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У статті досліджено конституційно-правове закріплення 
безпосереднього народовладдя, проаналізовано причини недоско-
налості відповідного регулювання. Запропоновано способи мо-
дернізації конституційно-правового регулювання безпосередньо-
го народовладдя.  

В статье исследовано конституционно-правовое закрепление 
непосредственного народовластия, проанализированы причины 
несовершенства соответствующего регулирования. Предложе-
ны способы модернизации конституционно-правового регулиро-
вания непосредственного народовластия.

The article examines the constitutional and legal fixing of direct 
democracy, the causes of imperfection proper regulation were 
analyzed. As a result of the analysis methods proposed modernization 
of constitutional and legal regulation of direct democracy.

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

До питання про модернізацію 
конституційно-правового регулювання 

безпосереднього народовладдя

Розділ 1

Теорія та історія держави і права; 
історія політичних та правових 

учень. Конституційне право; 
муніціпальне право. 

 Філософія права

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У контексті початку діяльності Кон-

ституційної Асамблеї та створення в її 
складі комісії з питань здійснення наро-
довладдя [1] виникають закономірні пи-
тання про те, якими повинні бути зміни 
до Конституції України в цій частині: що 
має запропонувати відповідна комісія, чи 

повинні такі зміни вплинути на розвиток 
усього масиву законодавства у сфері на-
родовладдя.
Тому необхідно, у першу чергу, зверну-

тися до існуючого конституційного на-
повнення безпосереднього здійснення 
вла ди народом, його фіксації в Основному 
законі України.
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 Теорія та історія держави і права

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Дослідженню окремих питань безпосе-

реднього народовладдя присвячували свої 
праці такі дослідники, як: Ю.Г. Барабаш, 
О.В. Батанов, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, 
В.Ф. Коток, В.В. Копєйчиков, В.В. Крав-
ченко, В.В. Комарова, Ю.Р. Мірошничен-
ко, М.В. Оніщук, В.Ф. Погорілко, О.В. Прі -
  єшкіна, І.Д. Сліденко, Л. Тельєн, О.Ю. То -
дика, Р.Г. Гезей, Т.І. Кронін, Л. ЛеДюк, 
О.Г. Мурашин, Д. Хеллоуелл, В.Л. Федо-
ренко, В.Є. Чиркін, В.М. Шаповал, Л.М. 
Шипілов, О.І. Ющик та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Конституція України визначає засади 

безпосереднього здійснення влади наро-
дом, урегульовує правову основу окремих 
форм такої діяльності, називає деякі види 
цих форм, суб’єктів, уповноважених на 
призначення окремих із них тощо. Комп-
лексний аналіз конституційних положень 
дає змогу зробити висновок, що базови-
ми основами конституційно-правового 
ре гулювання безпосереднього здійснення 
влади народом є положення близько двад-
цяти семи статей Основного закону Украї-
ни. Частина відповідних конституційних 
норм стала предметом офіційного тлума-
чення Конституційного Суду України або 
встанов лення відповідних правових пози-
цій у його рішеннях (зокрема, від 19 квіт-
ня 2001 р. № 4-рп/2001 [2], від 5 жовтня 
2005 р. № 6-рп/2005 [3], від 16 квітня 2008 р. 
№ 6-рп/2008 [4] тощо). 
Це питання також знайшло відображен-

ня в міжнародних актах. Так, відповідно 
до ч. 1 ст. 21 Загальної Декларації прав 
людини [5] кожна людина має право брати 
участь в управлінні своєю країною безпо-
середньо або через вільно обраних пред-
ставників. Згідно з ч. 3 цієї статті воля на-
роду повинна бути основою влади уряду. 
Відповідно до ч. 1 ст. 11 Конвенції про за-
хист прав людини та основоположних сво-
бод від 4 листопада 1950 р. [6] кожен має 
право на свободу мирних зібрань і свободу 
об’єднання з іншими особами, включаючи 
право створювати профспілки та вступати 
до них для захисту своїх інтересів. 

Аналіз законів України дає змогу виді-
лити ті з них, які повністю або частково 
присвячені нормативному регулюванню 
безпосереднього здійснення влади наро-
дом. Серед них можна назвати такі: закони 
України «Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми» [7], «Про вибори народних 
депутатів України» [8], «Про звернення 
громадян» [9], «Про об’єднання грома-
дян» [10] та багато інших.
Однак, наведена нормативна база Ук-

раїни, міжнародні нормативно-правові 
ак ти на практиці не дають змоги наро-
дові безпосередньо реалізовувати належ-
ну йому владу повною мірою. Комплекс-
ний аналіз стану законодавчого забезпе-
чення безпосередньої владної діяльності 
народу свідчить про достатньо низький 
рівень деталізації як матеріальних засад 
такої діяльності, так і окремих її видів. 
Не поліпшать ситуацію й ті законопроек-
ти, що прямо чи побічно спрямовані на 
вдосконалення законодавчого регулю-
вання безпосередньої владної діяльності 
народу [11]. Навіть у разі ухвалення всіх 
законопроектів або їх значної частини 
суттєвого зрушення щодо покращення 
правових приписів стосовно вказаного не 
очікується. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
На нашу думку, означена вище ситуація 

спричинена помилковим уявленням про 
механізми конституційного та законодав-
чого забезпечення безпосередньої владної 
діяльності народу. Замість спроби комп-
лексного врегулювання вказаних питань 
спостерігаються тільки наміри щодо змін 
і вдосконалення форм такої діяльності 
– виборів і референдумів, які є лише спо-
собом реалізації безпосередньої владної 
діяльності та не можуть охопити всього її 
масиву. 
Зазначений підхід є недоліком не тіль-

ки конституційно-правового забезпечення 
безпосередньої владної діяльності народу 
в Україні, він притаманний фактично всім 
без винятку країнам світу. На нашу дум-
ку, саме підміна понять, зміна акцентів 
із комплексного врегулювання безпосе-
редньої владної діяльності на нормативне 
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визначення її форм часто стає приводом 
для розчарування в демократії.
Так, Ф.А. Хайєк зазначав, що «обраний 

нами конкретний процес з’ясування того, 
що ми називаємо волею народу, спричиняє 
наслідки, які практично не мають відно-
шення до чогось вартого назви «спільної 
волі» будь-якої істотної частини населен-
ня» [12, с. 11].
З огляду на зазначене, статтю присвяче-

но дослідженню шляхів модернізації конс-
титуційно-правового забезпечення питань 
безпосереднього народовладдя. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Для окреслення шляхів удосконалення 

нормативного забезпечення безпосеред-
нього здійснення влади народом, у пер-
шу чергу, варто визначити зміст самого 
терміну. На нашу думку, безпосереднє 
здійснення влади народом необхідно ро-
зуміти як окремий вид публічної влади, 
що має домінантний характер відносно 
інших видів публічної влади та комплекс-
ний, повновладний, легітимний характер, 
здійснюється постійно і безперервно та 
означає право і реальну здатність наро-
ду безпосередньо реалізовувати належну 
йому владу через здійснення установчої, 
правотворчої, ініціативної, контрольної, 
захисної діяльності [13, с. 53].
Отже, для ефективного конституційно-

правового регулювання безпосередньої 
владної діяльності народу, на нашу думку, 
необхідно змінити акценти з правового ре-
гулювання форм такої діяльності, на пра-
вове забезпечення та регулювання самої 
безпосередньої владної діяльності народу, 
закріплення її видів.
У процесі запровадження вказаних но-

вацій у чинне законодавство не можна об-
межуватися внесенням змін до законів або 
ж ухваленням їх у нових редакціях. Зазна-
чені модернізаційні заходи повинні мати 
значно глибше коріння, змістовніший 
фундамент. Ідеться про необхідність вне-
сення (імплементації) базових положень 
щодо безпосереднього здійснення влади 
народом у текст Основного закону.
У першу чергу зміни до конституції 

повинні стосуватися закріплення в ній ос-

новних видів здійснення безпосередньої 
владної діяльності. При цьому, закріплю-
ючи на конституційному рівні можливість 
здійснення установчої, правотворчої, іні-
ціативної, контрольної, захисної діяльності 
безпосередньо народом, у Конституції Ук-
раїни варто також зафіксувати основні їх 
підвиди та форми. В основу класифікації 
необхідно закласти критерій предмета та-
кої діяльності, методів, що використову-
ються для досягнення результатів владної 
діяльності народу, а також правових форм 
її реалізації.
Установча діяльність народу посідає 

ключове місце в межах безпосередньо-
го народовладдя, адже позиціонується 
як виключне право народу на здійснення 
владної, самостійної діяльності, що має 
засновницький, первинний, обов’язковий 
і невідчужуваний характер, опосередкову-
ється повнотою та єдністю визначальних 
елементів такої діяльності та полягає у 
виключному праві прийняття найважливі-
ших для існування народу та держави рі-
шень, визначенні та зміні конституційного 
ладу в Україні шляхом прийняття Консти-
туції України, ухвалення та затвердження 
законів (інших правових актів), форму-
ванні органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування або прийнятті 
рішень, реалізація результатів яких вихо-
дить за встановлені державою інституцій-
ні межі. З огляду на зазначене, установча 
діяльність народу, на нашу думку, може 
включати такі види:

- формування представницьких органів 
публічної влади (органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування), їх 
періодична зміна, що здійснюється у фор-
мі проведення періодичних демократич-
них виборів;

- визначення та зміна конституційного 
ладу шляхом прийняття Конституції Ук-
раїни, ухвалення та затвердження зако -
нів (інших правових актів), що здійсню-
ється у формі всеукраїнських референ-
думів;

- визначення та зміна основ життя те-
риторіальної громади шляхом ухвален-
ня (затвердження) статуту територіальної 
гро мади та прийняття інших рішень міс-
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цевого значення, що здійснюється у формі 
місцевих референдумів;

- самовизначення народу, тобто вирі-
шення питання про створення держави, 
приєднання до іншої держави, об’єднання 
з іншим народом, що реалізується шляхом 
прийняття рішень у формі всеукраїнсько-
го референдуму.
Правотворча діяльність народу поля-

гає у створенні, зміні або скасуванні норм 
права безпосередньо народом і спрямова-
на на врегулювання соціальних відносин 
шляхом пізнання та оцінки колективних 
правових потреб суспільства та держа-
ви, індивідуальних потреб громадян та 
їх задоволення через створення системи 
справедливих нормативних актів загаль-
нодержавного та локального значення, 
ухвалення яких є своєрідною правовою 
формою суспільного договору, що ґрунту-
ється на «загальній волі» (волевиявленні 
народу).
Видами правотворчої діяльності народу 

є народна законотворчість, інші форми за-
гальнодержавного правотворення, а також 
локальне правотворення, що реалізуються 
у формі всеукраїнських і місцевих рефе-
рендумів. Варто зазначити, що правотвор-
ча діяльність народу змістовно, формально 
та функціонально поєднана з установчою 
діяльністю народу, до якого вона має від-
ношення як конкретне до загального, час-
тина до цілого, що детальніше було нами 
розглянуто в попередніх працях [14]. Ав-
тор виділяє її в окремий вид у силу того, 
що ця діяльність має особливий характер, 
без якої безпосередня влада народу не 
мала б цілісного та завершеного вигляду, 
зовнішнього вираження. Крім того, така 
діяльність має найбільш точне докумен-
тальне та текстуальне оформлення, тобто 
абсолютно визначений формально-юри-
дичний результат діяльності.
Ініціативно-дорадча діяльність наро-

ду дає змогу актуалізувати увагу органів 
публічної влади на вирішенні питань, що 
становлять суспільний інтерес. Фактично, 
в умовах демократичної держави ця фор-
ма діяльності є найпоширенішою, адже 
народ визначає пріоритетні напрями змін 
у державі, найважливіші завдання органів 

публічної влади, що є своєрідним комуні-
катором, способом зв’язку народу з вла-
дою. До видів ініціативно-дорадчої діяль-
ності варто відносити:

- петиційну діяльність народу, що ре-
алізується у формі звернень громадян;

- ініціативну діяльність народу, що ре-
алізується у формі загальнодержавних і 
місцевих народних ініціатив, зборів гро-
мадян;

- дорадчу діяльність народу, що реалі-
зується у формі громадських та інших 
видів слухань, дорадчих опитувань тощо.
Контрольна діяльність народу має над-

звичайно важливе значення як для всієї 
безпосередньої владної діяльності народу, 
так і для стабільності суспільних відно-
син, профілактики суспільно-небезпечних 
явищ, що можуть посягати на публічний 
порядок. З огляду на це, до видів контроль-
ної діяльності народу варто відносити:

- безпосередню участь народу у здійс-
ненні правосуддя, що реалізується у формі 
діяльності народних засідателів і присяж-
них;

- контроль за діяльністю народних де-
путатів України та депутатів місцевих 
рад, що здійснюється у формах доручень 
виборців депутатам, звітів депутатів ви-
борцям тощо;

- контроль за діяльністю органів дер-
жавної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого са-
моврядування, що реалізується у формі 
діяльності громадських організацій та 
інших інститутів громадянського суспіль-
ства.
Визнаючи народ єдиним носієм і сувере-

ном влади в Україні, виключним суб’єктом 
визначення та зміни конституційного ладу 
(ст. 5 Конституції України), Основний за-
кон фактично наділив Український народ 
рядом правомочностей щодо захисту пра-
ва визначати та змінювати конституцій-
ний лад у разі спроби узурпації державою, 
її органами або посадовими особами цього 
права (ч. 3 ст. 5) або ж у разі виходу ор-
ганів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб у про-
цесі здійснення ними своїх повноважень 
за межі конституції та законів України 
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(ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 Конституції України). 
З огляду на зазначене, видами захисної 
діяльності народу є:

- відкликання народних депутатів і де-
путатів місцевих рад, що здійснюється у 
формі голосування;

- дострокове припинення повноваження 
органів і посадових осіб публічної влади 
безпосередньо народом, що здійснюється 
у формі проведення відповідного рефе-
рендуму;

- народне вето на ухвалені парламентом 
чи іншим органом публічної влади акти, 
що здійснюється у формі проведення за-
гальнодержавних чи місцевих референ-
думів;

- мирний опір органам влади, у разі по-
рушення ними конституції та законів Ук-
раїни, що здійснюється у формі мирних 
зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а 
також страйків;

- збройний опір органам влади, у разі 
порушення ними конституції та законів 
України, що здійснюється у формі зброй-
них повстань, революцій тощо.
Запропоновані вище види, підвиди та 

форми безпосередньої владної діяльності 
народу є авторським баченням, тому на-
ведене може не співпадати як з підходами 
інших авторів, так і з усталеними погля-
дами.

Внесення відповідних змін до конститу-
ції в частині імплементації до тексту Ос-
новного закону окреслених видів, підвидів 
і форм безпосередньої владної діяльності 
народу згодом могло б стати основою для 
прийняття спеціальних законів: «Про ус-
тановчу діяльність народу», «Про правот-
ворчу діяльність народу», «Про ініціатив-
но-дорадчу діяльність народу», «Про кон-
трольну діяльність народу», «Про захисну 
діяльність народу» − де були б деталізо-
вані відповідні конституційні приписи.

Âèñíîâêè
Таким чином, для удосконалення конс-

ти туційно-правового регулювання питань 
безпосереднього народовладдя доціль-
ним є:

– внесення змін до Конституції Украї  -
ни в частині конкретизації положень 
щодо безпосереднього здійснення влади 
народом, окреслення видів і підвидів без-
посередньої владної діяльності народу, її 
форм;

– розроблення та прийняття на основі 
запропонованих вище змін до Основного 
закону України законів «Про установчу 
діяльність народу», «Про правотворчу 
діяльність народу», «Про ініціативно-
до  радчу діяльність народу», «Про конт-
рольну діяльність народу», «Про захисну 
діяльність народу».
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У статті досліджено розуміння права та категорії «суб’єкт 
права» з позицій позитивістської, природно-правової та інших 
непозитивістських концепцій праворозуміння. Проаналізовано 
розвиток суб’єктів права в соціально-правовій реальності XIX– 
XX століть, розглянувши людину як правового вільного індивіда, а 
державу та народ − як провідних субʼєктів права цього періоду. 

В статье исследовано понимание права и категории «субъект 
права» под влиянием позитивистской, природно-правовой и иных 
непозитивистских концепций правопонимания. Проанализирова-
но развитие субъектов права в социально-правовой реальности 
XIX–XX столетий, рассмотрев человека как правового свобод-
ного индивида, а государство и народ − как ведущих субъектов 
права этого периода.

The article explores the law and the category «subject of law» 
under the influence of positivist and natural concepts including other 
nonpositivist approaches. The author analyzes the evolution of law 
subjects in XIX–XX centuries by considering the human as a free 
individual, state and peoples as the primary subjects of this period.

Ключові слова: суб’єкт права, природно-правова концепція, 
позитивне право, непозитивістський підхід, правова держава, 
соціальна держава, індивід, особистість, держава, громадянсь-
ке суспільство, територіальна громада.

Підходи до розуміння права та категорії 
«суб’єкт права» у XIX–XX століттях

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Вирішення актуальних завдань стосов-

но адекватного розуміння правової дійс-
ності не може бути досягнуте без глибо-
кого філософського та правового аналізу 
сутності сучасних суб’єктів права, здій-
сненого на базі раніше нагромадженого 
методологічного досвіду. Саме у XIX–XX 
століттях склався плюралізм учень про 
державу і право, виникло та розвинулося 
розмаїття теоретико-методологічних ос-
нов і понятійно-категоріальних апаратів 
відповідних доктрин. І цей пізнавальний 
рух відбувався не лише в Західній Європі, 
а й у політико-правовій думці України та 
Росії. Важливо також, що тривалий час те-
орія права розвивалася під впливом пози-
тивістського підходу до праворозуміння, 
і лише порівняно недавно відповідна ме-
тодологія почала реформуватися під впли-
вом природно-правової концепції та ін-
ших непозитивістських підходів. Тому на 
сучасному етапі правового розвитку тео-
ретичне дослідження суб’єкта права зали-

шається у фокусі наукового пошуку, який, 
у свою чергу, неможливо результативно 
здійснити без дослідження історичної 
обумовленості сучасного стану проблеми 
найбільш істотними досягненнями у сфері 
теорії права, здійсненими протягом двох 
минулих століть.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
Видатні мислителі періоду ХІХ–ХХ 

сто літь, як-от: Ж. Карбон’є, Ж. Марітен, 
О. Конт, Р. Ієрінг, О.С. Іоффе, М.Д. Шар-
городський, А.В. Міцкевич та інші − за-
декларували першорядну значимість по-
нять особистості, влади і свободи для по-
будови правової держави, а в політичному 
плані виступали за встановлення демокра-
тичного ладу. У XX ст. багато провідних 
представників юридичної науки Росії та 
України, зокрема, В. Соловйов, Л. Петра-
жицький, П. Новгородцев, Б. Кістяківсь-
кий, М. Драгоманов, М. Грушевський, 
виступили у своїх роботах із викриттям 
пануючого в тогочасному правознавстві 
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юридичного позитивізму та обґрунтову-
вали необхідність використання елементів 
природно-правової доктрини в юридичній 
практиці.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Належить констатувати, що донині не 

було проведено належного систематич-
но-порівняльного дослідження системи 
поглядів стосовно категорії суб’єкта пра-
ва, що виникли та були розвинуті в пе-
ріод XIX–XX століть. У цій царині також 
не було проведено аналізу взаємодії та 
взаємовпливу позитивістського і природ-
но-правового напрямів, наслідком якої 
став розвиток сучасного правознавства у 
вигляді становлення непозитивістських 
концепцій, які на сьогодні перебувають у 
центрі уваги юристів-науковців (ставить-
ся мета осмислити залежність права від 
людини та примирити різні методології).
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Основною ціллю статті є дослідження 

еволюції підходів до розуміння категорії 
«суб’єкт права», що склалися в теорії пра-
ва та філософії права у XIX–XX століттях, 
з тим, щоб визначити їхній уплив на су-
часне розуміння поняття «суб’єкт права» 
в загальній теорії держави і права. Також 
ставиться мета встановити варіації зміс-
ту категорії «суб’єкт права» залежно від 
впливу природно-правової та позитивіст-
ської концепцій, непозитивістської юри-
дично-ліберальної доктрини, теорії кла-
сичного легістського позитивізму (етатич-
ної теорії), теорій правової та соціальної 
держави та інших теоретичних течій.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Дослідження категорії «суб’єкт права» 

змістовно пов’язане з вивченням права як 
феномена, а також із історією правових 
учень (тобто з історією нових понять пра-
ва і теоріями, що базуються на їх основі). 
Нове поняття права не перекреслює попе-
редніх визначень, теорій, а діалектично 
долає їх обмежену та застарілу пізнаваль-
ну форму (недостатні пізнавальні мож-
ливості та межі попереднього поняття) і, 
разом з тим, стримує наступний теорети-

ко-пізнавальний зміст цих концепцій. Та-
кий гносеологічний процес відбувається й 
дотепер, оскільки дискусія стосовно виз-
начення як поняття права, так і категорії 
«суб’єкт права», триває.
Характеризуючи філософію права як 

найвищий ступінь його осмислення, вер-
шину узагальнених юридичних знань, 
С.С. Алєксєєв вважає, що філософське 
осягнення правової реальності розпочало-
ся з розмежування права на природне та 
позитивне [1, с. 221-222]. Виділення права 
за природою − природного права, що існує 
поряд із юридично діючим (позитивним) 
правом, стверджує С.С. Алєксєєв, дало 
по  штовх напряму думки, зорієнтованому 
не на виведення права з деяких заданих 
цінностей − етичних, релігійно-етичних і 
навіть певної світоглядної системи, а на 
знаходження його основ, коренів у самій 
природі, реальному житті людей. Пози-
тивне ж право виражається в законах, ін-
ших джерелах, які є результатом цілеспря-
мованої вольової діяльності законодавців, 
суддів, самих субʼєктів права. 
У другій половині XIX ст. у правовій 

науці та філософії домінуючим напрямом 
стає позитивізм, що зумовлюється насам-
перед усвідомленням ідеї про право як 
фактор стабілізації суспільства, гарантію 
порядку та розвитку. Завдяки позитивіст-
ській теорії витворюється своєрідний 
культ права, відбувається зміцнення ав-
торитету держави і права. З часом пози-
тивістська теорія держави і права отрима-
ла два напрями: соціологічний позитивізм 
і юридичний позитивізм.
Квінтесенцією соціологічного позити-

візму є відмова від абстрактних тлумачень 
суспільства та створення позитивної, що 
ґрунтувалася на досвіді людини, соціаль-
ної теорії, такої ж доказової та загаль-
нозначущої, як і природничі теорії.
Німецький правник Рудольф фон Ієрінг 

(1818-1892 рр.) намагався поєднати полі-
тико-правові теорії з соціологічними, 
пси  хологічними та іншими концепціями. 
На його думку, суспільство з юридичної 
точки зору є союзом багатьох осіб, які 
об’єдналися з однією метою і для її здій-
снення діють разом і в інтересах кожного 
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окремо [2, с. 504-513]. У дійсності суспіль-
ство є формою людського життя. Людське 
та суспільне життя – це одне й те ж. Таким 
чином, суспільство − це існування кожно-
го окремого індивіда для світу і світу для 
окремого індивіда. За Ієрінгом, держава 
є суспільством, яке примушує; для того, 
щоб мати можливість примушувати, сус-
пільство приймає форму держави, держава 
є формою правильної та міцної, соціаль-
ної й примусової влади, тобто, держава є 
організацією соціального примусу. Мета 
права, як вважав Р. Ієрінг, полягає в урів-
новаженні інтересів у суспільстві та зна-
ходженні балансу між ними.
Соціологічні погляди британського фі-

лософа та соціолога Герберта Спенсера 
(1820-1903 рр.) солідаризуються з погля-
дами засновника соціології О. Конта. Так, 
Г. Спенсер є найвідомішим представни-
ком органічної теорії держави, за якою 
держава виникає одночасно зі своїми 
складовими частинами – людьми, і буде 
існувати, допоки існує людське суспіль-
ство. Спенсер підкреслював наявність 
схожості у принципах організації (струк-
тури) та розвитку (еволюції) суспільства 
і біологічного організму, існування у всій 
живій природі закономірності переходу 
від простого до складного (інтеграції), від 
однорідного до різнорідного (диференціа-
ції) та від невизначеного до визначеного. 
Торкаючись питань виникнення держави, 
він був близьким до прихильників теорії 
насильства, вважаючи, що в історії немає 
жодного прикладу того, що держава ви-
никла інакше, ніж за допомогою насиль-
ства. Виникнення держави представники 
теорії насильства, зокрема Л. Гумплович 
і К. Каутський, вбачали у військово-полі-
тичних чинниках − насильстві, завоюван-
ні одних племен іншими. Для управління 
завойованими народами й територіями по-
трібен спеціальний апарат примусу, саме 
ним i стала держава [3, с. 26]. 
Юридичним позитивізмом право трак-

тується як сукупність загально обов’яз-
кових норм, що розуміються у формаль-
но-догматичному плані, чи правил пове-
дінки, що забезпечуються примусовою 
силою держави й адресовані членам пев-

ного суспільства [4, с. 14]. У такий спосіб 
воно задовольняє відповідні потреби лю-
дей, а отже, стає для них цінністю. Від-
повідно до положень цієї концепції право 
завжди міститиме ціннісну характеристи-
ку, оскільки є творенням людей, части-
ною культури і, на відміну від природи, 
що проти стоїть суб’єктові, включає в себе 
частину суб’єкта, який творить соціальну 
дійсність – людські цін ності, значення, 
сенси. 
За висловом П. Новгородцева, з кінця 

ХІХ ст. у центрі розвитку позитивістсь-
кої концепції перебувала правова держа-
ва, що увійшла в нову стадію розвитку. З 
розвитком юридичного позитивізму була 
пов’язана юридична теорія держави, що 
виникла в Західній Європі в XIX столітті. 
З точки зору юридичного позитивізму не 
лише особа не має прав щодо держави, а 
й правомірність дій держави залежить від 
неї самої, оскільки правом є наказ влади, 
припис держави. Ідея держави як суб’єкта 
права в середині ХІХ ст. розглядалася ні-
мецькими вченими В. Альбрехтом і К. Гер-
бером, які звільнили поняття «держава» 
від натурфілософських елементів і надали 
йому цілком юридичного характеру. Де-
ржава, на думку К. Гербера, є «правовою 
формою для сукупного життя народу», це 
«верховна юридична особа» [5, с. 22]. 
Теорія класичного легістського пози-

тивізму була розроблена в кінці XIX ст., 
його ще називають етатичним. Етатизм оз-
начає пріоритет, визначальну роль держа-
ви в житті суспільства. Для позитивістів 
це твердження означає, що державна вла-
да підпорядковує членів суспільства своїй 
волі [6, с. 55]. Таким чином, у класичному 
легістському позитивізмі поняття «право» 
визначається через поняття «держава» 
(як соціального інституту). Відповідно до 
цієї теорії держава є первинною, а право 
− похідним. Право є продуктом законо-
давчої діяльності держави. Без держави 
не може бути права. І все, що не видасть 
верховна влада, є правом. Легістський по-
зитивізм заперечує природні та невід’ємні 
права людини щодо держави. З цієї позиції 
навіть основні права та свободи громадян 
є встановленими (дарованими) законодав-
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цем. Одночасно останній визначає також і 
основні обов’язки громадян. 
За позитивістською концепцією зако-

нові мусять коритися всі соціальні про-
шарки суспільства: землевласники, фабри-
канти, купці й банкіри, учені, прості робіт-
ники. Більше того, кожна спільність лю-
дей − організація, профспілка, робітничий 
колектив, а також виробничі структури − 
фабрики, підприємства, установи тощо − 
створюють свій порядок, своє право. 
З вищесказаного можна дійти виснов-

ку про те, що юридичний позитивізм, на 
противагу природно-правовій концепції, 
в силу теоретичних постулатів якої немає 
місця іншим суб’єктам, окрім природного 
суб’єкта – людини, постулює закон. Та-
кий підхід пріоритетно захищає публічні 
інтереси публічних суб’єктів, що є адек-
ватною теоретичною рефлексією стосов-
но правової природи юридичних (тобто 
колективних), а не природних (індивіду-
альних) суб’єктів.
У XX ст. набули поширення позитивіст-

ські та нормативістські теорії юридичної 
особи. За вченням прихильників пози-
тивістської теорії, юридична особа харак-
теризувалася як створений об’єктивним 
правом центр застосування певного ком-
плексу прав і обов’язків, а представники 
нормативістської теорії вважали юридич-
ну особу лише персоніфікацією право-
вих норм, предметом правосвідомості [7, 
с. 37]. Сучасна доктрина юридичної особи 
в цілому об’єднує здобутки позитивіст-
ських теорій юридичної особи, зокрема, 
фікційної та органічної (реалістичної), 
практично не вносячи нічого принципово 
нового до жодної з них.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, 

що представники правового позитивізму 
вважали визначальним фактором, який 
творить право, а отже, й регулює суспіль-
не життя, особу або групу осіб, які стоять 
при владі. Джерелом правопорядку є тіль-
ки влада, що має у своєму розпорядженні 
примус; вона, стоячи над суспільством, 
регулює та формує суспільне життя. 
Що стосується природного права, то 

його поняття належить до числа найдав-
ніших категорій філософії та юриспруден-

ції, а історія природно-правових уявлень 
тісно переплетена з історією людства. 
Російська та українська школа відрод-

женого природного права кінця XIX – 
першої третини XX ст. була по-своєму уні-
кальним явищем, що містило в собі гли-
бокий зріз національної ліберальної само-
свідомості (з розвинутими ідеями стосов-
но свободи, гідності, прав особистості, 
принципом нерозривного звʼязку права та 
моральності, визнанням необхідності на-
повнення соціального руху етичним зміс-
том).
У Росії прихильниками ідей природно-

го права та правової держави виступили 
Б. Чичерін, В. Соловйов, Л. Петра жицький, 
П. Новгородцев, Б. Кістяківський, С. Гес-
сен та інші. Вищезгадані науковці були 
представниками раціоналістичного напря-
му відродження природного права та зна-
ходили причину автономності етичного 
начала в самому людському розумі, який 
є, на їхню думку, незалежним від зовніш-
нього законодавства джерелом мораль-
них суджень. У своєму вирішенні етичної 
проблеми вони орієнтувалися, головним 
чином, на положення моральної філосо-
фії І. Канта. Зокрема, Б. Чичерін розробив 
учення про безумовну й абсолютну цін-
ність життя, свободи та незалежності лю -
дини в її взаємозв’язку з державою та су-
спільством. П. Новгородцев підніс ідею 
правової держави до визнання необхідно-
сті соціальних реформ, захисту слабких, 
охо рони особистої свободи, турботи про 
ма теріальні умови свободи, сформулював 
«право на гідне людське існування» [8, 
с. 7-8]. 
На думку учасників релігійно-етично-

го напряму (Є. Трубецькой, М. Бердяєв, 
С. Булгаков, Й. Михайловський), людина 
не є ні центром світобудови, ні ізольова-
ною істотою, а частиною світового цілого, 
органічно пов’язаною із іншими частина-
ми світобудови. 
В Україні у XIX - XX століттях ідеї 

правової державності розроблялися у 
працях С. Оріховського, С. Яворського, 
М. Драго манова, М. Грушевського та 
інших мислителів. Вони розвивали ідеї 
природного права, свободи людини, су-



14

Правничий вісник Університету «КРОК»

веренітету народу, справедливих законів 
тощо. 
Відповідно до природно-правової кон-

цепції суб’єктом історичного прогресу 
ХІХ–ХХ століть визнавалася людина-
особистість. Розгляд її у всій повноті 
моральних визначень давав змогу вста-
новити зв’язок окремих осіб між собою 
і перейти від поняття особистості до по-
няття суспільного ідеалу. Під ідеальною 
метою розвитку суспільства представ-
ники руху за відродження природного 
права розуміли такий його стан, у якому 
максимально повно будуть реалізовані 
етичні принципи рівності, свободи та 
солідарності.
У рамках концепції відродженого при-

