статті – здійснити психологічний 

аналіз алгоритму складання авторської 
казки. Відстежити, як казка впливає на 
несвідоме людини та відзеркалює його у 
реальному житті, а також є поштовхом для 
розв’язання психологічних проблем.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
Казкотерапія – це метод психотерапії, 

призначений для корекції душевного ста-
ну як здорової людини, так і людини з пси-
хологічними проблемами.

Казкотерапія призначена для того, щоб 
людина змогла побачити в героєві казки 
своє відображення, прожити історію разом 
з ним і знайти вихід через свого «поране-
ного цілителя». Казкотерапія дозволяє до-
сягти ефекту метаморфози, а також посла-
ти нашому несвідомому «чарівний лист», 
у котрий психолог може вплести екологіч-
ні навіювання, використовуючи м’які тех-
ніки НЛП.

Казкотерапія вже використовується в 
людській практиці з давніх-давен. Можна 
виділити чотири етапи в розвитку казкоте-
рапії.

Перший етап казкотерапії – усна на-
родна творчість. Її початок загублений у 
глибині століть, але процес усної творчос-
ті триває й донині. До народної творчості 
належать притчі, казки, байки, метафори, 
міфи, які завжди передавалися з покоління 
в покоління, несучи багатовікову мудрість 
народу.

Другий етап казкотерапії – збирання та 
дослідження казок і міфів. Їх досліджен-
ня в психологічному, глибинному аспек-
ті пов’язане з іменами К.-Г. Юнга, М.-Л. 
фон Франц, Б. Бетельхейма, В. Проппа та 
інших. Варто зазначити, що і термінологія 
психоаналізу заснована на міфах, які не-
суть прихований сенс.

Третій етап – психотехнічний. Сучас-
ні практичні підходи застосовують казку 
з метою психодіагностики і корекції осо-
бистості. Людина пише казку сама, дотри-
муючись певного алгоритму, після чого 
обговорює її з психологом. До таких казок 
можна віднести роботи казкотерапевта 

Р. М. Ткач – «Казка про життя і смерть» та 
«Повернення душі» [6].

Четвертий етап – інтеграційний, в яко-
му казка є оригінальним методом, що по-
єднує в собі різні психологічні погляди і 
методи в загальній гуманістичній парадиг-
мі. У побудові терапевтичної казки можна 
використовувати метафоричні асоціативні 
карти (МАК), наприклад, МАК «Скриня з 
минулого», зміст яких складає художнє зо-
браження травми. Людині іноді дуже важко 
озвучити проблему, яка мучить її роками, 
а показати – набагато легше. Досліджен-
ню казок присвятили себе Т. Д. Зінкевич-
Євстигнєєва, С. А. Черняєва, А. В. Гнєзді-
лов та інші [1; 2; 3].

Віра в чудеса живе всередині нашої 
душі, як її потенційна здатність. Тому 
дуже важливо створити такі умови для 
психологічної та психотерапевтичної ро-
боти, в яких ця здатність проявляється, 
посилюється і допомагає людині долати 
те, що заважає їй вирішити власну хроніч-
ну психологічну травму. Цей аспект став 
основним у створенні концепції казкоте-
рапії. Бо казкотерапія – це процес перене-
сення казкових змістів у реальність, тобто 
усвідомлення взаємозв’язку сенсу казко-
вої ситуації і казкових подій з реальним 
життям і поведінкою людини в реальних 
обставинах, об’єктивізація проблемних 
ситуацій [5].

Принципи казкотерапевтичної психо-
діагностики, корекції і розвитку близькі 
до принципів гуманістичної, позитивної 
терапії:

1) Під психодіагностикою за допомо-
гою «казкових» прийомів розуміється про-
ективна діагностика, що описує як цілісну 
картину особистості, так і окремі її проб-
лемні й потенційні елементи.

2) Під казкотерапевтичною корекцією 
розуміється систематичне посилення по-
тенціалу та творчих здібностей людини, 
за рахунок якого відбувається подолання 
проблемних елементів.

3) Казкотерапевтична корекція виклю-
чає директивну зміну негативних форм 
поведінки. Замість цього пропонується 
принцип «розширення спектру альтерна-
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тивних реакцій». Тобто людині в казковій 
формі пропонується безліч моделей пове-
дінки в різних ситуаціях і надається мож-
ливість програти, «прожити» якнайбільше 
цих моделей. Досвід показує, що чим біль-
ший у людини арсенал можливих рішень, 
моделей поведінки, тим краще вона адап-
тована до умов навколишнього світу і тим 
більше у неї ресурсу впоратися з травмою.

Останнім часом до методу казкотера-
пії тяжіє все більше фахівців: психологів, 
психотерапевтів, психіатрів, педагогів, ви-
хователів, дефектологів. 

Колективом Інституту казкотерапії 
отримані відомості про нові сфери за-
стосування методу. Казкотерапію засто-
совують не лише у дитячих дошкільних 
установах і школах, а й у центрах реабі-
літації інвалідів, воїнів АТО, виправних 
установах (для «важких» підлітків), у ви-
щих навчальних закладах. Унікальну каз-
котерапевтичну роботу з онкологічними 
хворими та іншими складними пацієнтами 
проводить Андрій Володимирович Гнєзді-
лов, який для терапевтичної мети створив 
домашній театр «Комтемук». 

Казкотерапія тісно пов’язана з арт-
терапією (терапія мистецтвом) і ігровою 
терапією, з гештальт-терапією, психосин-
тезом, тілесною терапією, психоаналізом. 
Шляхи розвитку казкотерапії припуска-
ють включення кращих елементів різних 
психологічних розробок.

У казкотерапевтичному процесі на да-
ний момент використовується п’ять видів 
казок:

- художні (авторські, народні);
- дидактичні (навчальні);
- психотерапевтичні (казки, притчі, біб-

лійні історії);
- психокорекційні (казки, історії);
- медитативні.
Загальна схема корекційної роботи 

така:
1) Психолог-консультант чи психоте-

рапевт слухає історію клієнта, звертаючи 
увагу на його настрій, характер, уподобан-
ня, ідеали, орієнтири, стосунки з близь-
кими, з соціумом, спогади про дитинство 
та інше. Чим більше психолог дізнається 

про клієнта, тим точніше він зможе асоціа-
тивно підібрати образ героя чи персонажа 
терапевтичної казки, який буде віддзерка-
лювати проблему клієнта.

2) Якщо казку пише сам клієнт, за за-
даним алгоритмом, то для психолога вона 
є діагностичною. Психолог може включа-
тися в роботу, використовуючи психосома-
тичні коуч-питання для достовірності або 
спростування наявної гіпотези про харак-
тер травми.

3) У казці повинна спостерігатися ди-
наміка подій, від знака «мінус» до знака 
«плюс», а також позитивний «хепі енд». 
Для закріплення ефекту, можна вплітати 
м’які позитивні навіювання.

4) Психолог повинен бути готовим до 
того, що клієнт поставиться до казки скеп-
тично, скаже: «Це не про мене», розпла-
четься, щиро здивується тощо, будь-яка 
реакція клієнта в цьому випадку є нор-
мальною. Незважаючи на стійкий захист, 
несвідоме вловить сигнал, який так довго 
ігнорує.

5) Психолог повинен бути готовим до 
того, що може знадобитися серія казок, де 
автором може виступати клієнт. Казка буде 
носити проективний характер, де клієнт з 
радістю буде розповідати про головного 
героя, а в переносному сенсі про себе.

6) Проживаючи сюжет казки, усвідом-
люючи труднощі героя, співпереживаючи 
йому, спостерігаючи динаміку проходжен-
ня труднощів, знаходження ресурсу, при-
йняття підтримки і допомоги від інших, 
відчуваючи емоції полегшення в фіналі 
казки, клієнт сам «витягує» себе з пробле-
ми або знецінює її значущість.

7) «Хепі енд» – механізм поштовху 
для змін, проживання травматичної історії 
очами клієнта по-іншому. Якщо зміг герой 
казки, то чому не зможе клієнт.

Для закріплюючого ефекту казки мож-
на доповнювати ритуалом або методикою, 
для того щоб включилися всі почуття лю-
дини: моторика, візуалізація тощо.

Казки конструюються відповідно до 
актуальної ситуації і подаються в меж-
ах різних прийомів: аналіз, розповідання, 
твір, переписування, малювання, поста-
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новка казок в пісочниці, робота з картами і 
багато іншого [4; 7].

Приклад авторських терапевтичних ка-
зок (автор Даренська Крістіна):

Казка «Золота дівчинка» (запит – ди-
тячі травми).

У давні могутні часи в центрі землі в 
невеликому місті жила-була незвичайна 
дівчинка, а саме золота. У неї були золоті 
кучері і золотиста шкіра, яка виблискувала 
на сонці.

Поки Золота дівчинка була маленькою, 
вона купалася у любові, увазі, але з часом 
вона стала розуміти, що не схожа на ін-
ших. Коли Золота дівчинка подоросліша-
ла і пішла в школу, ситуація не змінилася. 
Однокласники кривдили дівчинку, подру-
ги швидко втрачали до неї інтерес, а іноді 
навіть використовували в корисливих ці-
лях. Золота дівчинка була мудрою, відразу 
ж робила висновки і гордо перебувала на 
самоті. Батьки Золоту дівчинку не розумі-
ли і не звертали на неї уваги.

Час минав, Золота Дівчинка доросліша-
ла, і її життя було зовсім не солодким. За-
тяжна зима познайомила Золоту дівчинку 
з холодом і горем. Золота дівчинка спочат-
ку звинувачувала себе у всіх негараздах, а 
з часом стала плисти за течією труднощів, 
нерозуміння, самотності й відсутності лю-
бові з боку матері.

У Золотої дівчинки почали з’являтися 
комплекси, страхи, їй почали снитися 
страшні сни. Розраду Золота дівчинка 
знаходила лише в своїх мріях, ними вона 
жила. Золота дівчинка завжди бережно 
ставилася до природи, любила тварин, і 
Всесвіт вирішив їй допомогти. Він звер-
нувся до Золотої дівчинки і сказав, що 
вона вже досить доросла і може самостій-
но вирішити свої проблеми й складні жит-
тєві ситуації. Всесвіт подарував Золотій 
дівчинці Скриньку Пандори і сказав, щоб 
та наповнила її своїми бідами, переживан-
ням, горем, болем, образами, страхами, ком-
плексами. І коли Скринька Пандори буде 
наповнена, Всесвіт повернеться за нею.

Йшов час, і Золота Дівчинка старанно 
наповнювала скриньку дитячими образа-
ми, нічними кошмарами, безпричинними 

страхами, невпевненістю в своїх силах, 
комплексами, нестерпним болем. І коли 
Скринька Пандори була наповнена, Зо-
лота дівчинка звернулася до Всесвіту, і 
той миттєво з’явився. Він закрив Скринь-
ку Пандори і забрав її назавжди з собою. 
Всесвіт сказав, що тепер Золота дівчинка 
вільна від своїх страхів, і що він готовий 
виконати будь-яке її бажання. Золота ді-
вчинка побажала бути такою ж, як і всі. 
Всесвіт подумав і відповів: «Добре, Золо-
та дівчинка, ти будеш така ж, як і всі, але 
твоя душа залишиться золотою, з усіма її 
гарними якостями».

З тих пір Золота дівчинка давно подо-
рослішала, змінилася, стала впевненою в 
собі, перестала відчувати безпричинний 
страх, навчилася довіряти собі, Всесвіту, 
у неї з’явилася внутрішня впевненість у 
своїх силах, упевненість у тому, що вона 
може допомогти іншим. Тепер вона пиша-
ється своєю особливістю і несхожістю з 
іншими, адже у неї є те, що для когось зо-
всім недоступно: мудрість і золота добра 
душа.

Казка «Балерина в ніжно-рожевих 
пуантах» (запит – панічні атаки).

В одному дуже милому місті Мюнхені 
на центральній вулиці на стіні театру кра-
сувалася яскрава афіша, де в проміннях 
прожекторів, на великій сцені, кружляла 
тендітна, але впевнена в собі балерина. Її 
ніжно-рожеві пуанти, немов нічні метели-
ки, пурхали в напівтемряві.

У житті сюжет афіші виглядав дещо 
інакше. Балерина не була в собі впевне-
на, вона часто відчувала напади тривоги і 
кожен раз, коли виходила на сцену до гля-
дачів, довго збиралася, налаштовувалася, 
турбувалася, але все ж робила свою робо-
ту добре.

Сьогодні знову вивісили афішу нової 
прем’єри, й у балерини з’явилися нові 
страхи і дикі напади тривоги. Спочатку 
балерина налаштовувала своє дихання, 
щоб якось заспокоїтися, потім думала про 
щось приємне, потім знову і знову про-
кручувала в голові всі поради друзів, рід-
них, психотерапевта, але тривога й паніка 
не втікали. Балерина звикла жити в тако-
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му режимі, переживати за все на світі: за 
прем’єру, за дітей, за чоловіка, за своє май-
бутнє. Їй потрібно було все контролювати, 
і тільки тоді вона трохи заспокоювалася.

Через постійний контроль її думки за-
вжди були чимось зайняті, навіть у момент 
репетиції вона думала про все на світі. 
У неї була головна роль, і їй доводилося 
брати себе в руки, адже від неї залежав 
успіх прем’єри. На сцені заграла музика, 
з’явилося світло, потім густий дим, і вона 
– прима балерина. Сьогодні від її рухів у 
повітрі перехоплювало дух, у залі було 
чути щедрі оплески. Вона навіть на мить 
забула про все на світі, але раптом опусти-
лася завіса, і всі страхи, немов подаровані 
оплески, посипалися на неї зверху. Бале-
рина біжить у гримерку, шукає заспокій-
ливе, не знаходить його, намагається рівно 
дихати, але це їй не допомагає. Стрес зі 
смаком страху наростає, здається, що вона 
втратить зараз свідомість, і раптом її хтось 
бере за плече. Це була її подруга-режисер.

Вона обняла перелякану балерину, за-
питала, що з нею відбувається, вислухала 
і ніжним, впевненим голосом промовила: 
«Моя мила подруго, ти найталановитіша 
балерина, з якою мені доводилося пра-
цювати. Ти добра мама, вірна дружина. 
Ти щаслива людина, тобі потрібно тільки 
всього-на-всього навчитися довіряти сві-
тові, вірити в себе, не чекати від Всесвіту 
стусана. Ти повинна знати, що всього до-
брого, що у тебе є в житті, ти заслужила. І 
ніхто не може у тебе нічого забрати, тому 
що ти давно доросла, самостійна і впевне-
на в собі жінка».

Балерина посміхнулася, заспокоїлася, 
витерла мокрі блакитні очі, розпустила 
світле волосся, відчинила високі двері і 
зробила крок у тихе й спокійне життя, без 
страху і тривоги. В її серце було стільки 
любові та гармонії, що місця для паніки 
там просто не було!

З тих пір впевнена балерина з афіші в 
ніжно-рожевих пуантах зовсім схожа на 
балерину з реального життя. Вона спокій-
на, легка на підйом, їй багато в чому до-
помагає її сім’я. Контроль, страх і паніка 
залишилися в минулому, немов стара афі-

ша, поверх котрої наклеїли нову історію з 
барвистим сюжетом.

P.S .: Через наші травми народжується 
талант. Потрібно просто його не плутати зі 
страхом і тривогою, які немов туман хова-
ють його від нашої душі.

Казка: «Квиток на потяг до Краї-
ни Мрій» (запит – посттравматичний 
стрес, депресія).

Ця історія, немов дежавю, спливає в 
моїй пам’яті. Вона є певним символом, 
який несе в собі цілюще світло крізь густу 
темряву.

В одному звичайнісінькому місті, на 
звичайнісінькій вулиці, в самому зви-
чайному будинку жила-була незвичайна 
дівчина Аннабелла. З ранніх років їй до-
велося стати не тільки дорослою, але й 
самостійною. Аннабелла завжди прагнула 
до хорошого життя і старанно працювала 
над собою й своєю зовнішністю. Напевно 
тому подруги їй заздрили. В глибині душі 
Аннабелла була самотньою. Вона, що б то 
не було, вирішила стати щасливою – і їй 
це вдалося. Любов і безпеку подарував їй 
чоловік.

Одного разу в Аннабеллі прокинулася 
авантюристка, і вона купила квиток на по-
тяг до Країни Мрій. І ось вона вже стоїть 
на пероні в медово-бежевому пальті й че-
кає свій потяг. Він прийшов вчасно, Ан-
набелла зробила крок у вагон і розташу-
валася на видному місці біля вікна. Потяг 
рушив. Проїхавши кілька миль, Аннабел-
ла звернула увагу, що всі пасажири ви-
глядали якось сумно, спантеличено. Вона 
подумала про те, що їй тут не комфортно, і 
навіть хотіла зійти, але потім передумала. 
Потяг рухався до Країни Мрій і робив за-
плановані зупинки.

На одній із зупинок, яка називалася 
«Мета», в поїзд сіла бабуся. Вона була яко-
юсь розгубленою, переляканою, здавало-
ся, що вона ніби щось втратила. Аннабеллі 
захотілося її заспокоїти, вона підійшла до 
старенької, обняла її і стала розповідати 
про себе, про свою сім’ю, про свої плани, 
про своє хобі, про свою кудлату собаку, 
про красивий сад. І тоді бабуся заспокоїла-
ся і навіть посміхнулася.
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Раптом потяг знову зупинився, це була 
зупинка «Віра». В поїзд увійшла маленька 
дівчинка, вона плакала. Аннабелла запи-
тала у дівчинки, чому та одна і чому вона 
плаче? Дівчинка відповіла, що загубилася 
і не знає, де її мама. Аннабелла взяла міц-
но дівчинку за руку, і вони пішли шукати 
маму дівчинки по вагонах. Ні на секун-
ду Аннабелла не випускала руку дівчин-
ки зі своєї руки і повторювала, що мама 
обов’язково знайдеться, потрібно тільки 
в це дуже-дуже вірити і дуже-дуже цього 
хотіти. Дівчинка витерла сльози, заспо-
коїлася і раптом побачила свою маму, яка 
теж її шукала. Аннабелла була щаслива за 
дівчинку.

Тільки Аннабелла сіла на своє місце, 
як у вагон на зупинці «Образа» зайшов 
похмурий чоловік, якому все навколо не 
подобалося. Аннабелла підійшла до чоло-
віка, дала йому повітряну кульку і сказала, 
що кожен раз, коли йому щось не сподо-
бається, він може дмухнути в кульку. Це 
позбавить його і оточуючих від емоційної 
напруги. Через 10 хвилин чоловік підій-
шов до Аннабелли з надутою кулькою і 
сказав, що в ній немає більше місця для 
його невдоволення. Аннабелла взяла з рук 
чоловіка кульку і випустила її у вікно, по-
тім дістала з сумочки нову повітряну куль-
ку і вручила її похмурому чоловікові. Той 
не очікував такого повороту і посміхнувся. 
Він оцінив гумор Аннабелли.

Перед кінцевою зупинкою до Країни 
Мрій була ще одна зупинка, яка називала-
ся «Підтримка». На цій зупинці у вагон за-
йшла молода пара, хлопець з дівчиною чо-
мусь не розмовляли. Аннабелла запитала 
у дівчини, чому вона не розмовляє зі сво-
їм хлопцем, на що та відповіла, що вона 
ображена на свого хлопця, бо він думає 
тільки про себе. Тоді Аннабелла запитала 
у хлопця, чому він не розмовляє зі своєю 
дівчиною, на що він відповів, що його ді-
вчина егоїстка і зосереджена тільки на собі 
і своїх потребах. Наближалася кінцева зу-
пинка, Аннабелла дістала зі своєї сумочки 
аркуші паперу й ручки і попросила хлопця 
написати на аркуші паперу якості, за які 
він полюбив свою дівчину, а дівчину по-

просила написати ті якості, за які вона по-
любила свого хлопця. Потім вона обміняла 
листи з відповідями і вручила їх кожному. 
Від вмісту на аркуші паперу в очах моло-
дої пари заблищали сльози і вони поцілу-
валися. Аннабелла видихнула, вона собою 
пишалася, вона стільки зробила, стільком 
допомогла, багато чого зрозуміла, багато 
переоцінила.

 Після довгого відпочинку в Країні 
Мрій Аннабелла поверталася додому зов-
сім іншою людиною. У неї немов виросли 
крила за спиною. Вона знала, чого хоче, 
вона вірила в себе, вона була вільна від 
старих образ, від страху, від тривоги, від 
болю. Вона помолодшала на 10 років і 
зрозуміла, що шалено скучила за своїм 
коханим чоловіком. І поспішила до себе 
додому, в своє щасливе життя. 

P.S. Іноді потяг може бути довжиною з 
життя й у кожного потяга свій маршрут, і 
чим раніше ми в ньому наведемо лад, тим 
швидше зрозуміємо, на якій зупинці нам 
виходити.

Підсумовуючи, можна сказати, що фа-
хівець-казкотерапевт повинен бути добре 
підготовлений, щоб уміти писати різні 
види психологічних казок, уміти писати 
метафори під проблему клієнта, володіти 
майстерністю інтерпретації діагностич-
них казок, працювати з різними видами 
карток, відчувати клієнта, мати емпатичні 
здібності. 
Âèñíîâêè 

Використовуючи різні прийоми казко-
терапії, можна допомогти кожній людині 
прожити багато травмуючих ситуацій, з 
аналогами яких вона може зіткнутися в 
житті, і значно розширити її світосприй-
няття і способи взаємодії зі світом та ін-
шими людьми.

Казка виступає засобом зустрічі її слу-
хача чи читача з самим собою, бо метафо-
ра, що лежить в основі казки, є не тільки 
«чарівним дзеркалом» реального світу, але 
і його власного, прихованого, ще не усві-
домленого внутрішнього світу.

Націленість казкотерапії на вирішення 
посттравматичної проблеми людини обу-
мовлена сутністю казок, які забезпечують 
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контакт із самим собою і контакт з пробле-
мою. Казкова метафора в силу притаман-
них їй особливих властивостей виявляєть-
ся способом побудови розуміння себе, сво-
єї проблеми, способом вирішення цієї про-
блеми. У казці відсутні прямо висловлені 
рекомендації щодо засвоєння необхідних 
моделей поведінки і реагування, нових 

знань про себе. Терапія відбувається непо-
мітно, м’яко для несвідомого.

Для подальшого дослідження пробле-
ми використання терапевтичної казки в 
психологічному консультуванні з метою 
вирішення посттравматичних проблем ми 
плануємо здійснити експеримент, вклю-
чивши до вибірки людей різної статі, віку, 
роду занять.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У літературі з менеджменту стверджу-

ється, що тільки люди здатні нарощува-
ти можливості й забезпечувати розвиток 
та що не заводи, устаткування і вироб-
ничі запаси, а саме «людський капітал» 
є основою конкурентоспроможності й 
економічного зростання підприємств [1, 
с. 190]. Люди розглядаються як «страте-
гічний ресурс», використання якого ви-
магає володіння особливими методами 
кадрового менеджменту. В цьому контек-
сті розглядаються «блоки» особистості: 
спрямованість, «загальні якості» (розум, 
увага, товариськість) і таке ін. [2]. Навіть 
зазначається, що особистість має свої іма-
нентні інтереси, цілі, переконання, очіку-
вання, від міри здійснення яких залежить 
її корисність для організації [3, с. 82]. 
Зрештою виявляється, що усі ці відомості 
надаються з однією метою – максимізації 
ефективності використання людини (чи 
персоналу) [там само, с. 83.]. Насправ-
ді така постановка питання свідчить про 
приховане ставлення до людини як до 
знаряддя виробництва, інструмента, який 
можна і треба використовувати для досяг-
нення певних цілей. Це означає, що в ка-
дровому менеджменті панує ставлення до 
людини як до об’єкта, а не як до суб’єкта 
виробничого процесу (у кращому разі як 
до об’єкта, що має специфічні особливос-
ті). Такий «суб’єктно-об’єктний» підхід 
суперечить даним психологічної науки. 
У психології доведено, що людина – це 
завжди суб’єкт і що взаємодія між людь-
ми має аналізуватися з позицій підходу 
«суб’єкт-суб’єктного».

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Утилітарно-прагматичний підхід до 
людини суперечить, з одного боку, гу-
маністичному підходу, який наголошує, 

що пріоритетними для особистості як 
суб’єкта діяльності та спілкування є сво-
бода вибору, творчість і самоактуалізація. 
З іншого боку, він протирічить вимогам 
ринкової економіки, тому що конкурен-
тоздатність організації потребує насампе-
ред здатності персоналу до творчості. Як 
зауважує відомий футуролог Е. Тоффлер, 
героєм нашого часу є новатор. У сучасно-
му українському суспільстві перед люди-
ною гостро стоїть задача виживання (на-
віть просто фізичного). Вирішення цієї 
задачі вимагає пристосування робітника 
до будь-яких вимог керівництва, яке часто 
зорієнтоване на реалізацію короткостро-
кових, поточних планів в умовах еконо-
мічної і політичної непередбачуваності. 
Тенденції, характерні для світової еко-
номіки, яку Тоффлер охарактеризував як 
таку, що прискорюється, свідчать про те, 
що «виживають» лише ті організації, які 
постійно продукують щось нове і в яких 
є умови для розвитку творчого потенці-
алу особистості [4, с. 286-288]. Як пише 
А. Маслоу, творчість стала питанням на-
ціональної і міжнародної політики [5, 
с. 111]. З огляду на психологію, творчість 
– це прерогатива вільної, здатної до само-
розвитку людини; спосіб «особистісного» 
існування на противагу безособовій ді-
яльності, яка у своєму гранично очищено-
му вигляді вбиває особистість [6, с. 145]. 
Керувати процесом творчості неможли-
во, тому що психологічним механізмом 
творчості є здатність особистості долати 
бар’єр між свідомістю та підсвідомістю, 
яка є її першоджерелом. Отже, можна 
лише створювати умови для творчості, 
але «алгоритму» формування творчої осо-
бистості не існує [там само]. Як зазначає 
А. Маслоу, однією з таких умов є ство-
рення в організації певного психологічно-
го клімату. Вивчення ним організаційної 
діяльності однієї з компаній показало, 

nature of professional activity of employees; the socio-psychological peculiarities of a working team, 
the individual psychological peculiarities of separate employees.

Keywords: management, administration, psychological infl uence, methods of psychological infl u-
ence (psychological violence; persuasion; infusion; manipulation; psycholinguistic programming; imi-
tation; infection; involvement for participation).
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що високі результати її діяльності були 
обумовлені пануючою у ній атмосферою 
творчості. Як пише А. Маслоу, він не зміг 
виділити якусь одну головну причину 
продуктивної діяльності її співробітни-
ків: була присутньою загальна свобода, 
розлита в атмосфері, цілісна, глобальна, 
а не щось часткове, що робиться щовів-
торка [5, с. 91]. Творчі особистості зазви-
чай незручні для керівників. Креативни-
ми, як зазначає Маслоу, є якраз ті, які є 
джерелом занепокоєння в організації. Ці 
люди схильні поводитися дещо дивно і 
незвично; їх часто називають недисциплі-
нованими; іноді вони неточні, «ненауко-
ві», якщо виходити з вузького розуміння 
науки. Більш схильні до підпорядкування 
колеги нерідко називають їх легковаж-
ними, безвідповідальними, докоряють в 
умоглядності їхніх підходів, некритич-
ності, непостійності, зайвій емоційності. 
Але, – зауважує Маслоу, – на ранніх ста-
діях творчості необхідно дозволити собі 
бути некритичним і допускати у свою го-
лову будь-які дикі ідеї. Такі люди можуть 
вигадати поему, формулу або знайти ма-
тематичне рішення, висунути теорію або 
спланувати експеримент. Але саме вони 
є кандидатами на звільнення, тому що 
керівники зазвичай наполягають на пра-
вильному виконанні наказів і хорошому 
пристосуванні до організації, часто-густо 
зловживаючи засобами примусу або мані-
пулювання [5, с. 108-109]. 

Сподіваємося, що наданий матеріал 
розширить спектр засобів психологічного 
впливу керівників на підлеглих і сприяти-
ме вибору найбільш адекватних із них без 
шкоди для психічного здоров’я й креатив-
ного потенціалу останніх.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Наявні у психології знання щодо осо-
бливостей, психологічних механізмів, 
чинників ефективності та наслідків вико-
ристання окремих засобів ПВ в управлін-
ській діяльності мають бути узагальнені 
та систематизовані. У даній статті пред-
ставлена класифікація засобів ПВ у руслі 
феноменологічного підходу.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є узагальнення даних про 

особливості, психологічні механізми та 
наслідки використання засобів психоло-
гічного впливу в управлінській діяльності. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Психологічний вплив (далі – ПВ) лю-
дини на людину в процесі спілкування 
можна визначити як процес свідомої або 
несвідомої взаємодії, результатом якої є 
зміни в їхній психіці та поведінці. Можна 
виділити такі різновиди психологічного 
впливу, як психічне насильство (відкри-
тий примус), маніпулювання (замасковане 
психічне насильство), нейролінгвістич-
не програмування (замасковане психічне 
насильство за допомогою застосування 
спеціальних психологічних прийомів), за-
раження, наслідування, навіювання, пере-
конання та участь.

Метою свідомого (і усвідомлюваного 
його «об’єктом») відкритого психічного 
насильства є психологічна капітуляція 
особистості. Психічне насильство – це 
активне цілеспрямоване застосування 
певних прийомів, спрямованих на примус 
людини до здійснення небажаних для неї 
вчинків за умови усвідомлення людиною 
того, що від неї вимагають. Засобами ПВ 
можуть бути погрози, шантаж, образи, 
лайка, демонстрація сили та можливос-
тей, тобто залякування. Психологічним 
механізмом ефективності психічного на-
сильства є страх (втрати робочого місця, 
посади або поваги з боку оточуючих чи 
довіри керівника). Переваги цього засобу 
ПВ полягають у можливості більш-менш 
швидкого досягнення керівником (у разі 
наявності у нього сильних владних по-
вноважень) потрібного йому результату. 
Але вплив через страх має певні обме-
ження: 1) вплив через страх передбачає 
наявність ефективної системи контролю, 
яка по требує певних матеріальних та ін-
ших ви трат. Якщо така система контролю 
не на лагоджена, то підпорядковані швид-
ко нав чаються обманювати керівництво; 
2) страх блокує творчі здібності особисто-
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сті, призводить до виникнення у підлеглих 
того, що у психології називається станом 
«навченої безпорадності» й врешті-решт 
провокує стан так званого «внутрішнього 
звільнення» або «служби за розпоряджен-
ням» [7, с. 64]; 3) найбільше, чого можна 
досягти, використовуючи насильство, – 
це мінімально адекватної продуктивності 
праці; 4) як вказує Ф. Лутанс, хоча примус 
і може призвести до тимчасової покір-
ності підлеглого, він викликає небажані 
побічні ефекти – скутість, страх, помсту 
і відчуження. Це, у свою чергу, може при-
звести до незадоволеності роботою і знач-
ної плинності кадрів [8, с. 471]. 

Утім, навіть у науковому середовищі, 
де так несхвально ставляться до влади, 
яка ґрунтється на примусі, періодично 
грішать, використовуючи страх як спосіб 
впливу. «Не надрукуєшся, не виживеш» 
– цю загрозу багато професорів сприйма-
ють цілком серйозно. Навіть у тих ситуа-
ціях, де насильство не є присутнім, страх 
є поширеною причиною того, чому люди 
– свідомо або несвідомо – дозволяють на 
себе впливати таким чином. Є тонші ме-
тоди вселення страху, крім загрози звіль-
нення. Набагато частіше страх, що нага-
няється на керівника, спрямований не на 
його матеріальні інтереси, а на його само-
любство. Оскільки авторитет керівників 
тримається на повазі до їх особи, вони, 
як правило, хворобливо реагують на всякі 
приниження. Щоб уникнути надмірного 
впливу, приниження видається керівни-
кам у малих дозах: побіжне зауваження, 
що інший керівник вже впорався зі своїм 
завданням; натяк, що кандидата на посаду 
краще знайти на стороні; призначення на 
непрестижну посаду, від якої усі відмовля-
ються; виділення менш зручного кабінету 
– це лише мала частка наявних способів 
вселити в керівника страх, що він або вона 
не користуються належною повагою і їм, 
можливо, слід працювати більш напруже-
но [8, с. 470-471].