родного права одностайною була думка 
про те, що державні інтереси в жодному 
разі не повинні цілком поглинати інтереси 
окремих осіб. Справедливою держава стає 
лише тоді, коли встановлюється принцип, 
відповідно до якого людська особистість 
існує незалежно від держави і має певний 
пріоритет перед нею.
У XIX ст. виникли та набули розвитку 

ідеї про відокремленість від держави й 
автономність таких природно-історичних 
утворень, як громади. У другій половині 
XIX ст. виникла громадівська теорія міс-
цевого самоврядування, яку розробляли 
О. Гірке і В. Шеффнер. В її основі була 
ідея суспільства як федерації громад і не-
великих груп. Прибічником громадівсь-
кої теорії місцевого самоврядування був 
український учений М.П. Драгоманов, 
який сформулював концепцію федерації 
вільних громад. У своїй праці «Історична 
Польща і великоруська демократія» він 
обґрунтував низку важливих принципів 
локальної демократії [9, с. 18-20].
У другій половині ХІХ ст. значного 

поширення набула державницька теорія 
місцевого самоврядування, основні засади 
якої були розроблені німецькими вчени-
ми Л. Штейном і Р. Гнейстом [10, с. 7-8]. 
Пік популярності цієї теорії припадає на 
70-ті рр. XIX століття. На відміну від гро-
мадівської, ця теорія вбачала в місцевому 
самоврядуванні частину держави – одну 
з форм організації місцевого державного 

управління, спосіб децентралізації дер-
жавної влади на місцевому рівні.
Певною модифікацією громадівської 

та державницької теорій місцевого са-
моврядування є теорія муніципального 
дуалізму. Згідно з нею органи місцевого 
самоврядування є незалежними від держа-
ви лише в суто громадівських справах, до 
яких держава байдужа, а у сфері політич-
ній розглядаються як органи держави, що 
виконують її функції й повноваження [11]. 
Синтез державного та громадського у са-
моврядуванні, на думку прихильників те-
орії муніципального дуалізму, є важливим 
для суспільства, оскільки не відбувається 
роздвоєння влади, яке може супроводжу-
ватися політичною нестабільністю, від-
криваються можливості для населення 
брати участь в управлінні громадсько-дер-
жавними справами.
Після Другої світової війни розпочало-

ся бурхливе відродження природно-право-
вих ідей, що стало світоглядною реакцією 
на ігнорування базових людських прав у 
фашистській і комуністичній тоталітарних 
системах. На противагу колишнім оцінкам, 
що характеризували людину як ізольова-
ного, відокремленого індивіда, філософія 
та природно-правова юриспруденція XX 
ст. розглядає людину з точки зору власти-
вих їй соціальних якостей як суб’єкта різ-
номанітних суспільних зв’язків. Тому до 
переліку природних прав людини включа-
ються не тільки права, що відображають 
її особисту свободу, незалежність від де-
ржавної влади, а й соціально-економічні 
права та політичні свободи. 
У 60-х рр. ХХ ст. в буржуазній пра-

вовій теорії спостерігалася тенденція до 
відродження концепції природного права. 
Характерною особливістю цього процесу 
стало те, що тогочасні представники шко-
ли природного права брали на озброєння 
категорію цінності, яка проголошувалася 
фундаментальним поняттям філософської 
думки. Таким чином, у центрі уваги при-
родно-правової концепції завжди пере-
бував природний суб’єкт – людина; інші 
суб’єкти або ігнорувалися, або ж їх значен-
ня просто втрачалося в пафосі ціннісного 
возвеличення права особистості. Такий 
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підхід є однобічним, він відривається від 
правової реальності, у якій, поряд із лю-
диною, також діють неприродні суб’єкти 
права.
Проаналізувавши увесь конгломерат 

змісту поданих вище концепцій, можна 
дійти висновку про те, що єдиною тео-
рією, яка на сьогодні дає найоптимальні-
ший варіант визначення поняття «право» 
(що, у свою чергу, впливає на зміст кате-
горії «суб’єкт права»), є так звана інтег-
ративна теорія права, яка заслуговує на 
увагу та дослідження [12, с. 29]. На тлі 
численного різноманіття концепцій, на-
явного у правовій науці, інтегративній 
юриспруденції певним чином вдається 
узгодити кардинально відмінні положен-
ня різних теорій права. Від традиційного 
протиставлення природного права пози-
тивному інтегративна юриспруденція рі-
шуче відмовляється. Таке протиставлення 
ліквідовує зв’язок останнього з етичними 
принципами. Поєднання нормативістсько-
го, соціологічного та природно-правового 
напрямів дає можливість використовувати 
їх переваги і водночас ліквідувати недолі-
ки, що властиві кожному з них окремо. На 
основі такого зв’язку досягається «синтез 
юридичного поняття, цінності та факту», 
тобто виникає «інтегративна юриспруден-
ція».
Проведений аналіз дав нам змогу пе-

реконатися в тому, що єдиній у своєму 
роді інтегративній юриспруденції вдалося 
поєднати в собі положення різних і навіть 
суперечливих теорій права. Як наслідок, 
було отримано одне з найоптимальніших 
та найґрунтовніших визначень поняття 
«права» та, відповідно, прокладено шлях 
до вирішення питання розуміння сутніс-
них характеристик суб’єкта права.
На думку І.С. Окунєва, при визначен-

ні поняття «суб’єкт права» необхідно до-
тримуватися підходу, що включає в себе 
положення як природно-правової, так і 
позитивістської концепцій [13, с. 3-4]. 
Зокрема, закріплені в Конституції Украї-
ни положення про те, що якість суб’єктів 
права – носіїв основних прав і свобод на-
бувається природним шляхом, належить 
кожному від народження, випливають із 

позицій природного права. З іншого боку, 
лише законом може встановлюватися і 
визначатися та особлива юридична якість 
(правосуб’єктність), яка дає змогу особі 
чи організації стати суб’єктом права.
Людина є природним суб’єктом пра-

ва, який відіграє особливу роль у системі 
суб’єктів права. Усі інші суб’єкти є співто-
вариствами чи спілками людей або певним 
чином майново відособлені, тобто похідні 
від людини, утворення. Названі співтова-
риства осіб чи майнові об’єднання можуть 
бути визнані чи не визнані законодавцем 
як суб’єкти права. Індивід як суб’єкт пра-
ва – це вихідна база та попередня умова 
для можливості появи неіндивідуальних 
(групових тощо) суб’єктів права. Останні, 
у свою чергу, виступають самостійними 
суб’єктами права з власною волею, пра-
вами та обов’язками, що є підставою виз-
нати їх такими, що відповідають ознакам 
сучасного суб’єкта права.

Âèñíîâêè 
Підводячи риску, слід зазначити таке:
1. В історії юриспруденції до основних 

теоретичних підходів щодо визначення 
права та поняття «суб’єкт права» можна 
віднести позитивістський та природно-
правовий. Із позицій позитивізму суб’єкт 
права – це особа (індивідуальна або ко-
лективна) чи інший правосуб’єктний діяч, 
який відповідно до норм права здатен мати 
права й обов’язки, своїми діями набувати 
права і нести обов’язки. У свою чергу, з 
позицій природного права визнається, 
що людина для того, щоб бути суб’єктом 
права, може не володіти здатністю мати 
обов’язки. Послідовники природно-пра-
вової концепції вважають, що юридичне 
поняття «суб’єкт права» – індивіда засно-
ване не тільки на соціально-юридичних, а 
й на природних правах людини. 

2. Прагнення подолати теоретичне та 
практичне протиставлен ня природного і 
позитивного права, а також припинити не-
примиренну боротьбу теорій природного 
права та правового позитивізму, що одно-
бічно відображають структуру права, поро-
дило тенденцію до синтезу (інтег рації) 
цих протилежних елементів. Починаючи з 
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60-х рр. ХХ ст. більшість теоретиків зай-
няті пошуками єдиного універсального 
визначення права; при цьому одні про-
понують позитивістські, інші − непози-
тивістські варіанти, а треті прагнуть знай-
ти узагальнюючий, інтегруючий широкий 
підхід.

3. Сучасний процес переосмислення 
правових понять супроводжується черго-
вим відродженням уваги до теорії природ-
ного права, що характерно для періодів 
соціально-політичних криз, протягом 
яких виявляється неспроможність держав-
ної влади ефективно управляти суспільст-
вом, зокрема й за допомогою права. Така 
ситуація спостерігалася на зламі XІX–XX 
століть у Росії, після Другої світової війни 

в західних країнах, а в останнє десятиріч-
чя − також і в Україні.

4. На сучасному етапі правового роз-
витку суб’єктами права, як правило, є фі-
зичні (індивідуальні суб’єкти) і юридичні 
особи (колективні суб’єкти), за якими за-
кон визнає здатність бути носіями прав і 
обов’язків у відповідних сферах правовід-
носин. Вітчизняна юридична наука як 
особливі суб’єкти права визначає тери-
торіальну громаду, Українську державу та 
Український народ.

5. Персоноцентристські ідеї, концеп-
ція правової держави, природно-правові 
погляди підготували основу для сучасно-
го визнання особистості як первинного 
суб’єкта права. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
За чинним законодавством України 

захист прав і законних інтересів тери-
торіальних громад повинні здійснювати 
органи місцевого самоврядування, їх по-
садові особи, органи державної влади, зок-
рема, суди та органи прокуратури. Однак, 

зважаючи на те, що органи місцевої пуб-
лічної влади, їх посадові особи не завжди 
на належному рівні здійснюють вказану 
функцію щодо захисту, представництва 
територіальних громад у судах, виникає 
необхідність визначення їх (або представ-
ників) право- і дієздатності.

В.Ю. Барвіцький

науковий консультант 

судді Конституційного 

Суду України,

викладач Академії 

муніципального 

управління

У статті розглянуто деякі теоретичні та практичні аспек-
ти захисту прав і законних інтересів територіальних громад су-
дами України. Приділено увагу питанням право- і дієздатності 
територіальної громади (її представників) щодо звернення до 
судових органів.

В статье рассмотрены теоретические и практические ас-
пекты защиты прав и законных интересов территориальных 
общин судами Украины. Уделено внимание вопросам право- и 
дееспособности территориальной общины (ее представителей) 
касательно обращения в судебные органы.

The article deals with the theoretical and practical aspects of the 
territorial community’s judicial defence. The author also focuses on 
items of the territorial community’s legal capacity and ability for the 
appeal to the courts.

Ключові слова: судовий захист, права та законні інтереси 
територіальних громад, здійснення місцевого самоврядування, 
оскарження актів, дій і бездіяльності місцевої влади.

Судовий захист прав і законних інтересів 
територіальних громад

Розділ 2

Цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. 
Міжнародне право. 

Господарське право, 
господарсько-процесуальне право
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питанням захисту прав і законних інте-

ресів територіальних громад або ширше 
– правового захисту інститутів місцево-
го самоврядування в Україні присвячені 
наукові праці О.В. Батанова, В.І. Борде-
нюка, М.І. Корнієнка, В.В. Кравченка, 
Т.В. Новікової, Ю.С. Педька та інших 
[1]. Варто відмітити наукові праці з цих 
питань російських учених М.С. Бондаря, 
В.М. Жуйкова, І.В. Новікової [5].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
На практиці існують непоодинокі ви-

падки, коли місцева влада (державна і му-
ніципальна) не захищає (іноді порушує та 
обмежує) у ході вирішення питань місце-
вого значення права та законні інтереси 
територіальних громад. Рішення органів 
місцевого самоврядування, що в окремих 
випадках є незаконними або такими, які 
шкодять територіальним громадам, прий-
маються, зокрема, стосовно: 1) відчужен-
ня об’єктів нерухомості з комунальної у 
приватну власність (питання приватизації 
об’єктів комунальної власності); 2) вста-
новлення завищених тарифів за надання 
житлово-комунальних послуг; 3) відмови 
в прийнятті (реєструванні) статутів тери-
торіальних громад і створення перешкод у 
реалізації громадами форм безпосередньої 
демократії, зокрема, у проведенні місцево-
го референдуму тощо [8].
Про конфлікти між територіальними 

громадами та їхніми органами і посадови-
ми особами постійно повідомляють засо-
би масової інформації.
Загалом за десять останніх років суда-

ми загальної юрисдикції ухвалено значну 
кількість рішень у справах про оскаржен-
ня дій посадових осіб органів місцевого 
самоврядування та визнання їх незаконни-
ми (неправомірними); визнання незакон-
ними (скасування) актів органів місцевого 
самоврядування; визнання протиправною 
бездіяльності органу місцевого самовря-
дування тощо. Велика категорія справ у 
цих судах пов’язана з правом комунальної 
власності на земельні ділянки, незаконним 
їх володінням та розпорядженням органа-

ми місцевого самоврядування, виданням 
дозволів щодо розміщення екологічно 
небезпечних об’єктів на території грома-
ди [10].
Отже, в Україні мають місце порушення 

прав і законних інтересів територіальних 
громад насамперед органами та посадови-
ми особами місцевого самоврядування. З 
огляду на це, рішення органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб, які, на 
думку громадських представників тери-
торіальної громади, є неконституційними 
або незаконними, можуть і повинні бути 
оскаржені ними в судовому порядку.
Щоб реалізувати один із принципів 

здійснення місцевого самоврядування, 
тобто право територіальних громад на 
судовий захист (стаття 4 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
[11] (далі – Закон), потрібно насамперед 
проаналізувати, на яких принципах здій-
снюється судовий розгляд справ, сторо-
ною (учасником) у яких є територіальна 
громада (представники), їх право- і діє-
здатність на звернення до суду і пред-
ставництво. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є розкриття право- і діє-

здатності територіальної громади, її членів 
стосовно звернення до органів судової 
влади з питань захисту їх порушених прав 
і законних інтересів.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Теорія муніципального права виділяє 

можливість виникнення конфліктів на міс-
цевому рівні між представницькими орга-
нами місцевого самоврядування та їхніми 
виконавчими органами, а також між голо-
вною посадовою особою територіальної 
громади (сільським, селищним, міським 
головою) та її представницьким органом. 
На нашу думку, з названими суб’єктами 
можуть виникати конфліктні ситуації й 
безпосередньо у територіальних громад; 
можуть скластися протиріччя й між різни-
ми громадами, наприклад, двох сіл, села 
і міста, між територіальною громадою 
району в місті та громадою міста в ціло-
му [12].
Найбільш значними способами судово-
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го захисту прав і законних інтересів тери-
торіальних громад є: 

1) оскарження громадськими представ-
никами територіальних громад (ініціатив-
ною групою) рішень, дій і бездіяльності 
місцевих органів виконавчої влади, орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадо-
вих осіб, що порушують права та законні 
інтереси цих громад. Наприклад, може 
йтися про перешкоджання в реалізації ін-
ститутів безпосередньої демократії (щодо 
участі в місцевому референдумі, права 
обирати та бути обраним на місцевих ви-
борах тощо); 

2) оскарження органами місцевого са-
моврядування, що представляють інтереси 
територіальних громад, нормативно-пра-
вових актів, дій чи бездіяльності органів 
виконавчої влади; 

3) вирішення спорів про компетенцію 
(компетенційних спорів) між органами 
місцевого самоврядування різних рівнів, 
а також органами місцевого самовряду-
вання та місцевими органами виконавчої 
влади [14, с. 191-192].
Як зазначає у своїй наукові праці 

Ю.С. Педько, проблема судового захис-
ту прав та інтересів місцевого самовря-
дування – багатоаспектна, вона охоплює 
різні напрями правоохоронної та право-
захисної діяльності, що обумовлено по-
требами захисту прав різних суб’єктів 
місцевого самоврядування в різноманіт-
них правових відносинах, зокрема конс-
титуційних, адміністративних, цивільних, 
господарських. На практиці також може 
виникати потреба захисту прав і законних 
інтересів територіальної громади як у ці-
лому, так і окремих її складових частин 
(внутрішніх громад, наприклад, грома-
ди району в місті, громади мікрорайону) 
тощо [15, с. 628].

1. Конституційні засади судового за-
хисту прав та інтересів територіальних 
громад. Однією з конституційно-правових 
гарантій функціонування територіальних 
громад є їх судовий захист (стаття 145 
Конституції України) [16]. У Європей ській 
хартії місцевого самоврядування 1985 р. 
також закріплено як одну з основних га-
рантій місцевого самоврядування право 

на судовий захист (стаття 11 «Правовий 
захист місцевого самоврядування»).
Особливе місце в забезпеченні прав і 

законних інтересів територіальних гро-
мад займає Конституційний Суд України. 
Конституційний контроль відноситься до 
числа ефективних засобів забезпечення 
верховенства конституції, верховенства 
права, що є головним атрибутом будь-
якої демократичної держави. Суд відіграє 
важливу роль у захисті конституційних 
принципів місцевого самоврядування [17, 
с. 534-536; 18, с. 216-250; 19] і забезпе-
ченні балансу інтересів між правами тери-
торіальних громад і додержання Консти-
туції, законів України органами державної 
влади, органами та посадовими особами 
місцевого самоврядування. 
Матеріальна чи моральна шкода, за-

подіяна територіальним громадам актами 
та діями, вчиненими на підставі закону 
або іншого правового акта, що визнані 
Конституційним Судом України неконс-
титуційними, відшкодовується державою 
в установленому законом порядку (части-
на третя статті 152 Конституції України).
Юрисдикція судів загальної юрисдикції 

поширюється на захист прав і законних 
інтересів територіальних громад (частина 
друга статті 124 Конституції України), а 
завдяки судовим гарантіям громади мо-
жуть вимагати відшкодування матеріаль-
них збитків, завданих їм органами держав-
ної влади, органами місцевого самовряду-
вання, певними суб’єктами господарської 
діяльності або окремими громадянами 
(стаття 73 Закону).
Отже, аналіз положень Конституції 

України дає підстави для висновку, що 
конституційний рівень урегулювання су-
дового захисту прав і законних інтересів 
територіальних громад створює належні 
передумови для активної реалізації цього 
захисту.

2. Законодавчі засади судового захисту 
прав і законних інтересів територіальних 
громад. Закон передбачає предмети ві-
дання та повноваження відповідних коле-
гіальних органів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових осіб, стосовно механізмів 
захисту прав і законних інтересів тери-
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торіальних громад (підпункт 4 пункту «а» 
частини першої статті 38, підпункт 15 час-
тини четвертої статті 42, пункт 30 частини 
першої статті 43, пункт 16 частини шостої 
статті 55). Однак, у вказаних нормах Зако-
ну не досить чітко визначено, яким чином 
таке право судового захисту може бути ре-
алізовано громадами; на це питання не дає 
відповіді й процесуальне законодавство, 
яке не встановлює особливостей розгляду 
та вирішення справ щодо захисту прав і за-
конних інтересів територіальних громад.
Відсутність у територіальної грома-

ди в Україні статусу юридичної особи не 
дає змоги їй мати судово-процесуальну 
правосуб’єктність у повному обсязі. Це 
обумовлює необхідність її представництва 
в судах органами чи посадовими особами 
місцевого самоврядування або безпосе-
редньо членами територіальної громади 
(ініціативними групами) чи відповідними 
громадськими організаціями, що мають 
статус юридичних осіб. Тобто, захист те-
риторіальними громадами своїх прав і 
законних інтересів у судах є опосередко-
ваним.
Варто зазначити, що найчастіше тери-

торіальну громаду як колективне утворен-
ня у взаємовідносинах із органами судо-
вої влади представляє ініціативна група 
– добровільне об’єднання найбільш актив-
но налаштованих членів територіальної 
громади або її частини. На законодавчому 
рівні така функція цієї групи не закріп-
лена, хоча, наприклад, ініціативна група 
Законом наділяється іншими повноважен-
нями щодо вирішення питань місцевого 
значення – ініціювання розгляду в раді (у 
порядку місцевої ініціативи) будь-якого 
питання, віднесеного до відання місцево-
го самоврядування (стаття 9); створення 
органів самоорганізації населення (стаття 
14); прийняття рішення про проведення 
місцевого референдуму щодо достроко-
вого припинення повноважень сільського, 
селищного, міського голови (на вимогу не 
менш як однієї десятої частини громадян, 
які проживають на відповідній території 
та мають право голосу) (стаття 79) тощо.
З огляду на це, цілком очевидно, що 

представництво територіальної громади 

в судах України ініціативною групою по-
требує офіційної легалізації, зокрема, в 
таких аспектах: 1) визначення можливого 
суб’єктного складу ініціативної групи: до 
неї можуть входити лише дієздатні грома-
дяни України, чи також іноземці й особи 
без громадянства; 2) визначення необхід-
ної кількості таких законних представни-
ків громади (можна припускати, що чи-
сельність ініціативної групи могла б зале-
жати від кількості членів територіальної 
громади у пропорційному або кількісному 
співвідношенні). Допоки функцію ініціа-
тивної групи щодо представництва інте-
ресів територіальної громади в судових 
органах не закріплено на законодавчому 
рівні, така група має право представляти 
свою громаду на підставі судової практи-
ки, що міститься в рішеннях, прийнятих 
судами з урахуванням, зокрема, принципу 
верховенства права, а також – місцевих 
звичаїв, традицій тощо.
Варто відмітити певну роль асоціа-

цій органів місцевого самоврядування 
в захисті прав і законних інтересів тери-
торіальних громад. Законом України «Про 
асоціації органів місцевого самоврядуван-
ня» [11] вони наділені повноваженнями 
з узгодження дій і об’єднання зусиль ор-
ганів місцевого самоврядування щодо за-
хисту прав і законних інтересів відповід-
них територіальних громад, розв’язання 
спільних для територіальних громад про-
блем (стаття 1; частина перша статті 14).
У зв’язку з викладеним вважаємо, що за-

конодавче регулювання захисту прав і за-
конних інтересів територіальних громад є 
недосконалим і недостатнім. Слушною, на 
нашу думку, є пропозиція Ю.В. Білоусова 
про те, що доволі важливим аспектом ад-
міністративної реформи, а також муніци-
пальної як її складової, має бути реальне 
закріплення матеріально- та процесуаль-
но-правового механізму захисту прав і 
законних інтересів саме територіальної 
громади як специфічного суб’єкта пра-
вовідносин [20, с. 223].

3. Деякі аспекти застосування принци-
пу верховенства права в механізмах су-
дового захисту прав і законних інтересів 
територіальних громад. Останнім часом у 
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дослідженнях науковців усе частіше під-
німається тема про подальший розвиток 
місцевого самоврядування і захист прав 
територіальних громад у контексті реалі-
зації принципу верховенства права [21]. 
Це й не дивно з огляду на звичність за-
стосування доктрини верховенства права 
в європейських країнах і доволі низький 
рівень імплементації елементів принципу 
верховенства права в національне законо-
давство щодо місцевого самоврядування.
Закріплений у частині першій статті 8 

Конституції України принцип верховен-
ства права, який є основою конституцій-
но-правового регулювання суспільних 
відносин, зокрема у сфері місцевого само-
врядування, втілюється у правотворчу та 
правозастосовну діяльність – переважно 
у правові позиції (рішення) Конституцій-
ного Суду України та закони, які повинні 
містити передусім ідеї соціальної справед-
ливості, свободи, рівності тощо. Питання 
імплементації всіх без винятку елементів 
принципу верховенства права (справед-
ливості, розумності, правової визначе-
ності тощо) у національне законодавство 
та практику його застосування, зокрема 
судовими органами, як необхідної умови 
практичного формування дієздатних і са-
модостатніх територіальних громад, ма-
ють принципове значення та потребують 
подальшого вивчення та вироблення у 
зв’язку з цим пропозицій для законодав-
ця. 

4. Види судочинства та деякі аспек-
ти розгляду судових справ, пов’язаних із 
захистом прав і законних інтересів тери-
торіальних громад. Відповідно до статті 
18 Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453–VI 
суди загальної юрисдикції спеціалізують-
ся на розгляді цивільних, кримінальних, 
господарських, адміністративних справ, 
а також справ про адміністративні право-
порушення. Ухвалюючи іменем України 
обов’язкові до виконання на всій її тери-
торії рішення, суди здійснюють вплив на 
сфери державного та суспільного життя, 
у тому числі й місцевого самоврядування 
шляхом визнання незаконними актів ор-
ганів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та відновлення поруше-
них ними прав і законних інтересів тери-
торіальних громад. Суди загальної юрис-
дикції покликані забезпечувати положен-
ня частини другої статті 19 Конституції 
України, згідно з яким органи державної 
влади та органи місцевого самоврядуван-
ня, їхні посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. Здійснюючи правосуд-
дя, суди загальної юрисдикції реалізують, 
з одного боку, функцію судового контро-
лю за діяльністю органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування, а з іншого – 
функцію судового захисту прав і законних 
інтересів територіальних громад.
Завдяки функціонуванню адміністра-

тивних судів в Україні поступово забез-
печується належний судовий захист прав 
і законних інтересів територіальних гро-
мад: брати участь у вирішенні всіх питань 
місцевого значення, в управлінні кому-
нальною власністю тощо. За змістом час-
тини першої статті 2 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України від 6 липня 
2005 р. (далі – КАС України), його голо-
вним завданням є захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-право-
вих відносин від порушень з боку органів 
державної влади, органів місцевого самов-
рядування, їхніх посадових чи службових 
осіб, інших субʼєктів при здійсненні ними 
владних управлінських функцій на основі 
законодавства, у тому числі на ви конання 
делегованих повноважень.
Деякі судові рішення адміністративної 

юстиції, пов’язані із захистом прав і за-
конних інтересів територіальних громад, 
ми вже відзначали [8]. До цієї ж категорії 
відносяться справи про примусове відчу-
ження земельних ділянок з мотивів сус-
пільної необхідності, тобто в інтересах те-
риторіальних громад (пункт «г» частини 
першої статті 143, стаття 147 Земельного 
кодексу України від 25 жовтня 2001 р., 
пункт 7 частини четвертої статті 105, стат-
тя 183-1 КАС України) [2].
Як зауважує О.С. Духневич, у процесі 

розгляду та вирішення адміністративних 
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справ «реалізуються права, обов’язки та 
гарантії учасників адміністративного су-
дочинства, що можливо лише через до-
тримання принципів останнього» [24]. У 
цьому аспекті особливої важливості набу-
ває основний принцип адміністративного 
судочинства – верховенства права, який 
уперше запроваджений у процесуально-
му законодавстві нашої держави у статті 
7 КАС України. У частині першій статті 8 
КАС України визначено, що суд при вирі-
шенні справи керується принципом верхо-
венства права, відповідно до якого, зокре-
ма, людина, її права та свободи визнають-
ся найвищими цінностями та визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. 
Крім того, на підставі положення части-
ни першої статті 47 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» судді здійс-
нюють правосуддя на основі Конституції 
та законів України, керуючись при цьому 
принципом верховенства права.
Прикро, але не завжди суди загальної 

юрисдикції, у тому числі адміністративні, 
визнають і керуються принципом верхо-
венства права в ході ухвалення судових 
рішень. Так, наприклад, Васильківський 
міськрайонний суд Київської області, 
розглядаючи справу, зважив на правову 
невизначеність і прогалину в законодавс-
тві щодо спірного питання, та, керуючись 
принципом верховенства права, усе ж за-
довольнив позов фізичної особи. Однак 
апеляційна інстанція таке рішення суду 
першої інстанції скасувала (очевидно, ке-
руючись нормативістськими принципами 
– авт.), а Вищий адміністративний суд Ук-
раїни ухвалою від 19 березня 2008 р. [10] 
залишив постанову апеляційного суду без 
змін.
До проявів судового захисту прав і за-

конних інтересів територіальних громад, 
здійснюваного судами у процесі цивільно-
го судочинства, можна віднести розгляд і 
вирішення справ про відшкодування май-
нової шкоди, заподіяної територіальній 
громаді, зокрема внаслідок невиконання 
рішень органів і посадових осіб місцево го 
самоврядування, прийнятих у межах нада-
них їм повноважень. Крім того, зазначений 
судовий захист охоплює також розгляд 

справ за регресними позовами органів міс-
цевого самоврядування до їх посадових 
осіб про відшкодування заподіяної ними 
шкоди територіальним громадам.
Процедура захисту прав і законних ін-

тересів територіальних громад у цивіль-
ному процесі регламентується Цивільним 
процесуальним кодексом України від 18 
березня 2004 року. 
Яскравим прикладом судової практики 

з цієї категорії цивільних справ є Ухвала 
судової палати в цивільних справах Вер-
ховного Суду України від 22 квітня 2004 р., 
якою залишено в силі рішення місцевого 
та апеляційного судів щодо покладення на 
сільського голову обов’язку відшкодува-
ти шкоду, завдану його розпорядженням 
щодо незаконної вирубки дерев, які нале-
жали до об’єктів озеленення загального 
використання (це питання не було погод-
жено з екологічною інспекцією та не було 
отримано спеціального ордера на вируб-
ку) [25]. 
Господарські суди також відіграють 

важливу роль у захисті прав і законних 
інтересів територіальних громад, оскільки 
справ за участю територіальних громад та 
їх представників стає все більше. Ці суди 
розглядають справи, зокрема щодо вирі-
шення спірних питань комунальної влас-
ності, орендних правовідносин, землеко-
ристування тощо, стороною в яких є те-
риторіальні громади та їх представницькі 
органи і посадові особи. Більшість спорів 
цієї категорії виникає між юридичними 
особами – суб’єктами господарювання та 
органами місцевого самоврядування щодо 
питань користування земельними ділянка-
ми, визнання недійсними договорів орен-
ди земельних ділянок тощо [26].
Процедура захисту прав місцевого са-

моврядування в господарському процесі 
регламентується Господарським процесу-
альним кодексом України від 6 листопада 
1991 року.
Особливістю господарської юстиції 

є те, що для неї пріоритетним є визнан-
ня й утвердження права людини на під-
приємницьку діяльність (стаття 42 Кон-
ституції України), а тому, очевидно, що 
господар ські суди покликані захищати, 
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насамперед, права суб’єктів господарю-
вання. Тому, вважаємо, що господарські 
суди мали б керуватися принципом спів-
мірності між захистом прав та інтересів 
суб’єктів господарювання і захистом прав 
та інтересів територіальних громад. Свід-
ченням прогресування цього процесу є 
існування чималої кількості судових рі-
шень, прийнятих господарськими судами 
на користь територіальних громад або ор-
ганів місцевого самоврядування, що пред-
ставляють спільні інтереси територіальних 
громад [28].
Відповідний вплив на сферу місцево-

го самоврядування здійснюють суди, які 
забезпечують кримінальне судочинство. 
Здійснюючи правосуддя у кримінальних 
справах, вони охороняють урегульовані 
нормами права суспільні відносини прак-
тично в усіх сферах суспільного життя, у 
тому числі й віднесених до відання міс-
цевого самоврядування. За змістом від-
повідних розділів Кримінального кодексу 
України від 5 квітня 2001 р. це, зокрема, 
відображається в розгляді кримінальних 
справ у злочинах, учинених посадовими 
особами місцевого самоврядування про-
ти виборчих, трудових та інших прав. До 
них, наприклад, можна віднести: переш-
коджання здійсненню виборчого права 
(статті 157-160); порушення законодавства 
про референдуми (стаття 160); порушення 
права на безоплатну освіту та медичну 
допомогу в комунальних навчальних за-
кладах і закладах охорони здоров’я (статті 
183, 184) тощо [30].