На наш погляд, використання примусу 
як засобу ПВ виправдане у таких випад-
ках: 1) якщо доведено, що низька про-
дуктивність праці обумовлена поганим 

станом дисципліни; 2) якщо ситуація екс-
тремальна і потребує негайного виконання 
прийнятих керівництвом рішень; 3) якщо 
переважна більшість підлеглих – так зва-
ні «екстернали», тобто люди, які повністю 
покладаються на керівника, добре працю-
ють лише під зовнішнім контролем і не 
бажають брати на себе відповідальність за 
будь-що. 

Психологічним механізмом ефектив-
ності маніпулятивного впливу є емоції. 
Основою маніпулювання є штучне ство-
рення умов та обставин, під тиском яких 
у людини виникають певні емоції, які 
скеровують її поведінку в потрібному для 
ініціатора впливу напрямі. Маніпулятор 
впливає на несвідоме, на емоції, без роз-
криття справжньої мети, мотивів та спосо-
бів взаємодії. Дуже часто він використовує 
не сильні, а слабкі сторони своєї жертви: її 
страхи і тривоги, заздрісність, жагу пом-
сти, ревнощі, пожадливість, марнолюб-
ство тощо. В якості універсальних вказу-
ють також мотиви позитивного характеру: 
прагнення до вдоволення, комфорту, сі-
мейного затишку, просування по службі, 
славнозвісності. Досить тонким та ефек-
тивним засобом маніпулятивного характе-
ру є використання певних соціальних схем 
– сценаріїв, які диктують його учасникам 
певні правила поводження. Сценарії – це 
стандартні загальновідомі та загально-
прийняті послідовності актів поведінки в 
певних соціальних ситуаціях, що включа-
ють мозаїку ключових подразників, які ви-
значають особливості ситуації спілкуван-
ня, тобто розподіл ролей, розстановку сце-
нарних ідентифікаторів, нагадування про 
норми та правила поведінки, очікуваної 
або забороненої. Маніпулятивний вплив 
такого роду називають конвенціонально 
орієнтованим [9]. Поняття «соціальний 
сценарій» за своїм змістом близьке до по-
няття «хронотоп» М. М. Бахтіна. Хроно-
топ, за М. М. Бахтіним, – це організацій-
ний центр сюжету літературного твору, 
просторово-часова літературна одиниця, 
яка визначає форму зв’язку часу та про-
стору в літературному творі, образ людини 
у ньому, розвиток сюжету загалом [10, с. 
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282]. Поряд з великими типологічно уста-
леними хронотопами М. М. Бахтін виділяє 
і більш дрібні: такі як хронотоп «провін-
ційне містечко», хронотоп «зустріч», хро-
нотоп «вітальня-салон» та ін. [там само].

Сценарій покликаний актуалізувати 
певні стереотипи поведінки у даній кон-
кретній ситуації, наприклад, «у кабінеті в 
керівника», «на засіданні кафедри», «у бі-
бліотеці» і таке ін. Людина, що опиняєть-
ся у таких ситуаціях, змушена грати певні 
ролі, навіть не усвідомлюючи цього.

Іншим засобом маніпулятивного впли-
ву, розрахованим переважно на осіб, здат-
них до рефлексії, є натяк. Цей засіб ПВ є 
різновидом операційно-предметного мані-
пулювання, основою якого є «керований 
умовивід», що ґрунтується на певній ког-
нітивній схемі, стандартах мислення адре-
сата маніпулятивного впливу. Натяк є пси-
хологічно безпечним для маніпулятора за-
собом ПВ, тому що адресат маніпулятив-
ного впливу фактично перебирає відпові-
дальність за свої умовиводи на себе [9].

Психологічно подібні до маніпуля-
тивних засоби та прийоми психолінгвіс-
тичного програмування. Психологічним 
механізмом у цьому випадку є створення 
«пасток для свідомості», завдяки чому від-
кривається прямий доступ до несвідомого. 
Відволікання свідомості досягається за 
допомогою найрізноманітніших прийомів 
мовного та немовного впливу й їх комбі-
нуванням. Серед них найбільш відомими 
є такі, як інформаційне перевантаження, 
«забалакування», «розрив шаблону» та ін. 
До прикладу, сутність останнього полягає 
у провокуванні в «об’єкта» впливу роз-
губленості, психологічної безпорадності 
внаслідок незвичних, неочікуваних дій з 
боку ініціатора впливу, що викликають у 
його адресата стан «ступору» і тимчасову 
нездатність чинити спротив подальшим 
впливам, які можуть бути використані для 
нав’язування йому певних алгоритмів по-
ведінки [11].

Навіювання пов’язане з некритичним 
прийняттям людиною тієї чи іншої інфор-
мації. Навіювання може здійснюватися 
як довільно, так і мимовільно, може бути 

прямим або побічним. Найважливішою 
психологічною умовою ефективності на-
віювання є відсутність раціонального 
осмислення індивідом змісту повідомлен-
ня (через авторитетність або принадли-
вість особи, яка його здійснює). Г. Лебон 
розрізняв чарівливість влади, успіху, ба-
гатства, розуму, вроди, особистості й вва-
жав, що чарівливість споріднена з гіпно-
зом [12].

Психічне зараження – це неумисна під-
свідома схильність індивіда перейматися 
емоціями інших. Психологічним механіз-
мом зараження є мимовільне відтворення 
людиною зовнішніх проявів емоційного 
стану іншої людини і тим самим – від-
творення цього стану. Свого часу один з 
дослідників ще на початку XIX століття 
зауважив, що ми думаємо не лише нашим 
мозком, але й усією нашою нервовою сис-
темою: образ захоплює одночасно як ор-
ган сприйняття, так і відповідні м’язові 
органи, що неминуче викликає в остан-
ніх певні рухи, які можуть бути зупинені 
лише енергійним зворотнім наказом [13]. 
Останнім часом це припущення знайшло 
підтвердження у факті існування так зва-
них «дзеркальних» нейронів [14]. Зара-
ження здійснюється на несвідомому рівні 
(й з боку того, хто «заражає», і з боку того, 
хто «заражається»). Вплив зараження є 
особливо відчутним у великих групах лю-
дей. 

Психічне наслідування – це більш-менш 
свідоме дотримання певних зразків або 
прикладів дій та поведінки. Велика увага 
наслідуванню приділяється у педагогіці. 

Переконання базується на логічному 
обґрунтуванні істинності якого-небудь су-
дження за допомогою аргументів [17]. Пе-
реконання – це ефективна передача своєї 
думки [8, с. 478]. Посилання на власний 
досвід, авторитет, традиції не є логічними 
доказами, хоча за звичай сприймаються як 
такі [15, с. 91]. Ефективність переконання 
певної людини залежить насамперед від 
ступеня відповідності обраної перекону-
ючим системи аргументації внутрішній 
логіці переконуваного та його системи 
цінностей. Важливою психологічною пе-
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редумовою ефективності переконання є 
довіра до того, хто переконує. Хоча пере-
конання – це чи не єдиний із засобів ПВ, 
чітко зорієнтований на апелювання до сві-
домості, воно має свої «плюси» та «міну-
си». Перевагою переконання є те, що якщо 
переконати людину вдалося, то в майбут-
ньому вона не потребуватиме зовнішнього 
контролю і буде прагнути досягти макси-
мальних результатів у своїй діяльності. В 
той же час не можна бути цілком упевне-
ним, що переконання досягло своєї мети і 
що при зміні ситуації не доведеться почи-
нати все спочатку. 

Переконання великої кількості людей 
може здійснюватися шляхом управління 
процесом взаємодії «більшості» та «мен-
шості». Вплив більшості ґрунтується на 
природному бажанні кожної людини «бути 
прийнятим» групою, бути «як усі». Вплив 
меншості, яка спочатку сприймається й 
оцінюється негативно, тому, зокрема, що 
підриває єдність групи, ґрунтується на 
таких її особливостях, як послідовність, 
згуртованість, незламність. Саме ці риси 
поведінки роблять позицію меншості чіт-
кою та виразною. Вплив меншості зростає, 
якщо меншість виявляє твердість перед за-
грозою санкцій або коли до неї приєдну-
ються нові члени групи. Вплив меншості 
падає при появі ознак її роз’єднаності, 
непослідовності, небажання дійти згоди 
з іншими в умовах відсутності загрози за-
стосування санкцій [18].

ПВ, який полягає в залученні до участі 
(наприклад, у прийнятті рішень), засно-
ваний на переведенні суб’єкта з позиції 
пасивного спостерігача в позицію актив-
ного діяча. Дослідженнями Курта Левіна 
було доведено, що люди набагато лег-
ше приймають певні погляди, змінюють 
установки, якщо вони самі беруть участь 
у їх формуванні. Під час Другої світо-
вої війни під керівництвом Курта Левіна 
був проведений соціально-психологічний 
природний експеримент щодо умов ефек-
тивності переконуючого впливу. В якості 
піддослідних виступили домогосподарки. 
Йшлося про можливість використання в 
їжу непопулярних серед американських 

домогосподарок так званих субпродуктів 
(серця, нирок, легенів тощо). Одній части-
ні домогосподарок прочитали лекцію про 
придатність м’яса цього типу для приготу-
вання їжі та необхідність його використан-
ня під час війни. Їм були надані відповід-
ні рекомендації й рецепти. В іншій групі 
домогосподарок було проведено дискусію 
з цього приводу. Виявилося, що серед до-
могосподарок, які прослухали лекцію про 
доцільність використання м’яса такого 
типу, лише 3% почали використовувати 
його реально. Серед домогосподарок, які 
взяли участь у дискусії, таких було 32% 
[16, с. 110].

Отже, переконуючий вплив виявив-
ся більш ефективним за умови активної 
участі членів групи в обговоренні даної 
проблеми. Вплив через участь оснований 
на задоволенні потреби людини у ком-
петентності, самовираженні, досягненні 
успіху. Люди взагалі не люблять, коли їм 
нав’язують свою волю або думку. 

У 40-і роки ХХ століття на одній з 
швацьких фабрик у США було проведено 
дослідження ефективності взяття участі в 
обговоренні деяких пов’язаних із вироб-
ництвом питань. Виявилося, що коли ро-
бітники брали участь в обговоренні запро-
понованих в їх роботі змін, вони чинили 
надалі менший опір цим змінам порівняно 
з тими робітниками, яких не залучали до 
участі в прийнятті рішень щодо цих змін. 
У першому випадку спостерігалися також 
більш висока продуктивність праці і мен-
ша плинність кадрів [8, с. 481]. 

Âèñíîâêè
На наш погляд, головною метою управ-

ління персоналом є не його «використан-
ня», а створення умов для оптимальної 
взаємодії вищого керівництва, керівників 
структурних підрозділів та підсистем ор-
ганізації з працюючими у ній. Така взаємо-
дія передбачає налагодження взаєморозу-
міння та взаємної підтримки керівників і 
підпорядкованих на засадах гуманізму й 
справедливості. Згода між керівником та 
підлеглими може бути досягнута за умо-
ви адекватного вибору керівником засобів 
ПВ, що передбачає врахування:
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• особливостей ситуації функціонуван-
ня організації (звичайна вона чи екстре-
мальна);

• характеру професійної діяльності 
працюючих (чи є вона у високій мірі твор-
чою, чи такою, що потребує переважно ви-
конавської дисципліни);

• соціально-психологічних особливос-
тей колективу (наскільки цей колектив 
умотивований на досягнення найвищих 

результатів діяльності);
• індивідуально-психологічних особли-

востей окремих працівників.
Керівник має розуміти психологічні 

механізми різних засобів ПВ, зважати на 
психологічні чинники їх ефективності, 
прогнозувати психологічні наслідки їх ви-
користання з огляду на можливості досяг-
нення цілей організації та розвитку осо-
бистості працівників. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Прискорення науково-технічного та 

духовного прогресу людства висуває нові 
вимоги щодо необхідності постійного са-
мовдосконалення людини як фахівця, так 
і розвиненої культурної особистості. Сьо-
годні психолого-педагогічна наука акцен-
тує увагу на активну та свідому позицію 
суб’єктів навчання у процесі ефективного 
оволодіння важливими соціальними та 
професійними компетентностями. Про-
відним чинником успішності одержання 
освіти дорослими виступає навчальна са-
моефективність особистості. 

Феномен самоефективності розгляда-
ють як психологічну категорію успіху, це 
життєва стратегія особистості яка хоче 
бути соціально адаптованою і продуктив-
ною у сучасному суспільстві. Конструкт са-
моефективності, запропонований А. Бан  ду-
рою, відноситься до уявлень людини про 
власні здібності успішно діяти у конкрет-
ній ситуації, вміння вибудовувати власну по-
ведінку, відповідно до специфічного зав  дання. 
Навчальна самоефективність є конструктом 
самосвідомості, що сприяє самонавчанню 
і формуванню потреби вчи тися впродовж 
життя. Вона є підґрунтям мотивації досяг-
нення та передумовою професійної май-
стерності. Тому, феномен навчальної са-
моефективності привертає увагу числен-
них зарубіжних і вітчизняних науковців.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженню впливу самоефектив-
ності на організаційні процеси та навчан-
ня персоналу присвячені численні робо-
ти зарубіжних та вітчизняних вчених. 
Ефек тивність навчання персоналу, вказує 
А. Бандура, залежить від його відчуття са-
моефективності. Згідно поглядів вченого, 
самоефективні співробітники мають біль-
шу ініціативу, професійну самостійність у 
розробці та генеруванні ідей, які допома-

гають поліпшити робочі процеси. Люди з 
низькою самоефективністю, зауважує А. Бан-
дура, воліють до нормативного навчання, 
яке вчить їх виконувати професійні ролі, 
що є традиційно структуровані. Співробіт-
ники з високою самоефективністю праг-
нуть до навчання, яке дозволяє їм реструк-
турувати свої ролі новаторським шляхом 
вдосконалювати звичайну практику і до-
давати нові елементи і функції до них [6]. 

Низка дослідників (Б.А. Кірк, Н.С. Шют-
те, Д.В. Хейн) вважають, що самоефективні 
працівники більш захоплені своєю працею, 
вірять, що здатні справитися з будь-якими 
робітничими проблемами, оптимістичні, 
здатні задовольнити власні потреби у рам-
ках виконання професійних ролей [4]. 

Мітіцина О.А. та Іванова Н.В. зверта-
ють увагу на взаємозв’язок між рівнем са-
моефективності у професійній діяльності 
фахівця і різноманітними характеристика-
ми його кар’єри: динаміка кар’єрних про-
сувань, особливості мотивації, що зумов-
лює кар’єрні рішення, суб’єктивне сприй-
няття фахівцем успішності своєї кар’єри 
тощо. Проведене ними емпіричне дослі-
дження виявило, що у фахівців з високим 
рівнем самоефективності у професійній 
діяльності спостерігаються кар’єрні орієн-
тації, спрямовані на підвищення власного 
професіоналізму та прагнення до само-
реалізації. При оцінці успішності кар’єри 
найбільш значущими для самоефективних 
працівників є суб’єктивні критерії, що 
відображають рівень внутрішньої задо-
воленості роботою. У той же час, для них 
не характерно бажання проявляти підпри-
ємливість і прагнення займати керівні по-
сади, слабо виражена динаміка кар’єрних 
просувань протягом трудової діяльності. 
Такі фахівці більшою мірою орієнтовані 
на надання допомоги людям, реалізацію 
своєї місії і значущих для себе цінностей. 
Вони не мають потреби у зовнішніх під-
твердженнях власного професіоналізму, 

of personnel is a necessary condition for a self-learning and self-developing company “training. The 
practical importance of the training technologies in the employees of business structures self-effi cacy 
development is emphasized.