5. Розмежування предметної підсуд-
ності справ щодо захисту прав і законних 
інтересів територіальних громад.
Аналіз судової практики та праць віт-

чизняних науковців дає змогу стверджува-
ти, що навіть за наявності процесуальних 
кодексів, які регламентують адміністра-
тивне, цивільне, господарське і кримі-
нальне судочинство, існують проблемні 
питання щодо предметної підсудності 
розгляду справ цієї категорії здебільшого 
в адміністративному, цивільному та гос-
подарському видах судочинств [31]. Така 
чітко невизначена ситуація щодо предмет-
ної підсудності справ пов’язана, насампе-

ред, із тим, що відносини органів місцево-
го самоврядування з членами територіаль-
них громад, суб’єктами господарювання 
тощо, будуються як на публічно-правових 
(рішення органів місцевого самоврядуван-
ня), так і на приватно-правових засадах 
(цивільно-правові або господарсько-пра-
вові договори, що укладаються на підставі 
цих рішень). 
Підтвердженням викладеного є правова 

позиція Конституційного Суду України, 
наведена в абзаці шостому підпункту 3.2 
пункту 3 мотивувальної частини Рішення 
від 9 вересня 2010 р. № 19-рп/2010: «Усі 
публічно-правові спори, у яких хоча б 
однією зі сторін є суб’єкт владних пов-
новажень, належать до адміністративної 
юрисдикції і за компетенцією мають бути 
розглянуті адміністративними судами» 
[32]. Також КАС України передбачає 
певні ознаки публічно-правових відно-
син: обов’язкова участь у цих відносинах 
суб’єкта, наділеного владними повно-
важеннями; підпорядкованість одного з 
учасників публічно-правових відносин ін-
шому – суб’єкту владних повноважень; ім-
перативність публічно-правових відносин; 
домінування публічно-правового інтересу 
в цих відносинах тощо. Якщо судовому 
спорові не притаманні такі ознаки, то він 
повинен вирішуватися в порядку цивіль-
ного або господарського судочинства.
Таким чином, питання розмежування 

предметної підсудності за зверненнями 
представників територіальних громад є 
важливим, а представникам територіаль-
них громад слід обирати при зверненні 
суди відповідної спеціалізації, оскільки 
непоодинокими є випадки, коли суд, роз-
глядаючи справу в порядку касаційного 
провадження, скасовує рішення, прийняті 
першою та апеляційною інстанціями, ос-
кільки спір підлягає розгляду в порядку 
іншого виду судочинства [33].

Âèñíîâêè
Проведений у статті аналіз питань су-

дового захисту прав і законних інтересів 
територіальних громад дає змогу стверд-
жувати, що на його ефективність вплива-
ють такі фактори: 1) стан законодавства (у 
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тому числі процесуального) у сфері місце-
вого самоврядування; 2) рівень правової 
культури представників територіальних 
громад, що передбачає знання правових 
норм, які регламентують право на судо-
вий захист; 3) знання процесуального за-
конодавства та муніципальної доктрини 
органів судової влади.
Ініціативні групи членів територіальних 

громад усе активніше обстоюють права та 
законні інтереси територіальних громад, 
використовуючи всі можливі способи за-
хисту, у тому числі судові. Тому, на нашу 
думку, необхідно законодавчо закріпити 
обов’язок органів і посадових осіб місце-
вого самоврядування, що представляють 
інтереси територіальних громад, зверта-
тися до суду в разі порушення їхніх прав і 
законних інтересів і встановлення відпові-
дальності за його невиконання. Це дасть 
змогу підвищити гарантії місцевої грома-
ди щодо реалізації її конституційного пра-
ва на судовий захист [35, с. 35].
Для ефективнішого захисту своїх прав і 

законних інтересів територіальним грома-
дам необхідно також частіше застосовува-
ти принцип верховенства права, який доз-
воляє, зокрема, судам приймати рішення 
на підставі засад справедливості, мораль-
ності та пріоритету прав і свобод людини і 
громадянина – в інтересах територіальних 
громад. Саме на основі принципу верхо-
венства права територіальні громади ма-
ють право безпосередньо (через відповід-
ного представника) звертатися до судових 
органів за захистом прав і законних інте-
ресів. Потрібно поступово впроваджува-
ти доктрину активного безпосереднього 
звернення представників територіальних 
громад (ініціативних груп) до судових ор-
ганів за захистом прав і законних інтере-
сів. Зважаючи на це, доцільно також:

1) розширювати правові механізми 
за  хисту прав і законних інтересів тери-
торіальних громад (у зарубіжних країнах, 

як-от: Німеччині, Чехії, Андоррі − існує 
судова доктрина «безпосереднього звер-
нення територіальної громади до Консти-
туційного Суду (Трибуналу) з конститу-
ційною скаргою» щодо незаконного втру-
чання держави в реалізацію прав громади 
на самоврядування, а в Бельгії та Норве-
гії діють спеціальні контрольні комітети 
(ревізори), які в інтересах територіальних 
громад слідкують за легітимністю дій 
орга нів місцевого самоврядування) [36, 
с. 134, 180, 206, 232];

2) розробити законопроект щодо на-
дання права ініціативній групі, зареєст-
рованій із урахуванням певних критеріїв, 
представляти права та законні інтереси те-
риторіальних громад у судах України;

3) узагальнити судову практику всіх 
судів загальної юрисдикції у справах, 
пов’язаних із захистом прав і законних 
інтересів територіальних громад (такі ма-
теріали могли б підготувати відповідні 
відділи із узагальнення судової практики 
у вищих спеціалізованих судах);

4) упровадити на юридичних факуль-
тетах вищих навчальних закладів (напри-
клад, в Академії муніципального управ-
ління, Національній академії державного 
управління при Президентові України) 
спецкурс «Судовий захист прав і законних 
інтересів територіальних громад».
Отже, на підставі аналізу теоретичних 

праць і судової практики можна стверд-
жувати про існування і розвиток певної 
муніципальної доктрини судів, дослід-
ження якої є важливим для процесу су-
дового захисту прав і законних інтересів 
територіальних громад, оскільки успіх 
такого захисту залежить від розуміння 
судами правової природи територіальних 
громад, а також – правильного визначення 
предметної підсудності спору, належної 
підготовки звернення до суду та представ-
ництва законних інтересів територіальної 
громади в суді. 
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У статті розглянуто окремі питання, пов’язані з укладенням 
договору найму житла. Основну увагу приділено проблемі де-
ржавної реєстрації цього договору. 

В статье рассмотрены отдельные вопросы, связанные с за-
ключением договора найма жилья. Основное внимание уделено 
проблеме государственной регистрации этого договора.

In the scientific article some issues related to signing the rent 
agreement. The main attention is dedicated to the problem of state 
registration of this agreement.

Ключові слова: найм, житло, договір, державна реєстра-
ція.

До питання укладення договору 
найму житла

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У науковій літературі договірним від-

носинам учені приділяють суттєву увагу. 
Особливий інтерес становлять питання 
укладення, зміни та розірвання догово-
ру найму житла, що зумовлено активним 
включенням житла в ринковий оборот і 
недоліками правового регулювання цих 
відносин. Слід підкреслити, що проблеми 
правозастосовної діяльності в цій сфері 
зумовлені, насамперед, недоліками право-
вого регулювання, збереженням чинності 
нормативно-правових актів періоду пере-
бування України у складі СРСР, що засто-
совуються не завжди узгоджено разом із 
новими актами цивільного та житлового 
законодавства. Відповідно, висловлю-
ються різні точки зору, формуються різні 
підходи до питань, пов’язаних із догово-
ром найму житла різних форм власності, 
судова практика в цій сфері також є неод-
норідною. Зокрема, важливим є питання 
форми договору найму житла та його де-
ржавної реєстрації, адже воно по-різному 
врегульоване нормами ЦК України та ЖК 
УРСР. Вказане обумовлює актуальність 
обраної теми дослідження.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Договірні відносини щодо найму жит-

ла стали предметом дослідження бага-
тьох учених, зокрема, В.Я. Бондаря, В.В. 
Вітрянського, О.В. Дзери, М.К. Галянти-
ча, І.М. Кучеренко, Т.Н. Лісніченка, Є.О. 

Мічуріна та інших. При цьому, зберігаєть-
ся потреба у здійсненні ретельного аналі-
зу нормативно-правових актів на предмет 
внесення ясності в питання укладення 
договору найму житла, адже різночитан-
ня норм щодо його державної реєстрації 
спричиняє спори стосовно укладення або 
дійсності договору найму житла. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Проблема державної реєстрації догово-

ру найму житла не є вирішеною, оскільки 
у правовій літературі основну увагу при-
ділено загальним питанням укладення до-
говору найму житла, а чинне законодавс-
тво, що регулює відповідні відносини, є 
суперечливим. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження питання де-

ржавної реєстрації договору найму житла 
на підставі аналізу нормативно-правових 
актів у цій сфері.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Згідно зі ст. 158 ЖК УРСР договір най-

му жилого приміщення укладається між 
власником будинку (квартири) і наймачем 
у письмовій формі з наступною реєстра-
цією у виконавчому комітеті місцевої ради 
народних депутатів або в органі управлін-
ня, що ним утворюється. Договір повинен 
містити вказівку на предмет договору, 
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строк, на який він укладається, визначати 
права й обов’язки наймодавця і наймача та 
інші умови найму. ЖК УРСР − норматив-
но-правовий акт, уведений в дію в період 
знаходження України в складі СРСР [3]. 
Згідно зі ст. 8 Конституції України саме 
вона має найвищу юридичну силу. Зако-
ни та інші нормативно-правові акти при-
ймаються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй. Постановою Вер-
ховної Ради України від 12 вересня 1991 
р. [6] встановлено, що до прийняття від-
повідних актів законодавства України на 
території республіки застосовуються акти 
законодавства Союзу РСР з питань, які не 
врегульовані законодавством України, за 
умови, що вони не суперечать Конституції 
та законам України. 
Основним актом цивільного законо-

давства України є Цивільний кодекс Ук-
раїни (ч. 2 ст. 4 ЦК України) [10]. ЦК Ук-
раїни містить як загальні вимоги до право-
чинів і договорів, так і спеціальні − щодо 
окремих видів договорів. Як випливає з 
п. 3.3. рішення Конституційного Суду 
України [7] положення параграфа 1 «За-
гальні положення про найм (оренду)» 
глави 58 поширюються на всі види орен-
дованого майна. У законі можуть бути 
передбачені особливості укладення та 
виконання договору найму (оренди) (ч. 2 
ст. 759 кодексу). Крім того, кодексом та 
іншим законом можуть встановлюватися 
особливості найму окремих видів майна 
(ч. 3 ст. 760 кодексу). Основним актом 
цивільного законодавства України є ко-
декс; актами цивільного законодавства 
визнаються також інші закони України, 
які приймаються відповідно до Консти-
туції України та кодексу (ч. 2 ст. 4 кодек-
су). Конституційний Суд України вважає, 
що інші закони, передбачені ч. 3 ст. 760 
кодексу, повинні прийматися та діяти за 
правилами, встановленими ст. 4 кодексу. 
Конституційний Суд України виходить 
із того, що співвідношення між нормами 
кодексу та законів, які регулюють особли-
вості найму (оренди) окремих видів майна, 
полягає в тому, що норми цих законів тією 
чи іншою мірою встановлюють правовий 
механізм реалізації відповідної норми ко-

дексу або передбачають додаткові умови 
її реалізації, або виключають застосування 
норм кодексу, якщо це прямо передбачено 
ними чи випливає з їхнього змісту. Такий 
висновок ґрунтується на правовій позиції 
Конституційного Суду України, вислов-
леній у рішенні від 1 липня 1998 р. [8]. 
Згідно з ч. 3 ст. 810 ЦК України до дого-

вору найму житла, крім найму житла, що 
є об’єктом права державної або комуналь-
ної власності, застосовуються положення 
цього кодексу, якщо інше не встановлено 
законом. Відповідно до п. 4 прикінцевих і 
перехідних положень ЦК України Цивіль-
ний кодекс застосовується до цивільних 
відносин, що виникли після набрання 
ним чинності. Ураховуючи вищезазначе-
не, положення ЖК УРСР застосовуються 
щодо відносин, не врегульованих зако-
нодавством України і виключно за умови 
їх відповідності Конституції України та 
законам України. Слід підкреслити, що 
цивільні відносини засновані на юридич-
ній рівності їх учасників (ст. 1 ЦК Украї-
ни), що не відтворено в ст. 158 ЖК УРСР 
«Договір найму жилого приміщення в бу-
динку (квартирі), що належить громадя-
нинові», яка стосується лише громадян, не 
враховуючи інтереси інших фізичних осіб 
та юридичних осіб як учасників цивіль-
них відносин, які можуть бути суб’єктами 
права власності (ст.ст. 2, 318 ЦК України). 
При цьому, положення ст. 158 ЖК УРСР, 
які передбачають, що наймач користуєть-
ся жилим приміщенням у будинку (квар-
тирі), що належить громадянинові на 
праві приватної власності відповідно до 
договору найму житлового приміщення та 
положення цієї статті про те, що договір 
повинен містити вказівку на предмет до-
говору, строк, на який він укладається, 
визначати права й обов’язки наймодавця 
і наймача та інші умови найму в повній 
мірі відповідають положенням ЦК Украї-
ни, що врегульовують відносини найму 
(оренди) житла.
До питання про державну реєстрацію 

договору найму (оренди) житла додатково 
слід зазначити таке. Згідно з ч. 1 ст. 210 
ЦК України правочин підлягає державній 
реєстрації лише у випадках, встановлених 



29

 Цивільне право і цивільний процес

законом. Такий правочин є вчиненим з мо-
менту його державної реєстрації. Згідно з 
ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладе-
ним, якщо сторони в належній формі до-
сягли згоди з усіх істотних умов договору. 
Істотними умовами договору є умови про 
предмет договору, умови, що визначені 
законом як істотні або є необхідними для 
договорів цього виду, а також усі ті умови, 
щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін 
має бути досягнуто згоди. 
У параграфі 1 глави 58 ЦК України 

не міститься загальної норми про обо-
в’язковість державної реєстрації договорів 
найму (оренди), згідно з ч. 2 ст. 759 ЦК 
України законом можуть бути передба-
чені особливості укладення та виконання 
договору найму (оренди), ч. 3 ст. 760 ЦК 
України передбачає, що особливості най-
му окремих видів майна встановлюються 
кодексом та іншим законом. Тобто до від-
носин найму (оренди) житла, як об’єкта 
права приватної власності, застосовують-
ся положення спеціальної глави 59 ЦК Ук-
раїни − «Найм (оренда) житла». Статтею 
811 ЦК України передбачено укладення 
договору найму житла в письмовій формі 
з обов’язковістю державної реєстрації в 
порядку, визначеному законом, лише до-
говору оренди житла з викупом (ч. 3 ст. 
811 ЦК України, п. 4 постанови Кабінету 
Міністрів України [9], якою затверджено 
порядок оренди житла з викупом). Не пе-
редбачено державну реєстрацію договору 
найму жилого приміщення і в будинках 
державного житлового фонду (ст. 61 ЖК 
УРСР). Слід звернути увагу на те, що 
хоча житло й представляє собою житло-
вий будинок, квартиру, інше приміщен-
ня, призначені і придатні для постійного 
проживання в них (ст. 379 ЦК України), 
які є будівлями капітального типу (напри-
клад, житловий будинок, згідно зі ст. 380 
ЦК України), однак положення параграфа 
4 глави 58 ЦК України, які є спеціальним 
щодо найму будівлі або іншої капітальної 
споруди та які передбачають державну 
реєстрацію договору найму будівлі або 
іншої капітальної споруди, укладеного на 
строк не менше ніж три роки (ч. 1 ст. 794 
ЦК України), не можуть бути застосовані 

до договору найму (оренди) житла, оскіль-
ки останньому кореспондують спеціальні 
для цього виду договору найму (оренди) 
норми глави 59 ЦК України в яких, як вка-
зувалося, державна реєстрація передба-
чена тільки для договору оренди житла з 
викупом.
Разом з тим, згідно зі ст. 1 Закону Ук-

раїни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [1] 
цей закон регулює відносини, пов’язані з 
державною реєстрацією прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, у ст. 4 цього закону 
закріплено невичерпний перелік речових 
прав, які підлягають обов’язковій держав-
ній реєстрації, а в ст. 5 цього закону серед 
обʼєктів нерухомого майна, права стосов-
но яких підлягають державній реєстрації, 
зазначено і житлові будинки, і квартири. 
Законом України «Про внесення змін 

до Закону України «Про державну реєст-
рацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обмежень» та інших законодавчих 
актів України» [2] передбачено заміну дер-
жавної реєстрації договору на державну 
реєстрацію права, зокрема, з 1 січня 2013 р. 
редакція ст. 794 ЦК України передбача-
тиме, що право користування нерухомим 
майном, яке виникає на підставі договору 
найму будівлі або іншої капітальної спо-
руди (їх окремої частини), укладеного на 
строк не менш як три роки, підлягає де-
ржавній реєстрації відповідно до закону. 
Згідно з п. 3 прикінцевих і перехідних по-
ложень цього закону встановлено, що до 1 
січня 2013 р. державна реєстрація: права 
власності та права користування (сервітут) 
на об’єкти нерухомого майна, розташовані 
на земельних ділянках; права користуван-
ня (найму, оренди) будівлею або іншими 
капітальними спорудами, їх окремими 
частинами; права власності на об’єкти не-
завершеного будівництва, а також облік 
безхазяйного нерухомого майна, довірче 
управління нерухомим майном проводить-
ся реєстраторами бюро технічної інвента-
ризації, створеними до набрання чинності 
цим законом та підключеними до Реєстру 
прав власності на нерухоме майно. Тобто, 
окремо не встановлено обов’язковість дер-
жавної реєстрації права користування на 
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умовах найму (оренди) таким об’єктом не-
рухомості, як житло, а, отже, бюро техніч-
ної інвентаризації, яке є на сьогодні спе-
ціально уповноваженим суб’єктом у сфері 
державної реєстрації вищеперерахованих 
прав, не має правомочностей на державну 
реєстрацію права користування житлом, 
яке виникає на підставі договору найму 
(оренди). Відсутність такої правомочності 
випливає і з аналізу Тимчасового поло-
ження про порядок державної реєстрації 
права власності та інших речових прав 
на нерухоме майно [4], і з позиції Мініс-
терства юстиції України, висвітленої у п. 
III його наказу «Поширення норм Закону 
(примітка: Закон України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень») на правовідносини, 
що виникають з договорів найму (оренди) 
житла». Мін’юст зазначає, що § 4 глави 
58 «Найм (оренда)» містить положення 
щодо найму будівлі або іншої капітальної 
споруди (їх окремої частини). Водночас, 
окремою главою 59 «Найм (оренда) жит-
ла» врегульовано відносини, що пов’язані 
з укладенням договору саме щодо такого 
виду нерухомого майна як житло. Тобто, 
відповідно до Цивільного кодексу Украї-
ни житло як об’єкт нерухомості виділе-
но в окрему правову категорію і не може 
ототожнюватися з об’єктами, речові пра-
ва щодо яких виникають із підстав, виз-
начених § 4 глави 58 «Найм (оренда)». 
Таким чином Цивільний кодекс України 
встановлює різні підходи до регулювання 
відносин найму (оренди) залежності від 
цільового призначення об’єктів нерухо-
мого майна. З огляду на загальні засади 
регулювання відносин найму (оренди), що 

визначені Цивільним кодексом України, а 
також виходячи з положень закону, норми 
останнього щодо обов’язковості держав-
ної реєстрації такого речового права, як 
користування (найму, оренди) будівлею 
або іншими капітальними спорудами, їх 
окремими частинами, не поширюються 
на правовідносини, що виникають із дого-
ворів найму (оренди) житла [5].
Âèñíîâêè
Отже, чинне законодавство не встанов-

лює обов’язковість державної реєстрації 
договору найму (оренди) житла, за винят-
ком договору оренди житла з викупом, а 
ст. 158 ЖК УРСР не може застосовуватися 
в частині, яка передбачає, що договір най-
му жилого приміщення укладається між 
власником будинку (квартири) і наймачем 
у письмовій формі з наступною реєстра-
цією у виконавчому комітеті місцевої ради 
народних депутатів або в органі управлін-
ня, що ним утворюється, позаяк це супере-
чить положенням глави 59 ЦК України, 
що врегульовують відносини найму (орен-
ди) житла, яке є об’єктом права приватної 
власності. Разом з тим, ст. 5 Закону Ук-
раїни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
відносить до об’єктів нерухомого майна, 
права стосовно яких підлягають державній 
реєстрації, житлові будинки і квартири, а, 
отже, питання державної реєстрації таких 
прав, що виникатимуть на підставі догово-
ру найму житла, з набуттям чинності окре-
мих положень закону [2], потребуватиме 
внесення узгоджених змін до норматив-
но-правових актів, що стосуються сфери 
користування нерухомим майном, у тому 
числі на умовах найму.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У нових соціально-економічних умовах 

розширюється коло юридичних осіб, які 
стають суб’єктами виконавчих правовід-
носин. При цьому, для окремих груп таких 
суб’єктів, зокрема релігійних організацій, 
характерним є те, що вони мають спе-
цифічний правовий статус у цивільних і 
господарських правовідносинах. Це впли-
ває на визначення їхніх прав та обов’язків 
як суб’єктів виконавчих правовідносин. 
Реалії сьогодення вимагають вироб-

лення нового розуміння взаємовідносин 
органів державної виконавчої служби із 
суб’єктами виконавчих правовідносин, 
урахування особливостей кожного су б’єк-
та, пошуку додаткових можливостей для 
своєчасного, повного та неупередженого 
примусового виконання рішень релігій-
ними організаціями. Такий підхід дасть 
змогу покращити стан виконання релігій-

ними організаціями рішень судових та ін-
ших органів. Нині ж, на жаль, відомі не 
поодинокі факти, коли релігійні організа-
ції не виконують рішення судів та інших 
органів. 
Звичайно ж, що на релігійні організа-

ції, що стають сторонами або іншими 
учасниками виконавчого провадження, 
поширюються передбачені чинним зако-
нодавством загальні права та обов’язки. 
Однак, законодавець не забороняє релігій-
ним організаціям, та іншим специфічним 
суб’єктам, мати у виконавчому провад-
женні додаткові або ж спеціальні права 
та обов’язки, використання яких повинно 
сприяти належному виконанню рішень 
судів та інших органів. Відповідно вини-
кає потреба в теоретичному дослідженні 
специфіки участі релігійних організацій 
у виконавчому провадженні, виділенні 
спеціальних прав та обов’язків релігій-
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У статті досліджено особливості виконання релігійними органі-
заціями судових рішень майнового характеру в Україні. Приділено 
значну увагу розглядові питань стимулювання боржника-релігійної 
організації до виконання судових рішень, допустимості звернення 
стягнення на пожертвування, правового статусу поручителя. Про-
аналізовано норми законодавства України про релігійні організації 
та про виконання судових рішень з метою його вдосконалення.

В статье исследованы особенности исполнения религиозными 
организациями судебных решений имущественного характера в 
Украине. Уделено большое внимание рассмотрению вопросов сти-
мулирования должника-религиозную организацию к исполнению су-
дебных решений, допустимости наложения взыскания на пожерт-
вования, правового статуса поручителя. Проанализированы нормы 
законодательства Украины о религиозных организациях и об испол-
нении судебных решений с целью его усовершенствования.

In the article the peculiarities of execution from religious organiza-
tions of the judicial property resolutions in Ukraine has been investigat-
ing. The great attention is devoted to pointing out of the questions aid to 
the debtor - religious organization in him execution of court resolutions, 
admission to execute on the donations, legal status of the surety. Ukrai-
nian legislation norms about religious organizations and execution of 
court resolutions are being analyzed to improve.

Ключові слова: релігійна організація, релігійне об’єднання, ви-
конання рішення суду, боржник, майно культового призначення, по-
жертвування.

Особливості участі релігійної організації-
боржника у виконавчому провадженні
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них організацій як суб’єктів виконавчих 
правовідносин, що дасть змогу створити 
теоретичний фундамент для вдоскона-
лення чинного законодавства в роботі з 
релігійними організаціями як суб’єктами 
виконавчих правовідносин та сприятиме 
державній виконавчій службі у виконанні 
рішень, передбачених законом. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Значний внесок у розроблення теоре-

тичних положень про суб’єкти виконав-
чих правовідносин зробили вітчизняні 
нау  ковці, зокрема: А.В. Андрушко, Ю.В. 
Білоусов, О.Г. Жуковський, Р.В. Ігонін, 
М.П. Омельченко, О.Л. Сеньків, Д.М. Си-
бильов, Є.І. Фурса, С.Я. Фурса, К.В. Шка-
рупа, М.Й. Штефан, С.М. Штефан, С.В. 
Щербак та інші. Релігійні організації як 
суб’єкти цивільно-правових відносин ста-
ли об’єктом дослідження В.І. Борисової, 
О.В. Дзери, Ю.В. Кривенко, І.М. Куче-
ренко, О.А. Підопригори, В.Ф. Піддубної, 
В.Д. Фучеджі, Є.О. Харитонова, Є.О. Ят-
ченка та інших. Із публікацій науковців, 
що вийшли друком останнім часом, слід 
ви  ділити навчальний посібник, авторами 
якого є Р.В. Ігонін, К.В. Шкарупа, О.Л. Сень-
ків [1]. У цій праці розкрито теоретико-ме-
тодичні та процесуально-процедурні заса-
ди діяльності суб’єктів виконавчого про-
вадження. Особливості відповідальності у 
виконавчому провадженні досліджують у 
своїх роботах К.В. Шкарупа [2, с. 63-65] та 
Є.О.Ятченко [3, с. 64-68]. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
На підставі теоретичних досліджень за-

значених науковців про релігійні органі-
зації як суб’єкти цивільних правовідносин 
і засади діяльності та відповідальності 
суб’єктів виконавчого провадження автор 
дослідить особливості участі релігійних 
організацій у виконавчому провадженні. 
На нашу думку, урахування особливостей 
участі релігійних організацій у виконав-
чому провадженні дасть змогу якщо не 
вирішити одразу проблему, то покращити 
стан виконання релігійними організація-
ми рішень судових та інших органів. Ви-
роблення нового розуміння взаємовідно-

син органів державної виконавчої служби 
із суб’єктами виконавчих правовідносин, 
зокрема релігійними організаціями, дасть 
можливість залучати останніх до активної 
участі у виконавчому провадженні.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою публікації є пошук шляхів пок-

ращення стану виконання рішень судових 
та інших органів в Україні через виявлен-
ня та дослідження особливостей участі, 
надання додаткових прав та обов’язків 
релігійним організаціям у виконавчому 
провадженні, через залучення останніх 
до активної участі у виконавчому провад-
женні тощо. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України 

«Про свободу совісті та релігійні органі-
зації» від 23 квітня 1991 р. зі змінами та 
доповненнями (далі – Закон про свободу 
совісті) релігійна організація як юридич-
на особа користується правами та несе 
обов’язки відповідно до чинного законо-
давства і свого статуту (положення) [4]. 
Оскільки, згідно з ч. 2 ст. 8 Закону Украї-
ни «Про виконавче провадження» від 21 
квітня 1999 р. зі змінами та доповнення-
ми (далі − Закон) юридичні особи можуть 
виступати у виконавчому провадженні як 
стягувачами, так і боржниками [5, с. 8], то 
релігійні організації також можуть набу-
вати статусу сторони у виконавчому про-
вадженні. 
Як було доведено раніше [6, с. 60-67], 

релігійні організації традиційно мали і ма-
ють особливий правовий статус суб’єкта 
цивільних правовідносин і власника май-
на. На думку автора, цей факт, тобто на-
явність особливого правового статусу у 
релігійних організацій, зумовлює особли-
вості їх участі у виконавчому проваджен-
ні. Встановлена законодавцем у ч. 3 ст. 20 
Закону про свободу совісті заборона на-
кладення стягнення на майно культового 
призначення є підставою для встановлен-
ня обмеженої відповідальності релігій-
ної організації за невиконання нею своїх 
зобов’язань [3, с. 68], при цьому дієздат-
ність релігійної організації як юридичної 
особи не обмежується. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 66 Закону в разі 
відсутності у боржника – юридичної осо-
би, а релігійні організації в переважній 
більшості є юридичними особами, коштів 
у обсязі, достатньому для покриття забор-
гованості, стягнення звертається на інше 
майно, належне такому боржникові, крім 
майна, вилученого з обороту або обмежу-
ваного в обороті [5, с. 54]. Як було дове-
дено свого часу автором, нерухоме майно 
релігійної організації, яке має виключно 
культове призначення, є обмежено обо-
роноздатним об’єктом цивільних прав [7, 
с. 4], а тому може належати лише певному 
колу суб’єктів. Крім того, культова спо-
руда, а іноді ще й інше майно релігійної 
організації, є майном культового призна-
чення, а тому на нього не може бути звер-
нено стягнення за претензіями кредиторів 
відповідно до вимог чинного законодавс-
тва. Слід урахувати і той факт, що звер-
нення стягнення на інше майно релігійної 
організації, як правило, не дає можливості 
задовольнити вимоги стягувача в повному 
обсязі, оскільки майно звичайного вжит-
ку, тобто не культового призначення, ста-
новить незначну частку майна релігійної 
організації, що спонукає до пошуку нових, 
нетипових шляхів вирішення проблеми.
У разі, коли у боржника відсутнє май-

но, на яке може бути звернено стягнення, 
виконавчий документ відповідно до ви-
мог ст. 47 Закону повертається стягувачу 
з наданням останньому права повторно 
пред’явити виконавчий документ до ви-
конання протягом установлених чинним 
законодавством строків. Відповідно, стя-
гувачу залишається лише чекати, доки у 
боржника-релігійної організації з’являться 
кошти або майно некультового призна-
чення, і повторно пред’являти виконавчий 
документ до виконання. 
Однак, слід урахувати, що фактично 

основним джерелом фінансування діяль-
ності релігійних організацій є пожертви 
громадян, переважно членів або учасників 
релігійної організації, які надходять пос-
тійно, причому, ураховуючи надходження 
попередніх періодів, можна спрогнозувати 
з певною похибкою надходження коштів 
у майбутньому. Релігійна організація, від-

повідно до вимог ст. 19 Закону про свободу 
совісті, може отримувати прибуток від ви-
робничої діяльності, а тому не слід виклю-
чати й таке джерело надходження коштів. 
На думку автора, немає достатніх підстав 
говорити про повну відсутність можли-
вості у релігійної організації виконати 
свої зобов’язання або ж про банкрутство 
релігійної організації. Отже, державному 
виконавцю не слід поспішати повертати 
виконавчий документ стягувачу, а шукати 
нові шляхи виконання рішення майнового 
характеру, у якому боржником виступає 
релігійна організація, в повному обсязі. 
Основним питанням, яке слід з’ясувати 

державному виконавцю в ході виконан-
ня рішення, є наявність бажання у керів-
ництва та учасників релігійної організації 
співпрацювати з органами державної ви-
конавчої служби у виконанні конкретного 
рішення. У разі наявності доброї волі за 
заявою релігійної організації, відповідно 
до вимог ст. 36 Закону, державний вико-
навець може звернутися до суду, який ви-
дав виконавчий документ, із заявою про 
відтермінування виконання. У результаті 
можна досягти виконання рішення за ра-
хунок надходження пожертвувань на ко-
ристь релігійної організації, однак у дещо 
пізніші строки. Крім цього, законодавс-
твом допускається укладення між стягува-
чем і боржником мирової угоди, яка має 
бути визнана судом.
Чинне законодавство не забороняє 

влас  никові майна культового призначен-
ня самому відчужувати зазначене майно. 
За рішенням загальних зборів членів або 
учасників релігійної організації, культова 
будівля може бути продана іншій релігій-
ній організації. За рахунок отриманих 
коштів можна задовольнити вимоги стягу-
вача. Якщо ж ці вимоги менші від вартості 
культової будівлі, то залишаться кошти 
ще й для внесення орендної плати за вико-
ристання культової будівлі в майбутньо-
му. У такий спосіб також можна вирішити 
цю проблему. 
Якщо ж керівництво релігійної органі-

зації обере шлях ухилення від виконання 
рішення, то державному виконавцю слід 
використати всі наявні важелі впливу на 
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боржника в особі його керівництва. Якщо 
керівництво релігійної організації не ста-
не подавати або подасть державному ви-
конавцю неправдиві відомості про доходи 
і майновий стан боржника, зокрема про 
стан надходження пожертвувань, то від-
повідно до ч. 1 ст. 90 Закону винні в цьому 
особи нестимуть відповідальність у вста-
новленому законом порядку (як правило, 
це накладення штрафу). 
Значно складніше буде виконати рішен-

ня майнового характеру, якщо перестануть 
надходити пожертвування, а проводити 
примусове обкладання віруючих заборо-
нено ч. 7 ст. 18 Закону про свободу совісті. 
Дійсно, пожертвування повинні бути доб-
ровільними, але виникає у цій ситуації пи-
тання про причини, з яких віруючі раніше 
готові були жертвувати певну суму для за-
безпечення діяльності релігійної організа-
ції, а потім перестали це робити. Можли-
во, на зміну рішення віруючими вплинула 
неналежна роз’яснювальна робота з боку 
керівництва релігійної організації чи самі 
дії зазначеного керівництва, які призвели 
до того, що релігійна організація стала 
боржником у виконавчому провадженні. 
Проте, вирішення цих питань є компетен-
цією загальних зборів релігійної організа-
ції.
Однак, слід урахувати і той факт, що без 

надходження певної суми коштів релігійна 
організація не зможе утримувати культову 
будівлю, сплачувати за комунальні послу-
ги та й проведення іншої діяльності потре-
бує коштів. Якщо ж у релігійної організа-
ції не буде надходжень протягом тривало-
го часу, то вона не зможе належним чином 
задовольняти релігійні потреба громадян, 
а отже, постане питання про доцільність її 
подальшого існування. 
Згідно з ч. 1 ст. 729 Цивільного кодексу 

України пожертва є даруванням речей, у 
тому числі й грошей, для досягнення напе-
ред обумовленої мети. У досліджуваному 
випадку цією метою може бути задоволен-
ня релігійних потреб громадян сповідувати 
та поширювати віру тощо. Відповідно до 
вимог ст. 730 зазначеного кодексу пожер-
твувач має право здійснювати контроль за 
використанням пожертви, використання 

її за іншим призначенням можливе лише 
за згодою останнього. Постає питання про 
можливість використання пожертвувань 
для задоволення вимог стягувача. 
Як правило, пожертвування на потреби 

релігійної організації громадяни здійсню-
ють шляхом дарування невеликої суми 
коштів, яка не перевищує двадцятикратно-
го розміру неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян, або 340 грн, а тому такі 
правочини вчиняються усно відповідно до 
вимог статей 206, 208 та 719 Цивільного 
кодексу України. Крім цього, відповідно 
до релігійних настанов, поширеною є про-
цедура збору пожертвувань релігійними 
організаціями, за якої не видається мож-
ливим визначити, яку саме суму грошей 
пожертвувано конкретною особою (гроші 
громадяни кладуть до непрозорого ящи-
ка), а тому здійснення контролю за вико-
ристанням коштів самим пожертвувачем 
є досить проблематичним. Слід урахувати 
і той факт, що пожертвувач, як правило, 
не деталізує мету здійсненої ним пожер-
тви, надаючи в такий спосіб право вико-
ристовувати кошти для потреб релігійної 
організації. У цьому разі, на думку автора, 
пожертвувані кошти можуть бути вико-
ристані для задоволення вимог стягувача, 
оскільки на релігійній організації-боржни-
кові лежить обов’язок задоволення зазна-
чених вимог, тому є потреба в отриманні 
відповідних коштів. 
Якщо ж пожертвувач укладає з релігій-

ною організацією договір пожертви у 
письмовій формі, у якому конкретизує 
мету використання пожертви, скажімо, на 
сплату комунальних послуг, для обслу-
говування культової будівлі, проведення 
релігійною організацією конкретного за-
ходу тощо, то відповідно до ч. 3 ст. 730 
Цивільного кодексу України він має пра-
во вимагати розірвання договору про по-
жертву, якщо вона використовується не за 
призначенням. У цьому разі керівництво 
релігійної організації або державний вико-
навець повинні отримати згоду пожертву-
вача на використання пожертви за іншим 
призначенням. 
Слід зазначити, що релігійна організа-

ція є непідприємницьким товариством, в 
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якому члени, учасники та засновники не 
мають прав на майно релігійної організа-
ції та не відповідають за її зобов’язаннями. 
Зокрема, І.М. Кучеренко підкреслює, 
«що істотними ознаками товариств є те, 
що їх учасники не мають визначених за-
коном об’єктів права власності та прав 
на майно таких непідприємницьких то-
вариств і не несуть відповідальності за 
їх зобов’язаннями. Крім цього, їх члени 
не зобов’язані брати майнову участь у 
діяльності таких непідприємницьких то-
вариств» [8, с. 173]. Дійсно, члени, учас-
ники та засновники релігійної організа-
ції, згідно з чинним законодавством, не 
зобов’язані відповідати за борги релігій-
ної організації. Однак, законодавство не 
забороняє у скрутні часи для релігійної 
організації підтримати її матеріально, 
якщо ж, звичайно, вони вбачають сенс у 
продовженні діяльності такої організації. 
Якщо керівництво релігійної організації 
бажає розрахуватись із боргами, то воно 
може звернутися до учасників або заснов-
ників організації з проханням про надан-
ня пожертвувань. 
Стимулювати керівництво релігійної 

організації до активного пошуку шляхів 
задоволення законних вимог стягува-
ча могло б доповнення ч. 4 ст. 16 Закон 
про свободу совісті пунктом п’ятим та-
кого змісту: «у разі ухилення релігійної 
організації, яка є боржником у виконав-
чому провадженні, від вжиття належних 
заходів для задоволення законних вимог 
стягувача протягом шести місяців від дня 
відкриття виконавчого провадження». На 
думку автора, належними слід вважати за-
ходи, які дають змогу протягом вказаного 
строку задовольнити вимоги стягувача не 
менше як на 20%. Якщо ж заходи, вжиті 
керівництвом релігійної організації для 
задоволення вимог стягувача, виявляться 
неналежними, то слід надати державному 
виконавцю право на звернення до суду 
про припинення діяльності релігійної ор-
ганізації-боржника. 
Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону про 

свободу совісті в Україні діють релігійні 
об’єднання, до складу яких можуть входи-
ти релігійні громади, управління та центри, 

монастирі, релігійні братства, місіонерські 
товариства (місії), духовні навчальні за-
клади. Зазначені релігійні об’єднання 
представляються своїми центрами (управ-
ліннями) [4]. При цьому, як справедливо 
зазначає І.М. Кучеренко, чинне законо-
давство не визначає правового статусу 
релігійного об’єднання та не знає такого 
терміну, як «представлення». Об’єднання 
є одним із видів релігійних організацій, 
але права юридичної особи не має, оскіль-
ки юридичними особами є релігійні уп-
равління та центри, а не об’єднання окре-
мих релігійних організацій, водночас самі 
релігійні центри та управління входять в 
об’єднання [9, с. 279].
Залишається невизначеною на зако-

нодавчому рівні роль релігійного центру 
(управління) у правовідносинах із релігій-
ними організаціями, які входять до скла-
ду відповідного релігійного об’єднання, а 
також чи мають право ці релігійні центри 
як юридичні особи бути представника-
ми релігійних організацій у виконавчому 
провадженні. Хто є реальним власником 
майна, що належить релігійним організа-
ціям, які входять до такого об’єднання? 
Згідно з чинним законодавством таким 
власником слід вважати релігійну органі-
зацію як юридичну особу, але керівниц-
тво релігійної організації при вирішенні 
не лише духовних, а й майнових питань, 
здебільшого керується настановами керів-
ництва релігійного центру (об’єднання).
На думку В.Д. Фучеджі, «центральні 

релігійні центри та управління є пору-
чителями за грошовими зобов’язаннями 
релігійних громад та інших підпорядкова-
них ним установ» [10, с. 6], однак у чинно-
му законодавстві такий підхід, хоча і має 
раціональне зерно, закріплення не знай-
шов. Якщо релігійна громада фактично є 
залежною від рішень керівництва релігій-
ного центру, то чи не краще їй мати ста-
тус філії, відділення, представництва, а не 
юридичної особи? У такому разі релігійна 
громада наділятиметься майном юридич-
ної особи, яка її створила, діятиме не на 
підставі власного статуту, а на підставі 
затвердженого релігійним центром поло-
ження, не виступатиме суб’єктом цивіль-
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них правовідносин, а тому й не стане 
боржником у виконавчому провадженні. 
Якщо релігійна організація набуває ста-

тусу юридичної особи, то майно повинно 
належати релігійній організації, релігійне 
ж об’єднання має право володіти лише 
тим майном релігійних організацій, яке 
вони добровільно передають об’єднанню, 
до якого входять, а також майном, набу-
тим самим релігійним об’єднанням. Від-
повідно, не релігійні центри (управління), 
а релігійні об’єднання необхідно визнати 
релігійними організаціями та юридични-
ми особами, релігійні ж центри (управ-
ління) розглядати як органи управління 
релігійного об’єднання. При цьому, автор 
підтримує думку, висловлену В.І. Бори-
совою, що орган юридичної особи – це 
інституційно-функціональний її представ-
ник. Вказаний орган повинен мати такі оз-
наки: законність створення; організаційна 
сформованість; прийняття рішень (здійс-
нення повноважень) у межах компетенції 
[11, с. 99-100]. Отже, релігійна організація 
та релігійне об’єднання, до складу якого 
вона входить, є різними юридичними осо-
бами, кожна має власний статут, у кожної 
з них є свій орган управління тощо. Від-
повідно, представляти інтереси релігійної 
організації у виконавчому провадженні 
може інша особа, у тому числі й керівник 
релігійного центру, лише за наявності від-
повідної довіреності. 
У разі, коли релігійне об’єднання висту-

пило поручителем виконання зобов’язання 
релігійною організацією, воно має нести 
солідарну або субсидіарну відповідаль-
ність. Згідно з ч. 1 ст. 554 Цивільного ко-
дексу України вид відповідальності пору-
чителя встановлюється договором поруки. 
Відповідно до ч. 1 ст. 543 зазначеного ко-
дексу в разі солідарного обов’язку борж-
ників кредитор має право вимагати ви-
конання обов’язку як від усіх боржників 
разом, так і від будь-кого з них окремо, а 
тому на кожного з боржників оформляєть-
ся окремий виконавчий документ, а де-
ржавний виконавець відкриває окреме ви-
конавче провадження [12, с. 27]. Релігійна 
організація стане боржником у одному 
виконавчому провадженні, а релігійне 

об’єднання набуде статусу боржника в ін-
шому, оскільки відповідно до ст. 8 Закону 
у виконавчому провадженні передбачено 
множинність лише стягувачів, а не борж-
ників. 
Якщо ж має місце субсидіарна відпо-

відальність поручителя, то виконавчий до-
кумент оформляється на боржника, а по-
ручителю кредитор зможе пізніше пред’я-
вити вимоги лише в невиконаній боржни-
ком частині. Зрозуміло, що поручитель, у 
нашому випадку – релігійне об’єднання, 
також зацікавлений у належному виконан-
ні зобов’язання боржником-релігійною 
організацією. Однак, залишається невиз-
наченим правовий статус поручителя у ви-
конавчому провадженні, оскільки він ще 
не набув статусу боржника, а у виконавчо-
му провадженні, на відміну від цивільного 
процесу, не передбачено набуття статусу 
третьої особи. 
Крім цього, слід зазначити, що укла-

дення договору поруки може мати місце й 
після виникнення основного зобов’язання. 
На думку автора, заслуговує на окреме 
дослідження порядок укладення догово-
ру поруки після відкриття виконавчого 
провадження. Укладення такого догово-
ру може бути підставою для відкладення 
початку примусового виконання рішення, 
укладення мирової угоди тощо. Однак, і 
в цьому разі залишається невизначеним 
правовий статус поручителя, оскільки ос-
танній не є стороною або представником 
боржника, хоча й має юридичну заінте-
ресованість у наслідках виконавчого про-
вадження. 
Пропонується надати поручителю пра-

ва інших учасників виконавчого провад-
ження, закріплені в ч. 4 ст. 12 Закону. При 
цьому, правовий статус поручителя та 
відповідні права слід надавати за умови, 
якщо поручитель не виступає представни-
ком боржника у виконавчому проваджен-
ні, оскільки поручитель має матеріальну 
заінтересованість у наслідках виконавчо-
го провадження і його інтереси можуть 
не співпадати з інтересами боржника, а 
відтак ця особа не зможе належним чи-
ном виконувати обов’язки представника 
боржника. 
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Âèñíîâêè
Виходячи із вищезазначеного, вважає-

мо за можливе зробити такі висновки:
1. Релігійні організації мають специфіч-

ний правовий статус у цивільних і госпо-
дарських правовідносинах, що впливає 
на визначення їх правового статусу як 
суб’єктів виконавчих правовідносин. Ура-
хування особливостей і специфіки здій-
снення статутної діяльності релігійними 
організаціями дасть змогу покращити стан 
виконання ними рішень судових та інших 
органів. 

2. Як основні особливості участі релігій-
них організацій, які повинні враховувати-
ся у виконавчому провадженні, слід роз-
глядати: 

1) установлену законодавцем заборону 
накладення стягнення на майно культо-
вого призначення за претензіями креди-
торів; 

2) той факт, що переважна більшість 
релігійних організацій має постійне дже-
рело фінансування своєї діяльності, яким є 
пожертви громадян, переважно членів або 
учасників релігійної організації. 

3. У разі, коли пожертвування на по-
треби релігійної організації громадяни 
здійснюють шляхом дарування коштів у 
невеликому розмірі, тобто на суму, що не 
перевищує двадцятикратного розмірові 
неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян, такі правочини вчиняються в 
усній формі без деталізації мети здійсне-
ної особою пожертви, пожертвувані кош-
ти можуть бути використані для задово-
лення вимог стягувача без отримання до-
даткової згоди пожертвувача, оскільки на 
релігійній організації-боржникові лежить 
обов’язок задоволення зазначених вимог, 

а відповідно, є потреба у релігійної ор-
ганізації в отриманні відповідних коштів 
для цього. Якщо ж пожертвувач укладає з 
релігійною організацією договір пожерт-
ви у письмовій форми, в якому конкрети-
зує мету використання пожертви, то керів-
ництво релігійної організації або держав-
ний виконавець повинні отримати згоду 
пожертвувача на використання пожертви 
за іншим призначенням. 

4. Пропонується надати державному 
виконавцю право на звернення до суду 
із поданням про припинення діяльності 
релігійної організації-боржника у разі ухи-
лення керівництва від вжиття належних 
заходів для задоволення законних вимог 
стягувача. Належними слід вважати захо-
ди, які дали змогу протягом шести місяців 
задовольнити вимоги стягувача не менше 
як на 20%. Відповідно, слід доповнити 
ч. 4 ст. 16 Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» від 23 квіт-
ня 1991 р. пунктом п’ятим такого змісту: 
«у разі ухилення релігійної організації, яка 
є боржником у виконавчому провадженні, 
від вжиття належних заходів для задово-
лення законних вимог стягувача протягом 
шести місяців від дня відкриття виконав-
чого провадження».

5. Пропонується розширити коло учас-
ників виконавчого провадження за раху-
нок включення до нього поручителя за 
зобов’язаннями боржника, надавши остан-
ньому права інших учасників виконавчого 
провадження, закріплені в ч. 4 ст. 12 Зако-
ну України «Про виконавче провадження» 
від 21 квітня 1999 року. При цьому, недо-
пустимим є надання одній особі правового 
статусу поручителя та представника борж-
ника у виконавчому провадженні. 
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У статті розглянуто основні теоретичні положення, обґрун-
товано закономірності та правила щодо визначення понятійно-
категорійного апарату; розкрито поняття «інформація». Та-
кож подано авторську систему класифікації інформації.

В статье рассмотрены основные теоретические положения, 
обоснованы общие закономерности и правила относительно оп-
ределения понятийно-категориального аппарата; раскрыто по-
нятие «информация». Также продана авторская система клас-
сификации информации.

In article the basic theoretical positions concerning definition 
concept and category the device are considered, the general laws and 
rules of its definition are proved, the concept of the information is 
defined. Also the author’s system of classification of the information 
is granted.

Ключові слова: поняття, категорія, правила, концепції, ін-
формація, класифікація.

Загальнонаукові проблеми визначення 
та класифікації інформації 

За ослушание истине – верят лжи и заблуждениям. 
2 Фес. II, 10-11 [27, с. 94]

Коли слова втрачають своє значення, народ втрачає свою свободу.
Конфуцій [31]
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сучасний стан розвитку загальної та 

спеціально-наукової теорії пізнання склад-
них соціальних явищ характеризується 
високою динамікою та дає можливість 
стверджувати, що одним із їхніх завдань 
є визначення понятійно-категоріального 
апарату – наукової проблеми, яка не втра-
тила своєї актуальності й у сучасних умо-
вах. 
Підставами для такого висновку є невиз-

наченість термінології, що застосовується 
нормотворцем у нормативно-правових ак-
тах, науковцями та практиками в наукових 
і навчальних виданнях, що призводить до 
неоднозначності розуміння явищ сучасної 
практики, які в першу чергу визначаються 
поняттями. Адже неможливо відійти від 
науково-обґрунтованого твердження, що 
для вивчення будь-якого явища необхідно 
визначитися в його сутнісних і змістовних 
характеристиках, методиці визначення ос-
новних категорій і понять.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У сучасній науці склалася ситуація, 

коли фактичний матеріал не може виріши-
ти суперечки стосовно визначення та за-
стосування понять. У цьому разі необхід-
но звернутися до аналізу категоріальної 
структури наукового мислення, з’ясувати, 
чи правильно категорії визначаються та 
використовуються [1, с. 5]. 
Проблема єдності, стійкості та мінли-

вості наукових понять є центральною в 
діалектичній концепції їхнього розвитку 
та руху. «Це, безсумнівно, одне з найс-
кладніших питань, над яким працює філо-
софська думка» [38]. 
Розвиток наукових понять означає гли-

боке пізнання їх змісту, основних, ознак, 
заміну старих класичних понять нови-
ми, що принципово відрізняються своїм 
змістом, – це складна якісна зміна всіх 
істотних ознак у понятті, що розвиваєть-
ся. Однак, і це закономірно, усі історичні 
зміни в суспільстві відбуваються раніше, 
ніж відображаються в системі понять [20, 
с. 14-15]. 
Так, у монографіях Е.В. Ільєнкова «Діа-

лектика абстрактного і конкретного в нау-

ково-теоретичному мисленні» та Є.К. Вой-
швилло «Поняття як форма мислення: ло-
гіко-гносеологічний аналіз», які для цього 
питання є визначальними, обґрунтовуєть-
ся розуміння «поняття» із застосовуван-
ням різного методологічного інструмен-
тарію, тому кожен автор визначає поняття 
через власну систему аргументації.
Загалом Е.В. Ільєнков досліджує зако-

номірності теоретичного мислення в кон-
тексті логіки розвитку елементів наукового 
знання. Предметом останнього він вважає 
історизм категоріальних характеристик 
мислення. Найважливіші особливості нау-
кового методу дослідження безпосередньо 
знаходять своє вираження в аналізі понять 
абстрактного та конкретного тощо.
Науковець Є.К. Войшвилло досліджує 

специфіку поняття як форми мислення, 
його роль у пізнанні, можливі логічні 
структури, види відносин між поняттями, 
основні операції з ними; показує можли-
вості застосування засобів сучасної логі-
ки для аналізу відносин між поняттями та 
вирішення деяких спірних питань теорії 
поняття.
Погоджуючись у цілому з пропозиція-

ми і висновками цих авторів та їхніх колег 
стосовно невирішеності питань теорії по-
няття та шляхів їх розв’язання, автор вва-
жає за доцільне викласти певні міркування 
з найважливіших методологічних аспектів 
вказаної проблеми.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Для досягнення мети статті – визначен-

ня поняття «інформація» − необхідним є 
визначення змістовної характеристики 
терміна «поняття» та обґрунтування за-
гальних закономірностей утворення по-
нять, їх класифікації. Це сприятиме роз-
криттю особливостей інформації.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Природно, що єдиною логічною фор-

мою, у якій людина може усвідомити 
об’єктивну конкретність, є не абстракція, 
а система абстракцій – форма розуміння 
навколишнього світу свідомістю людини. 
Останнє є підґрунтям положення, що нау-
кове знання може існувати тільки у фор-
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мі системи категорій. При цьому, кожна з 
категорій за своїм об’єктивним змістом є 
відображенням предмета, але тільки одно-
бічним. 
Ототожнення характеристик «поняття» 

як клітинки мислення з характеристиками 
«слова» і «терміна» в історії філософії є 
досить живучою традицією. Реальною під-
ставою для такого абстрактного ототож-
нення є те, що мислення завжди протікає 
у формі мовлення, а поняття виражається 
через слово, термін, найменування. Тому, 
для визначення поняття недостатньо ска-
зати, що поняття – це зафіксоване в слові 
відображення «загального», що неоднора-
зово повторюється в ряді явищ. 
Кожне поняття реалізується через тер-

мін, кожне теоретичне судження – через 
вислів. Але не всякий термін містить у 
собі «поняття», не усякий вислів реалізує 
собою теоретичне судження, акт мислен-
ня в поняттях. 
Отже, процес утворення абстракції вза-

галі, що співпадає з процесом утворення 
загального терміна, слова, найменування, 
є лише передумовою процесу виникнен-
ня та розвитку поняття. Тому закони ут-
ворення абстракції, загального терміна 
не можна сприймати як закони утворення 
поняття. 
Уперше чітко встановив розходження 

між поняттям і загальним уявленням, ви-
раженим у слові, Гегель, який вважав, що 
вихідним є не абстрактний індивід, а сус-
пільно-історичний суб’єкт, що пізнає речі 
у формах, розвинутих суспільним проце-
сом. При цьому, мислення повинно бути 
діалектичним [26, с. 209]. 
Таким чином, поняття є чимось біль-

шим, ніж виражена в слові абстрактно-
загальна, неодноразово повторювана чут-
тєво сприймана подібність. Тому питан-
ня, з яким людина звертається до логіки, 
стосується більш складного завдання: як 
виробити таку абстракцію, що виражала 
б об’єктивну сутність речі, факту, явища, 
закон його існування?
Поняття повинно відображати не абс-

трактно-загальне, а таке загальне, яке, 
включає в себе різноманітність особливо-
го й окремого та є конкретним загальним.

Кожне одиничне й особливе явище, 
річ, предмет, подія розуміється через 
взаємодію з іншими речами, явищами, 
процесами; у кожному одиничному абс-
трактно виділяється та сторона, якою воно 
зобов’язане саме цій системі. Це належить 
цьому одиничному тільки як елементу да-
ного цілого і не може виникнути в ньому 
поза даним цілим. Тому поняття (на від-
міну від загального уявлення) не просто 
прирівнює одну річ до іншої, а й гасить усі 
її специфічні відмінності.
Доцільним буде також нагадати, що за-

гальною передумовою й умовою, на основі 
якої виникає та розвивається вся складна 
система форм логічної діяльності людини, 
весь апарат мислення, є практика – актив-
на діяльність суспільної людини.
Але, виникнувши та розвинувшись, сис-

тема форм логічної діяльності (категорій) 
робить колосальний і могутній зворотний 
вплив на саму практику. Істинність понят-
тя встановлюється практикою і в практи-
ці. Дедуктивний метод (пасивне спогля-
дання) дає можливість дійти до високого 
ступеня розуміння явища, предмета, речі, 
однак перевірити істинність цього може 
тільки практична діяльність.
На підставі викладеного можна подати 

деякі міркування щодо окремих законо-
мірностей утворення понять. 
Важливим правилом утворення понять 

є «закон тотожності»: не називай ту саму 
річ двома різними іменами і не називай 
дві різні речі тим самим іменем, – інакше 
неможлива суперечка. Тому кожна люди-
на в суперечці з іншою вправі жадати від 
цієї іншої, щоб вона називала предмет від-
повідним словом, визначеною назвою, що 
позначає ту реальність, про яку йдеться. 
Зрозуміти річ – це розглянути в ній такі 

ознаки, які характеризують її як елемент 
конкретно-історичної системи речей, що 
взаємодіють, побачити в ній такі власти-
вості, завдяки яким тільки вона може ви-
конувати конкретно визначену роль у цій 
системі взаємодії. Зрозуміти явище – це 
з’ясувати його значення в конкретній сис-
темі явищ, у якій воно з необхідністю здій-
снюється, і з’ясувати саме ті особливості, 
завдяки яким це явище може відігравати 
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визначену роль у складі цілого. Зрозуміти 
явище – це з’ясувати спосіб його виник-
нення, правило, за яким це виникнення 
відбувається з необхідністю, закладеною в 
конкретній сукупності умов, та проаналі-
зувати самі умови виникнення явища.
Останнє є загальним правилом утворен-

ня поняття.
Отже, ні в діалектичній, ні у формаль-

ній логіці неприпустимо безапеляційно 
поділяти поняття на клас абстрактних і 
конкретних [19].
Для подальшого необхідно також роз-

глянути визначення терміна «поняття» 
іншими авторами, більшість із яких роз-
глядає у своїй монографії Е.В. Ільєнков, 
який вважає, що категорія – це гранично 
загальне поняття, що утворюється як ос-
танній результат абстрагування від пред-
метів їх особливих ознак. 
На думку К.Х. Момджяна, основними 

принципами категоріальної організації 
є метод сходження від абстрактного до 
конкретного без порушень методологічної 
вимоги стосовно того, що кожне понят-
тя знаходиться у відомому відношенні, у 
відомому зв’язку з усіма іншими, в силу 
чого умовою їх розуміння є розуміння 
взаємозалежності всіх понять, їх переходів 
з одного в інше [30].
Учений О.Д. Шершунов вважає, що ка-

тегорії повинні розкриватися як послідов-
ні ланки пізнання соціального цілого, а ро-
зуміння змісту кожної категорії залежить 
від її місця та ролі в загальному ланцюзі 
взаємозв’язку категорій [45, с. 3]. 
За Введенським О.І., поняття є дум-

кою про предмети, що розглядаються за 
їх істотними ознаками. Поняття ним по -
в’язується з термінами, що головним чи-
ном виділяються як підмет і присудок у 
судженнях, і розглядаються як їх зміст 
[6]. 
У своїх роботах В.Ф. Асмус пише, що 

поняття є «думка про предмет, що виді-
ляє в ньому істотні ознаки» [2, с. 32]. За 
У. Рейтманом, термін «поняття» «...поз-
начає або безліч елементів, що задоволь-
няють деякий критерій, або сам цей кри-
терій» [37, с. 145-146]. Також, Ф. Енгельс 
підкреслює, що «результати, у яких 

узагальнюються дані його досвіду, суть 
поняття...» [29, с. 14]. За визначенням 
П.В. Копніна, «Поняття – це судження, 
предикатом якого є думка про загаль-
не у явищі» [24, с. 45, 48-50]. На думку 
П.С. Попова, поняття в науковому змісті 
слова є судження, у предикаті якого роз-
кривається сутність деякого предмета, що 
мислиться суб’єктом судження [34, с. 72-
73]. 
У наведеному присутні різнорідні ха-

рактеристики поняття, але при цьому від-
сутня відповідь на основне питання − що 
таке поняття? 
У навчальній і спеціальній логічній і 

філософській літературі найбільш розпов-
сюджене визначення поняття як форми 
думки, що є відображенням предметів і 
явищ з боку їх істотних ознак. 
Визначення терміна «поняття» є надто 

складним процесом. Головне − з’ясування 
специфіки поняття як форми відображен-
ня світу й усвідомлення його значення у 
процесі пізнання. 
Вбачається за доцільне погодитися з 

Є.К. Войшвилло, що поняття як форма 
(вид) думки, або як уявне утворення, є ре-
зультатом узагальнення предметів деяко-
го класу й уявного виокремлення самого 
цього класу за визначеною сукупністю 
за гального для предметів цього класу – 
із сукупності відмінних для них ознак [7, 
с. 91].
На підставі аналізу робіт наведених ав-

торів адекватним є висновок стосовно ос-
новних прийомів утворення понять, якими 
вважаються такі: 
− аналіз предметів, що є в уяві, – роз-

кладання їх на окремі ознаки, виявлення їх 
зв’язків і відносин з іншими предметами; 
− синтез – відтворення предметів, роз-

членованих у процесі аналізу на окремі 
ознаки, що представляє їх як систему виді-
лених властивостей і відносин; 
− порівняння – виявлення подібностей і 

розбіжностей між предметами; 
− узагальнення – об’єднання в одній 

думці під однією знаковою формою без-
лічі предметів за їх подібними рисами.
Існує також твердження, що по-справж-

ньому наукові поняття, усупереч закону 
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зворотних відносин, є такими узагальнен-
нями предметів і явищ, за яких забезпечу-
ється збереження в понятті особливих і 
на віть індивідуальних рис предметів, що 
узагальнюються [21, с. 31; 38, с. 212-217; 22, 
с. 215]. А значення загального полягає в 
тому, що воно є необхідною основою пі-
знання особливого й окремого, оскільки 
всяке особливе, як і окреме, пізнається на 
стадії мислення не інакше як через загальне.
Таким чином, на підставі аналізу мето-

дологічного потенціалу робіт зазначених 
вище з визначення понять, автор вважає, 
що поняття як система знання – це су-
купність відомих нам як основних, так і 
похідних ознак, що мисляться в понятті 
предметів, а також знання про те, у яких 
конкретних формах існують у дійсності 
предмети, що узагальнюються в понятті. 
Відповідно до багатоманітності виз-

начень терміна «поняття» та його харак-
теристик є їх класифікація на: конкретні 
поняття (у яких відображений реально 
існуючий, визначений предмет або клас 
предметів; абстрактним поняттям нази-
вається таке поняття, у якому відображена 
певна властивість предметів, що абстра-
гована в думках від самих предметів [23, 
с. 300] (стосовно конкретних та абстрак-
тних понять і термінів також висловлено 
цікаві точки зору інших авторів [41, с. 87; 
2, с. 36; 44, с. 10-11]); «пусті» поняття (на 
кшталт: людина – це не риба); одиничні 
(обсягом яких охоплюється одиничний 
клас); загальні (мають як обсяг клас, що 
складається більш ніж з одного предмета. 
Поняття є загальним, якщо в межах його 
обсягу можуть бути виділені деякі види 
предметів); універсальні поняття та збір-
ні; емпіричні й теоретичні поняття; порів-
нянні та непорівнянні (не існує вже ніяких 
відносин; у безлічі пар порівнянних понять 
виділяються сумісні й несумісні поняття; у 
безлічі пар сумісних понять розрізняються 
три види: рівнозначні поняття; поняття, що 
знаходяться у відносинах логічного підпо-
рядкування; перехресні поняття; поняття 
з більш широким обсягом називається та-
ким, яке підпорядковує, а інші – підлеглі; 
номінальні та реальні визначення, явні й 
неявні. 