Keywords: educational self-effi cacy of the individual, self-education, self-development, professional 
skills.
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не прагнуть до кар’єрного росту, мету сво-
єї діяльності бачать у повному розкритті 
свого потенціалу у процесі професійної 
самореалізації [5, с.124].

Богатирьова О.О. і Марцинковська Т.Д. 
вважають, що самоефектівність у сфері 
професійної діяльності здійснює систе-
моутворюючу функцію, забезпечуючи 
гнуч кість і активність у виконанні своїх 
робітничих обов’язків та побудові відно-
син з оточуючими. При цьому, самоефек-
тивність фахівця впливає на професійну 
соціалізацію, самореалізацію, освоєння 
організаційної культури [1].

Дослідженню взаємозв’язку організа-
ційної культури та самоефективності ме-
неджера присвячені роботи О.І. Бондар-
чук. Згідно її досліджень, керівники з ви-
сокою самоефективністю орієнтовані на 
прогресивні (кланову та адхократичні), а 
з низькою самоефективністю – на консер-
вативні (ієрархічну та ринкові) типи орг-
культури [2].

Кобец Н.В. вважає, що завдяки стиму-
люванню працівників до кар’єрних очі-
кувань, відбувається посилення самоефек-
тивності працівника. Дослідниця прихо-
дить висновку, що кар’єрні прагнення і 
задоволеність працею посилюють моти-
вацію до професійного навчання, самороз-
витку, впливають на відчуття начальної 
самоефективності працівника [3].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Вітчизняні та зарубіжні дослідники 
більшу увагу приділяли вивченню впливу 
самоефективності на якість виконання ви-
робничих процесів, професійну кар’єру, і 
значно менше, на ефективність навчання 
та розвитку персоналу. Однак, саме розви-
ток персоналу, здатність кожного праців-
ника до навчальної самоефективності сприяє 
виживанню та стабільній роботі організа-
цій (корпорацій) у сучасних умовах.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення результатів 

діагностики і програми підвищення на-
вчальної самоефективності працівників 
бізнес-структур.

Ìåòîäè òà ìåòîäèêè
Для досягнення поставленої мети була 

застосована авторська методика «Навчаль-
на самоефективність дорослого». Для об-
робки отриманих результатів та їх статис-
тичного аналізу використовувався метод 
кореляційного аналізу Спірмена,

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
Під навчальною самоефективністю 

особистості ми розуміємо конструкт са-
мосвідомості, що дозволяє рефлексивно 
встановити зв’язок між власною навчаль-
ною активністю (навчальними діями) і 
особистісними змінами (розвитком), що 
відбулися у процесі навчання. Ми розро-
били структурно-функціональну модель 
навчальної самоефективності дорослого 
та діагностичний опитувальник, що скла-
дається з наступних компонентів: 1) цін-
нісно-смислового (ціннісне відношення 
до освіти, готовність вирішувати особис-
тісні і професійні проблеми через нав-
чання); 2) самооціночного (суб’єктивна 
переконаність особистості у власній ре-
зультативності, навчальній здатності ви-
рішувати певний клас навчальних задач); 
3) мотиваційно-цільового (активізація 
внут рішніх і зовнішніх ресурсів для до-
сягнення особистісно-значущої навчаль-
ної цілі); 4) прогностично-рефлексивного 
(прогноз досяжності навчального резуль-
тату та якісних особистісних зміни, що 
відбулися або відбудуться у процесі на-
вчання); 5) усвідомлення відповідальності 
за результати навчання.

Для вивчення особливостей навчальної 
самоефективності представників бізнес-
структур ми провели емпіричне дослі-
дження, що включало констатувальний і 
формувальний етапи. Вибірку досліджен-
ня склали 32 представника компанії «АТБ» 
маркет та 28 працівників компанії «РУШ».

У процесі анкетування було виявлено, 
що у працівників бізнес-структур перева-
жають професійні та прагматичні смисли 
навчання. Серед особистісних смислів, 
прагнення до отримання задоволення та 
позитивних емоцій в процесі навчання, 
відзначає майже чверть опитаних. Серед 
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психологічних бар’єрів, що заважають на-
вчальній ефективності працівники бізнес-
структур виділяють нестачу часу, пробле-
ми зі сприйняттям і запам’ятовуванням 
великої кількості навчальної інформації, 
упереджені судження, страхи, що свідчить 
про необхідність проведення розвивальної 
та корекційної роботи. Потреба у навчанні 
та розвитку професіоналізму у респонден-
тів детермінована необхідністю атестації, 
бажанням кар’єрного зростання, систе-
мою стимулювання в компанії, і в меншій 
мірі - внутрішньою потребою у самороз-
витку і самовдосконаленні.

Аналіз навчальної самоефективності за 
рівнями подано у таблиці 1. 

Відповідно до таблиці краще у праців-
ників бізнес структур розвинута прогнос-
тично-рефлексивна здатність до навчання, 
відповідальність за навчання та розвиток, 
мотиваційно-цільова спрямованість. Од-
нак, такі показники як ціннісно-смислове 
відношення до навчання та впевненість у 

власній навчальній здатності потребують 
розвитку. Згідно отриманих даних мож-
на стверджувати, що навчання для пра-
цівників бізнес-структур не є важливою 
життєвою цінністю, смислом, а має лише 
значення на певний період трудової діяль-
ності. Тобто, працівники бізнес-структур 
не мають сформованого прагнення вчи-
тися впродовж життя, середньо-високий 
показник їх навчальної самоефективності, 
на наш погляд, має ситуативний характер 
і може знижуватися після зміни сфери ді-
яльності або втрати роботи.

Для підвищення рівня навчальної са-
моефективності був проведений форму-
вальний етап дослідження, де працівни-
ки бізнес-структур були розділені на дві 
групи: контрольну і експериментальну по 
19 осіб. Експериментальній групі був за-
пропонований тренінг «Навчальна самое-
фективність персоналу – необхідна умо-
ва компанії, що здійснює самонавчання і 
саморозвиток».

Шкали навчальної самоефективності та рівні Працівники
бізнес-структур

Загальна навчальна самоефективність
високий 34,21
середній 63,16
низький 2,63

Ціннісно-смислове відношення до навчання
високий 18,42
середній 78,95
низький 2,63

Впевненість у власній навчальній здатності
високий 31,57
середній 65,80
низький 2,63

Мотиваційно-цільова спрямованість у навчанні
високий 36,84
середній 63,16
низький -

Прогностично-рефлексивна здатність до навчання
високий 57,89
середній 42,11
низький -

Відповідальність за навчання та розвиток
високий 60,52
середній 36,85
низький 2,63

Таблиця 1
Показники навчальної самоефективності працівників бізнес структур (у %)
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Завдання тренінгу: а) нарощування 
навчальних компетенцій, необхідних для 
ефективного самонавчання та самоосвіти; 
б) підвищення впевненості у власній на-
вчальній здатності; в) активізація резерв-
них можливостей суб’єкту навчання.

Тренінг проходив у чотири етапи.  
Перший етап тренінгу «Цінність самоосві-
ти або чому успішні фахівці завжди навча-
ються» включав інформаційний блок, де 
учасники прослухали міні-лекцію: «Здат-
ність компанії до самонавчання і само-
розвитку - необхідна умова виживання на 
ринку» та проаналізували взаємозв’язок 
між ціннісним відношенням персоналу 
до навчання та розвитком компанії у су-
часних умовах. У процесі групового об-
говоренням притчі «Кращий художник» 
працівники компанії визначили показники 
професіоналізму та професійно-важливі 
якості. Інструментальний блок був пред-
ставлений вправами: «Життєві цінності», 
«Аналіз життєвих подій», «Складові про-
фесійного успіху»), що сприяли усвідом-
ленню власних життєвих цінностей та 
смислів, розумінню ролі освітніх подій у 
життєдіяльності працівника. Блок само-
аналізу допоміг учасникам усвідомити, до 
чого вони прагнуть у своїй професії та ви-
значити зони найближчого розвитку.

 На другому етапі тренінгу «Умови 
ефективного самонавчання персоналу» 
учасники в інформаційному блоці прослу-
хали міні-лекцію «Впевненість у власній 
навчальній здатності – умова ефективного 
самонавчання», що сприяла усвідомлен-
ню причин впевненості та невпевненос-
ті, психологічних бар’єрів, що заважають 
особистості ефективно навчатися. Вправи 
«Мої навчальні та професійні досягнен-
ня», «Підвищуємо впевненість у власних 
навчальних здібностях» (інструменталь-
ний блок) були спрямовані на підвищення 
довіри до власної навчальної здатності. 
Блок самоаналізу сприяв формуванню ви-
сновку про взаємозв’язок впевненості у 
власних навчальних здібностях і ефектив-
ністю самонавчання.

Третій етап тренінгу «Мотиваційно-
цільова складова навчальної самоефек-
тивності особистості» був орієнтований 

на відпрацювання учасниками прийомів 
ефективної самомотивації та цілепокла-
дання. Інформаційний блок складався з 
міні-лекції «Вплив навчальної мотивації 
та цілепокладання на власну навчальну 
ефективність» та групового обговорення 
притчі «Велике бажання», що сприяли 
усвідомленню ролі мотивації та цілепо-
кладання для досягнення успіхів у на-
вчанні. Вправи інструментального блоку 
(«Прагнення до навчальної цілі», «Само-
мотивація») розвивали у учасників уміння 
визначати цілі власного розвитку, сприяли 
підвищенню мотивації досягнення. Блок 
самоаналізу допоміг працівникам усвідо-
мити переваги самомотивації перед зо-
внішньою мотивацією навчання.

Четвертий етап тренінгу «Значення 
рефлексії та прогнозування у навчальній 
самоефективності персоналу» знайомив 
учасників з техніками самопрограмуван-
ня на успішний навчальний результат. 
Інформаційний блок - міні-лекція «Роль 
прогнозування і рефлексії у ефективному 
навчанні персоналу» – допоміг праців-
никам усвідомити важливість рефлексії в 
організації власної навчальної діяльнос-
ті, в проектуванні траєкторії саморозвит-
ку. Вправи «Прогнозування», «Рефлексія 
власного розвитку» – інструментальний 
блок – сприяли відпрацюванню навичок 
навчальної рефлексії, умінню проектувати 
план дій для саморозвитку. У процесі са-
моаналізу учасники відмічали, власні від-
чуття від виконаних вправ, що було важ-
ливим для них у даній роботі.

Завершувався тренінг груповою реф-
лексією, метою якої було підведення під-
сумків тренінгу, аналіз набутих компе-
тентностей, самозмін та психологічних 
новоутворень, що відбулися у процесі 
тренінгової роботи, актуалізація потреби у 
постійній самоосвіті і саморозвитку.

Для вивчення ефективності запропо-
нованого тренінгу через три місяця була 
проведена повторна діагностика працівни-
ків бізнес-структур. Зміни, що відбулися у 
контрольній та експериментальній групах 
працівників бізнес-структур після фор-
мувального експерименту представлено у 
таб лиці 2.
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Відповідно до результатів таблиці ди-
наміка змін за шкалою «Ціннісно-смис-
лового відношення до навчання» показує, 
що в контрольній групі кількість праців-
ників бізнес-структур з високим рів нем 
не змінилась, з середнім рівнем  зросла з 
73,69 % до 78,95 % та з низьким рівнем 
зменшилась на 5,26. В експериментальній 
групі кількість працівників бізнес-струк-
тур з високим рівнем зросла на 21,06 %, з 
середнім рівнем зменшилась на 21,06 % .

За шкалою «Впевненість у навчальній 
здатності» в контрольній групі кількість 
працівників бізнес-структур з високим 
рівнем зросла на 5,26%, з середнім рівнем 
та з низьким рівнем не змінилась. В експе-
риментальній групі зросла кількість пра-
цівників бізнес-структур з високим рівнем 
на 26,32 %, зменшилась з середнім рівнем 

на 26,32% .
За шкалою «Мотиваційно-цільова спря -

мованість у навчанні» в контрольній групі 
кількість працівників бізнес-струк тур з ви-
соким, середнім та низьким рівнем не змі-
нилась. В експериментальній групі зросла 
кількість працівників бізнес-структур з 
високим рівнем на 21,05 %, зменшилась 
з середнім рівнем на 15,79 % і з низьким 
рівнем на 5,26 %. 

За шкалою «Прогностично-рефлек сив -
на здатність до навчання» в контрольній 
групі кількість працівників бізнес-структур 
з високим рівнем зросла на 5,26%, з серед-
нім рівнем не змінилась та з низьким рів-
нем зменшилась на 5,26%. В експеримен-
тальній групі зросла кількість працівників 
бізнес-структур з високим рівнем на 21,06 %, 
зменшилась з середнім рівнем на 21,06 % .

Шкали Рівні 
Контрольна 

група до та після 
формувального 
експерименту

Експериментальна 
група до та після 
формувального 
експерименту

Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1 Зріз 2
Ціннісно-смислового 
відношення до навчання

високий 21,05 21,05 15,78 36,84
середній 73,69 78,95 84,22 63,16
низький 5,26 - - -

Впевненості у навчальній 
здатності

високий 26,31 31,37 21,05 47,37
середній 68,43 63,37 73,69 47,37
низький 5,26 5,26 5,26 5,26

Мотиваційно-цільової 
спрямованості у навчанні

високий 36,84 36,84 31,58 52,63
середній 63,16 63,16 63,16 47,37
низький - - 5,26 -

Прогностично-рефлексивної 
здатності до навчання

високий 42,10 47,36 42,10 63,16
середній 52,63 52,63 57,90 36,84
низький 5,26 - - -

Відповідальності за навчання 
та розвиток

високий 36,84 47,36 57,89 73,69
середній 63,16 52,63 36,84 26,31
низький - - 5,26 -

Загальної

НСЕ

високий 36,84 31,57 31,57 52,63
середній 63,17 68,42 63,17 47,37
низький 5,26 - 5,26 -

Таблиця 2
Динаміка змін, що відбулися за шкалами навчальної самоефективності 

в контрольній та експериментальній групах працівників бізнес-структур (у%)
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За шкалою «Відповідальності за на-
вчання та розвиток» в контрольній групі 
кількість працівників бізнес-структур з ви-
соким рівнем зросла з 36,84% до 47,36%, з 
середнім рівнем  зменшилась з 63,16% до 
52,63 % та з низьким рівнем не змінилась 
.В експериментальній групі кількість пра-
цівників бізнес-структур з високим рівнем 
зросла на 15,8%, зменшилась з середнім 
рівнем на 10,53% і з низьким рівнем на 
5,26 %. 

За шкалою «Загальна навчальна само-
ефективність» в контрольній групі кіль-
кість працівників бізнес-структур з ви-
соким рівнем зменшилась з 36,84 % до 
31,57 %, з середнім рівнем  зросла з 63,17% 
до 68,42% та з низьким рівнем зменши-
лась на 5,26%. В експериментальній гру-
пі кількість працівників бізнес-структур з 
високим рівнем збільшилась на 21,06 % та 
середнім рівнем на 15,80% і зменшилась з 
низьким рівнем на 5,26%. 

Відтак, динаміка змін за шкалами від-
булася майже рівномірно, однак, наймен-
ші зміни спостерігаються за шкалою «Від-
повідальності за навчання та розвиток». 

Значення t-критерію Стьюдента під-
тверджує статистично достовірну різни-
цю між показниками загальної навчальної 
самоефективності в експериментальній 
і статистично незначущі відмінності у 
контрольній групах. Результати порівнян-
ня представлені в таблиці 3.