Таким чином, класифікація понять здій-
снюється за трьома підставами: характе-
ристиками обсягів понять; характером 
ознак, що складають видову відмінність 
мислимих предметів у понятті та, точні-
ше кажучи, за характером предиката, що 
виражає ця видова відмінність; за харак-
тером предметів, що узагальнюються в 
понятті.
До основних операцій із поняттями на-

лежать: узагальнення й обмеження понять 
і розподіл понять. 
Розподіл є правильним, якщо він від-

повідає п’яти умовам, які називаються в 
теорії поняття правилами поділу: поділ 
повинен відбуватися за однією визначе-
ною підставою; отримані при поділі по-
няття повинні бути попарно-несумісні; 
члени розподілу як класи повинні вичер-
пувати обсяг вихідного поняття, тобто 
об’єднання їх має дорівнювати цьому об-
сягу; ніякий із членів розподілу не пови-
нен бути порожнім класом; розподіл має 
бути безперервним, тобто всі його члени 
є найближчими видами обсягу вихідного 
поняття, що виділяється за обраною під-
ставою [7].
Ураховуючи викладене вище, основни-

ми правилами визначення понять автор 
вважає такі: визначення повинно бути 
ясним; поняття, як система знання – це 
сукупність відомих нам як основних, так 
і похідних ознак, що мисляться у понятті 
предметів, а також знання про те, у яких 
конкретних формах існують у дійсності ці 
предмети, що узагальнюються в понятті; 
не називай одну й ту ж річ двома різни-
ми іменами і не називай дві різні речі од-
ним іменем; у визначенні не повинно бути 
кола – термін, що зустрічається у визна-
чальній частині, не повинен визначатися 
через обумовлений термін; зрозуміти яви-
ще – це значить з’ясувати його значення в 
конкретній системі явищ, що взаємодіють; 
зрозуміти явище – значить з’ясувати спо-
сіб його виникнення, правило, за яким це 
виникнення відбувається з необхідністю, 
закладеною в конкретній сукупності умов, 
проаналізувати самі умови виникнення 
явища; визначення повинно бути співмір-
ним – визначальна частина повинна виді-
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ляти саме той клас предметів, що пред-
ставляє те, що визначається. 
Відповідно до зазначеного автор по-

дасть також власне визначення поняття 
«інформація».
Сучасною наукою інформація розгля-

дається поряд із матерією й енергією як 
поняття, що означає одну з фундаменталь-
них субстанцій світу. У повсякденному 
вжитку вона розуміється як повідомлення 
про що-небудь.
Визначаючи інформацію, наука виділяє 

такі загальні її властивості: фундамен-
тальна філософська категорія, про яку, як 
і про матерію, тільки й можна сказати, що 
вона існує завжди, усюди й не віддільна 
від її матеріального носія; одне з основних 
кібернетичних понять; найважливіший ре-
сурс, на здобування й охорону якого вит-
рачаються величезні сили та засоби; цін-
ний товар, виробництвом та збутом якого 
займається багато людей.
У філософії співіснують дві конфрон-

туючі концепції інформації – атрибутивна 
й функціональна. Атрибутивна концепція 
трактує інформацію як властивість усіх 
матеріальних об’єктів, тобто як атрибут 
матерії. Функціональна, навпаки, пов’язує 
інформацію лише з функціонуванням сис-
тем, що самоорганізуються. 
Інформація як об’єкт дослідження пе-

редбачає виділення в ній технічних, се-
мантичних і прагматичних аспектів [31, 
с. 432-434]. 
Правознавці, як найбільш ефективні 

для пізнання правових явищ визначають 
такі концепції, як: технічна, семантична, 
лінгвістична і прагматична [25, с. 7-8]. 
Залежно від сфери досліджень інфор-

мація має безліч визначень: позначення 
змісту, отриманого від зовнішнього сві-
ту в процесі пристосування до нього (Н. 
Вінер); заперечення ентропії (Бріллюен); 
комунікація та зв’язок, у процесі яких усу-
вається невизначеність (К. Шеннон); пе-
редавання розмаїтості (У. Ешбі); ступінь 
складності структур (А. Моль); імовір-
ність вибору (Ягл). 
У повсякденному вжитку – інформа-

ція (лат. informatio – роз’яснення, виклад, 
поінформованість) – одне з найбільш за-

гальних понять науки (категорія – С.Г.), 
що позначає певні відомості, сукупність 
будь-яких даних, знань. Саме розуміння 
інформації передбачає наявність принай-
мні трьох об’єктів: джерела інформації, її 
споживача та середовища, через яке вона 
передається. 
Спробуємо проаналізувати категорію 

«інформація», що трактується низкою ен-
циклопедичних та інших видань і засто-
совується в нормативно-правових актах 
України. 
Під інформацією Закон України «Про 

інформацію» (не чинний – С.Г.) розуміє 
документовані або публічно оголошені 
відомості про події та явища, що відбу-
ваються в суспільстві, державі й навко-
лишньому природному середовищі [15], 
а Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про інформацію» визна-
чає її зовсім інакше: інформація – будь-які 
відомості та/або дані, які можуть бути збе-
режені на матеріальних носіях або відоб-
ражені в електронному вигляді [12].
Проект закону та чинний правовий акт 

«Про доступ до публічної інформації» 
визначають різні види інформації не за 
змістовними, а за формальними ознаками, 
що є безпідставним, виходячи з викладе-
них вище теоретичних положень.
Публічна інформація – це відображена 

та задокументована будь-якими засобами 
та на будь-яких носіях інформація, яка 
була отримана або створена в процесі ви-
конання суб’єктами владних повноважень 
своїх обов’язків, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходиться у 
володінні субʼєктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформа-
ції, визначених вказаним законом. 
Конфіденційна інформація – інформа-

ція, доступ до якої обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім субʼєктів 
владних повноважень, та яка може поши-
рюватися у визначеному ними порядку за 
їхнім бажанням відповідно до передбаче-
них ними умов. Не може бути віднесена 
до конфіденційної інформація, зазначена 
в частині першій та другій статті 13 зазна-
ченого закону.
Таємна інформація – інформація, до-
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ступ до якої обмежується відповідно до 
частини другої статті 6 вказаного закону, 
розголошення якої може завдати шкоди 
особі, суспільству і державі. Таємною виз-
нається інформація, яка містить державну, 
професійну, банківську таємницю, таєм-
ницю слідства та іншу передбачену зако-
ном таємницю.
Визначення службової інформації в за-

значених джерелах наразі не надається [35].
Цивільний кодекс визначає інформацію 

як документовані або публічно оголошені 
відомості про події та явища, що мали або 
мають місце в суспільстві, державі й нав-
колишньому середовищі [43].
Інформація – це відомості, передані 

людьми усним, письмовим або іншим 
способом (за допомогою умовних сиг-
налів, технічних засобів тощо); із середи-
ни ХХ ст. – загальнонаукове поняття, що 
включає обмін відомостями між людьми, 
людиною й автоматом, автоматом і ав-
томатом; обмін сигналами у тваринному 
й рослинному світі; передання ознак від 
клітини до клітини, від організму до ор-
ганізму; одне з основних понять кібер-
нетики [39, с. 499]; первісна – відомості, 
передані людьми усним, письмовим або 
іншим способом (за допомогою умовних 
сигналів, технічних засобів і т. д.); із се-
редини ХХ ст. – загальнонаукове поняття, 
що включає обмін відомостями між людь-
ми, людиною й автоматом, автоматом і ав-
томатом; обмін сигналами у тваринному й 
рослинному світі; передання ознак від клі-
тини до клітини, від організму до організ-
му; одне з основних понять кібернетики 
[4]; первісна – відомості, передані людьми 
усним, письмовим або іншим способом (за 
допомогою умовних сигналів, технічних 
засобів і т. д.); із середини ХХ ст. – загаль-
нонаукове поняття, що включає обмін ві-
домостями між людьми, людиною й авто-
матом, автоматом і автоматом; обмін сиг-
налами у тваринному та рослинному світі; 
передання ознак від клітини до клітини, 
від організму до організму; одне з основ-
них понять кібернетики [3]; інформація 
– «усі відомості, знання, повідомлення, 
які допомагають вирішувати відповідне 
завдання» [28].

Як видається, попередні визначення 
схожі своєю спільністю ознак, натомість 
запропоновані нижче різняться іноді кар-
динально. 
Інформація – відомості про навколиш-

ній світ і процеси, що протікають у ньому; 
повідомлення, що інформують про стан 
справ, про стан чого-небудь [33]; деяка су-
купність різних повідомлень про події, що 
відбуваються в правовій системі й зовніш-
ньому стосовно такої системи середовищі, 
про зміни характеристик правової системи 
та зовнішнього середовища або ступінь ор-
ганізації матеріальних, енергетичних, про-
сторових і тимчасових факторів об’єкта 
[36, с. 94-95]; відомості про навколишній 
світ і процеси, які протікають у ньому, що 
сприймаються людиною або спеціальним 
пристроєм; повідомлення, що інформують 
про стан якихось справ [32]; деякі відо-
мості, сукупність будь-яких даних, знань; 
одне з основних понять кібернетики [42, 
с. 152]; інформація не належить до енергії 
та матерії, однак пов’язана з ними. Вона 
в широкому розумінні властива будь-
якій матерії, за визначенням академіка 
В.М. Глушкова, «...інформація становить 
ступінь неоднорідності розподілу матерії 
й енергії в просторі та часі, ступінь змін, 
якими супроводжуються всі процеси, що 
протікають у світі...» [10, с. 6]; відомості 
в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких 
носіях..., пояснення осіб та будь-які інші 
публічно оголошені чи документовані 
відомості [17, с. 1]; результат процесу ві-
дображення дійсності, відомості про нав-
колишній світ та процеси, що в ньому від-
буваються, які отримані в результаті його 
перетворення людиною; у сфері правових 
відносин інформація обов’язково перед-
бачає існування у вигляді, що зрозумілий 
для сприйняття людиною. Інформація має 
зміст і форму існування. Науково-технічна 
інформація – це документовані або публіч-
но оголошувані відомості про вітчизняні 
та зарубіжні досягнення науки, техніки 
й виробництва, одержані під час науко-
во-дослідної, дослідно-конструкторської, 
проектно-технологічної, виробничої та 
громадської діяльності [16, с. 1]; інфор-
мація – це також осмислені відомості, за-
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сновані на зібраних, оцінених і витлума-
чених фактах, викладених таким чином, 
що ясно видно їх значення для вирішен-
ня якого-небудь конкретного завдання 
поточної політики [5, с. 26]; інформація 
– це нематеріальне немайнове благо, яке 
нерозривно пов’язане з поняттям життя, 
її зародженням (виникненням) і закінчен-
ням, яке проявляється, по-перше, як осо-
бисте немайнове благо; як результат впли-
ву на людину інших суб’єктів і об’єктів 
права; як результат інтелектуальної твор-
чої діяльності і як відомості про осіб, події 
та явища, предмети, об’єкти і процеси, не-
залежно від форми їхнього представлення 
[25, с. 9], інформація – складний об’єкт 
права цивільного [11, с. 24].
У Законі України «Про державну таєм-

ницю» термін «державна таємниця» (далі 
також – секретна інформація), по-перше, 
ототожнюється та визначається як вид 
таємної інформації, що охоплює відомості 
у сфері оборони, економіки, науки й техні-
ки, зовнішніх відносин, державної безпе-
ки та охорони правопорядку, розголошен-
ня яких може завдати шкоди національній 
безпеці України та які визнані в порядку, 
встановленому цим законом, державною 
таємницею і підлягають охороні держа-
вою... [13, с. 1].
Конфіденційна інформація – це відо-

мості, які знаходяться у володінні, ко-
ристуванні або розпорядженні окремих фі-
зичних чи юридичних осіб і поширюються 
за їх бажанням відповідно до передбаче-
них ними умов. До таємної інформації на-
лежить інформація, що містить відомості, 
які становлять державну та іншу перед-
бачену законом таємницю, розголошення 
якої завдає шкоди особі, суспільству і де-
ржаві [15].
Під комерційною таємницею підприємс-

тва маються на увазі відомості, пов’язані з 
виробництвом, технологічною інформа-
цією, управлінням, фінансами та іншою 
діяльністю підприємства, що не є держав-
ною таємницею, розголошення (передан-
ня, витік) яких може завдати шкоди його 
інтересам [18]. Комерційною таємницею є 
інформація, секретна в тому розумінні, що 
вона в цілому чи в певній формі та сукуп-

ності її складових є невідомою та не є лег-
кодоступною для осіб, які звичайно мають 
справу з видом інформації, до якого вона 
належить, у зв’язку з цим має комерційну 
цінність та була предметом адекватних 
існуючим обставинам заходів щодо збере-
ження її секретності, вжитих особою, яка 
законно контролює цю інформацію [43].
Наступні два визначення, на перший 

погляд, мають досить віддалене відно-
шення до визначення за суттю інформа-
ції, оскільки досить широко та аморфно 
її трактують. Однак, із них зрозуміло, що 
інформацією є відомості про нове знання і 
термін «інформація» має багато похідних.
Науковим відкриттям є встановлен-

ня не відомих раніше, але об’єктивних 
закономірностей, властивостей та явищ 
матеріального світу, які вносять докорін-
ні зміни в рівень наукового пізнання. Ра-
ціоналізаторська пропозиція – це визнана 
юридичною особою пропозиція, що міс-
тить технологічне (технічне) або організа-
ційне рішення в будь-якій сфері її діяль-
ності [43].
Інноваційна діяльність проводиться за 

такими напрямами: наукові досліджен-
ня та розробки, спрямовані на створення 
об’єктів інтелектуальної власності, нау-
ково-технічної продукції; розроблення, 
освоєння, випуск і розповсюдження при-
нципово нових видів техніки й техноло-
гії; розроблення та впровадження нових 
ресурсозберігаючих технологій, призна-
чених для поліпшення соціального та 
екологічного становища; технічне пере-
озброєння, реконструкція, розширення, 
будівництво нових підприємств, що здійс-
нюються вперше як промислове освоєння 
виробництва нової продукції або впровад-
ження нової технології [9]. 
Таким чином, безпосередньо на рівні 

законів інформацію описує Закон України 
«Про інформацію» (встановлює загальні 
правові основи одержання, використан-
ня, поширення та зберігання інформації, 
закріплює право особи на інформацію в 
усіх сферах суспільного та державного 
життя країни, а також систему інформа-
ції, її джерела, визначає статус учасників 
інформаційних відносин, регулює доступ 
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до інформації та забезпечує її охорону, за-
хищає особу й суспільство від неправди-
вої інформації [15] та Закон України «Про 
науково-технічну інформацію» (об’єктом 
відносин у сфері науково-технічної інфор-
мації визначає документовані на будь-
яких носіях або публічно оголошену віт-
чизняну й зарубіжну науково-технічну 
інформацію) [16].
Аналіз викладених вище понять дає ав-

торові підстави зазначити, що різноманіт-
тя визначень, які існують у нормативно-
правових актах та енциклопедичних ви-
даннях, на жаль, не відповідають елемен-
тарним правилам визначення понять за 
змістом. Останній висновок і теоретичні 
викладки стосовно понятійно-категоріаль-
ного апарату спонукали автора до власно-
го визначення поняття «інформація».
Таким чином, інформація – це відомо-

сті, отримані людиною в процесі діяль-
ності з пізнання інформації. Це осмислені 
людиною відомості про навколишній світ 
і процеси, що відбуваються в ньому. Ін-
формація існує незалежно від пізнання її 
людиною, і лише пізнана інформація стає 
відомостями.
Інформація має не тільки зміст і форму 

існування, а й певні якісні показники зміс-
ту, що дають можливість її класифікувати. 
Критерії класифікації інформації є досить 
різноманітними. Її можна класифікувати 
як науково-технічну, газетну, інформацію 
засобів масової інформації (друк, радіо, 

телебачення, кіно), генетичну, нейтраль-
но-оповідальну, ознайомчо-просвітниць-
ку, рекомендаційну, командно-наказову 
тощо. Форми пізнання та подання інфор-
мації також надто різні [8, с. 46].
Отже, термін «інформація» в якості виз-

начення – це одна з найбільш універсаль-
них філософських категорій.
Украй важливо зазначити найбільш 

важливу, на погляд автора, особливість 
інформації, яка будучи матеріальним яви-
щем, не є ні матерією, ні енергією, що по-
роджує значну кількість думок, ідей, про-
позицій і шляхів удосконалення захисту 
інформації з різними режимами доступу 
відповідно до її (інформації) безсистемної 
класифікації. 
Останнє твердження дає авторові під-

стави висловити свої пропозиції стосовно 
нього, застосовуючи весь методологічний 
потенціал системного методу у вигляді 
таблиці.
Аналіз запропонованих підстави кла-

сифікації дає змогу дійти висновку, що 
класифікація, а відповідно й захист інфор-
мації на нормативно-правовому рівні, як 
похідна, в Україні є досить недосконали-
ми. Це підтверджує також систематизова-
ний автором у найбільш загальному виг-
ляді матеріал нормативно-правових актів 
стосовно різноманітних «таємниць».
Однак, викладене не дає підстав для 

втішних висновків. Навряд чи відбудуть-
ся зміни на краще, якщо не протиставити 

№ Підстави класифікації
1. За видом доступності: відкрита інформація; конфіденційна: інформація з обмеженим 

доступом; таємна (для службового користування, таємна, цілком таємна, особливої 
важливості)

2. За правом власності: власність особи; недержавна власність; державна власність; 
власність фізичної або юридичної особи;

3. За типом прав на інформацію: майнові права; немайнові права; виключні права
4. За сферами обертання: політична; економічна; соціальна; воєнна; екологічна; науко-

во-технологічна; інформаційна та інші сфери; промисловість; сільське господарство; 
духовна; наукова; науково-виробнича; нетрадиційна

5. За типом нормативно-правового регулювання: конституційне; законодавче; норма-
тивне (президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, міністерства, відомства та їх 
керівництво) 

6. За видами законодавства, яким регулюється: адміністративне; цивільне; кримінальне

Таблиця
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черговому наборові побажань, як це зроб-
лено у виступі І.В. Спасибо-Фатєєвої [40, 
с. 57-60], чіткий і логічний набір правил і 
параметрів класифікації інформації.

Âèñíîâêè
Останнє, на нашу думку, є вкрай важ-

ливою умовою кодифікації чи хоча б гар-
монізації чинного законодавства. Але для 
цього потрібно визначитися у принципах, 
термінології та напрямах удосконалення 
нормативно-правової бази. Нині конфі-
денційність і таємність інформації визна-
чається сімнадцятьма вищими правовими 
актами держави (законами та деклара-
цією), що врегульовують 36 різновидів 
таємниць, а також указами, постановами, 

декретами, листами центральних органів 
влади й управління. 
На нашу думку, така систематизація 

відповідатиме вимогам новітнього укра-
їнського законодавства, зокрема, Закону 
України «Про інформацію», де подано 
найбільш узагальнене визначення інфор-
мації, що є конфіденційною, а також цей 
акт сприяв би гармонізації законодавства 
держави з правом країн ЄС.
Застосування вищевикладеного дасть 

змогу ліквідувати такий недолік українсь-
кого законодавства, як декларативність, у 
першу чергу стосовно забезпечення схо-
ронності самої інформації та прав власни-
ків інформації, віднесеної до різних видів 
конфіденційної (довірчої) інформації, тоб-
то таємниць.

№ Підстави класифікації
7. Інформація про особисте та сімейне життя громадян: 

персональні дані, таємниця сповіді, листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції (режим охорони та обмежень визначається законодавством і 
стосується будь-якої людини, незалежно від громадського, політичного чи економіч-
ного статусу)

8. Інформація, що є державною власністю (створена за її кошти):
– інформація з обмеженим доступом – «конфіденційна» інформація: 
державна таємниця – режим охорони регламентується тільки Законом України «Про 
державну таємницю», склад і цінність інформації визначається «Зводом відомостей, 
що становлять державну таємницю», не для друку;
– комерційна таємниця – та, що має реальну вартість – банківська, адвокатська, 
страхування, ділова, виробнича, ноу-хау, інформація в автоматизованих системах, 
нерозкрита інформація;
– професійна таємниця – службова: лікарська, адвокатська, страхування. Режим 
охорони зазначених різновидів інформації визначається власником відповідно до 
законодавства

9. Інформація, що є недержавною власністю (передана державою в недержавну влас-
ність, створена за кошти власника, роботодавця):
– комерційна таємниця – та, що має реальну вартість – банківська, адвокатська, 
страхування, ділова, виробнича, ноу-хау, інформація в автоматизованих системах, 
нерозкрита інформація; 
– професійна таємниця – службова: лікарська, адвокатська, страхування. 
Режим охорони зазначених різновидів інформації також визначається власником від-
повідно до законодавства
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У статті досліджено питання, пов’язані з розглядом спорів 
про працю окремої категорії осіб – суб’єктів владних повнова-
жень. Установлено, що на сьогодні існує особливий порядок роз-
гляду спорів про працю стосовно всіх суб’єктів владних повнова-
жень, а не лише окремої категорії, що визначена у ст. 222 КЗпП 
України.

В статье исследованы вопросы, связанные с рассмотрением 
споров о труде, отдельной категорий лиц – субъектов властных 
полномочий. Установлено, что на сегодняшний день существу-
ет особый порядок рассмотрения споров о труде, относительно 
всех субъектов властных полномочий, а не только отдельной ка-
тегории, определенной в ст. 222 КЗоТ Украины.

In this article the problems of the setting the disputes on right of 
work of special category of person – officials. The author sets, that 
today the special order consideration of cases on right of work which 
belong to all types of officials exists, rather than just separate category 
that is provided in article item 222 Labor code of Ukraine.

Ключові слова: суб’єкти владних повноважень, публічна 
служба, державна служба, адміністративне право.

Особливості розгляду спорів про працю 
окремої категорії осіб – суб’єктів 

владних повноважень

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Конституція України визнала людину, 

її життя та здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпеку найвищими со-
ціальними цінностями (ст. 3). Вагоме міс-
це в системі конституційних прав займає 
й право громадянина на працю, що вклю-
чає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується (ст. 43). Держава ж 
зобов’язується створити умови для здійс-
нення громадянами цього конституційно-
го права.
За сучасних умов розвитку Української 

держави проблеми, пов’язані з реалізацією 
права громадянина на працю значно акту-
алізувалися. Світова економічна криза, су-
перечливі економічні, політичні, соціальні 
та правові реалії в Україні лише загостри-
ли проблеми, пов’язані з реалізацією цьо-
го права. Разом з демократизацією нашого 
суспільства, зміною економічного курсу, 
ліквідацією системи централізованого 
планування та управління, визнанням різ-
них форм власності та втрати державою 

своєї домінуючої ролі на ринку праці Ук-
раїна стикнулася з такими явищами, як: 
спад виробництва, безробіття, інфляція, 
посилення майнової нерівності тощо − що 
спричиняє нестабільність, незадоволеність 
у суспільстві, стає причиною виникнен-
ня різних конфліктних ситуацій, спорів, 
зокрема й у сфері публічної (державної) 
служби.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питання, пов’язані з розглядом спорів 

про працю, традиційно перебувають у 
сфері уваги представників галузі трудово-
го права – у різні часи їх висвітлювали у 
своїх працях такі науковці, як: В.С. Вене-
диктов, І.Я. Кисельов, О.І. Процевський, 
В.І. Прокопенко, В.Г. Ротань, Н.М. Хуто-
рян, Г.І. Чанишева та інші. Серед останніх 
досліджень із трудового права викликає 
інтерес праця Н.М. Швець [1], присвяче-
на розглядові питань, пов’язаних із реалі-
зацією права на страйк, у якій автор роз-
глянула випадки, за яких забороняється 
проведення страйків і, на підставі порів-
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няльного правового аналізу вітчизняного 
законодавства та світового досвіду, сфор-
мулювала перелік умов, за яких проведен-
ня страйків доцільно заборонити, зокрема 
й стосовно окремих категорій працівни-
ків. 
У сфері адміністративного права за-

слуговує на увагу наукове дослідження 
М.І. Цуркана [2], у якому автором уперше 
було здійснено спробу дослідити питан-
ня, пов’язані з судовим розглядом спорів 
щодо проходження публічної служби в 
Україні. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Нині одним із пріоритетних завдань 

української держави є створення системи 
заходів як економічного, соціального, так 
і юридичного характеру, які допомагали 
б нейтралізувати або хоча б пом’якшити 
негативні для населення та, зрештою, не-
безпечні для всього суспільства наслідки 
дії ринкових відносин у сфері праці та 
зайнятості населення, зокрема − публічної 
(державної) служби. 
Проте, відзначаючи певні напрацюван-

ня у сфері дослідження трудових спорів у 
цілому, зазначимо, що питання, пов’язані 
з розглядом спорів такої окремої категорії, 
як суб’єкти владних повноважень, досі є 
малодослідженими.
Окрім того, питання щодо розгляду 

спорів суб’єктів владних повноважень по-
винні розглядатися насамперед із позиції 
адміністративного права. Вказане визна-
чає необхідність наукового осмислення 
різноманітних, часто досить спірних пи-
тань, пов’язаних із захистом конституцій-
ного права на працю різних категорій осіб, 
зокрема, суб’єктів владних повноважень.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження питань 

щодо розгляду спорів, пов’язаних із реалі-
зацією конституційного права на працю 
такої категорії осіб, як суб’єкти владних 
повноважень.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Насамперед зазначимо, що реалізувати 

своє конституційне право на працю гро-

мадяни можуть у різний спосіб, зокрема й 
шляхом служіння народові України, пере-
буваючи на публічній (державній) службі. 
У зв’язку з прийняттям громадянина на 
публічну (державну) службу, її проход-
женням або звільненням з неї може виник-
нути правовий спір. При цьому, Кодексом 
законів про працю (далі – КЗпП) [3] у 
ст. 222 встановлено, що особливості роз-
гляду трудових спорів суддів, прокурор-
сько-слідчих працівників, а також праців-
ників навчальних, наукових та інших ус-
танов прокуратури, які мають класні чини, 
встановлюється законодавством. Аналіз 
зазначеної норми дає змогу зробити ви-
сновок, що вказана в цій статті категорія 
осіб підпадає під дію норм трудового пра-
ва – інститут трудових спорів притаман-
ний лише галузі трудового права. 
Проте, норма ст. 222 КЗпП не враховує 

положень багатьох нормативно-правових 
актів, що врегульовують відносини у сфері 
публічної (державної) служби і є джере-
лами адміністративного права, зокрема, 
Законів України «Про державну службу», 
«Про засади запобігання і протидії коруп-
ції», «Про Кабінет Міністрів України», 
«Про судоустрій і статус суддів», «Про 
прокуратуру»,«Про Вищу раду юстиції» 
тощо. 
Дослідження цих, а також й інших, 

базових у сфері публічної (державної) 
служби нормативно-правових актів дає 
підставу стверджувати, що на сьогодні іс-
нує особливий порядок розгляду спорів, 
пов’язаних із реалізацією конституційно-
го права на працю (далі – спорів про пра-
цю) усіх суб’єктів владних повноважень, 
а не лише тих осіб, про які зазначено у ст. 
222 КЗпП. Цей порядок регулюється згід-
но з нормами адміністративного права, 
насамперед відповідно до вимог Кодексу 
адміністративного судочинства України 
(КАС України) [4], згідно зі ст. 4 якого 
правосуддя в адміністративних справах 
здійснюється адміністративними судами, 
а їх юрисдикція поширюється на всі пуб-
лічно-правові спори, крім спорів, для яких 
законом установлено інший порядок судо-
вого вирішення. Урегульовано цей особ-
ливий порядок також іншими джерелами 
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адміністративного права, зокрема, вище-
наведеними законами.
Для визначення всіх осіб, які підпада-

ють під сферу дії цього особливого по-
рядку, нами застосовано термін «суб’єкт 
владних повноважень», ураховуючи те, 
що згідно зі ст. 3 КАС України до суб’єктів 
владних повноважень належить посадо-
ва чи службова особа органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а 
також інший суб’єкт при здійсненні ним 
владних управлінських функцій на основі 
законодавства, у тому числі на виконан-
ня делегованих повноважень. Зазначимо, 
що в Україні існує значна кількість зако-
нодавчих актів, що регулюють правовий 
статус суб’єктів владних повноважень. 
Це створює певні ускладнення в процесі 
їх застосування, зокрема під час визна-
чення законодавства, що є пріоритетним 
для розв’язання спірних правовідносин. 
За загальним правилом, у ході вирішення 
адміністративних справ пріоритетними є 
норми спеціальних законів, а трудове за-
конодавство підлягає застосуванню лише 
в разі, коли нормами спеціальних законів 
не врегульовано спірні правовідносини 
або коли це прямо визначено у спеціаль-
ному законі. 
Беручи до уваги те, що публічна служба 

– це діяльність на державних політичних 
посадах; професійна діяльність суддів; 
прокурорів; військова служба; альтерна-
тивна (невійськова) служба; дипломатич-
на служба; інша державна служба; служба 
в органах влади Автономної Республіки 
Крим, органах місцевого самоврядування 
(ст. 3 КАС України) − усі спори щодо за-
хисту прав, свобод та інтересів суб’єктів 
владних повноважень, зокрема, й у сфері 
праці, повинні бути розглянуті та вирі-
шені відповідно до вимог адміністратив-
ного судочинства в межах компетенції 
адміністративних судів. Отже, адміністра-
тивні суди є тими органами, що мають 
право розглядати всі спори про працю, у 
яких стороною спору виступають суб’єкти 
владних повноважень. 
Специфіку судового розгляду спорів 

про працю суб’єктів владних повноважень 
насамперед відображує предмет цього спо-

ру. До кола найтиповіших питань, із яких 
виникають подібні спори, належать такі: 
відмова у прийнятті громадян на публічну 
службу; порядок прийняття громадян на 
публічну службу; зарахування до кадро-
вого резерву; присвоєння рангу; проход-
ження стажування; стягнення заробітної 
плати або грошового утримання; притяг-
нення до відповідальності; надання від-
пустки; результати атестації; переведення 
на іншу посаду; забезпечення права особи 
на соціальний захист під час проходження 
служби; звільнення з посади (найчислен-
ніша категорія спорів); зміни формулю-
вання підстав звільнення; поновлення на 
посаді; стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та відшкодування 
шкоди, завданої неправомірним звільнен-
ням тощо. 
Слід також ураховувати, що припинен-

ня діяльності на публічній (державній) 
службі може здійснюватися як на підста-
вах, передбачених КЗпП, так і на підставі 
спеціальної норми, у тому числі згідно з 
вимогами законів України «Про держав-
ну службу» [9], «Про прокуратуру» [10] 
тощо. Наприклад, відповідно до ст. 30 
Закону України «Про державну службу» 
підставами припинення державної служби 
є недотримання вимог, пов’язаних із про-
ходженням державної служби, виявлення 
або виникнення обставин, що перешкод-
жають перебуванню державного службов-
ця на державній службі тощо. 
Позивачем у справах і, відповідно, іні-

ціаторами спору про працю можуть бути: 
особи, які претендували на зайняття посад 
на публічній (державній) службі; державні 
службовці, посадова особа органів місце-
вого самоврядування, інші суб’єкти влад-
них повноважень-фізичні особи; особи, 
звільнені з публічної (державної) служби; 
особи, яким відмовлено в наданні попе-
редньої роботи на публічній (державній) 
службі після звільнення з виборчої поса-
ди.
Особливим у цих спорах є й строк звер-

нення до суду. Так, за загальним правилом, 
згідно з ч. 2 ст. 99 КАС України, для звер-
нення до адміністративного суду суб’єк-
та владних повноважень встановлюється 
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шестимісячний строк, який, якщо не вста-
новлено інше, обчислюється з дня виник-
нення підстав, що дають такому суб’єкту 
право на пред’явлення передбачених зако-
ном вимог. При цьому, КАС України та ін-
шими законами можуть встановлюватися 
інші строки для звернення до адміністра-
тивного суду. Зокрема, строк в один місяць 
встановлюється: у справах про прийняття 
громадян на публічну службу, її проход-
ження та звільнення з публічної служби (ч. 
3 ст. 99 КАС України); якщо законом пе-
редбачено можливість досудового поряд-
ку вирішення спору і позивач скористався 
цим порядком (у цьому разі, відповідно 
до ч. 4 ст. 99 КАС України, строк обчис-
люється з дня, коли позивач дізнався про 
рішення суб’єкта владних повноважень 
за результатами розгляду його скарги на 
рішення, дії або бездіяльність суб’єкта 
владних повноважень); щодо оскарження 
рішення суб’єкта владних повноважень, 
на підставі якого ним може бути заявлено 
вимогу про стягнення коштів (ч. 5 ст. 99 
КАС України). 
Властивістю розгляду цих видів спорів 

є й те, що, на відміну від загальної норми, 
згідно з якою адміністративні справи ви-
рішуються судом за місцезнаходженням 
відповідача (ч. 1 ст. 19 КАС України), 
адміністративні справи з приводу оскар-
ження правових актів індивідуальної дії, 
а також дій чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень, які прийняті (вчи-
нені, допущені) стосовно конкретної фі-
зичної особи, можуть бути вирішені за 
вибором позивача адміністративним су-
дом за зареєстрованим у встановленому 
законом порядку місцем проживання (пе-
ребування, знаходження) цієї особи-пози-
вача (ч. 2 ст. 19 КАС України). Урахову-
ючи те, що у спорах з приводу прийняття 
осіб на публічну службу, її проходження, 
звільнення з неї предметом оскарження, 
як правило, є правовий акт індивідуаль-
ної дії та/або дії чи бездіяльність суб’єкта 
владних повноважень, то більшість цих 
справ вирішуються адміністративними 
судами за зареєстрованим у встановлено-
му законом порядку місцем проживання 
(перебування, знаходження) позивача.