У процесі самозвіту працівники бізнес-
структур відмічали, що «навчання сприя-
ло розумінню ролі освіти не тільки у про-
фесійному зростанні, а й загальному роз-
витку особистості», «тренінг підвищив 
впевненість  у власних навчальних здіб-
ностях», «сприяв підвищенню мотивації 
до освоєння принципово нових професій-
них компетентностей». 

Âèñíîâîê
Апробація тренінгу підвищення нав-

чальної самоефективності працівників 
біз нес-структур засвідчила його ефектив-
ність та необхідність широкого застосу-
вання в центрах навчання та розвитку пер-
соналу. 

Категорії 
дорослих

 Загальна навчальна 
самоефективність до та після 
формуючого експерименту
в експериментальній групі t

Загальна навчальна 
самоефективність до 
та після формуючого 

експерименту
в контрольній групі t

 Зріз 1 Зріз 2 Зріз 1 Зріз 2
Працівники n=19 141,83

+8,01
164,04
+7,11

2,07* 141,83
+8,59

152,61
+8,04

0,92

Таблиця 3
Середні значення показника загальної навчальної самоефективності 

працівників бізнес-структур до та після впровадження тренінгу (у балах)

Примітка. *P <0,05;– ступень достовірності різниці за t-критерію Стьюдента
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УДК 159.964.3  Î.Â. Ñòîãíèé 
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, 

âåäóùàÿ íàïðàâëåíèÿ íàððàòèâíîé ïñèõîëîãèè 
Àññîöèàöèè ãëóáèííîé ïñèõîëîãèè «Òåóðóíã»

Ñëîâî ïðîòèâ õàîñà: 
âåðáàëüíûå ïðàêòèêè â ðàáîòå 

ñ áåññîçíàòåëüíûì
В статье акцентируется роль вербальности как способа экстериоризации мыслей, ощу-

щений, опыта в структурировании бессознательного. Рассматриваются историко-культу-
рологические предпосылки к современному применению вербальных техник в инструментарии 
глубинной психологии. Методы, применяемые автором на практике, в данном исследовании 
классифицируются по принципу влияния на психику человека как психодиагностические и психо-
терапевтические.

Ключевые слова: бессознательное, структурирование, глубинная психология, вербальность, 
классификация, метод, нарратив, психодиагностика, психотерапия.

  Î.Â. Ñòîãí³é
êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê,

 âåäó÷à íàïðÿìó íàðàòèâíî¿ ïñèõîëîã³¿ 
Àñîö³àö³¿ ãëèáèííî¿ ïñèõîëîã³¿ «Òåóðóíã»

Ñëîâî ïðîòè õàîñó: 
âåðáàëüí³ ïðàêòèêè â ðîáîò³ ç íåñâ³äîìèì
У статті акцентується роль вербальності як способу екстеріоризації думок, відчуттів, 

досвіду в структуруванні несвідомого. Розглядаються історико-культурологічні передумови до 
сучасного застосування вербальних технік в інструментарії глибинної психології. Методи, що 
застосовуються автором на практиці, в даному дослідженні класифікуються за принципом 
впливу на психіку людини як психодіагностичні та психотерапевтичні.

Ключові слова: несвідоме, структурування, глибинна психологія, методологія, вербальність, 
метод, класифікація, наратив, психодіагностика, психотерапія. 

O. Stohnii
phD in philology, 

leader of the narrative psychology’s stream
in Deep psychology association «Teurung»

Word against chaos: verbal practices 
in the work with the unconscious

The article focuses on the role that the word has in structuring an unconscious person and how the 
historical and cultural prerequisites form the foundation for the diagnostic and therapeutic application 
of verbal methods in the methodological tools of deep psychology. In the article we study the history of 
the issue in religious and mythological discourses and also the functions of the verbality. 

The chosen approach can be productive in the aspect of deep psychology, as it offers a specifi c 
psychodiagnostic toolkit (associative methods, unfi nished sentences, semi-structured interviews, screen 
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Язык есть дом бытия. 
М. Хайдеггер

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Валидность сравнения бессознательно-

го с хаосом, а слова – со структурирующей 
и трансформирующей силой имеет древ-
ние культурологические предпосылки. 
Опираясь на исследования в сфере бессо-
знательного, Э. Нойманн утверждает, что 
поток коллективного содержимого мира 
поначалу приводит к хаосу (как в инди-
видууме, так и в группе), но существует 
внутренний процесс интеграции хаоса – 
индивидуация [20, с. 173]. 

Работа по интеграции хаоса, который 
представляет собой сфера бессознатель-
ного, происходит благодаря структури-
рующей функции сознания, которая с по-
мощью вербально-символических интер-
венций может экстериоризировать челове-
ческий опыт, эмоции, мысли, комплексы, 
влечения и т.д. Мысль об этом находим 
также у И. Гарина, который утверждал, что 
общая теория психического – это преж де 
всего теория языка, причем бессознатель-
ное само структурировано как язык [5]. 

Все психологические школы в боль-
шей или меньшей степени апеллируют к 
вербальности. В том числе глубинная пси-
хология постоянно использует в работе 
вербальные методы (скриботерапия, сказ-
котерапия и др.), классификация которых 
важна для расширения и уточнения диа-
гностической и терапевтической практики 
в этой области.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé

Применение вербальных методов в 
психологическом контексте связано пре-
жде всего с направлением нарративной 
психологии – в трудах М. Уайта и Д. Эп-
стона, Дж. Фридмана и Дж. Комбс, Д. Ку-

тузовой, М. Великодней и других исследо-
вателей, которые рассматривали жизнь как 
историю, повествование, в которое можно 
внести пересемантизацию через измене-
ние позиции авторства (от инфантильной 
к ответственной). 

В русле психодинамических теорий 
влиянием вербальности интересовались 
как основатели метода (З. Фрейд, К. Г. Юнг, 
Э. Нойманн, М.-Л. фон Франц), так и со-
временные ученые (А. Ферро, М. Кросс-
ли). Слово и история в этих исследованиях 
выступают структурирующим принципом 
по отношению к психической реальности 
человека.

В разработках по разнообразным вер-
бальным арт-техникам, таким как сказко-
терапия, стихотерапия, библиотерапия и 
др., также находим важные аспекты влия-
ния силы слова на содержание психики 
человека через создание и изменение ме-
тафорического повествования (И. Вачков, 
Е. Калмыкова, О. Каяшева, А. Кузнецова, 
Р. Кэррол, Н. Оганесян, Н. Рубакин).

Также в русле исследования важны ра-
боты по психологии творчества и терапии 
творчеством (У. Баер, Л. Выготский) и пси-
хологической герменевтике (Н. Чепелева), 
которые позволяют интерпретировать и 
анализировать продукт вербального твор-
чества как проявление психологического 
состояния личности.

Íåðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû

На данный момент отсутствуют ис-
черпывающие методологические труды, 
обобщающие опыт глубинной психологии 
в аспекте классификации вербальных тех-
ник в работе с бессознательными процес-
сами. Недостаточно разработанным также 
является инструментарий техники стихо-
терапии. 

therapy, automatic writing) and a psychotherapeutic apparatus (conversation, autobiographical narra-
tive, transformative written practices, fairy tale therapy and poemtherapy). The practice of working in 
these areas proves their effectiveness in terms of structuring the unconscious in dealing with emotions, 
complexes, motives, attitudes and life history.

Key words: unconscious, structuring, depth psychology, verbality, classifi cation, method, narrative, 
psychodiagnostics, psychotherapy.
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Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
В исследовании ставится цель класси-

фицировать методы диагностики и пси-
хотерапии с помощью слова и нарратива 
и проанализировать, каким образом сло-
во может оказывать структурирующий и 
трансформирующий эффект по отноше-
нию к происходящему в бессознательном 
человека, а также проследить историко-
культурологическую обусловленность 
роли вербальности в работе с психикой.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî 
ìàòåðèàëà èññëåäîâàíèÿ

В многообразии религиозных тради-
ций слово наделялось сакральной функ-
цией. Особенно отчетливо это запечатле-
но в христианском вероучении (в Еван-
гелии от Иоанна), в котором указывается 
на слово как проявление созидательной 
божественной силы, которая рассеивает 
изначальный хаос и создает миропоря-
док [19]. В других религиозных течениях 
слово также рассматривалось как особая 
сила, запечатленная в священном тексте 
и указывающая на иную, нуминозную ре-
альность. В индийской культуре слово 
соотносилось с богиней Сарасвати – по-
кровительницей наук и искусств, вопло-
щенной мудрости [1]. Особое отношение 
к слову также было присуще традициям 
даосизма, буддизма, а также египетской 
и скандинавской мифологическим тради-
циям [1; 17].

По М. Альбедиль, из древнего магико-
мифического и ритуального дискурса в 
духовных традициях проявились два типа 
отношения к слову [1, с. 204-205]: 1) не-
возможность выразить истину и высшую 
реальность в словах и 2) слово рассматри-
вается как знак и свидетель состояния вну-
треннего мира, признак постижения выс-
шей реальности, а также трансформации 
реальности внутренней. Оставляя за пер-
вой концепцией пространство нуминозной 
непознанности и духовно-религиозной на-
правленности, в исследовании отталкива-
емся от второй позиции как такой, которая 
дает предпосылки к психоструктурирова-
нию внутренней бытийности человека и 

общества с помощью вербальных методов.
Заглядывая вглубь процесса истори-

ческого развития, можно заметить тен-
денцию структурирования изначальной 
хтоники («хтонос» – Земля) как в кол-
лективном бессознательном общества, 
так и в индивидуальном бессознатель-
ном человека. Примеры из древнегрече-
ской мифологии показывают, что первые 
сверхсущества являлись порождением и 
олицетворением природы – пугающей и 
опасной, потому описывались как дисгар-
моничные, непропорциональные и враж-
дебные человеку (титаны, циклопы, химе-
ры, гидры) [12]. Со временем произошел 
переход от матриархата к патриархату, к 
верованиям в антропоморфизированных 
богов-олимпийцев и героев, побеждаю-
щих хтоничных чудовищ. Особенностя-
ми перехода являются не только внешние 
признаки схожести олимпийцев с людьми 
(антропоморфизация), но и возникшие к 
тому времени закон как структурирующая 
общественную жизнь власть и вербальные 
проявления культуры – поэзия, драма, ри-
торика и т.д. Так, из девяти муз семь связа-
ны с вербальным творчеством: Каллиопа 
(эпическая поэзия), Эвтерпа (лирическая 
поэзия), Мельпомена (трагедия), Талия 
(комедия), Эрато (любовная поэзия), По-
лигимния (гимны), Клио (история). Это 
говорит о внимании к слову и речи как к 
инструментам познания и преображения 
действительности.

С уходом от хтоничности первичный 
хаос в коллективном бессознательном на-
чал приобретать форму. Рассмотрим, ка-
кую роль в этом процессе играет возмож-
ность вербализации внутренней и внеш-
ней реальности. М. Элиаде подчеркивает 
моделирующую функцию мифа: «Благо-
даря мифу понятия реальности, значимо-
сти, трансцендентности постепенно обна-
руживают свою суть. Благодаря мифу мир 
понимается как в совершенстве организо-
ванный, разумный и значимый Космос» 
[29, с. 161]. В общекультурологическом 
контексте нарративы (повествования), по 
В. Иванову и В. Топорову, рассматривают-
ся как универсальная характеристика лю-
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бой культуры. Она аккумулирует и транс-
лирует свой опыт и системы смыслов с 
помощью нарративов, сконцентрирован-
ных в мифах, легендах, сказках, эпосе [6, 
с. 28-38]. Исходя из того, что устное на-
родное творчество передается вербальны-
ми способами, можно говорить о том, что 
и фольклор выступил фиксирующим ме-
ханизмом по отношению к исторической 
памяти и, в значительной сте пени, к чело-
веческому бессознатель ному. 

Мысль о том, что слово имеет особую 
значимость для наименования жизненного 
опыта, находим у К. Г. Юнга: он сравни-
вает неправильно данное имя опыта с по-
мещением его в тюрьму и невозможно-
стью управлять им, что приводит к дезин-
теграции личности [31, с. 147]. Базовым 
постулатом практики Ж. Лакана также 
является утверждение о том, что психи-
ческая структура неизбежно возникает у 
каждого человеческого субъекта при вза-
имодействии с языком и культурой, что 
порождает конститутивное отчуждение в 
язык как дом бытия. В своей лекции от 15 
апреля 1964 г. ученый заявил, что субъект 
определяется эффектом, производимым 
на него речью, поэтому и в основании его 
методологии лежит работа со словом [16, 
с. 21].

Проанализировав предпосылки к осо-
бой психолого-культурологической зна-
чимости вербальности в жизни человече-
ства, можно выделить разнообразие функ-
ций слова. Основными функциями слова, с 
нашей точки зрения, являются такие: ком-
муникативная (слово служит средством 
общения), информативная (слово сооб-
щает информацию о мире), номинативная 
(слово служит наименованием предмета), 
эстетическая (слово служит средством 
художественной выразительности), гно-
сеологическая (слово есть процесс и ре-
зультат миропонимания), кумулятивная 
(слово сохраняет в себе историческую 
память в виде общей языковой картины 
мира), структурирующая (слово помогает 
структурировать жизненный опыт и пси-
хические феномены). Все функции слова 
реализуются в современных практиках 

структурирования бессознательного чело-
века вербальными методами. 

Применяя в профессиональной дея-
тельности многие вербальные техники, 
черпая опыт из психодинамических под-
ходов, нарративных и арт-практик, пред-
лагаем авторскую классификацию двух 
основных групп методов: 1) практики для 
психодиагностики, 2) практики для психо-
терапии. Рассмотрим подробнее разноо-
бразные вербальные методики, ко торые 
позволяют структурировать содержание 
психики человека на разных уровнях, мо-
гут быть направлены на работу с бессозна-
тельным и использоваться в русле разра-
боток глубинной психологии. 

В аспекте психодиагностики могут 
быть названы следующие вербальные спо-
собы исследования. 

1. Метод свободных ассоциаций. 
К. Г. Юнг в «Тэвистокских лекциях» рас-
крыл способ проведения эксперимента. 
Психотерапевт читает перечень из ста хо-
рошо знакомых слов, а тестируемый дол-
жен как можно быстрее отреагировать на 
каждое произнесенное слово своим, а вре-
мя каждой реакции должно фиксироваться 
с помощью секундомера. После первого 
чтения слова-стимулы повторяются еще 
раз, и испытуемый должен воспроизвести 
свои предыдущие ответы. В некоторых 
случаях его память дает «осечку» и вос-
произведение оказывается с другим зна-
чением, либо вовсе затрудненным, именно 
эти случаи представляют особый интерес 
для исследователя. Сложности с ассоциа-
циями помогают вскрывать комплексы, 
ведь, как говорил сам К. Г. Юнг, слово 
«словно острая молния пронзает толстый 
слой персоны и попадает в темный пласт 
сознания» [30, с. 54-55]. 

Ассоциативные тесты мы используем 
в практике косвенно, поскольку провести 
абсолютно адекватный и корректный тех-
нически тест без особой измерительной 
техники представляет собой сложную за-
дачу. 

2. Метод неоконченных предложений. 
Тест Сакса – Леви (SSCT). Тест был раз-
работан в 1950-х годах и является вариа-
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цией техники словесных ассоциаций. Его 
валидность и надежность были подтверж-
дены многими эмпирическими исследо-
ваниями [3, с. 197]. Тестируемому пред-
лагается 60 незаконченных предложений, 
которые он должен дописать по своему 
усмотрению. В основе методики лежит по-
ложение о том, что, отвечая на исходный 
неоднозначный и неопределенный стимул, 
испытуемый дает информацию, касающу-
юся его собственной личности, то есть он 
проецирует себя в свои ответы. Методика 
позволяет выявить признаки внутрилич-
ностных и межличностных конфликтов, 
нарушение отношений личности, характер 
которых может затем уточняться в инди-
видуальной беседе [23]. 

Как показала наша индивидуальная и 
групповая практика работы с клиентами, в 
применении тест дает хорошие диагности-
ческие результаты. В работе с респонден-
тами удавалось выявить внутриличност-
ные конфликты и благодаря ранжирова-
нию проблематики (от несущественной до 
критической, так как для каждой группы 
предложений выводится характеристика, 
определяющая данную систему отноше-
ний как положительную, отрицательную 
или безразличную) определить степень 
необходимости помощи. 

3. Метод полуструктурированного 
интервью. Психотерапевтической прак-
тикой, придающей особое значение сло-
ву и истории, является нарративная (по-
вествовательная) психология. А. Ферро 
[25], М. Кроссли [10] – исследователи, 
строящие свою деятельность на пересе-
чении нарративной и глубинной психо-
логии. Так, М. Кроссли трансформирует 
классический вариант автобиографиче-
ской беседы и предлагает вариант полу-
структурированного интервью с такими 
магистральными темами [10, с. 117-126]: 
разделы жизни, ключевые события, значи-
мые люди, сценарий будущего, стрессы и 
проблемы, персональная идеология, жиз-
ненная тема. М. Кроссли описывает этапы 
контент-анализа нарратива [10, с. 146]: 
чтение и ознакомление, идентификация 
важных концептов, тона исследования, 

образов и тем, объединение материалов в 
последовательную историю, составление 
отчета о прохождении исследования с рас-
шифровкой и анализом результатов интер-
вьюирования. 

Метод в нашей работе стабильно дает 
продуктивные результаты – как в устном, 
так и в письменном формате. Контент-
анализ позволяет структурировать про-
исходящее во внутрипсихической реаль-
ности человека через созданный текст. 
Практика обращает особое внимание на 
восприятие клиентом собственной жизни 
как истории, что дает возможность про-
вести исследование, выявить комплексы и 
влечения, определить базовый жизненный 
сценарий.

4. Скриботерапия. В классическом по-
нимании скриботерапия – это письменное 
общение клиента с консультантом. Датой 
возникновения метода называют публика-
цию психотерапевтических писем Г. Оп-
пенгейма в 1908 г. Этот первый вариант 
дистанционной психологической помощи 
имеет и другие названия: терапия по пере-
писке, психотерапевтическая переписка, 
письменная психологическая помощь [11]. 
Письмо дает достаточно обширную психо-
диагностическую информацию: подроб-
ное изложение истории психотравмирую-
щих событий, боли, многих побудитель-
ных причин, мотивов, действий и т.д. 

Исходя из нашей практики использова-
ния метода, можно говорить о симптома-
тичности некоторых графических показа-
телей: это характер почерка, в том числе 
неровность и разные размеры букв (при 
живой переписке) или скорость реакции 
(при интернет-переписке) и т.п., дающих 
вспомогательную информацию об эмо-
цио  нальном состоянии клиента и о его 
психических свойствах. Контент-анализ 
реа лизуется как вспомогательное диагнос-
тическое средство в работе с единичным 
клиентом при продолжительной пере-
писке. 

4. Автоматическое письмо. Автомати-
ческое письмо использовалось психоло-
гами-фрейдистами и их последователями 
как метод психоанализа и самоанализа. 
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Подробно методика была изложена в кни-
ге Л. М. Лекрона «Самогипноз», в частно-
сти там указано следующее: «при опреде-
ленных условиях подсознание способно 
взять под контроль мышцы пишущей руки 
и достаточно связно изложить на бумаге 
свои собственные мысли» [15]. 

У метода много критиков и недоброже-
лателей из-за спиритуалистического кон-
текста применения [14]. В связи с этим мы 
лишь обозначим теоретическую перспек-
тиву разработки данного метода как одну 
из возможностей диагностической работы 
с бессознательным человека.

Следующий выделенный нами класси-
фикационный блок представляют вербаль-
ные практики, направленные на психокор-
рекцию и психотерапию.

1. Психотерапевтическая беседа. Бе-
седа используется в большинстве психоте-
рапевтических подходов как главный или 
сопутствующий метод. Для достижения 
терапевтической цели необходимы дей-
ствия по пересемантизации опыта [8]. В 
практике использования метода клиент 
рассказывает историю своей жизни, по-
сле чего происходит ее обсуждение в виде 
более или менее подробного детализиро-
вания. 

Как показала наша практика использо-
вания метода в групповом формате, резуль-
татом корректно проведенной беседы ста-
новится изменение видения изначальной 
истории, смещение акцентов, присвоение 
опыта – прежде всего не на рациональном, 
а на эмоциональном уровне. В некоторых 
случаях проявлялись эмоциональная абре-
акция, катарсис, саморефлексия. 

2. Автобиографический нарратив. На-
чалом индивидуальных нарративных кли-
ентских практик были разработки М. Уай-
та. Участников стимулировали к тому, 
чтоб они придавали своим проблемам 
«непосредственную внешнюю форму» и в 
процессе этого вступали в «пространство 
изменения авторства своей жизни» для 
воплощения в реальном жизненном про-
странстве альтернативных историй [24]. 
Дж. Фридман и Дж. Комбс сформирова-
ли нарративную практику так: вначале 

происходит деконструкция проблемно-
насыщенных нарративов, потом в про-
блемном нарративе находятся предпосыл-
ки, на которых может быть построена аль-
тернативная история. Дальнейшие шаги – 
развитие этой истории, структурирование 
и планирование, насыщение ее для увели-
чения шансов на реализацию [27, с. 127]. 
Сила ее влияния заключается в том, что 
помогает человеку самому взять ответ-
ственность за свою жизнь: по Н. Бардену 
и Т. К. Уильямс, умение найти подлинный, 
истинный, аутентичный голос наделяет 
возможностями, а неимение голоса как 
способа выделить определенную характе-
ристику, дать имя, лишает возможностей 
[2, с. 129]. 

В психотерапевтической деятельности 
такой подход мы используем как ресурс-
ную технику изменения аутодеструктив-
ных внутренних тенденций. Подобная 
практика работает на грани сознательного 
и бессознательного, т.к. во многом опира-
ется на рациональное восприятие и струк-
турирование жизненного нарратива.

3. Трансформационные письменные 
практики. Существуют разные виды 
письменных практик, которые могут при-
меняться непосредственно в терапевти-
ческом процессе, поэтому даем им такую 
характеристику, как «трансформацион-
ные». К основным методам вербального 
психоструктурирования относим: днев-
ники, письма, списки, кластеры, «колесо 
жизни», самоопросники, рефлексивные 
отклики и т.д. Все они обладают способ-
ностью запускать трансформации вну-
тренних процессов, раскрывать и менять 
глубинные аспекты личности. А. Про-
гофф, автор интенсивного структуриро-
ванного дневника, был одним из осново-
положников дневниковой терапии [13]. В 
настоящее время Д. Кутузова постоянно 
пополняет сайт разнообразными практи-
ками выписывания, направленными на 
эмоциональную стабилизацию и самопо-
знание [13]. 

В нашей практике чаще других ис-
пользуются дневники и письма. Дневники 
применяются в таких вариациях: дневник 
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саморефлексии – для эмоционального 
освобождения от волнующих мыслей и 
эмоций, дневник памяти – для формирова-
ния целостности образа «Я» и аккумули-
рования жизненного опыта, дневник боли 
– для исцеления психотравм прошлого и 
довлеющих психологических аспектов на-
стоящего. Известный «дневник успеха» 
мы не применяем ввиду отсутствия у него 
потенциала структурирования бессозна-
тельного, он может использоваться для 
улучшения самооценки. Разнообразные 
письма также имеют психотерапевтиче-
ский потенциал, потому что позволяют 
выписать невысказанные слова ушедшим 
близким, написать себе-ребенку в детство 
и т.д. 

4. Сказкотерапия. Исследователи вы-
деляют сказкотерапию в отдельное пси-
хотерапевтическое направление (М.-Л. 
фон Франц [26], Э. Фромм [28], М. Вач-
ков [4], О. Каяшева [9] и др.). Это метод, 
в основе которого лежит использование 
фольклорной и авторской сказки с целью 
психодиагностики и психотерапии, что 
создает интеграцию сознания личности с 
помощью метафоричности и архетипич-
ности сказки [9, с. 15-16]. Специфиче-
ские свойства метафоры обуславливают 
присущие сказочным сюжетам парадокс 
и абсурд, а мифологизм человеческого 
мышления делает сказку всегда актуаль-
ной. Это дает основания некоторым иссле-
дователям утверждать универсальность 
сказочных миров [4]. Через сказку прояв-
ляется бессознательное, структурируются 
архетипы – первобытные образы или мо-
дели, составляющие коллективное бес-
сознательное. Метод позволяет узнавать 
и менять представления человека о самом 
себе через сказочную символику, а сюже-
ты проявляют существующие и предпочи-
таемые жизненные сценарии. 

Работа в методиках сказкотерапии 
были апробированы нами в нескольких 
рабочих группах, где особенно успешно 
удалось решать вопросы личных отноше-
ний: любовных, семейных, родовых, дру-
жеских, сексуальных. Возможность пере-
писать историю становилась для клиента 

откровением и давала новые точки зрения 
на известные ситуации, так как дают воз-
можность задаться вопросами: В какой 
роли я нахожусь? Какой сюжет проживаю? 
Что я могу изменить?

5. Стихотерапия. Другим вариантом 
работы с метафорическим нарративом яв-
ляется методика стихотерапии. И. Настин 
в русле исследований по психолингвисти-
ке выделил метафорический уровень речи 
как наиболее подходящий для восстанов-
ления внутренней упорядоченности и 
цельности психики человека [18, с. 75]. 
Н. Оганесян [21] и К. Исаева [7] относи-
тельно недавно начали развивать это на-
правление, на данном же этапе методика 
находится в состоянии становления. Сти-
хотерапия активно развивается автором 
статьи с 2011 г. (работа в группах, индиви-
дуальная практика, лекции, выступления 
на телевидении, научные исследования) 
[22]. Это мягкий психологический метод 
самопознания и самоисцеления с помо-
щью слов, их созвучия и ритмики, их ме-
тафоричности и ассоциативного ряда. 

Методика имеет несколько вариантов, 
которые мы классифицируем и развиваем 
следующим образом: активная стихотера-
пия (создание собственного стихотворе-
ния по ассоциациям), пассивная стихоте-
рапия (чтение поэтических произведений 
в библиотерапевтическом аспекте), транс-
формационная стихотерапия (работа над 
имеющимися текстами для пересозидания 
или изменения деструктивных посылов 
исходника). Стихотерапия дает возмож-
ность для реализации креативных свойств 
архетипа внутреннего ребенка в человеке, 
а этот аспект может быть учтен и исполь-
зован в психотерапевтической практике 
для структурирования посылов из бессо-
знательного клиента и присвоения ему со-
зидательного потенциала по отношению к 
собственной жизни.

Âûâîäû
Таким образом, пришедшее из глубины 

традиции слово проявилось как вместили-
ще нуминозного опыта (в религии) и как 
средство структурирования изначальной 
хтоники (в мифологии). Интеграция вну-
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треннего хаоса, который представляет со-
бой сфера бессознательного, происходит 
благодаря структурирующей функции со-
знания – через слово и речь.

С помощью вербально-символических 
интервенций в бессознательное становит-
ся возможным экстериоризировать челове-
ческий опыт, эмоции, мысли, комплексы, 
влечения и т.д. Таким образом, взаимодей-
ствуя с внутренним миром человека, вер-
бальность оказывает влияние: привносит 
информацию, является средством рефлек-
сии и коммуникации, дает возможности 
для самовыражения, коррекции эмоцио-
нальных состояний, структурирования и 
модификации жизненного нарратива. 

В статье были предложены авторские 
классификации вербальных методов в ра-
боте с бессознательным, типология днев-
никовых и стихотерапевтических прак тик, 
основанные на психологической деятель-
ности в групповом и индивидуальных 

форматах. Личная практика работы в ука-
занных направлениях доказывает их эф-
фективность в плане структурирования 
бессознательного – в работе с эмоциями, 
комплексами, влечениями, установками и 
жизненной историей.

Авторская классификация вербаль-
ных методов может быть продуктивной в 
аспекте глубинной психологии, поскольку 
апеллирует ко взаимодействию конкрет-
ного психодиагностического инструмен-
тария (ассоциативные методы, неокончен-
ные предложения, полуструктурирован-
ное интервью, скриботерапия, автомати-
ческое письмо) и психотерапевтического 
аппарата (беседа, автобиографический 
нар ратив, трансформационные письмен-
ные практики, сказкотерапия и стихотера-
пия) в разных аспектах работы с бессозна-
тельным. Дальнейшие разработки будут 
касаться более детального рассмотрения 
предлагаемых аспектов.
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Ïåðåðèâàííÿ êàð’ºðè: ïîâåä³íêîâèé 
ïàòåðí ó ñòðóêòóð³ ïðîôåñ³éíî¿ 

ìîá³ëüíîñò³ îñîáèñòîñò³
У статті проаналізовано феномен переривання кар’єри як складову професійної і соціальної 

мобільності людини. Обґрунтовано необхідність зміни традиційних моделей побудови кар’єри 
в постіндустріальному (трансформаційному, кризовому) суспільстві. Показано, що переривання 
кар’єри із надзвичайної, переважно вимушеної події перетворилося в звичний спосіб побудови 
життєвого шляху. Це дієвий та ефективний інструмент реалізації власного біографічного про-
екту особистості. На основі емпіричних даних описано два важливі поведінкові феномени, що 
визначають шлях кар’єрного розвитку: патерн переривання та стабільності робочого місця. 
Сформульовано критерії виявлення професійно-мобільних осіб в організаційному консультуван-
ні. Наведено результати контент-аналізу причин звільнення з роботи, виявлено їх суб’єктивні 
наслідки. Сформульовано і обґрунтовано припущення, що розвиток кар’єрних криз, окрім інших 
суб’єктивних та об’єктивних причин, часто детермінується батьківськими кар’єрними сцена-
ріями.    

Ключові слова: кар’єра, кар’єрний шлях, переривання кар’єри, причини звільнення, професій-
на мобільність, батьківський кар’єрний сценарій. 

Í.À. Ãóðà
ïñèõîëîã-êîíñóëüòàíò, 

àñïèðàíòêà êàôåäðû ïñèõîëîãèè,
ÂÓÇ «Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Ïðåðûâàíèå êàðüåðû: ïîâåäåí÷åñêèé 
ïàòòåðí â ñòðóêòóðå ïðîôåññèîíàëüíîé 

ìîáèëüíîñòè ëè÷íîñòè
В статье проанализирован феномен прерывания карьеры как составная часть профессиональ-

ной и социальной мобильности человека. Обоснована необходимость изменения традиционных 
моделей построения карьеры в постиндустриальном кризисном обществе. Показано, что 
прерывание карьеры из чрезвычайного, преимущественно вынужденного события превратилось 
в привычный способ построения жизненного пути. Это действенный и эффективный инстру-
мент реализации собственного биографического проекта личности. На основе эмпирических 
данных описаны два важных поведенческих феномена, определяющих путь карьерного раз-
вития: паттерн прерывания и стабильности рабочего места. Сформулированы критерии 
выявления профессионально-мобильных лиц в организационном консультировании. Приведены 
результаты контент-анализа причин увольнения с работы, выявлены их субъективные по-
следствия. Сформулировано и обосновано предположение, что развитие карьерных кризисов, 
кроме других субъективных и объективных причин, часто детерминируется родительскими 
карьерными сценариями.

Ключевые слова: карьера, карьерный путь, прерывание карьеры, причины увольнения, про-
фессиональная мобильность, родительский карьерный сценарий.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Вивчення професійної мобільності 

має надзвичайну актуальність в умо-
вах сучасного динамічного суспільства: 
економічно і політично нестабільного, 
наповненого кризовими явищами й 
транс  формаційними процесами. Профе-
сійна мобільність відіграє провідну 
роль у структурі загальної соціальної 
мобільності особистості. Вона ґрунту-
ється на внутрішній здатності людини 
до кар’єрних змін. Це багатовимірний 
комплексний конструкт, споріднений з 

такими психологічними властивостями, 
як життєстійкість, толерантність до неви-
значеності, когнітивна та соціальна гнуч-
кість, стійкість до стресів тощо. Сьогодні 
професійна мобільність постає не просто 
індивідуальною здібністю або конкурент-
ною перевагою фахівця, це – необхідна 
умова адаптації до реального соціально-
економічного та організаційного серед-
овища. Проте, незважаючи на соціальну 
важливість та гостроту теми, вона все ще 
далека від свого вирішення. 