До особливостей розгляду цих спорів 
належить і те, що згідно з нормами ч. 2 
ст. 71 в адміністративних справах про про-
типравність рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень обов’язок 
щодо доказування правомірності свого рі-
шення, дії чи бездіяльності покладається 
на відповідача, якщо він заперечує проти 
адміністративного позову.
У зв’язку з ускладненням визначен-

ня правового статусу осіб, які провадять 
діяльність у сфері публічної служби, на 
практиці має місце проблема визначення 
юрисдикції справ щодо прийняття грома-
дян на публічну службу, її проходження та 
звільнення з публічної служби. Критерія-
ми віднесення особи до категорії суб’єктів 
владних повноважень повинна бути наяв-
ність запису в трудовій книжці особи про 
складання Присяги державного службовця 
та присвоєння відповідного рангу держав-
ного службовця; наявність виплати сум 
за ранг у загальній сумі заробітної плати 
[11]. 
І хоча у трудовому праві вже традицій-

ною є точка зору про те, що особливий 
порядок розгляду спорів про працю сто-
сується лише такої окремої категорії осіб, 
як судді, прокурорсько-слідчі працівники, 
а також працівники навчальних, наукових 
та інших установ прокуратури, які мають 
класні чини, та лише розгляду тих спорів, 
що пов’язані із застосуванням дисциплі-
нарної відповідальності щодо цих осіб [5, 
с. 763], дійсно, й нині суддя місцевого чи 
апеляційного суду має право оскаржити 
рішення Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України про притягнення його 
до дисциплінарної відповідальності до 
Вищої ради юстиції не пізніше одного 
місяця з дня вручення йому чи отриман-
ня поштою копії рішення (ст. 89 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
[6]). Однак, по-перше, на сьогодні поря-
док досудового розгляду спорів про пра-
цю встановлений не лише щодо суддів і 
прокурорсько-слідчих працівників, а й 
щодо інших суб’єктів владних повнова-
жень. Для прикладу, згідно зі Статутом 
про дисципліну працівників спеціаль-
них (воєнізованих) аварійно-рятувальних 
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служб [7] за невиконання, неналежне 
виконання службових обов’язків або по-
рушення трудової дисципліни до праців-
ників служб застосовуються такі види 
дисциплінарних стягнень: зауваження; 
догана; звільнення (розірвання контрак-
ту). Накладати дисциплінарні стягнення 
на підлеглих мають право командири (на-
чальники) служб, а працівник, на якого 
накладено дисциплінарне стягнення, має 
право оскаржити його старшому коман-
дирові (начальнику) служби протягом од-
ного місяця з дня накладення дисциплі-
нарного стягнення або звернутися за за-
хистом своїх прав до суду відповідно до 
законодавства (п. 8 ч. VI цього статуту). 
По-друге, досудовий розгляд спорів про 
працю суб’єктів владних повноважень пе-
редбачає, що оскаржувати можна й інші 
питання. Наприклад, згідно зі ст. 29-2 За-
кону України «Про Вищу раду юстиції» 
[8] Вища рада юстиції здійснює розгляд 
скарг на рішення Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, прийнятих у про-
цесі призначення чи обрання суддів на 
посаду. У зв’язку з цим, до Вищої ради 
юстиції можуть бути оскаржені рішення 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук-
раїни щодо: 1) встановлення результатів 
кваліфікаційного іспиту кандидатів на 
посаду судді; 2) відмови у рекомендуван-
ні для обрання кандидатом на посаду суд-
ді безстроково.

Âèñíîâêè
Дослідження базових у сфері публічної 

(державної) служби нормативно-правових 
актів дає підставу стверджувати, що на 
сьогодні існує особливий порядок розгля-
ду спорів, пов’язаних із реалізацією конс-
титуційного права на працю всіх суб’єктів 
владних повноважень, а не лише тих осіб, 
про яких зазначено у ст. 222 КЗпП. Цей 
порядок регулюється згідно з нормами ад-
міністративного права, насамперед КАС 
України, і адміністративні суди є тими 
органами, що мають право розглядати всі 
спори про працю, у яких стороною спору 
виступають суб’єкти владних повнова-
жень. Специфіку судового розгляду цих 
спорів насамперед відображує особли-
ве коло позивачів, предмет цього спору, 
строк звернення до суду, територіальна 
підсудність, обов’язок щодо доказування. 
У ході дослідження було встановлено, 

що крім судового розгляду спорів про 
пра цю суб’єктів владних повноважень 
на сьогодні існує можливість досудового 
розгляду спорів про працю цієї категорії 
осіб. Предметом досудового розгляду, за -
звичай, є оскарження рішень про притяг-
нення цих осіб до дисциплінарної відпо-
відальності, хоча законодавством встанов-
лено можливість оскарження й інших пи-
тань. Досудовий розгляд встановлений 
як щодо суддів та прокурорсько-слідчих 
працівників, так і щодо інших суб’єктів 
владних повноважень.
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Статтю присвячено аналітичному оглядові актуальних пи-
тань системи забезпечення та захисту прав людини у світі та в 
Україні. Проаналізовано історичну роль і діяльність інститутів 
захисту прав людини. Висвітлено необхідність удосконалення сис-
теми забезпечення прав людини в Україні. 

Статья посвящена аналитическому обзору актуальных вопро-
сов системы обеспечения и защиты прав человека в мире и в Укра-
ине. Проанализированы историческая роль и деятельность инсти-
тутов защиты прав человека. Освещена необходимость усовер-
шенствования системы обеспечения прав человека в Украине.

The scientific article is devoted for analytical review of the current 
questions of viding and protection of human rights in the world and 
in Ukraine. The historical role and activities of the human rights insti-
tutions’ were analyzed consecrated the need to improve the system of 
human rights in Ukraine. 

Ключові слова: права людини, концепція захисту прав людини, 
міжнародні стандарти, державна політика у сфері захисту прав 
людини.

Сутність міжнародних стандартів 
у організаційно-правовому забезпеченні 

захисту прав людини в Україні: 
аналітичний огляд 

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Основні права людини – один із голо-

вних правових інститутів сучасного де-
мократичного суспільства, норми якого 
встановлюють найбільш суттєві, вихідні 
засади, що визначають становище особис-
тості в суспільстві та державі, принципи їх 
взаємовідносин. 
У сучасному світі, коли проблема прав 

людини вийшла далеко за межі окремої 
держави, виникла необхідність створення 
універсальних міжнародно-правових стан-
дартів, які також визнаються як основні 
права людини. Ці стандарти відображені 
в низці важливих міжнародно-правових 
актів, що встановили загальнолюдські 
стан дарти прав та інтересів особи, визна-
чивши ту межу, за яку держава не може 
виходити. Таким чином, права людини 
ста ли об’єктом регулювання не лише окре-
мої держави, а й міжнародного співтова-
риства. Обсяг прав і свобод у сучасному 
суспільстві визначається не лише особли-
востями певного співтовариства людей, а 

й розвитком цивілізації в цілому, рівнем 
інтегрованості міжнародного співтова-
риства [2]. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
На сучасному етапі розвитку науково-

теоретичне підґрунтя для дослідження 
становлять праці вітчизняних і зарубіжних 
учених: О.М. Бандурки [18], І.Л. Бородіна 
[19], О.Я. Гораджаєва [9], С.П. Голова-
того, Ю.Ф. Кравченко [20], С.В. Пєткова 
[6], Н.М. Раданович [21], В.М. Тертишни-
ка [22], М.В. Баглая [23], Б.І. Габричидзе, 
Є.І. Колюшина, О.Т. Крупчана, А.О. Мі-
шина, Р.А. Мюллерсона, В.Д. Яворського. 
На сьогодні ця проблема не є вичерпаною, 
що й обумовило вибір автора. 
Наукова новизна роботи полягає в здій-

сненні аналізу та напрацюванні нових під-
ходів до застосування в адміністративній 
системі України міжнародних стандартів 
стосовно вдосконалення організаційно-
правового забезпечення захисту прав лю-
дини. 
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Окремі питання сутності міжнародних 

стандартів для організаційно-правового 
забезпечення щодо захисту прав людини 
в Україні потребують ретельного науково-
го дослідження та вдосконалення шляхом 
перегляду існуючого правового механізму 
та нормативно-правової бази в Україні, 
аналізу міжнародних стандартів і право-
вого забезпечення в країнах зі стабільни-
ми економічними показниками.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є проведення аналітично-

го огляду сутності міжнародних стандар-
тів щодо захисту прав людини в Україні, 
обґрунтування їх актуальності та доціль-
ності застосування в адміністративній си-
стемі держави та вдосконалення органі-
заційно-правового забезпечення захисту 
прав людини. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Нині у Європі інститут основних прав 

і свобод людини існує не тільки на націо-
нальному, а й наднаціональному рівні, 
тобто в рамках Європейського Союзу в ці-
лому [1]. Він є сукупністю норм права ЄС, 
які закріплюють найбільш важливі, спіль-
ні для всього Союзу стандарти у сфері 
захисту основних прав і свобод людини, 
а також принципи взаємовідносин особис-
тості з органами публічної влади на всіх 
рівнях.
Питання прав і свобод людини та грома-

дянина на сьогодні є найважливішою про-
блемою внутрішньої та зовнішньої полі-
тики всіх держав світової співдружності. 
Саме стан справ у сфері забезпечення прав 
і свобод особи, їх практичної реалізації є 
одним із основних критеріїв, за яким оці-
нюється рівень демократичного розвитку 
будь-якої держави.
Міжнародні стандарти прав людини 

є системою прав, що розкриває сучасну 
ідею прав людини, закріплену в основ-
них міжнародно-правових документах і, 
відповідно, визнану в усьому світі. Стан-
дарти основних прав і свобод людини та 
громадянина регулюються низкою між-

народно-правових актів, що визначають 
політичні, природні, культурні, соціальні 
права. Тому, вирішення питання про між-
народні стандарти щодо основних прав, 
свобод і обов’язків, їх захисту є актуаль-
ним напрямом сучасної правової науки. 
Із урахуванням історії розвитку людс-

тва, існування державності найсуттєвішим 
питанням для людей було виживання, за-
хист прав. Забезпечення прав громадян, 
окремих верств населення в історії людс-
тва відігравало важливу роль. Стародавні 
філософи, зокрема, Аристотель, вивчали 
питання щодо прав громадян на власність 
та участь у громадських справах. Напри-
клад, управління державою в Стародавній 
Греції відбувалося за участю всіх дорос-
лих чоловіків, громадян країни. Кожен із 
них мав право висловлюватися та брати 
участь у вирішенні загальних проблем. 
Сократ, Платон та інші стародавні мисли-
телі намагалися пов’язати право з етични-
ми якостями людини. Однак, ні стародавні 
греки, ні римляни не мали концепції уні-
версальних прав – рабство вважалося ціл-
ком природним явищем [3]. 
Середньовічні хартії свобод, як Маг-

на Карта в Англії (1215 р.), не визначали 
прав будь-якої людини, а були чимось на 
кшталт політичних і юридичних угод, що 
відповідали конкретній політичній або 
економічній ситуації, релігійним особли-
востям [4]. Право людини в середньовіччі 
передбачало виконання прав однієї версти 
населення за рахунок іншої її частини. Од-
нак, слід відмітити, що саме Магна Карта 
– Велика хартія вольностей − традиційно 
вважається першим правовим докумен-
том, у якому закладено основи концепції 
прав людини, передумови для подальшого 
утвердження свободи та панування закону 
в житті суспільства. 
Основу більшості сучасних юридичних 

тлумачень прав людини можна прослід-
кувати від початку нової європейської 
історії. Першими документами, які окрес-
лювали права людини, є Дванадцять ста-
тей 1525 р. під час Селянської війни в Ні-
меччині, Білль про права 1689 р. в Англії, 
шотландський Акт вимоги прав 1689 р., 
Декларація незалежності США в 1776 р., 
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Декларація прав людини і громадянина в 
1789 р. у Франції. 
Над питаннями розвитку прав людини 

протягом XVIII–XIX століть працюва-
ли такі філософи, як: Томас Пейн, Джон 
Стюарт Мілль, Фрідріх Гегель, Макіавел-
лі, Вальтер, Жан-Жак Руссо, Мел’є, Дід-
ро, Томас Мор та інші. Видатні філософи 
вказували на основну роль людини в житті 
суспільства та держави, рівні можливості 
людей. Розвиток держави залежить від 
свобод громадян. В основу ліберальної 
теорії покладено ідею про фундаменталь-
ні та невід’ємні права кожної людини, які 
вона має від народження. Німецький фі-
лософ Іммануїл Кант вважав, що звичаєве 
право – «найсвятіше з того, що є у Бога 
на землі». Мислителі вважали рівність 
людей у правах, право на життя, свободу 
та власність основними постулатами пра-
ва. Крім того, вони розвинули концепцію 
прав людини, включили до їх складу сво-
боду слова, свободу зібрань та створення 
союзів, свободу віросповідання. Звичаєве 
право вважалося універсальним, вічним і 
позаісторичним. Сам термін «права люди-
ни» виник у період після написання книги 
«Права людини» Томаса Пейна. 
У XIX ст. найважливішою з правових 

проблем, пов’язаних із правами люди-
ни, стало питання ліквідації рабства. Рух 
аболіціоністів сприяв тому, що воно було 
ліквідовано у Британії «Актом про рабо-
торгівлю» 1807 р. та «Актом про відміну 
рабства» 1833 року. У США північні шта-
ти відмінили рабство в період між 1777 
та 1804 роками, але південні міцно три-
малися за цей інститут. Дебати й конф-
лікти щодо поширення законодавства на 
нові території призвели до сецесії Півдня 
й громадянської війни, після якої рабство 
було ліквідовано тринадцятою поправкою 
до Конституції США. Чотирнадцята поп-
равка проголосила повне громадянство та 
рівні права всіх людей, які народилися в 
США, а п’ятнадцята гарантувала амери-
канцям африканського походження право 
голосу [5].
Заснування Міжнародного комітету 

Червоного Хреста в 1864 р. та перші Же-
невські конвенції 1864 р. заклали основу 

міжнародного гуманітарного права, що 
отримало подальший розвиток після двох 
світових воєн.
У XX ст. під тиском численних громад-

ських рухів відбулися глибокі соціальні 
зміни, у тому числі у сфері прав людини. 
У Західній Європі та Північній Америці 
профспілки домоглися затвердження за-
конів, що гарантували працівникам право 
на страйк, встановили мінімальні вимоги 
до умов і тривалості праці, домоглися за-
борони або законодавчого регулювання 
дитячої праці. Рух за права жінок встано-
вив однакове право голосу для представ-
ників обох статей. 
Національно-визвольні рухи спричи-

ни ли вигнання колонізаторів із багатьох 
кра  їн. Серед них особливо впливовим 
був рух, який очолював Магатма Ґанді, за 
звільнення Індії від британського правлін-
ня. Домоглися своєї мети рухи позбавле-
них прав расових і релігійних меншостей 
у багатьох країнах світу. Серед них рух за 
громадянські права в США, який очолю-
вав Мартін Лютер Кінг, результатом чого 
стала відміна сегрегації афроамериканців.
Світові війни, великі людські втрати, 

геноцид певних верств населення та по-
рушення прав людини в них призвели до 
створення нових інституцій, що повинні 
були стояти на захисті прав людини. Лігу 
Націй було утворено в 1919 р. разом із під-
писанням Версальського договору. Метою 
створення цієї організації було роззброєн-
ня, запобігання війнам через забезпечення 
колективної безпеки, урегулювання кон-
фліктів між державами методами дипло-
матії, покращення життя людей у всьо-
му світі. У мандат Ліги Націй закладено 
значну кількість прав людини, які пізніше 
були проголошені в сучасній Загальній 
декларації прав людини (далі – Загальна 
декларація). 
У середині ХХ ст. ідею прав людини 

було піднято на міжнародний рівень у 
зв’язку з прийняттям і проголошенням 10 
грудня 1948 р. Загальної декларації (від-
тоді щорічно міжнародне співтовариство 
відзначає 10 грудня як День прав людини) 
[13]. У силу величезного політичного та 
морального авторитету цього документа 
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його положення включено в конституції 
багатьох держав і тексти міжнародних 
договорів. Конституція України 1996 р. 
не стала винятком − положення розділу 
II «Права, свободи й обов’язки людини і 
громадянина» мають багато спільного зі 
змістом Загальної декларації.
Міжнародне співтовариство приділяє 

значну увагу розвиткові та забезпеченню 
прав людини для попередження соціаль-
них негараздів і безладів, покращення рів-
ня життя людей. Ці процеси набули особ-
ливої інтенсивності після Другої світової 
війни, чому насамперед сприяла загальна 
демократизація міжнародних відносин, 
створення Організації Об’єднаних Націй, 
інших демократичних міжнародних інсти-
туцій.
Демократизації процесу, пов’язаного з 

проголошенням і захистом прав людини, 
значною мірою сприяло прийняття низки 
міжнародних документів щодо закріплен-
ня, правової регламентації та розроблення 
механізму міжнародного захисту прав лю-
дини в державах, які підписали відповідні 
міжнародні документи.
Найбільш розповсюдженим є правовий 

захист незахищених верств населення. 
Особливо це стосується повної втрати прав 
під час воєн, бойових дій тощо, оскільки 
полонені не можуть отримати допомогу 
ззовні, а внутрішні вимоги, традиції, ба-
жання населення ворожої країни повністю 
унеможливлюють захист їхніх прав. Упер-
ше особливий характер забезпечення прав 
військовополонених було опрацьовано на 
Женевській конференції в 1929 році. У 
подальшому норми було уточнено, з ура-
хуванням уроків Другої світової війни, на 
третій Женевській конференції 1949 р. і в 
Додатковому протоколі I у 1977 році.
Військовополонені − це члени однієї 

зі сторін конфлікту, які потрапили до рук 
ворогів. Цей статус застосовується тіль-
ки для ситуації міжнародних збройних 
конфліктів. Третя Женевська конвенція 
затвердила норму, що полонені не несуть 
відповідальності за безпосередню участь 
у бойових діях, а судове переслідування 
відбувається тільки за військові злочини. 
Було запропоновано обов’язково вико-

нувати основні загальнолюдські вимоги, 
наприклад, полонені повинні за будь-яких 
обставин мати гуманне відношення, бути 
захищеними від усіх актів насильства, 
тортур і залякування, образ.
На Ялтинській конференції 1945 р. дер-

жави антигітлерівської коаліції домови-
лися створити новий орган, що успад-
кував би роль Ліги Націй – Організацію 
Об’єднаних Націй. Одразу після заснуван-
ня ООН стала виконувати важливу роль у 
встановленні міжнародного права, зокре-
ма щодо прав людини. 
З метою уявлення обсягів міжнародної 

діяльності, пов’язаної із захистом прав 
людини, достатньо зазначити, що на по-
чатку 90-х рр. у цій сфері діяли понад 60 
різних міжнародних форумів, починаючи 
від Генеральної Асамблеї ООН і закінчу-
ючи Засіданням експертів із прав людини 
та Робочою групою з примусових і недоб-
ровільних зникнень.
Україна як суб’єкт міжнародного права, 

одна із засновниць ООН, проводить актив-
ну роботу, спрямовану на використання 
не тільки національних, а й міжнародних 
інститутів захисту прав людини. 
Зазначеному сприяють положення 

Конституції України [7], згідно з якими 
«чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національно-
го законодавства України» (ст. 9), а також 
визначення зовнішньої політичної діяль-
ності України як такої, що «спрямована 
на забезпечення її національних інтересів 
і безпеки шляхом підтримання мирного і 
взаємовигідного співробітництва з чле-
нами міжнародного співтовариства за за-
гальновизнаними принципами і нормами 
міжнародного права» (ст. 18) [8].
Серед найважливіших загальних доку-

ментів, з якими повністю узгоджуються 
положення Конституції України, – За-
гальна декларація прав людини (1948 р.), 
Міжнародний договір про громадянські 
та політичні права (1966 р.), Міжнарод-
ний договір про економічні, соціальні та 
культурні права (1966 р.), Європейська 
конвенція про захист прав та фундамен-
тальних свобод людини з протоколами 
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(1950 р.), Європейський соціальний ста-
тут (1961 р.), Заключний акт Наради з пи-
тань безпеки та співробітництва в Європі 
(1975 р.), Підсумковий документ Віденсь-
кої зустрічі представників держав-учасни-
ць Наради з питань безпеки та співробіт-
ництва в Європі (1989 р.) [9, c. 13-15].
З огляду на подальшу демократизацію 

в Україні процесу захисту прав і свобод 
людини у ст. 55 конституції записано, що 
кожен має право після використання всіх 
національних засобів правового захисту 
звертатися за захистом своїх прав і сво-
бод до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжна-
родних організацій, членом або учасницею 
яких є Україна. Такими органами є Комі-
тет з прав людини ООН, Європейський 
суд з прав людини, а також Європейська 
комісія з прав людини. Склад і порядок 
діяльності вказаних судів визначаються у 
розділах II, III і IV Європейської конвен  ції 
про захист прав та основних свобод люди-
ни.
У Статуті Організації Об’єднаних На-

цій, прийнятому після Другої світової 
війни та повалення тоталітарних фашист-
ських режимів, які звели нанівець права 
людини та навіть саме її існування, було 
проголошено, що однією з цілей діяль-
ності ООН є міжнародне співробітництво 
для сприяння загальній повазі та дотри-
манню прав людини і основних свобод 
для всіх. Україна також узяла на себе ці 
зобов’язання.
Саме для забезпечення проголошеної 

мети Генеральна Асамблея ООН прийня-
ла Загальну декларацію, у якій уперше в 
історії було встановлено перелік основних 
прав і свобод людини, що підлягають до-
триманню в усьому світі, а також погодже-
но юридичний зміст цих прав і свобод та 
визначено легальні випадки допустимих 
їх обмежень. Загальна декларація була 
прийнята у формі резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН і тому мала на той час ре-
комендаційний характер. На її основі ООН 
підготувала і в 1966 р. відкрила для підпи-
сання та ратифікації Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні пра-
ва та Міжнародний пакт про громадянські 

і політичні права, які було ратифіковано 
Україною в 1973 році. Понад 100 країн 
світу ратифікували кожен із цих пактів. 
Завдяки міжнародному визнанню норм За-
гальної декларації в конституціях більше 
120 країн світу перелік, зміст і допустимі 
обмеження прав і свобод, які містяться в 
ній, перетворилися на загальновизнані зви-
чаєві норми міжнародного права, тобто на 
міжнародні стандарти прав людини, яких 
мають дотримуватися всі країни світу. 
На Всесвітній конференції з прав людини 
(Відень, 1993 р.) представники 171 держа-
ви, у тому числі й України, підтвердили 
універсальність і загальнообов’язковість 
міжнародних стандартів прав людини та 
наголосили, що їх виконання є важливим 
чинником існування демократичного сус-
пільства в будь-якій країні.
Загальне визнання міжнародних стан-

дартів обумовлює зобов’язання всіх де-
ржав світу погодитися на міжнародний 
контроль за додержанням цих стандартів 
у національній правовій системі. Крім 
того, відповідно до Міжнародного пак-
ту про громадянські і політичні права та 
Факультативного протоколу до нього 
1966 р., Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні і культурні права 1966 р., 
Міжнародної конвенції про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації 1965 р., 
Конвенції про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок 1979 р., Конвен-
ції про права дитини 1989 р., Конвенції 
ООН проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання 
1984 р. Україна, ратифікувавши їх, узяла 
на себе зобов’язання надавати конвенцій-
ним органам доповіді про дотримання прав 
і свобод, передбачених цими конвенціями, 
і виконувати зауваження цих органів, а та-
кож брати участь у інших формах міжна-
родного контролю.
Крім того, приєднавшись до Конвенції 

про захист прав і основних свобод людини 
1950 р., Україна взяла на себе зобов’язан-
ня щодо імплементації цього документа в 
національне законодавство. Особливістю 
цієї конвенції є встановлення механізму 
міжнародного контролю, найважливішим 
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елементом якого є діяльність Європей-
ського суду з прав людини. Цей суд роз-
глядає заяви будь-яких осіб, неурядових 
організацій або груп осіб про порушення 
положень конвенції або протоколів до неї. 
Держави-учасниці конвенції зобов’язалися 
жодним чином не перешкоджати ефектив-
ному здійсненню цього права.
Людство пройшло складний шлях, об-

межуючи всевладдя держав, правителів 
і чиновників, поширюючи принцип рів-
ноправності на суспільні відносини, від 
верховенства прав меншості до рівноправ-
ного суспільства. Боротьба за свободу, 
права людини та шляхи їх захисту ставала 
каталізатором широкомасштабних змін у 
суспільно-політичному житті тієї чи іншої 
країни, вела до нового осмислення ролі 
людини в її відносинах із суспільством і 
державою.
Права людини відіграють особливу 

роль у взаємовідносинах особи та дер-
жави. Вони контролюють і регулюють 
здійснення державної влади над окремою 
людиною, надають свободи громадянам у 
відносинах із державою та потребують від 
останньої задоволення основних потреб 
людей, які підпадають під її юрисдикцію. 
Відповідно до Статуту ООН і Віденсь-

кої конвенції про право міжнародних до-
говорів 1969 р. Україна повинна сумлінно 
виконувати чинні договори, учасницею 
яких вона є, а також дотримуватися всіх 
загальновизнаних норм міжнародного пра-
ва у сфері прав і свобод людини. Зокрема, 
згідно з Міжнародними пактами про пра-
ва людини 1966 р. Україна взяла на себе 
зобов’язання привести своє законодавство 
у відповідність до міжнародних стандар-

тів, закріплених у цих пактах. Отже, наша 
країна з часу проголошення незалежності 
стала складовою частиною міжнародної 
системи захисту прав людини, взяла на 
себе відповідні міжнародні зобов’язання, 
зокрема в рамках європейської системи 
захисту прав людини, яка є найбільш роз-
винутою та найефективнішою у світі.

Âèñíîâêè
Приведення національного законодав-

ства у відповідність із міжнародними 
стандартами необхідно впроваджувати 
через їх узгодження. Серед найважливі-
ших загальних документів, з якими пов-
ністю узгоджуються положення Консти-
туції України, є: Загальна декларація прав 
людини (1948 р.), Європейська конвенція 
про захист прав та фундаментальних сво-
бод людини з протоколами (1950 р.), Єв-
ропейський соціальний статут (1961 р.), 
Міжнародний договір про громадянські 
та політичні права (1966 р.), Міжнарод-
ний договір про економічні, соціальні та 
культурні права (1966 р.), Заключний акт 
Наради з питань безпеки та співробітниц-
тва в Європі (1975 р.), Підсумковий до-
кумент Віденської зустрічі представників 
держав-учасниць Наради з питань безпе -
ки та співробітництва в Європі (1989 р.) 
[9, c. 13-15]. Ураховуючи вищевикладене, 
можна зробити висновки, що права лю-
дини, міжнародні стандарти щодо них є 
одним із головних правових інститутів су-
часного демократичного суспільства, нор-
ми якого встановлюють найбільш суттєві, 
вихідні засади, що визначають положення 
особистості в суспільстві та державі, прин-
ципи їх взаємовідносин. 
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Статтю присвячено дослідженню розвитку наукових уявлень 
про метод правового регулювання та його роль у поділі права на 
галузі. Висвітлено процес становлення наукових поглядів на ме-
тод правового регулювання у фінансовому праві та його роль у 
визначенні меж фінансового права. Сформульовано висновок про 
необхідність подальших наукових розробок в означеній сфері.

Статья посвящена исследованию развития научных взглядов 
на метод правового регулирования и его роли в делении права на 
отрасли. Последовательно освещен процесс становления позиций 
ученых относительно метода правового регулирования в финан-
совом праве и его роли в определении границ финансового права. 
Сформулирован вывод о необходимости последующих научных 
разработок в данной сфере.

This article deals with the development of scientific perceptions 
of the method of legal regulation and its role in dividing law into 
branches. The author outlines the process of formation of scientific 
views on the method of legal regulation in financial law and its role 
in defining the limits of financial law and concludes that there is a 
necessity of further scientific research in the said sphere.

Ключові слова: метод, метод правового регулювання, метод 
фінансово-правового регулювання, метод фінансового права.

Становлення методу правового 
регулювання як критерію визначення 

меж фінансового права

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Останніми роками із розширенням 

кількості норм права все гостріше постає 
проблема визначення меж (розмежування) 
галузей права. Бажаючи знайти поле для 
нових наукових досліджень, штучно роз-
ширюються межі усталених галузей права 
шляхом нівелювання одного з критеріїв 
розмежування галузей права – методу пра-
вового регулювання. Подібне стосується й 
фінансового права. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питанням методу правового регулю-

вання присвятили свої праці С.С. Алєксє-
єв, М.Й. Байтін, А.М. Вітченко, І.В. Ру-
кавішнікова, А.В. Сапій, В.Д. Сорокін, 
О.І. Процевський, М.Д. Шаргородський, 
Л.С. Явіч, Ю.В. Сорокіна та інші. Більша 

частина загальнотеоретичних досліджень 
була проведена в 50-х рр. ХХ ст., та з того 
часу особливо не актуалізувалася.
Комплексне дослідження проблеми ме-

тоду фінансового права проведено на по-
чатку 2000-х рр. у Росії. В Україні питан-
ня методу правового регулювання фінан-
сових відносин комплексно не розроб-
лялися. У наукових виданнях останніх 
років опубліковано окремі дослідження 
ролі ме  тоду правового регулювання при 
визна ченні системи фінансового права та 
вплив методу правового регулювання на 
формування інститутів фінансового пра-
ва. Поряд із цим, усе частіше з’являються 
дослідження, які фактично розширюють 
межі фінансового права, нівелюючи роль 
методу правового регулювання в цьому 
процесі. 

«Без розуміння історії фінансово-правової науки процес пізнання 
її основних категорій може звестися до «дріб’язкового раціоналізму».

К.С. Бєльський
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Застарілість уявлень про метод право-

вого регулювання та його роль у процесі 
визначення меж галузей права все частіше 
стають причиною нівелювання цих поло-
жень, особливо в сучасних галузевих до-
слідженнях. Яскравим прикладом може 
слугувати фінансове право. 
Сьогодні, у зв’язку з виникненням усе 

нових інститутів права, як ніколи акту-
алізується питання ролі методу правово-
го регулювання. Адже, еволюція змісту 
правовідносин і правового регулювання, 
серед іншого, передбачає зміни в методі 
правового регулювання. І навпаки, зміна 
методу правового регулювання має вплив 
на зміну власне правовідносин.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Завданням статті є дослідження історії 

розвитку знань про метод правового регу-
лювання та визначення його ролі в процесі 
правового регулювання, визначення меж 
галузей права, у тому числі фінансового. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
На початковому етапі розвитку вчень 

про систему права єдиним і достатнім 
критерієм його поділу на галузі був пред-
мет правового регулювання. Проте, не-
спроможність розмежування норм права 
лише за критерієм предмета спричинила 
необхідність пошуку додаткового систе-
моутворюючого критерію.
Власне, дискусія щодо методу правово-

го регулювання вперше розгорнулася на-
прикінці 30-х рр. ХХ ст. – спочатку як еле-
мента права, критерію розмежування га-
лузей права, а згодом набула самостійного 
значення, у тому числі в межах окремих 
галузей права. Основою дискусії стали 
два кардинально протилежні підходи, за 
одним із яких єдиним критерієм розмежу-
вання галузей права є предмет правового 
регулювання, а за іншим – предмет і метод 
правового регулювання.
На початковому етапі теза про мож-

ливість використання методу правового 
регулювання як критерію поділу права на 
галузі не сприйнялася, оскільки радянське 

право визнавалося єдиним за своєю при-
родою, що виключає можливість його ди-
ференціації на галузі. У цей період метод 
розглядався або як особливість норми пра-
ва, або як особливість способу правового 
захисту [1, с. 17]. 
Чи не перше розуміння методу [2, с. 49] 

ґрунтувалося на особливостях норм пра-
ва (або юридичного стану) і передбача-
ло виділення двох протилежних методів: 
правової автономії (метод свободи воле-
виявлення і рівності сторін) та влади-під-
порядкування (вирішальне значення во-
левиявлення однієї зі сторін). Саме такий 
підхід [2, с. 49-50] передбачав поділ права 
на дві галузі – приватне та публічне [3, 
с. 14-27], і був відкинутий з точки зору єд-
ності радянського права. Відтак, єдиним 
критерієм залишився предмет правового 
регулювання.
У 50-х рр. відбулася так звана друга дис-

кусія, що ознаменувалася поверненням до 
теорії методу правового регулювання та 
його ролі в розмежуванні галузей права. 
На цьому етапі метод, поряд із предметом 
правового регулювання, закладається в ос-
нову розмежування галузей права. Але він 
ще не є самостійним елементом та багато 
в чому залежить від предмета – вважаєть-
ся похідним від нього або допоміжним 
[4]. На цьому етапі обґрунтовано вплив 
методу правового регулювання на, власне, 
ефективність такого регулювання.
Така неоднозначність спричиняє підви-

щення інтересу юридичної науки до кате-
горії методу правового регулювання, вона 
піддається більш широкому трактуванню, 
що є логічним продовженням триваючих 
наукових досліджень. Увагу науковців 
на наступному етапі привертає не тільки 
визначення самого поняття, а і його зміст, 
класифікація методів.
Так, на початку 60-х рр. С.С. Алєксєєв 

визначив метод як сукупність прийомів 
і засобів юридичного впливу, спрямова-
них на регулювання правом суспільних 
відносин [7, с. 60-61]. Це визначення і за-
раз нерідко можна зустріти в науковій та 
навчальній літературі, і здебільшого воно 
сприймається як загальновизнане. Вар-
то зазначити, що С.С. Алєксєєв виступав 
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прихильником позиції, відповідно до якої 
особливість методу завжди спричиняєть-
ся особливістю предмета правового регу-
лювання, відтак метод завжди відповідає 
предметові [7, с. 46].
Дослідник Л.С. Явіч під методом про-

понував розуміти сукупність юридичних 
засобів впливу, які застосовує держава під 
час правового регулювання суспільних 
відносин [8, с. 62]. Він також був одним 
із перших, хто наголосив на взаємозалеж-
ності методу та предмета, і додавав, що 
«методи правового регулювання чуттєво 
реагують на взаємне становище сторін 
юридично опосередковуваних відносин і 
досить індиферентні до того, у якій сфері 
суспільної діяльності складаються гори-
зонтальні та вертикальні відносини» [9, 
с. 129]. Крім того, характеризуючи метод, 
Л.С. Явіч зазначав, що він включає в себе 
такі елементи: 

1) порядок встановлення прав і обо-
в’язків; 

2) ступінь визначеності наданих прав і 
автономність дій суб’єктів; 

3) характер відносин, які виникають 
між носіями суб’єктивних прав і юридич-
них обов’язків; 

4) наявність чи відсутність конкретного 
юридичного зв’язку між суб’єктивними 
правами та обов’язками; 

5) шляхи та засоби забезпечення вста-
новлених прав і юридичних обов’язків [8, 
с. 60].
У цілому, 60-ті рр. ознаменувалися роз-

ширеним підходом до розуміння методу 
правового регулювання, об’єктом дослід-
ження науковців стало не лише власне 
визначення методу правового регулюван-
ня, а і його структура. 
Наступним етапом розвитку вчень про 

метод правового регулювання стало відо-
кремлення загального та галузевих методів 
правового регулювання. Необхідність 
подібного розмежування була обґрунтова-
на на початку 70-х рр. минулого століття 
[10, с. 52].
Так, А.М. Вітченко вказував, що загаль-

ний і галузевий метод співвідносяться як 
загальне й особливе. На його думку, за-
гальний метод – це сукупність специфіч-

них нормативних засобів впливу на сус-
пільні відносини, а галузевий – сукупність 
юридичних прийомів, засобів, способів, 
що відображають своєрідність впливу 
галузі права на суспільні відносини і що 
направлені безпосередньо на реаліза-
цію можливої та необхідної поведінки 
суб’єктів, урегульованих такою галуззю 
правових відносин [10, с. 52]. Як влучно 
зазначає автор, при регулюванні правовід-
носин, як правило, один і той самий право-
вий прийом використовується як однією 
галуззю права, так і іншими. Незважа-
ючи на це, структура галузевого методу 
залишається незмінною, а окремі правові 
прийоми можуть переходити від одного 
правового методу до іншого, не руйнуючи 
його структуру [10, с. 57-60].
Водночас, В.М. Горшенєв визначає ме-

тод як різноманітний спосіб впливу на сус-
пільні відносини з метою їх урегулювання 
[11], а О.І. Процевський під методом пра-
вового регулювання розуміє спосіб впли-
ву на свідомість і волю людей [13, с. 102].
Подальший розвиток досліджень мето-

ду правового регулювання відбувався на 
рівні окремих галузей права. До згаданого 
розподілу методів правового регулювання 
на загальний і галузевий додалися метод 
регулювання визначеного виду чи ком-
плексу відносин правовим інститутом і 
метод регулювання, притаманний окремій 
юридичній нормі [14, с. 90].
Виділення в окрему групу методу регу-

лювання юридичної норми, на нашу дум-
ку, заслуговує окремої уваги, оскільки дає 
можливість відповісти на значну кількість 
питань, зокрема, в частині фінансового 
права. Як зазначили М.І. Байтін і Д.Є. Пет-
ров, метод регулювання юридичної норми 
вказує на ступінь категоричності та варіан-
тність правил поведінки, співвідношення 
і характер прав та обов’язків учасників 
(суб’єктів) відносин, що регулюються, а 
також вид і міру юридичної відповідаль-
ності [14, с. 90].
Таким чином, сучасний розвиток пра-

вового регулювання вимагає не тільки 
переосмислення ролі методу у правовому 
регулюванні, а й уточнення самого понят-
тя методу правового регулювання. Адже 
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науковці нового покоління здебільшого 
обмежуються якимось узагальнено стан-
дартним визначенням методу, а то й ігно-
рують цю категорію як малозначну, що в 
подальшому спричиняє необґрунтоване 
розширення меж галузей права.
Метод правового регулювання у фінан-

совому праві розвивався під суцільним 
впливом науки теорії права. Тому й пер-
ші уявлення про метод фінансового права 
цілковито відображають напрацювання 
тогочасної теорії права. 
Дискусія про самостійність фінансового 

права розпочалася виходом у світ у 1940 
р. підручника з фінансового права [15], 
проте самостійність цієї галузі все ще не 
сприймалася та потребувала обґрунтуван-
ня. Незважаючи на це, у 1941 р. в тезах АН 
СРСР «Система радянського соціалістич-
ного права» фінансове право було виділе-
но в самостійну галузь права. 
Якщо зважати на той факт, що само-

стійність фінансового права як галузі пра-
ва була обґрунтована на початку 40-х рр. 
ХХ ст., то можна зробити висновок, що 
єдиним критерієм такого виділення був 
предмет правового регулювання. Яскра-
вим підтвердженням цього є слова Р.О. 
Халфіної про те, що «фінансове право є 
частиною радянського державного і ра-
дянського адміністративного права, що 
виділилася в самостійну галузь права у 
зв’язку зі специфікою об’єкта правового 
регулювання і його суспільним значен-
ням» [16, с. 182-214]. 
У 50-х рр. було обґрунтовано основні 

теоретичні положення фінансового права, 
у тому числі в частині методу правового 
регулювання. Саме тоді метод, поряд із 
предметом, стає одним із критеріїв виді-
лення фінансового права в самостійну га-
лузь права, але все ще не має самостійної 
ролі та виступає як допоміжний елемент.
Подібну позицію нерідко можна про-

слідкувати й у сьогоднішніх підручниках 
із фінансового права, автори яких, не за-
глиблюючись у сутність явища, обмежу-
ються переписуванням класиків фінансо-
во-правової науки.
Так, О.Ю. Грачова та Е.Д. Соколова 

вважають, що своєрідність предмета регу-

лювання зумовлює й особливості методу 
регулювання, притаманного фінансовому 
праву. Основним методом правового регу-
лювання фінансового права є метод «вла-
ди і підкорення». І саме наявність власного 
предмета та методу правового регулюван-
ня є свідченням того, що фінансове право 
− самостійна галузь права [17, с. 18].
Про другорядне значення методу фі-

нансово-правового регулювання та його 
залежність від предмета зазначають також 
Н.І. Хімічева та О.В. Покачалова, наголо-
шуючи, що «зміст предмета фінансового 
права зумовлює особливості його методу 
регулювання, тобто прийомів, способів, 
засобів юридичного впливу на поведінку 
учасників фінансових відносин, на харак-
тер взаємозв’язків між ними» [18, с. 126].
Таку позицію поділяє і Л.К. Воронова, 

яка, підтримуючи С.С. Алєксєєва, зазна-
чає, що «додатковою ознакою для виді-
лення галузей в системі права є метод 
правового регулювання, тобто сукупність 
юридичних прийомів і засобів, за допомо-
гою яких здійснюється правове регулю-
вання якісно однорідних, відокремлених 
відносин» [19].
Так, О.П. Орлюк, посилаючись на пози-

цію ряду теоретиків, робить висновок, що 
метод правового регулювання об’єднує 
об’єктивні та суб’єктивні моменти, висту-
пає юридичним критерієм виділення галу-
зей права, але має щодо предмета додатко-
вий (процесуальний) характер.
Одночасно з наведеними, у сучасній фі-

нансово-правовій літературі з’являються 
й інші, дещо відмінні погляди на роль ме-
тоду правового регулювання в теорії фі-
нансового права.
Наприклад, у виданнях другої половини 

90-х рр. ХХ ст. можна знайти твердження, 
що «фінансове право є самостійною галуз-
зю права, хоча не має власного притаман-
ного тільки йому методу правового регу-
лювання та не застосовує «різноманітні» 
(«різні») методи регулювання, а … вико-
ристовує так званий адміністративний ме-
тод» [21].
З такою позицією важко погодитися, 

адже вона від початку є суперечливою. 
Якщо фінансове право має специфіч-
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ний предмет, але відносини, які до нього 
включаються, регулюються за допомогою 
адміністративного методу, то й фінансо-
ве право є підгалуззю або інститутом ад-
міністративного права, а не самостійною 
галуззю права. Крім того, аналіз фінансо-
вих правовідносин дає підстави зробити 
висновок, що метод правового регулю-
вання у фінансовому праві дійсно схожий 
з адміністративним, проте має свою спе-
цифіку.
На початку 2000-х рр. російський нау-

ковець І.В. Рукавішнікова проводить до-
слідження методу фінансово-правового 
регулювання, його ролі та доходить вис-
новку, що «метод фінансового права є 
самостійним, оригінальним інструментом 
правового регулювання, специфіка якого 
проявляється в його владно-майновому 
характері, зумовленому особливостями 
предмета цієї галузі права, а також безпо-
середнім зв’язком із фінансовою політи-
кою держави» [24]. 
Однак, після 2005 р. висновки І.В. Ру -

кавішнікової частково нівелюються. Яс-
кравий приклад – публікації А.Т. Коваль-
чука, з яких можна зробити висновок, що 
автор фактично не визнає метод правового 
регулювання критерієм визначення меж 
фінансового права, а відтак і критерієм 
виділення останнього в самостійну галузь 
права. Науковець стверджує, що методом 
фінансово-правового регулювання є метод 
владних приписів (імперативний), поряд із 
яким використовуються методи рекомен-
дацій, правових узгоджень, юридичних 
дозволянь і навіть юридичних заохочень, 
а останнім часом – також і диспозитивний 
метод [26]. Фактично, цим самим А.Т. Ко-
вальчук характеризує фінансове право як 
комплексний інститут, але в жодному разі 
не як самостійну галузь права. Говорячи 
словами В.Ф. Яковлєва, «якщо дослідник 
сприймає будь-яку групу норм за само-
стійну галузь права, але не може виявити 
специфіку методу їх регулювання, то він, 
швидше за все, бачить галузь права там, де 
її немає» [28, с. 58]. 
Подібні твердження, а також об’єк-

тивний розвиток фінансово-правових від-
носин, у тому числі виникнення нових ін-

ститутів фінансового права, спричиняють 
необхідність повернення до наукового до-
слідження теоретичних засад фінансового 
права, зокрема методу фінансово-право-
вого регулювання на сучасному етапі роз-
витку фінансового права.

Âèñíîâêè 
Метод правового регулювання, поряд 

із предметом, є одним із критеріїв поділу 
права на галузі, а також критерієм визна-
чення меж цих галузей, у тому числі меж 
фінансового права.
Предмет правового регулювання вказує 

лише на особливе коло відносин, які ре-
гулюються конкретними нормами права. 
Поряд із цим, ті ж відносини можуть ре-
гулюватися за допомогою різних методів, 
а відтак становитимуть предмет не однієї 
галузі права, а різних.
Аналіз розвитку науки фінансового пра-

ва дає змогу виділити три основних етапи 
розвитку вчення про метод як критерій 
виділення фінансового права в окрему га-
лузь права, а відтак − критерій визначення 
меж фінансового права:
І етап (40-ві рр. ХХ ст.) – метод не роз-

глядається критерієм виділення фінансо-
вого права в самостійну галузь, єдиним 
таким критерієм є предмет правового ре-
гулювання.
ІІ етап (1950 – 2005 рр.) – поряд із пред-

метом, критерієм виділення фінансового 
права як окремої галузі права стає метод 
правового регулювання.
ІІІ етап (2005 – наші дні) – тенденції 

до нівелювання значення методу право-
вого регулювання як критерію виділення 
фінансового права самостійною галуззю 
права.
Крім того, аналізуючи дослідження в 

окресленій сфері, варто відзначити, що 
активно теоретичні питання галузі фінан-
сового права досліджувалися в 50-х рр. 
ХХ ст., надалі ж у літературі наводяться 
лише висновки авторів без будь-якого об-
ґрунтування, з чого важко зрозуміти, на-
скільки такі висновки є обґрунтованими. 
Вважаємо практику, що поширюється 

останніми роками в частині нівелюван-
ня ролі методу правового регулювання у 
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визначенні меж фінансового права, непри-
пустимою та такою, що не має належно-
го науково-теоретичного обґрунтування. 
Зважаючи на це, вбачається за доцільне 

проведення ґрунтовного дослідження ролі 
методу правового регулювання у визна-
ченні меж фінансового права на сучасно-
му етапі розвитку.
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У статті проаналізовано останні наукові дослідження понят-
тя, економічної та правової природи банківської гарантії. Нада-
но пропозиції на основі положень чинного законодавства України 
та практики його застосування щодо внесення змін до Цивільного 
кодексу України в частині визначення поняття «гарантія».

В статье проанализированы последние научные исследования 
понятия, экономической и правовой природы банковской гаран-
тии. Предложено на основании положений действующего зако-
нодательства и практики его применения внесение изменений в 
Гражданский кодекс Украины в части определения понятия «га-
рантия».

This article analyzes the latest research concepts of economic and 
legal nature of a bank guarantee. On the basis of the provisions of 
existing legislation and its implementation changes to the Civil Code of 
Ukraine regarding the definition of guarantee are proposed.

Ключові слова: гарантія, банківська гарантія, договір про 
надання гарантії, вимога про сплату платежу, забезпечення ви-
конання зобов’язань.

Економічна та правова природа 
банківської гарантії

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Поняття, економічна та правова при-

рода банківської гарантії є предметом ак-
тивного дослідження з моменту введення 
її до цивільного законодавства України та 
інших країн СНД. Незважаючи на це, єди-
ного підходу авторами так і не сформова-
но, що спонукає сучасних дослідників по-
вертатися до окресленої проблематики.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
Загалом, цим питанням присвячені ро-

боти низки науковців-класиків цивільного 
права: М.І. Брагінського, В.В. Вітрянсь-
кого, Т.В. Боднар, Б.М. Гонгало, О.В. Ла -
тинцева − і молодих дослідників: Г.А. Ава-
несової, Л.А. Бірюкової, К.В. Волошиної, 
Л.О. Єсіпової, К.Ю. Молодика, Р.П. Сой-
ка, В.М. Сломи, Ю.В. Петровського та ін-
ших.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Незважаючи на таку кількість наукових 

розробок як українських, так і закордон-
них акторів, питання економічної та пра-
вової природи банківської гарантії досі 
залишається дискусійним та не до кінця 

вивченим, що спонукає до нових більш 
глибоких теоретичних досліджень. Крім 
того, з часу існування цього інституту 
сформувалася практика його застосуван-
ня, що певною мірою відрізняється від 
наукової доктрини.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є комплексний аналіз існу-

ючих підходів до теоретичного та легаль-
ного визначення поняття і характерних оз-
нак банківської гарантії з метою визначен-
ня її економічної та правової природи. Для 
цього необхідно вирішити такі завдання: 
дослідити поняття та особливості бан-
ківської гарантії, проаналізувати існуючі 
нормативно-правові акти, які регулюють 
правовідносини, що виникають унаслі-
док надання банківської гарантії, а також 
особливості їх застосування на практиці.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Слід зазначити, що поняття «гарантія» 

широко застосовується як у повсякден-
ному житті, так і в юриспруденції. Саме 
слово «гарантія» походить із французької 
мови та дослівно означає «забезпечення». 
Новий тлумачний словник української 
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мови визначає це поняття як «забезпеку, 
убезпеку, запоруку» [1, с. 413], а словник 
С.І. Ожегова – як «ручательтсво, поруку 
в чому-небудь, забезпечення» [2, с. 114]. 
При цьому, останній розкриває поняття 
«забезпечити», у тому числі, як «зроби-
ти цілком можливим, дійсним, реально 
виконуваним» [2, с. 374]. Тобто, поняття 
«гарантія» використовується тоді, коли 
йдеться про щось, що додає впевненості 
в тому, що певна дія буде вчинена, вико-
нана, реалізована або щось відбудеться. 
При цьому, на побутовому рівні поняття 
«гарантія» та «порука» часто ототожню-
ються. Загалом, це не дивно, оскільки виз-
навалися практично синонімами в законо-
давстві та юридичній науці.
В Україні на законодавчому рівні по-

няття «гарантія» в її сучасному розумінні 
було введено Цивільним кодексом Украї-
ни 2004 р. (далі – ЦКУ), який визначив її 
як один із видів забезпечення виконання 
зобов’язань. Як убачається з положень 
ЦКУ, законодавець використовує термін 
«гарантія», хоча очевидно, що йдеться 
про інститут, який відповідає банківській 
або незалежній гарантії, що застосовуєть-
ся в міжнародній торгівлі. На нашу думку, 
такий вибір законодавця є вдалим, оскіль-
ки в Україні право видавати гарантії ма-
ють не лише банки, а й інші організації. 
Тому запровадження терміну «банківська 
гарантія» у цивільне законодавство Украї-
ни (наприклад, за аналогією з ЦК Російсь-
кої Федерації) термінологічно обмежило 
б сферу застосування вказаного понят-
тя. Водночас, зважаючи на те, що термін 
«банківська гарантія» є більш поширеним 
на міжнародному ринку, у подальшому в 
цій статті використовуватимемо переваж-
но вказаний термін, а не термін «гаран-
тія».
Згідно зі ст. 560 ЦКУ за гарантією банк, 

інша фінансова установа, страхова органі-
зація (гарант) гарантують перед кредито-
ром (бенефіціаром) виконання боржником 
(принципалом) свого обов’язку. Гарант 
відповідає перед кредитором за порушен-
ня зобов’язання боржником.
За словами І.А. Безклубого, «запропо-

нована дефініція є модифікацією визна-

чення банківської гарантії, що міститься в 
ст. 2 Уніфікованих правил МТП для бан-
ківських гарантій на першу вимогу 1992 
року» [3, с. 381]. Це твердження є досить 
дискусійним, оскільки вказаний міжна-
родний акт визначає банківську гарантію 
на першу вимогу як будь-яку гарантію або 
платіжне зобов’язання банку, страхової 
компанії або іншої юридичної чи фізич-
ної особи (гаранта), видану в письмовій 
формі, що містить зобов’язання сплатити 
грошову суму в разі надання письмової 
платіжної вимоги, складеної відповідно до 
її умов, а також інших документів, якщо 
таке зобов’язання видано: 

1) за наказом і під відповідальність од-
нієї сторони (принципала); 

2) за наказом або під відповідальність 
банку, страхової компанії або іншої юри-
дичної чи фізичної особи (емітент), що діє 
за наказом принципала, на користь іншої 
сторони (бенефіціара). 
Отже, Уніфіковані правила 1992 р. да-

ють розширене визначення поняття «бан-
ківська гарантія» на першу вимогу шля-
хом перерахування її основних ознак, чого 
немає в ЦКУ.
Ураховуючи викладене, можна погоди-

тися з думкою В.М. Сломи, що «норми ЦК 
України, присвячені гарантії, були розроб-
лені на підставі Уніфікованих правил 1992 
року. Проте при розробці ЦК України був 
врахований не тільки міжнародний досвід, 
але й особливості вітчизняного цивільно-
го обігу. У зв’язку з цим деякі положен-
ня Уніфікованих правил 1992 року не вві-
йшли у ЦК України, а також у Кодексі 
з’явились норми, яких немає в Уніфікова-
них правилах МТП 1992 року» [4, с. 33].
Слід також зазначити, що, на нашу дум-

ку, при формулюванні ст. 560 ЦКУ зако-
нодавцем допущено логічну помилку, ос-
кільки виходить, що «за гарантією банк… 
гарантує», тобто одне поняття визначаєть-
ся через його ж дієслівну форму, що є не-
припустимим. При цьому, не зазначено, 
що мається на увазі під поняттям «гаран-
тування». 
Крім того, виходячи з дослівного тлума-

чення ч. 1 ст. 560 ЦКУ, незрозуміло, яким 
чином гарант гарантує виконання боржни-
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ком свого обов’язку і чи означає це, що він 
якимось чином має спонукати боржника 
до виконання його обов’язків або що він 
виконує зобов’язання замість боржника. 
Ця норма також не містить вказівку на те, 
що гарант може виконувати лише грошові 
зобов’язання, а не забезпечувати виконан-
ня обов’язку в натурі, коли йдеться про 
обов’язок передачі речі або виконання 
робіт чи надання послуг.
Видається більш вдалими формулюван-

ня, використані в цивільних кодексах де-
яких країн СНД. Наприклад, у Російській 
Федерації за банківською гарантією банк 
або інша кредитна установа чи страхо-
ва організація бере на себе зобов’язання 
сплатити грошову суму.
Ураховуючи вищевикладене, пропо-

нуємо змінити формулювання ч.1 ст. 560 
ЦКУ та викласти її в такій редакції: «За 
гарантією банк, інша фінансова устано-
ва, страхова організація (гарант) бере на 
себе зобов’язання сплатити на вимогу 
кредитора (бенефіціара) замість боржника 
(принципала) грошову суму відповідно до 
умов гарантії».
Слід зазначити, що поняття «гарантія» 

визначено на підзаконному рівні. Зокрема, 
згідно з Положенням про порядок здійснен-
ня банками операцій за гарантіями в націо-
нальній та іноземній валютах, затвердже-
ним постановою правління Національного 
банку України від 15.12.2004 № 639 (далі 
– Положення № 639) гарантія – це спосіб 
забезпечення виконання зобов’язань, від-
повідно до якого банк-гарант приймає на 
себе грошове зобов’язання перед бене-
фіціаром (оформлене в письмовій формі 
або формі повідомлення) сплатити кошти 
за принципала в разі невиконання остан-
нім своїх зобов’язань у повному обсязі або 
їх частину в разі пред’явлення бенефіціа-
ром вимоги та дотримання всіх вимог, пе-
редбачених умовами гарантії.
Вказане визначення було піддане кри-

тиці в літературі. Так, К.Ю. Молодико 
вважає, що «хоча таке визначення в ціло-
му є непоганим, воно не вичерпно та не-
достатньо характеризує суть гарантії» [5, 
с. 23]. Далі науковець критикує відсутність 
низки ознак, які, на його думку, є визна-

чальними (зокрема, односторонній харак-
тер, договірна презумпція невиконання 
(порушення) основного зобов’язання, 
мож ливість гаранта відмовити у платежі 
в разі наявності ознак зловживання своїми 
правами та формалізованість документар-
них зобов’язань). Крім того, він не погод-
жується з тим, що «гарант бере на себе 
обов’язок сплатити гроші «за принципа-
ла», оскільки гарантіями забезпечуються 
не лише грошові зобов’язання [5, с. 23].
На наш погляд, визначення гарантії, 

що міститься в Положенні № 639, досить 
точно характеризує це поняття. Більше 
того, надмірна деталізація призвела б до 
перевантаження та могла б бути склад-
ною для сприйняття, а відповідно – для 
правозастосування. Як слушно зауважив 
І.А. Безклубий, «гарант несе своє зобов’я-
зання перед бенефіціаром тільки у сумі 
грошового еквівалента» [3, с. 382], тому 
вказівка в Положенні № 639 на сплату га-
рантом коштів за принципала є абсолютно 
обґрунтованою та доцільною.
ЦКУ відносить гарантію до видів за-

безпечення виконання зобов’язань. Вод-
ночас, рішення законодавця визначити 
гарантію як один із видів забезпечення ви-
конання зобов’язань є більш дискусійним, 
ніж це може здатися на перший погляд. І 
справа навіть не в тому, що лише гаран-
тія є самостійним незалежним від основ-
ного зобов’язання правочином. Справа 
у правовій та економічній природі цього 
інституту. Наприклад, Б.М. Гонгало вва-
жає, що воля законодавця при включенні 
банківської гарантії до системи способів 
забезпечення виконання зобов’язань була 
продиктована не її правовою природою, 
а так званим зовнішнім впливом, який за 
цих обставин мав, на його думку, першо-
рядне значення [6, с. 42-43].
Після появи інституту гарантії в зако-

нодавстві Російської Федерації думки нау-
ковців щодо її природи розділилися. Окре-
мі автори на чолі з Т.А. Фадєєвою вважа-
ли, що за правовою природою банківська 
гарантія близька до договору страхування, 
оскільки в обох випадках підставою для 
здійснення платежу (гарантом або, відпо-
відно, страхувальником) є гарантійний 
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або страховий випадок. Інші автори, зок-
рема, Є.А. Павлодський, стверджували, 
що банківська гарантія взагалі не є спосо-
бом забезпечення виконання зобов’язань. 
Більше того, на його думку, «віднесення 
банківської гарантії до способів забезпе-
чення виконання зобов’язань має не біль-
ше підстав, ніж, наприклад, страхування 
ризику неповернення позикових коштів» 
[цитовано за: 7, с. 589].
На переконання Н.Ю. Рассказової, бан-

ківська гарантія забезпечує лише еконо-
мічно, будучи в юридичному значенні «за-
продажем коштів», тобто зобов’язанням 
надати уповноваженій особі в майбутньо-
му необхідну суму в разі дотримання цією 
особою низки формальних вимог [цитова-
но за: 8, с. 27-28].
Водночас, більшість дослідників усе-

таки вважають, що гарантія є одним із 
видів забезпечення виконання зобов’язань, 
пояснюючи це зв’язком гарантії з основ-
ним правочином. Щоб довести цю думку, 
необхідно зупинитися на особливостях 
економічної та правової природи цього 
інституту.
Як зазначає українська дослідниця 

В.М. Слома, «оскільки гарантії властива 
забезпечувальна функція, то з економіч-
ної точки зору гарантія є інструментом, 
який дозволяє попередити або зменшити 
розміри негативних наслідків, які можуть 
наступити у майновій сфері кредитора 
при невиконанні чи неналежному вико-
нанні зобов’язання боржником» [4, с. 
37]. З наведеною думкою важко не пого-
дитися, проте це твердження стосується 
й інших видів забезпечення виконання 
зобов’язань, а відтак не є специфічною 
ознакою саме гарантії. Наприклад, пере-
дача майна в заставу виконує ту ж саму 
функцію – вона спрямована на зменшення 
негативних майнових наслідків для креди-
тора, який у разі порушення боржником 
своїх обов’язків отримає право реалізува-
ти заставлене майно та погасити заборго-
ваність перед ним.
Пропонуємо розпочати дослідження 

економічної природи гарантії з точки зору 
банківського законодавства, ураховуючи 
той факт, що гарантії видаються пере-

важно банками. Так, Закон України «Про 
банки і банківську діяльність» відносить 
будь-які гарантії до категорії банківських 
кредитів (ст. 2), а операції з надання гаран-
тій, поручительств та інших зобов’язань 
від третіх осіб, які передбачають виконан-
ня у грошовій формі, – до кредитних опе-
рацій (ст. 49), тобто операцій, які згідно зі 
ст. 345 Господарського кодексу України 
полягають у розміщенні банками від сво-
го імені, на власних умовах та на власний 
ризик залучених коштів юридичних осіб 
(позичальників) і громадян.
З теоретичної точки зору кредит ро-

зуміється у двох значеннях: вузькому – як 
сума коштів, що отримує позичальник від 
кредитора; і широкому – як сукупність су-
спільних правовідносин, що виникають, 
здійснюються та припиняються в процесі 
надання залучених раніше кредитором 
кош тів у борг позичальнику [9, с. 76]. Озна-
ками кредиту, визнаними переважною 
більшістю дослідників, є строковість, 
платність і повернення.
На нашу думку, визначення гарантії 

як одного з видів банківських кредитів, 
є обґрунтованим, оскільки зобов’язання 
гаранта перед бенефіціаром про сплату 
за його вимогою певної суми грошей за 
принципала можна охарактеризувати як 
обіцянку банку про надання боржнику 
(принципалу) визначеної в гарантії певної 
суми (кредиту) за умови настання певних 
обставин. Після виконання банком свого 
обов’язку зі сплати обумовленої суми у 
нього на підставі прямої норми закону ви-
никає право регресу до принципала. Крім 
того, згідно зі ст. 567 ЦКУ гарант має пра-
во на оплату послуг, наданих ним боржни-
кові, тому, як правило, договори про на-
дання банківських гарантій або правочини 
з видачі гарантій передбачають виплату 
принципалом певного відсотка суми, яка 
була сплачена на користь бенефіціару.
Отже, після виконання банком свого 

обов’язку принципал зобов’язаний буде 
протягом установленого часу (ознака стро-
ковості) повернути банку сплачену суму 
(ознака повернення – через реалізацію 
банком права на регрес), а також сплатити 
банку певну винагороду за надану послу-
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гу (ознака оплатності). З цього випливає, 
що з економічної точки зору банківська 
гарантія є кредитом.
Водночас, із юридичної точки зору по-

няття «гарантія» та «кредитний договір» 
не співпадають. Зокрема, останній визна-
чається у ст. 1054 ЦКУ як договір, за яким 
банк або інша фінансова установа (креди-
тодавець) зобов’язується надати кошти 
(кредит) позичальникові в розмірі та на 
умовах, установлених договором, а пози-
чальник зобов’язується повернути кредит 
і сплатити проценти.
Відмінність між цими поняттями поля-