N. Gura
psychologist-counselor, 

postgraduate of the department of psychology,
«KROK» University

Carrier interruption: behavioural 
pattern in the structure of personal 

professional mobility
The research paper analyzes the phenomenon of career interruption as an integral part of a personal 

professional and social mobility. The necessity of changing traditional patterns of career building in a 
post-industrial (transformational, crisis) society is substantiated. It is shown that the career interruption 
from an extraordinary event has become a habitual way to build a life path. Changes in career 
trajectories (even those that occurred involuntarily) in most cases lead to a signifi cant improvement in 
working conditions and overall satisfaction with life. In this context, interruption is a necessary element 
of career strategy and personal self-realization.

The processing of biographical interviews (108 subjects with different career paths) allowed us to 
identify two pronounced behavioural phenomena that determine the path of career development: the 
interruption pattern and the workplace stability pattern. Each is represented in 12% of the sample. The 
career interruption pattern is characterized by the following criteria: changing jobs or positions more 
often than once every 3-4 years; a fundamental change in the type of activity during the professional 
career; career success is measured by subjective criteria; own values and goals are defi nitely given 
more priority over corporate ones.

As a result of content analysis, a classifi cation of the reasons for interrupting a career has been 
made. In most cases, a set of objective factors and subjective interpretations take place. The leading 
place among the reasons for dismissal is a feeling of professional success, realizability, usefullness 
(or lack of it). Of particular interest are the gender aspects of professional mobility: in addition to the 
obvious reasons for the suspension of professional advancement associated with childbirth, internal 
motivating factors of career development were found (the social role of the family breadwinner in men 
and interpersonal aspects of professional relationships in women). The assumption that the development 
of career crises, among other subjective and objective reasons, is often determined by parental career 
scenarios is substantiated. In general, a change in employment as a signifi cant life event is assessed 
positively and has benefi cial effects in professional self-realization and career satisfaction. It is proved 
that the experience of career movements is a condition for the most effective self-realization of the 
individual in the profession.

Keywords: career, career path, career interruption, reasons for dismissal, professional mobility, 
parental career scenario.
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Більшість досліджень кар’єри базу-
ються на класичних роботах Д. Сьюпера 
(1957), де вона постає як комбінація зміни 
соціальних ролей та послідовність етапів 
розвитку людини в основних сферах ді-
яльності [15]. В більш пізніх концепціях 
зазначена наявність кризових етапів, коли 
можлива різка зміна діяльності. Так, тео-
рія М. Вудкока і Д. Френсіса [3] відобра-
жає природні зміни спрямованості осо-
бистості (у вітчизняній психології вона 
розвинута Е. Ф. Зеєром та Е. Е. Симанюк 
[5]). С. Н. Паркінсон виділяє несприятли-
вий кар’єрний сценарій, коли професійні 
домагання співробітників не реалізуються 
[9]. Д. Осгуд описує етапи трансформації 
індивідуальних кар’єрних установок: іде-
алізовані очікування початкового етапу 
кар’єри – крах надій – приховані або явні 
виклик всьому і непокора – намір залиши-
ти справу – усвідомлення відповідальності 
і бажання змінити щось у собі – рішучість 
переходу до реальних дій – переконаність 
(активне, постійне бажання поліпшити 
справи) [цит. за 2]. А. Н. Толстая описує 
розвиток кар’єри як нелінійний складний 
процес, для якого характерні кризи, повто-
ри ланцюжка етапів у тих випадках, коли 
людям доводиться починати все спочатку 
в новій діяльності [13]. Концепція поліва-
ріативної кар’єри (D. Hall, P. Mirvis) прого-
лошує, що кар’єра людини унікальна і не-
повторна, як відбитки її пальців. Цим про-
цесом керує сама особистість, її напрямок 
може змінюватися відповідно до динаміки 
мотивації та внутрішніх критеріїв успіш-
ності кар’єри. Такий кар’єрний шлях по-
требує від працівників володіння своєрід-
ними мета-уміннями замість конкретного 
набору спеціальних навичок (найважливі-
ші з них – уміння швидко адаптуватися й 
ефективне самонавчання) [14]. Є. О. Мо-
гильовкін розглядає специфіку професій-
ного розвитку як динамічне проходження 
не єдиного, а сукупності кар’єрних циклів, 
кожен з яких складається, в свою чергу, 
з низки «міні-стадій» та чергується з ін-
тенсивними періодами перенавчання [6]. 

Д. О. Закатнов описує процес вибору, 
ово лодіння і включення до діяльності як 
не скінченний у контексті перманентної 
професіоналізації протягом усього актив-
ного життя, що передбачає постійне під-
вищення та зміну кваліфікацій [4]. Опи-
сані концепції кар’єрних процесів мають 
внутрішню логіку, що враховує можли-
вість неодноразових переривань унаслі-
док внутрішніх криз або нестабільності 
організаційного середовища. Очевидно, 
що сформульовані в умовах стабільного 
ринку праці моделі кар’єрного розвитку 
потребують уточнення в нових економіч-
них та соціальних реаліях. Це стосується 
насамперед урахування шляхів, які вклю-
чають множинність проб, повороти і пере-
ривання кар’єри.

Слід згадати, що в індустріальному сус-
пільстві потреба у побудові кар’єри була 
зведена в ранг обов’язкових (що сприяло 
звільненню індивідуальних статусів з ко-
лективних зв’язків, забезпечувало можли-
вості особистого вибору занять та соціаль-
них ролей). При цьому успіх розглядався 
як досягнення колективних цілей легалі-
зованими засобами відповідно до пану-
ючих норм. Життєвий шлях формувався 
переважно навколо однієї діяльності, що 
забезпечувала гідний соціальний статус і 
добробут. Людина, обравши професію, на-
магалася знайти організацію, у якій її пра-
ця була б затребувана та належно оцінена. 
Організація зі свого боку надавала їй під-
тримку й можливість розвитку. Таким чи-
ном, «обравши» один одного, організація і 
фахівець укладали своєрідний психологіч-
ний контракт, що передбачав гарантію за-
йнятості й можливість професійного рос-
ту з боку організації, а з боку співробітни-
ка – відданість організації. Особливістю 
розуміння кар’єри було ставлення до неї 
як організаційного проекту, що передбачає 
відповідне планування компанією профе-
сійного просування своїх співробітників 
з найбільш раціональним використанням 
наявних ресурсів.

Для постіндустріального суспіль-
ства характерна визначена свобода са-
мореалізації, активна роль особистості в 
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організації власного життя. Плюралізм 
життєвих сценаріїв породжує різні векто-
ри кар’єрного розвитку. При цьому неви-
значеність як глобальна риса суспільства 
ускладнює процес соціалізації, вимагаючи 
від індивідів самоорганізації. Кар’єра стає 
особистим біографічним проектом – інди-
відуальним конструктом реалізації люди-
ною її особистісно-професійного потен-
ціалу, елементом усвідомленої життєвої 
стратегії. Досягнення успіху обумовлено 
прагматизмом і пріоритетом індивідуаліс-
тичних цінностей. Відповідно, психоло-
гічний контракт роботодавців з працівни-
ками змінився. Працівники бачать роботу 
в конкретній організації лише як етап у 
кар’єрі. Має значення не влаштування на 
роботу як таке, а можливості кваліфіка-
ційного росту, навчання, отримання до-
свіду, соціальних зв’язків і т.п. Акцент у 
визначенні успіху зміщується із зовнішніх 
соціально-економічних критеріїв на вну-
трішні, психологічні. 

Кар’єра завжди була пов’язана з соці-
альною мобільністю, здатністю людини до 
адаптивної зміни ролей. Але саме в сучас-
ному суспільстві мобільність витупає не 
бажаною, а необхідною якістю особистос-
ті, новим виміром конкурентоспромож-
ності. Люди, котрі хоча б раз змінювали 
місце роботи, мають вищу зарплату та 
більше задоволені своїм професійним про-
суванням. Сьогодні щоб бути успішною, 
більш-менш повно реалізувати власні по-
треби й амбіції, людина змушена зміню-
вати місце роботи в середньому 3-5 разів 
[7]. Н. Сургунд описує вимоги до фахівців 
в умовах ринкових змін: легко переходити 
від одного виду праці до іншого, швидко 
освоювати нові знання і технології, кон-
структивно реагувати на переміщення, 
зумовлені організаційно-технологічними 
факторами [12].

Отже, сучасна концепція кар’єри не 
орієнтується на просування в межах однієї 
організації та навіть однієї сфери діяль-
ності. З усього вищеописаного слідують 
суттєві трансформації поведінки людини в 
соціально-професійному просторі та від-
повідні переорієнтації «ідеології» профе-

сіоналізму. Якщо раніше важливою умо-
вою кар’єрного росту виступала лояль-
ність фахівця до організації, то сьогодні 
високо цінується досвід роботи в декіль-
кох фірмах і в різних умовах. Для сучасно-
го ринку праці характерне укладання тим-
часових контрактів, неповна зайнятість 
водночас у декількох сферах діяльності, 
непередбачуваність трудових переміщень. 
Це потребує теоретико-практичного аналі-
зу нового кола проблем, відповідної адап-
тації методологічних засад організаційної 
психології, розробки нових технологій 
психологічного супроводу співробітника 
та досягнення корпоративних цілей. Не-
сподіваність і різноманітність соціально-
професійної динаміки актуалізує увагу до 
вивчення професійної мобільності.

Ìåòà äàíî¿ ïóáë³êàö³¿ – описати фе-
номен переривання кар’єри як розповсю-
джений поведінковий патерн (різновид 
побудови кар’єрного шляху, прояв профе-
сійної мобільності особистості), уточнити 
зовнішні та внутрішні причини перери-
вання кар’єри.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
³ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ.

Упродовж 2016-2018 рр. ми збирали 
дані щодо внутрішніх та зовнішніх чинни-
ків кар’єрного розвитку у дорослих осіб з 
широким спектром кар’єрних траєкторій, 
що включали досвід професійної мобіль-
ності й переривання кар’єри. Загальну ви-
бірку склали 108 працівників підприємств 
різної форми власності м. Києва та Київ-
ської області віком від 25 до 58 років (се-
редній вік складає 38,3 роки). Переважну 
частину опитаних склали особи жіночої 
статі (75 % вибірки). Стаж професійної 
діяльності опитаних – від 6 до 40 років, 
досвід зміни місця роботи – від 1 до 14 ви-
падків у біографії. Також ми долучили до 
дослідження 20 жінок, які колись плідно 
працювали, але перервали кар’єру на ко-
ристь домашнього господарювання (вік 
30-56 років). 

Для збору даних щодо характеристик 
кар’єрного розвитку і професійної мобіль-
ності ми використали глибинне інтерв’ю. 
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З’ясовували стартові умови та значущі 
події кар’єри: соціально-демографічні ха-
рактеристики, місце роботи і посаду рес-
пондента, професійний стаж, частоту змін 
кар’єрного шляху. Особливу увагу при 
цьому звертали на причини цих змін та їх 
наслідки, також розкривали факти пере-
ривання кар’єри батьками, відомі опиту-
ваному, виявляли їх суб’єктивну оцінку. 
Стосовно осіб, які працюють, аналізували 
значущі фактори кар’єрного розвитку за 
допомогою дев’яти стандартизованих діа-
гностичних опитувальників (у публікації 
представлені результати Опитувальника 
професійного самоздійснення О. Кокуна 
[8]).

Обробка біографічних даних та нарати-
вів, представлених в інтерв’ю, дозволила 
нам виділити два важливі поведінкові фе-
номени, що визначають шлях кар’єрного 
розвитку: патерн переривання та патерн 
стабільності робочого місця. Кожний 
представлений у 12 % вибірки. 

Виразний патерн переривання влас-
тивий особам, які легко змінюють роботу 
та вид діяльності, переходячи з посади на 
посаду і не затримуючись надовго на пев-
ному місці. Внутрішні причини такої пове-
дінки можуть бути різноманітні: цілеспря-
моване кар’єрне просування заздалегідь 
спрямованою траєкторією; спонтанний 
перехід на роботу, що більше відповідає 
нагальним потребам особистості, пошук 
себе і слідування внутрішньому поклику; 
навіть неусвідомлювані внутрішні потяги 
(одна з респонденток емоційно вислови-
лася з цього приводу: «Я взагалі більше 
трьох років на одному місці не працюю!»). 
Такі особи чутливо реагують на зовнішні 
фактори, пов’язані зі зміною умов праці, 
й не схильні довго терпіти умови, які їх 
не влаштовують – у такому випадку вони 
здатні кинути роботу навіть без попере-
днього пошуку варіантів працевлашту-
вання (зробити паузу в кар’єрі). Їх профе-
сійні та життєві перспективи не є трива-
лими (1-4 роки) або ж мають віддалений 
грандіозний образ-ідеал. Вони не бояться 
будь-якої праці і не обов’язково працюють 
за фахом. Часто «пробують себе» в різ-

них, кардинально відмінних діяльностях 
(швачка – інженер – викладач – продавчи-
ня – художниця), для них характерна про-
фесійна переорієнтація та перенавчання в 
зрілому віці. 

Кількісно та якісно патерн перериван-
ня кар’єри характеризується такими кри-
теріями:

- зміна роботи або посади частіше, ніж 
раз на 3-4 роки;

- одноразова або неодноразова карди-
нальна зміна роду діяльності впродовж 
професійного шляху, навчання новій про-
фесії;

- причини зміни роботи мають внутріш-
ні психологічні джерела (які суб’єктивно 
важливіші за зовнішні фактори та умови 
праці); успішність кар’єри також вимірю-
ється суб’єктивними критеріями. 

- відданість організації присутня, доки 
інтереси особистості та корпоративні цілі 
збігаються; у разі розходження власні цін-
ності й цілі однозначно пріоритетні.

Часто патерн переривання проявляєть-
ся в інших життєвих сферах (розлучення, 
переїзд в інше місто або країну тощо). 

Патерн стабільності робочого місця 
властивий працівникам, які не змінюють 
місце роботи протягом тривалого часу, 
хоча можуть змінювати посади, поступово 
збільшуючи майстерність у межах своєї 
професійної діяльності. Вони віддані ор-
ганізації, здатні поступатися власним ком-
фортом, цінностями та життєвими прин-
ципами заради загальних корпоративних 
цілей. Зміна місця роботи можлива внаслі-
док впливу нездоланих зовнішніх факто-
рів (ліквідація підприємства або вимуше-
на зміна всього способу життя) і виступає 
для людини сильним стресом. Успішність 
кар’єри вимірюється зовнішніми критері-
ями, соціально-культурними нормами та 
стереотипами. Життєві перспективи та-
ких осіб тісно поєднані з професійними і 
розраховані на тривалий період (людина 
передбачає навіть свій вихід на пенсію з 
конкретної посади). 

Найбільшу цікавість з практичного 
погляду має контент-аналіз причин звіль-
нення з роботи. Оскільки ця подія в жит-
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ті опитуваних траплялася неодноразово, 
ми зібрали пояснення стосовно 527 ви-
падків звільнення. Отримана картина до-
зволяє скласти загальне уявлення про зна-
чущі об’єктивні та суб’єктивні фактори, 
що призводять до переривання кар’єри 
(див. табл. 1). У більшості випадків пе-
реривання кар’єри мають місце комплекс 
об’єктивних причин та суб’єктивних інтер-
претацій. Окрему цікавість представляють 
гендерні аспекти професійної мобільнос-
ті: крім очевидних причин призупинення 
професійного просування, пов’язаного 
з дітонародженням, виявлені внутрішні 
спонукальні фактори кар’єрного розвитку 
(як в аспекті просування, так і призупи-
нення). Наприклад, для чоловіків таким 
виступає соціальна роль «годувальника 
родини», що актуалізує потребу високого 
заробітку і робить її провідною у прийнят-
ті кар’єрних рішень. Для жінок виявилися 

значущими міжособистісні аспекти про-
фесійних відносин: вони гостріше реагу-
ють на конфліктні стосунки з колегами або 
підлеглими, для них порівняно більш важ-
ливий сприятливий психологічний клімат 
у колективі. 

Як видно з результатів дослідження, 
суб’єктивні фактори займають вагоме 
місце серед причин звільнення з роботи, 
і провідне серед них – відчуття професій-
ного успіху, реалізованості, потрібності. 
У низці випадків (10 % спостережень) 
фахівці навіть погоджуються на нижчу 
посаду й оплату праці заради того, щоб 
займатися цікавою та потрібною діяльніс-
тю. У зв’язку з цим слід згадати позицію 
О. В. Рудюк (2012), що визначає як кри-
зові ситуації професіогенезу будь-яку не-
можливість самореалізації, самоздійснен-
ня особистості в професії. Факторами, що 
ініціюють розвиток криз, можуть стати 

Причини переривання кар’єри жінки, що 
перервали 
кар’єру 
(20 осіб)

жінки, що 
працюють
(81 особа)

чоловіки
(27 осіб)

Жіночі аспекти
заміжжя 5 11,11  –  
вагітність, народження дітей 25 23,46  –  
декретна відпустка  –  53,09  –  
дорослішання дітей 15 14,81  –  
хвороба дитини 10 6,17  –  
несприятливі стосунки з чоловіком (відсутність 
підтримки, розлучення)

 –  6,17  –  

Чоловічі аспекти
потреба “годувати родину”  –   –  37,04
тиск дружини через нестачу грошей  –   –  14,81

Міжособистісні аспекти
конфлікт з колегами чи партнерами  –  14,81  –  
службовий роман  –  3,70  –  

Конфлікт вертикальних відносин
конфлікт з керівництвом  –  12,35 11,11
протест проти жорстких та нерозумних вимог  –  9,88 14,81
невиконані обіцянки керівництва (в т.ч. стосовно 
посадового зростання)

 –  4,94 14,81

Таблиця 1 
Контент-аналіз причин звільнення з роботи (за даними глибинного інтерв’ю, %)
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Зміни на краще (без переривання кар’єри):
об’єктивні фактори:
пропозиція кращого місця, підвищення  –  13,58 18,52
більш зручні умови праці, розклад  –  2,47 3,70
більша оплата праці  –  3,70 29,63
суб’єктивні фактори
перехід на більш цікаву роботу, знаходження «своєї 
справи»

– 9,88 –

відкриття власної справи  –  8,64 22,22
Нова кваліфікація

підвищення кваліфікації, додаткова освіта  –  7,41 7,41
перенавчання  –  3,70 7,41

Негаразди роботи 
низька зарплатня або затримки зарплатні  –  4,94 18,52
незадовільні умови праці  –  4,94 11,11
великі ризики та навантаження  –  4,94 7,41
негативний досвід, професійна невдача  5  4,94 7,41
зміщення з посади, конкуренція  –  3,70 7,41
можливість офіційного працевлаштування  –  3,70  –  
Рекреаційна робота, відновлення (перехід на 
більш стабільну та спокійну роботу після краху)

– 4,94 7,41

Географічний фактор                
переїзд в іншу країну  –  14,81 14,81
переїзд в інше місто 5  4,94 25,93
близькість роботи до дому  –  2,47  –  

Вимушене переривання
ліквідація організації (закриття, банкрутство, 
реорганізація, усунення власників чи інвесторів)

10 23,46 22,22

невдалий проект, закриття бізнесу  –  6,17 14,81
зміна режиму та влади  –   –  7,41
війна  –  6,17 11,11
Внутрішньо-психологічні, особистісні фактори: 
особистий та професійний розвиток  –  11,11 29,63
бажання більшої свободи  –  2,47 14,81
бажання “йти вперед”, нові перспективи  –  9,88  –  
пошуки себе, експерименти  –  6,17 7,41
можливість навчатися новому  –  6,17  –  
“тяга до зміни місць”  –  2,47 7,41
стагнація та дезадаптація 10
розчарування в професії 15 24,69 22,22
відчуття “застою”, непотрібності  –  6,17 7,41
Стан здоров’я, хвороба 10 11,11 11,11
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професійна незатребуваність, професій-
не виключення, неможливість розвитку 
в певній трудовій сфері, незадоволеність 
професією [10]. І. В. Сингаївська (2014) 
наголошує, що професійна успішність 
визначається рівнем зреалізованості по-
ставлених цілей, що, у свою чергу, суттєво 
впливає на рівень професійної самореалі-
зації особистості, дозволяє відбутися про-
цесу самоідентифікації як професіонала 
і спонукає до подальшого професійного 
розвитку [11]. Важливо також пам’ятати, 
що оскільки професійна діяльність є про-
відною діяльністю у дорослому віці, вона 
визначає формування психологічних ново-
утворень та загальний розвиток особис-
тості (включаючи й аспекти деградації). 
Цей зв’язок детально пояснений у концеп-
ції Р. А. Ахмерова (1994), який розглядає 
біографічні кризи як форму переживання 
людиною непродуктивності свого життя. 
Основними типами біографічних криз є 
нереалізованість (суб’єктивне негативне 
переживання життєвої програми), спус-
тошеність (душевна втома і відсутність 
досягнень) та безперспективність (від-
сутність перспектив професійного росту, 
реальних планів на майбутнє). Вони мо-
жуть проявлятися в різних поєднаннях і 
ступенях виразності, супроводжуючись 
серйозними порушеннями фізичного та 
психічного здоров’я [1]. Отже, відчуття 
професійної затребуваності, що включає 
в себе, з одного боку, максимальну реа-
лізацію власних здібностей та умінь, а з 
іншого – їх суспільне визнання і підтвер-
дження, є основним рушійним фактором 
професійного розвитку та особистісного 
благополуччя. 

Результати опитування показали, що 

загалом зміна місця роботи як значуща 
життєва подія оцінюється позитивно і має 
сприятливі наслідки у професійній само-
реалізації та задоволеності кар’єрою (див. 
табл. 2).  

З наведених даних слідує, що про-
фесійна мобільність сьогодні є дієвим та 
ефективним способом реалізації власного 
біографічного проекту особистості. Зміни 
кар’єрних траєкторій (навіть такі, що від-
булися вимушено) в більшості випадків 
призводять до суттєвого поліпшення умов 
праці та загальної задоволеності життям.  

У результаті якісного аналізу даних 
глибинного інтерв’ю ми з’ясували ціка-
вий глибинний феномен. Виявилося, що 
патерн переривання має корені в батьків-
ській родині: людина немов би «наслідує» 
вік, в якому відбуваються виразні життєві 
зміни, частоту і навіть характер цих подій. 
Скоріше за все, переривання в таких роди-
нах засвоюється дитиною як шаблон пове-
дінки, один з прийнятних, ефективних спо-
собів вирішення нормативних та ненорма-
тивних життєвих криз. В індивідуальних 
історіях респондентів ми простежили 
зв’язки, що стосуються не тільки кількіс-
них параметрів переривання кар’єри, але й 
провідних причин, які змушують людину 
шукати нове місце. Серед поширених при-
кладів – спосіб побудови кар’єри (вірність 
одному роботодавцю чи перманентний по-
шук кращих умов); прийняття або непри-
йняття «жорсткої» управлінської системи, 
реакція на тиск керівництва; наслідування 
від матері до дочки ставлення до заміжжя 
як вагомої причини переривання кар’єри 
(або навпаки), тривалість періоду догляду 
за дітьми; гострота переживань з приводу 
вимушеного безробіття; тенденція «шука-

Складові задоволеності працею
зарплатня умови 

роботи
посада можливості 

розвитку
цікавість 
до роботи

колектив, 
керівництво

краще 64,81 61,11 55,56 60,19 17,59 22,22
нейтрально 16,67 33,33 35,19 37,96 75,00 69,44
гірше 18,52 5,56 9,26 1,85 7,41 8,33

Таблиця 2
Наслідки зміни кар’єрної траєкторії: суб’єктивна оцінка (108 осіб, %)
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ти себе», своє призначення; прагнення до 
освіти і самоосвіти тощо. Отже, на певно-
му етапі життєвого шляху доросла людина 
своєрідно повторює події біографії одно-
го або обох батьків. Стосовно кар’єри, це 
також проявляється у висоті «кар’єрної 
стелі», а також через вибір характеру ді-
яльності: від безпосереднього наслідуван-
ня професії до більш тонких проявів – як, 
наприклад, перехід з роботи в організації 
до самозайнятості. 

Приклад: учасник дослідження Сер-
гій (59 років) замолоду робив вдалу вій-
ськову кар’єру, яку перервав у 35 років 
через зміну владного режиму в країні. В 
наступні сім років спробував та покинув 
п’ять різноманітних професій, у тому чис-
лі підприємницьку діяльність. У віці 41 
року перенавчився та працював маркето-
логом, змінюючи одна за одною декілька 
компаній (тривалість роботи на одному 
місці від 0,5 до 5 років), останні два роки 
успішно проводить бізнес-тренінги. При 
порівнянні біографій респондента та бать-
ків має місце безпосереднє повторювання 
професійної траєкторії в родині: за першу 
професію обрав діяльність батька (вій-
ськовий), у зрілому віці також повторює 
діяльність матері та батька (викладання). 
При цьому в інтерв’ю Сергій зазначає гли-
боку ображеність обох батьків несправед-
ливістю розподілу благ та посад на роботі, 
тим, що їх «обійшли», «змістили», вони 
не отримали бажаного (в цьому випад-
ку важливий не стільки сам факт, скіль-
ки його інтерпретація та важливість для 
суб’єкта). Родинний сценарій проявився 
через надвиразне прагнення до матері-
альної забезпеченості: «потрібні гроші, 
більша зарплатня», що очевидно, має 
невротично-компенсаторний характер. 
Ризикована поведінка у пошуку багатства, 
сумнівні операції призвели до фінансо-
вого і соціального краху («мало не сів до 
тюрми»).  Важливо, що віковий проміжок 
описаної події збігається з кар’єрною по-
разкою батька – 40 років. Стосовно впливу 
родинного фактору на ці події, зазначає-
мо характерне «неприйняття системи» з 
боку матері. Загалом термін кар’єрних пе-

реміщень та професійних криз збігається з 
таким у батьків (36 років – батько так само 
покинув службу в армії; 58-59 – матір ста-
ла викладачем, що збігається з початком 
викладацької діяльності опитуваного). В 
процесі консультації відбулося розкриття 
неусвідомлюваних деструктивних сцена-
ріїв та поведінкових шаблонів, засвоєних 
у батьківській родині, що мало позитив-
ний психологічний ефект – підвищилася 
задоволеність власною кар’єрою, знизи-
лися симптоми стресу.     

Таким чином, дослідження сімейної 
біографії дає організаційному психологу 
нові можливості для прогнозу поведінки 
працівника та надання йому адресних ре-
комендацій у ситуаціях професійних криз. 
При організації подібного інтерв’ю слід 
звертати увагу на такі моменти:

- кількість відомих суб’єкту фактів пе-
реривання кар’єри у батьків та вік, в якому 
вони відбуваються;

- причини зміни діяльності та місця ро-
боти батьків, їх повторюваність (додатко-
во аналізуємо формування життєвого сце-
нарію в континуумі моделі «переможець 
– переможений»);

- ставлення респондента до цих подій 
(береться до уваги як вербальна, так і не-
вербальна інформація).

Описані спостереження підтверджені 
аналізом закономірностей на рівні вибір-
ки. На наступному етапі дослідження були 
виділені три дослідницькі групи з різним 
рівнем професійної мобільності: схильні 
до змін (15 осіб), схильні до стабільності 
(15 осіб) та проміжна група (30 осіб). По-
рівняльний аналіз груп осіб з яскравою ви-
разністю патерну переривання та патерну 
стабільності кар’єри (в якості критерію 
виступав U-критерій Манна-Уітні) пока-
зав, що в групі с високою професійною 
мобільністю зосереджена найбільша кіль-
кість осіб з високими показниками задово-
леності кар’єрою. Поряд з цим, тут мають 
найвищу представленість випадки край-
нього незадоволення власною кар’єрою  
– це штовхає людину до активних пошу-
ків кращого робочого місця. Одержані ре-
зультати свідчать, що рівень задоволеності 
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кар’єрою є вагомим фактором професійної 
мобільності. Але цей вплив не є простим 
або прямим, тому за допомогою традицій-
них статистичних методів його важко ви-
явити.

Загальний рівень професійного само-
здійснення в мобільній групі значуще пе-
ревищує відповідні показники в проміж-
ній (р = 0,002) та стабільній групах (р = 
0,004). Отже, досвід кар’єрних переміщень 
виступає запорукою найбільш ефективної 
самореалізації особистості в професії. Це 
проявляється в низці складових: потребі 
у професійному вдосконаленні, постійній 
постановці нових цілей та їхньому до-
сягненні; побудові проекту власного про-
фесійного розвитку; розкритті особистого 
потенціалу і здібностей у професії; визна-
нні досягнень фахівця професійним това-
риством, використання його знань, досві-
ду й здобутків іншими фахівцями.

Âèñíîâêè
Переривання кар’єри, яке ще десяти-

ліття тому було надзвичайною, переважно 
вимушеною подією, стало звичним спосо-
бом побудови життєвого шляху. Сучасний 
світ народив принципово новий різновид 
працівника-кочівника, не прикріпленого 
до певної організації, який працює досить 
короткий термін на різних посадах у різ-
них сферах діяльності, самостійно про-
ектуючи власний кар’єрний шлях відпо-
відно до мінливої зовнішньої ситуації та 
внутрішніх устремлінь. Мобільні фахівці 
здатні легко адаптуватися до динамічних 
змін, ефективно долаючи кризи, зумовлені 
соціально-економічною мінливістю.

Патерн переривання кар’єри характе-
ризується такими критеріями: зміна робо-
ти або посади частіше, ніж раз на 3-4 роки; 
досвід кардинальної зміни роду діяльності 
впродовж професійного шляху; причини 

професійних змін мають внутрішні пси-
хологічні джерела (які суб’єктивно важ-
ливіші за зовнішні фактори), успішність 
кар’єри також вимірюється суб’єктивними 
критеріями; пріоритет власних цінностей 
та цілей над лояльністю до організації. 
Знання феноменології цього явища, спе-
цифічних рис працівників, схильних до 
частої зміни робочих місць, список осо-
бистісних маркерів та основних причин 
переривання кар’єри надзвичайно важливі 
в практичній діяльності організаційного 
психолога.

Професійна мобільність є дієвим та 
ефективним способом реалізації власного 
біографічного проекту особистості. Зміни 
кар’єрних траєкторій (навіть такі, що від-
булися вимушено) в більшості випадків 
призводять до суттєвого поліпшення умов 
праці та загальної задоволеності життям. 
Серед суб’єктивних причин звільнення 
провідну роль відіграє відчуття профе-
сійної затребуваності, що включає в себе, 
з одного боку, максимальну реалізацію 
власних здібностей та умінь, а з іншого 
– їх суспільне визнання і підтвердження. 
Професійна мобільність (переривання 
кар’єри як її складова) сприяє досягнен-
ню цього стану шляхом активного пошу-
ку альтернатив професійної реалізації або 
навіть зміни сфери діяльності на позапро-
фесійну. 

Перспективи подальших досліджень 
включають у себе вивчення механізмів 
впливу батьківських сценаріїв на побу-
дову кар’єрних траєкторій, а також роз-
робку відповідних шляхів психологічної 
допомоги. Надзвичайно важливо виявити 
діагностичні маркери схильності людини 
до переривання кар’єри. В наступних пу-
блікаціях будуть розкриті кар’єрні й осо-
бистісні характеристики, що відрізняють 
професійно-мобільних та стабільних осіб.
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