гає в тому, що гарантія є зобов’язанням, 
обов’язок виконання якого пов’язаний із 
настанням певної події (надання вимоги 
бенефіціаром). Тобто, банк, видаючи га-
рантію, не знає напевно, чи доведеться 
йому виконувати свій обов’язок зі спла-
ти коштів, чи ні. Водночас, при укладен-
ні кредитного договору банк бере на себе 
безумовний обов’язок надати кошти. Не 
повністю співпадають також суб’єкти 
гарантійних і кредитних правовідносин. 
Так, страхові компанії мають право вида-
вати гарантії, однак, вони не наділені пра-
вом укладати кредитні договори. Проте, 
основною відмінністю є те, що кредитний 
договір є основним договором, а гаран-
тія – акцесорним зобов’язанням, тобто 
зобов’язанням, що забезпечує виконання 
іншого – основного зобов’язання.
Якщо ж аналізувати правову природу 

банківської гарантії, то доцільно погодити-
ся із Ю.В. Байгушевою, яка вважає, що при 
виявленні правової природи банківської 
гарантії вирішальне значення повинно на-
даватися не формальному аналізові тексту 
статті цивільного кодексу, а дослідженню 
сутності цього правочину [10, с. 20]. На 
думку Г.А. Аванесової, сутністю банківсь-
кої гарантії є сукупність необхідних ознак, 
притаманних їй: спеціальний суб’єкт, здат-
ний виступати як гарант; незалежність від 
основного зобов’язання (самостійність); 
умова платежу – пред’явлення письмової 
вимоги бенефіціара та вказаних у бан-
ківській гарантії документів [11, с. 26-27]. 
Дослідниця вважає, що «без названих оз-
нак банківська гарантія існувати не може, 

оскільки ці ознаки виражають природу 
банківської гарантії і тим самим відріз-
няють її від об’єктів інших видів і родів. 
Ці три ознаки, що виражають сутність 
банківської гарантії, є ядром суджень про 
банківську гарантію» [11, с. 27].
На нашу ж думку, правова природа га-

рантії значно складніша та не може обме-
жуватися лише перерахуванням або на-
віть аналізом трьох вказаних вище ознак. 
Узагалі, поняття «правова (або юридична) 
природа» є неоднозначним. Не заглиблю-
ючись у його дослідження, наведемо по-
зицію О.А. Красавчикова, який ще понад 
півстоліття тому один із небагатьох спро-
бував визначити це поняття. На його дум-
ку, під юридичною природою цивільних 
правовідносин необхідно розуміти галу-
зеву (родову та видову) приналежність 
правоутворюючих юридичних фактів і 
норм права (що визначають юридичну 
значимість фактів), які (факти та норми) 
тягнуть за собою виникнення конкретних 
правовідносин» [12, с. 230].
Виходячи з наведеного, для виявлен-

ня правової природи гарантії, необхідно 
аналізувати правовідносини, пов’язані з 
наданням гарантії та виконанням зобов’я-
заними особами своїх обов’язків згідно з 
умовами гарантії. Загалом, пропонуємо 
в цій статті називати правовідносини, у 
яких гарант бере на себе обов’язок спла-
тити замість принципала (боржника) пев-
ну суму, визначену умовами гарантії, на 
користь бенефіціара (кредитора) у разі 
пред’явлення останнім вимоги про сплату 
«гарантійними правовідносинами». 
Суб’єктами гарантійних відносин є 

гарант (банк, інша фінансова установа, 
страхова організація), принципал та бене-
фіціар, якими можуть виступати фізичні 
та юридичні особи; об’єктом – кошти, у 
сумі, визначеній умовами гарантії, які по-
винні бути сплачені гарантом на користь 
бенефіціара за його вимогою; зміст пра-
вовідносин становить обов’язок гаранта 
сплатити на користь бенефіціара певну 
суму коштів у разі пред’явлення до нього 
вимоги.
Слід наголосити, що наведене вище 

поняття «гарантійні правовідносини» не 
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слід плутати з поняттям «гарантійні зо бо  -
в’я зання». Останнє розуміється або як 
зобов’язання, що виникає у гаранта пе-
ред бенефіціаром [13, с. 60] (вузьке розу-
міння), або як поняття, що одночасно 
включає в себе: 

1) гарантійні зобов’язання в договорах; 
2) банківські гарантії; 
3) державні та муніципальні гарантії 

[14, с. 32] (широке розуміння).
При дослідженні правової природи га-

рантійних правовідносин необхідно виз-
начитися з юридичними фактами, які є 
підставою їх виникнення. З цього приводу 
протягом останнього десятиріччя розгор-
нулася жвава дискусія.
На переконання більшості дослідни-

ків, серед яких М.І. Брагінський, В.В. Віт-
рянський, Л.Г. Єфімова, Н.Ю. Рассказова, 
Н.Ю. Єрпильова, гарантія є односторон-
нім правочином, відповідно до якого га-
рант зобов’язується сплатити на користь 
бенефіціара певну грошову суму згідно з 
умовами гарантії.
Проте, в останніх дослідженнях цього 

питання науковці висловлюють критичні 
зауваження стосовно того, що гарантія є 
одностороннім правочином. Досить слуш-
ним вважається зауваження Ю.П. Петров-
ського, який, критикуючи зазначену вище 
позицію, вказує, що «банківська гарантія 
повинна включати істотні для всіх учасни-
ків умови: суму гарантії, строк гарантії, а 
також інші важливі для усіх учасників (а 
не лише для гаранта) положення, які під-
лягають узгодженню зацікавленими осо-
бами. Виходить, що гарант в односторон-
ній угоді сам визначає всі умови гарантії 
та вручає її деякій особі, приймаючи на 
себе незрозуміло з яких міркувань та ін-
тересів невигідне для нього зобов’язання 
сплатити грошову суму» [14, с. 65]. Далі 
науковець доводить, що підставою пра-
вовідносин за гарантійним зобов’язанням 
(зобов’язанням гаранта перед бенефіціа-
ром по сплаті грошової суми) є складний 
юридичний склад із двох юридичних фак-
тів (послідовно вчинених правочинів): 

1) угода (договір) про надання банківсь-
кої гарантії (що укладається між принци-
палом та гарантом); 

2) одностороння угода з видачі банків-
ської гарантії (що вчиняється гарантом на 
виконання вказаної вище угоди) [14, с. 70].
Продовжуючи дослідження Ю.В. Пет-

ровського, українська дослідниця Л.О. Єсі -
пова пропонує розглядати банківську га-
рантію «як сукупність трьох правочинів, 
що утворюють складний юридичний 
склад: угоди про надання банківської га-
рантії (що укладається між принципалом 
та гарантом); одностороннього правочину 
щодо видачі банківської гарантії (що укла-
дається гарантом у виконання указаної 
вище угоди); одностороннього правочину 
з боку бенефіціара, що свідчить про прий-
няття гарантії» [15, с. 129].
Слід зазначити, що нами було проаналі-

зовано практику Публічного акціонерного 
товариства «Держаний експортно-імпорт-
ний банк України» в частині видачі гаран-
тій на користь як резидентів, так і нерези-
дентів України. Із виявленого вбачається, 
що для українських банків характерно:

1) укладення між гарантом (банком) та 
принципалом договору про надання га-
рантії, на підставі якого за погодженнями 
сторін банк видає (надає) гарантію платежу 
на користь бенефіціара в забезпечення ви-
конання зобов’язань за основним догово-
ром. У договорі про надання гарантії вста-
новлюються взаємні права та обов’язки 
банка та принципала, визначаються умо-
ви, яким повинна відповідати вимога бе-
нефіціара про здійснення платежу, та під-
стави такої вимоги (так званий гарантій-
ний випадок), а також передбачається оп-
лата банку певної комісійної винагороди 
за надання гарантії. Слід наголосити, що 
основним обов’язком банку за таким дого-
вором є видача та супроводження гарантії, 
у тому числі, виконання зобов’язань по га-
рантії, а основним обов’язком принципала 
є оплата послуг банку та, здебільшого, на-
дання додаткового забезпечення виконан-
ня ним обов’язку з повернення грошової 
суми, сплаченої банком у разі настання 
гарантійного випадку та звернення із рег-
ресними вимогами до принципала. Мож-
ливість укладення договору між гарантом 
та принципалом передбачена ст. 569 ЦКУ, 
а не є лише породженням практики. Такий 
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договір є двостороннім, оплатним і кон-
сенсуальним;

2) надання банком гарантії (або інша 
назва, що використовується на практиці – 
гарантії платежу) на підставі та на виконан-
ня договору про надання гарантії. Згідно з 
гарантією банк гарантує перед бенефіціа-
ром виконання принципалом зобов’язань 
за основним договором. Банк також га-
рантує сплатити бенефіціарові визначену 
суму після отримання письмової вимоги 
бенефіціара про оплату за цією гарантією 
в розмірі платежу, що не перевищує роз-
міру, гарантованого гарантією. Гарантія 
є одностороннім і безоплатним правочи-
ном, у якому встановлені обов’язки банку 
вчинити певні дії на користь управомоче-
ної сторони – бенефіціара.
На нашу думку, сукупність юридичних 

фактів (юридичний склад), а саме – укла-
дення договору про надання гарантії та, 
власне, видача гарантії, є підставами ви-
никнення гарантійних відносин. За відсут-
ності одного із зазначених фактів гаран-
тійні відносини не виникають;

3) пред’явлення бенефіціаром вимоги 
до гаранта про сплату платежу, що можна 
вважати третім юридичним фактом, який є 
підставою для зміни гарантійних правовід-
носин – переходу від статики до динаміки. 
Така вимога, як односторонній правочин, 
є підставою для виконання гарантом свого 
обов’язку, який він узяв на себе внаслідок 
укладення договору про надання гарантії 
та видачі самої гарантії.

Âèñíîâêè
Беручи до уваги вищевикладене, можна 

дійти таких висновків:
1) у побуті поняття «гарантія» та «пору-

ка» часто ототожнюються та використову-
ються тоді, коли йдеться про щось, що до-
дає впевненості в тому, що певна дія буде 
вчинена, виконана, реалізована або щось 
відбудеться;

2) за гарантією банк, інша фінансова 
установа, страхова організація (гарант) 
бере на себе зобов’язання сплатити на 
вимогу кредитора (бенефіціара) замість 
боржника (принципала) грошову суму від-
повідно до умов гарантії. Це визначення 
більш точно передає правову сутність га-
рантії, тому пропонуємо внести відповідні 
зміни до ч. 1 ст. 560 ЦКУ;

3) правовідносини, у яких гарант бере 
на себе обов’язок сплатити замість при-
нципала (боржника) певну суму, визна-
чену умовами гарантії, на користь бене-
фіціара (кредитора) у разі пред’явлення 
останнім вимоги про сплату гарантійними 
правовідносинами;

4) за своєю економічною природою га-
рантія є кредитом; 

5) за своєю правовою природою гаран-
тія є складним правовідношенням, який 
включає три відносно самостійні право-
чини – договір про надання банківсь-
кої гарантії, видачу гарантом гарантії та 
пред’явлення бенефіціаром вимоги до га-
ранту про сплату платежу.
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Статтю присвячено розгляду сучасного стану взаємодії та 
координації діяльності державної податкової служби. Уточнено 
зміст категорій «взаємодія» та «координація». Визначено при-
нципи, види, форми взаємодії та координації діяльності суб’єктів 
податкових правовідносин. Запропоновано основні напрями оп-
тимізації і вдосконалення взаємодії та координації органів де-
ржавної податкової служби України.

Статья посвящена рассмотрению современного состояния 
взаимодействия и координации деятельности государственной 
налоговой службы. Уточнено содержание категорий «взаимо-
действие» и «координация». Определены принципы, виды, формы 
взаимодействия и координации деятельности субъектов нало-
говых правоотношений. Предложены основные направления оп-
тимизации и совершенствования взаимодействия и координации 
органов государственной налоговой службы Украины.

The article is analyzing the modern state of co-operation and co-
ordination of activity of state tax service. The categories «is specified 
co-operation» and «co-ordination» were defined. Principles, types 
and forms of co-operation and co-ordination of activity of subjects of 
tax legal relations, are determined. Basic directions of optimization 
and improvement of co-operation and co-ordination of organs of state 
bodies of tax service of Ukraine are offered.

Ключові слова: податкова політика, податкові правовід-
носини, реформування, державна податкова служба, взаємодія, 
координація.

Удосконалення взаємодії та координації 
діяльності органів державної 
податкової служби України

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Модернізація сучасного українського 

суспільства безпосередньо пов’язана з 
ефективною реалізацією економічної по-
літики держави, невід’ємною складовою 
якої є податкова політика. Її успішність 
значною мірою залежить від взаємодії 
основних суб’єктів діяльності у сфері по-
даткових правовідносин. Провідне місце в 
системі державних інститутів, до функцій 
яких відноситься здійснення податкової 
політики, посідають органи державної по-
даткової служби. Саме тому на сьогодні 
одним із головних завдань реформування 
вітчизняної податкової системи є органі-
зація роботи й ефективного управління 
органами державної податкової служби 
України. Серед найважливіших аспектів 
цієї проблеми – пошук механізмів і засобів 
оптимізації та вдосконалення взаємодії та 
координації їхньої діяльності.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Наукову базу для аналізу сучасного 

стану податкової системи та діяльності 
суб’єктів правовідносин у сфері оподат-
кування становлять численні дослідження 
відомих вітчизняних та іноземних учених. 
Проблеми податкової політики досліджу-
вали такі зарубіжні вчені: Ш. Бланкарт, 
Дж. Бьюкенен, А. Вагнер, А. Лаффер, 
Дж. Стігліц. Значний внесок у досліджен-
ня теоретичних і прикладних аспектів по-
даткових правовідносин зробили праці ро-
сійських учених, зокрема: О. Басалаєвої, 
А. Ільїна, В. Кашина, А. Погорлецького та 
інших. Серед українських учених най-
більш вагомими є доробки таких науков-
ців, як В. Андрущенко, О. Василик, Л. Во-
ронова, А. Крисоватий, М. Кучерявенко, 
С. Юрій. Дослідженнями основних при-
нципів і функцій адміністративно-право-
вого регулювання податкових правовідно-
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син займалися такі вітчизняні науковці, як: 
М. Азаров, О. Башняк, Т. Гега, В. Попо-
вич, Л. Савченко. Організаційно-правові 
аспекти управління державною податко-
вою службою висвітлено у працях О. Бан-
дурки, О. Дзісяка, Т. Проценка, Т. Сарас-
кіної. Питання реформування податкової 
системи досліджували О. Долгий, Н. Но-
вицька, І. Романов, Н. Фліссак, Г. Цимбал. 
Проблему оптимальної побудови системи 
державних податкових органів у контек-
сті адміністративної реформи в Україні 
у своїх працях розглядали В. Загорський, 
В. Мельник, В. Суторміна, В. Федосов, 
Ю. Швед. Вагомий внесок у дослідження 
взаємодії суб’єктів податкових правовід-
носин зробили Д. Бекерська, Н. Воротіна, 
А. Дудніков, Т. Кушнарьова та інші.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Отже, питанням функціонування по-

даткової системи та розвитку правовід-
носин у сфері оподаткування присвячено 
достатньо велику кількість досліджень. 
Разом з тим, аналіз зазначених робіт дає 
підставу стверджувати, що більшість із 
них стосується загального аналізу по-
даткової системи, з’ясування принципів 
і завдань податкової політики, визначен-
ня специфіки оподаткування в сучасних 
умовах тощо, однак питання модернізації 
вітчизняної податкової системи, підви-
щення ефективності діяльності основних 
суб’єктів у сфері податкових правовід-
носин, на наш погляд, висвітлені недо-
статньо та потребують більш глибокого 
аналізу.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є вдосконалення взаємодії 

та координації органів державної податко-
вої служби на сучасному етапі реформу-
вання податкової системи, що передбачає 
вирішення таких основних завдань:
− уточнення наукового змісту категорій 

«взаємодія» та «координація»;
− аналіз принципів, видів і форм взає-

модії та координації діяльності суб’єктів 
податкових правовідносин;
− установлення основних напрямків оп -

тимізації, удосконалення взаємодії та ко-

ординації органів державної податкової 
служби України.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У сучасній науці існує декілька відмін-

них поглядів на зміст і співвідношення по-
нять «взаємодія» та «координація». У най-
загальнішому розумінні взаємодія може 
бути визначена або як процес налагоджен-
ня контактів, зв’язків між суб’єктами пев-
них відносин, або як їх взаємовплив у про-
цесі реалізації власних інтересів [3, с. 59]. 
У юридичній літературі під взаємодією 
деякі автори розуміють об’єднання зусиль 
для узгоджених дій і досягнення загаль-
ної мети, яке здійснюється у формах, пе-
редбачених законом або напрацьованих 
практикою. Інші трактують її як узгод-
жену за метою, місцем і часом діяльність, 
що спрямована на ефективну розстановку 
сил, комплексне використання методів і 
засобів. Так, В. Лисенко визначає взає-
модію як співробітництво, змістом якого є 
розроблення відповідних програм, що рег-
ламентують координацію діяльності учас-
ників взаємодії в ході спільних заходів [7, 
с. 163]. На думку І. Герасимова, взаємодія 
– це взаємозв’язок органів і посадових 
осіб, що забезпечує правильне співвідно-
шення повноважень, притаманних кож-
ному з учасників взаємодії [6, с. 662]. До-
сліджуючи питання взаємодії в органах 
державної податкової служби, М. Касья-
ненко також визначає її саме як «певний 
стан взаємозв’язків між елементами сис-
теми органів ДПС, за яким вони завдають 
взаємного впливу один на одного та на 
відповідну сферу діяльності» [5, с. 118]. 
Узагальнюючи розглянуті визначення, 
можна сказати, що взаємодія є узгодже-
ною діяльністю суб’єктів правовідносин, 
яка спрямована на досягнення загальної 
мети, з чітко визначеним співвідношен-
ням повноважень, методів і засобів.
Поряд із поняттям «взаємодія» викорис-

товується й поняття «координація», спів-
відношення якого з попереднім у сучасній 
науці трактується по-різному – від їх ото-
тожнення до визнання більш широким за 
змістом поняття «взаємодія» або, навпа-
ки, зведення її до різновиду координації. 
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На наш погляд, взаємодія є, безумовно, 
більш широкою категорією, ніж коорди-
нація – як за змістом, так і за суб’єктним 
складом. Загальний зміст поняття «коор-
динація» може бути визначений як пев-
на узгодженість елементів системи, що 
забезпечує її цілісність, тобто як форма 
взаємодії, що характеризується встанов-
ленням функціонального взаємозв’язку 
дій і засобів досягнення цілей [11, с. 186]. 
Відзначаючи таку спільну із взаємодією 
характеристику, як узгодженість діяль-
ності, координацію в органах податкової 
служби можна визначити як управлінсь-
ку діяльність, спрямовану на узгодження 
діяльності суб’єктів взаємодії, що забез-
печує найбільш ефективне досягнення 
поставлених перед системою цілей. Таким 
чином, координація постає перед нами як 
організація взаємодії.
До основних характеристик, що визна-

чають ефективність взаємодії та коорди-
нації суб’єктів податкових правовідносин 
належать: ступінь дотримання основних 
принципів взаємодії, визначеність форм 
взаємодії та координації, ступінь визначе-
ності цілей і напрямів взаємодії, ступінь 
нормативно-правового, організаційного, 
інформаційного, матеріально-технічного 
забезпечення взаємодії та координації.
Провідне місце в системі забезпечення 

взаємодії та координації суб’єктів подат-
кових правовідносин займають принци-
пи взаємодії, тобто такі загальнозначущі 
вихідні положення, що відображають 
об’єктивні закономірності діяльності 
суб’єктів податкових правовідносин, які 
взаємодіють з метою виконання покладе-
них на них загальних та індивідуальних 
завдань [4, с. 80].
Принципи взаємодії суб’єктів подат-

кових правовідносин доцільно поділити 
на дві групи: основні та спеціальні. Ос-
новні принципи, що стосуються взаємодії 
суб’єктів податкових правовідносин, 
безпосередньо спираються на загальні 
принципи управління – об’єктивності, за-
конності, системності, ефективності, на-
уковості, компетентності, інформаційної 
достатності [15, с. 64]. Ці принципи висту-
пають основою нормотворчості у сфері 

оподаткування, відіграючи роль головних 
орієнтирів і гарантуючи логічність, послі-
довність і збалансованість усього процесу 
взаємодії.
До спеціальних принципів діяльності 

суб’єктів взаємодії у сфері податкових 
пра вовідносин відносяться такі принци-
пи, як:
− комплексність використання сил і за-

собів суб’єктів взаємодії за умови чіткого 
розмежування компетенції;
− процесуальна самостійність (у вибо рі 

засобів і методів роботи) суб’єктів подат-
кових правовідносин, які беруть участь у 
спільних заходах;
− персональна відповідальність упов-

новажених керівників, на яких покладено 
функцію координації зусиль за організа-
цію та наслідки заходів;
− використання новітніх наукових і тех-

нічних досягнень і постійний обмін інфор-
мацією; 
− безперервність взаємодії суб’єктів 

по даткових правовідносин;
− принцип «головної ланки» (спрямо-

ваність діяльності суб’єктів взаємодії на 
вирішення основного, найбільш важливо-
го завдання);
− принцип «резерву» (організація взає-

модії з певним «запасом міцності»);
− гнучкість (можливість внесення ко-

ректив до порядку взаємодії);
− оптимальне використання можливо-

стей суб’єктів взаємодії (вивчення специ-
фіки функціонування, середовища, сил та 
засобів) [13, с. 47-48; 5, с. 119].
У системі суб’єктів податкових пра-

вовідносин особливе місце займають ор-
гани державної податкової служби. Від-
повідно до спрямованості форм і засобів 
їх взаємодії можна виділити такі її види, 
як внутрішня та зовнішня. Об’єктивна не-
обхідність оптимізації та вдосконалення 
внутрішньої взаємодії органів державної 
податкової служби зумовлюється як за-
гальними інтересами, так і важливістю 
підвищення ефективності їх діяльності, 
що може бути досягнута лише за умов 
об’єднання всіх сил і засобів. Зовнішня 
взаємодія дає змогу забезпечити успішне 
виконання завдань через усунення дублю-
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вання в діяльності взаємодіючих суб’єктів; 
раціональне використання сил і засобів, а 
також відповідних форм і методів діяль-
ності [14, с. 42].
Державна податкова служба України є 

централізованою системою, побудованою 
за принципом багаторівневої ієрархічної 
організації. До системи органів держав-
ної податкової служби України належать 
центральний апарат і територіальні орга-
ни – державні податкові служби в Ав то-
номній Республіці Крим, містах Києві та 
Севастополі, областях, округах, держав-
ні податкові інспекції в районах, містах, 
районах у містах, міжрайонні, об’єднані та 
спеціалізовані державні податкові інспек-
ції [8]. Кожен рівень має свою специфіку, 
функції, особливості організаційного, ін-
формаційного та матеріального забезпе-
чення, необхідного для ефективної роботи 
за всіма напрямами діяльності. Структурні 
елементи державної податкової служби є 
взаємопов’язаними, що зумовлює необхід-
ність узгодження їх діяльності за допомо-
гою внутрішньої взаємодії. Використання 
певних форм і засобів внутрішньої взає-
модії визначається специфікою завдання, 
умовами конкретної діяльності, особли-
востями функцій суб’єктів взаємодії.
Ефективність діяльності державної по-

даткової служби значною мірою залежить 
і від зовнішньої взаємодії – своєчасної, 
злагодженої роботи з іншими органами 
виконавчої влади, допоміжними органа-
ми і службами, утвореними Президентом 
України, з органами місцевого самовря-
дування, об’єднаннями громадян, профс-
пілками, установами та організаціями, 
відповідними органами іноземних держав 
і міжнародних організацій [8]. Так, Де-
ржавна податкова служба взаємодіє із ін-
шими державними органами: при напов-
ненні державного та місцевих бюджетів 
(взаємодія із Державним казначейством, 
органами прокуратури, контрольно-
ревізійною службою); з приводу розшуку 
платників податків (взаємодія із Мініс-
терством внутрішніх справ, державною 
прикордонною службою); при поверненні 
помилково та/або надміру сплачених по-
датків, зборів платникам податків (взає-

модія з фінансовими органами, органами 
Державного казначейства); у зовнішньое-
кономічній діяльності (взаємодія з митни-
ми органами) [2].
Об’єднання зусиль дає змогу сконцен-

трувати сили та засоби всіх суб’єктів по-
даткових правовідносин, а також краще 
використати їхні можливості, створюючи 
необхідні умови для досягнення поставле-
них цілей і завдань.
Підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів податкових правовідносин без-
посередньо пов’язане з вибором форм їх 
взаємодії та координації. Досліджуючи 
це питання, більшість науковців вказують 
на наявність цілої низки організаційних 
форм взаємодії, серед яких основними є: 
узгоджені розроблення, планування та 
спільне виконання окремих заходів; ви -
користання спеціальних, науково-техніч-
них знань, засобів і методів у процесі ви-
рішення відповідних завдань; оптимізація 
інформаційного забезпечення; досяг нення 
необхідного рівня матеріально-техніч-
ного та фінансового забезпечення вико-
нання спільних заходів; обмін досвідом 
взаємодії, підвищення кваліфікації та 
про фесіоналізму; участь у законотворчій 
діяльності тощо [1, с. 71; 5, с. 119].
Отже, результат діяльності державної 

податкової служби залежить від чітко на-
лагодженої взаємодії між усіма її органами 
та підрозділами, що вимагає закріплення 
її механізмів і заходів на законодавчому 
рівні. Адже велика частка проблем, що ви-
никають у сфері взаємодії та координації 
між суб’єктами податкових правовідно-
син, прямо пов’язана з недосконалістю 
законодавства та неоднозначним розумін-
ням законів, зумовленим їх постійними 
змінами. Належне правове забезпечення 
взаємодії та координації у сфері подат-
кових правовідносин сприятиме чіткому 
розподілові функцій і повноважень усіх 
суб’єктів, їхніх прав та обов’язків, ство-
ренню раціональної системи прийняття 
рішень на основі чіткого нормативного 
закріплення компетенції всіх державних 
органів і посадових осіб.
Основу правового забезпечення взаємо-

дії та координації у сфері податкових 
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правовідносин становлять такі джерела, 
як: Конституція України, закони України 
«Про державну службу», «Про державну 
податкову службу в Україні», «Про сис-
тему оподаткування», Податковий кодекс 
України, укази Президента України, декре-
ти та постанови Кабінету Міністрів тощо. 
Необхідність оптимізації та вдосконален-
ня взаємодії та координації діяльності 
державної податкової служби визначено 
такими нормативно-правовими актами: 
Стратегічний план розвитку державної 
податкової служби України [12], накази 
ДПА України «Про порядок взаємодії ор-
ганів державної податкової служби» [9], 
«Про порядок координації та взаємодії 
структурних підрозділів ДПА» [10] тощо.
З метою забезпечення дієвої взаємодії та 

координації діяльності державної подат-
кової служби в межах реалізації проекту 
модернізації державної податкової служби 
України розроблено та затверджено поря-
док взаємодії, головними складовими якої 
є: реформування організаційної структури 
державної податкової служби, її побудова 
за функціональним принципом; удоскона-
лення виконавчих процесів і процедур, що 
забезпечують реалізацію функцій органів 
державної податкової служби; модерні-
зація інформаційної інфраструктури, що 
передбачає розроблення інформаційно-
аналітичної системи взаємодії податкової 
служби з іншими державними органами; 
засвоєння передового світового досвіду та 
вдосконалення вітчизняного податкового 
законодавства, його адаптація до міжна-
родних стандартів; оптимізація управління 
персоналом державної податкової служби, 
удосконалення системи професійної під-
готовки кадрів.
Модернізація організаційної структури 

державної податкової служби відбуваєть-
ся в контексті адміністративної рефор-
ми відповідно до конкретних положень 
Стратегічного плану розвитку державної 
податкової служби України, якими виз-
начено сукупність основних принципів і 
цілей управління наявною матеріально-
технічною, науковою базою та персона-
лом органів ДПС. Основним завданням 
модернізації організаційної структури 

державної податкової служби є перехід її 
на функціональну структуру та створення 
дієвої, прозорої та неупередженої системи 
функціонування шляхом чіткого розподі-
лу функцій та усунення дублювання функ-
цій різними структурними підрозділами, 
що забезпечить ефективну взаємодію та 
координацію їх діяльності.
Одним із найважливіших напрямів оп-

тимізації взаємодії та координації держав-
ної податкової служби є вдосконалення 
інформаційного забезпечення її діяльно-
сті. Система інформаційного забезпечен-
ня, що є комплексом засобів і методів 
забезпечення інформаційних зв’язків між 
елементами податкової системи та всіма 
суб’єктами податкових правовідносин, 
визначає ефективність роботи державної 
податкової служби в усіх напрямах. До 
проблем у сфері інформаційного забезпе-
чення взаємодії та координації діяльності 
податкової служби з іншими державни-
ми органами відносяться неузгодженість 
інформаційних систем різних рівнів, а 
також відсутність загального підходу до 
інформаційно-довідкового забезпечення 
державних органів, які мають право ко-
ристуватися інформацією в цій сфері пра-
вовідносин. Таким чином, основним за-
вданням у сфері інформаційного забезпе-
чення є створення високоорганізованого 
інформаційного середовища, яке повин-
но охоплювати в межах усієї податкової 
служби інформаційне, телекомунікаційне, 
комп’ютерне, програмне забезпечення, а 
також «створення і використання ефек-
тивного системно-аналітичного апарату, 
що дозволить на необхідному рівні здій-
снювати системний аналіз стану та перс-
пектив діяльності державної податкової 
служби України в цілому і приймати на-
уково-обґрунтовані рішення з реалізації 
податкової політики» [5, с. 131].
До основних форм координації, що 

сприяють більш повному взаємному ін-
формуванню суб’єктів про напрями діяль-
ності та її результати, відносяться також 
проведення спільних нарад, робочих зус-
трічей, тематичних засідань, конференцій. 
Такий обмін інформацією є конструк-
тивною формою координації діяльності 
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всіх суб’єктів податкових правовідносин, 
безпосередньо сприяючи виробленню та 
реалізації узгоджених заходів з метою за-
безпечення об’єднаних дій із досягнення 
загальної мети та вирішенню спільних за-
вдань.
Ефективна взаємодія та координація 

діяльності державної податкової служ-
би багато в чому залежить від рівня її 
матеріально-технічного забезпечення, а 
також належного фінансування, що дає 
можливість успішно виконувати покла-
дені на неї завдання. Важливою умовою 
підвищення рівня взаємодії та координа-
ції діяльності податкової служби є також 
поліпшення роботи з кадрами. Особливо 
актуаль ними нині є завдання підвищення 
рівня управління персоналом податкової 
служби шляхом удосконалення системи 
професійної підготовки та перепідготов-
ки кадрів, стажування працівників різних 
дер жавних органів.
Серед інших напрямів оптимізації, 

удосконалення взаємодії та координа-
ції суб’єктів податкових правовідносин 
можна назвати: аналіз, узагальнення та 
засвоєння передового досвіду взаємодії 
суб’єктів у сфері оподаткування; приве-
дення законодавства України у відповід-
ність до норм міжнародного, фінансового 
та податкового права; організація співпра-
ці органів державної податкової служби 

України з правоохоронними та контролю-
ючими органами іноземних держав тощо.

Висновки
Таким чином, оптимізація і вдоскона-

лення взаємодії та координації діяльності 
податкової служби повинна забезпечува-
тися: дотриманням основних принципів 
взаємодії; визначеністю форм взаємодії 
та координації; високим ступенем норма-
тивно-правового, організаційного, інфор-
маційного та матеріально-технічного за-
безпечення; створенням єдиних підходів 
до проведення спільних і скоординованих 
заходів з іншими суб’єктами податкових 
правовідносин; постійним підвищенням 
фахового рівня працівників органів по-
даткової служби та інших державних ор-
ганів.
Реалізація розглянутих принципів і за-

значених напрямів з оптимізації та вдоско-
налення взаємодії та координації органів 
державної податкової служби сприятиме 
створенню високопрофесійної, високо-
ефективної, інформаційно-розвиненої по-
даткової служби, яка у своїй діяльності 
спиратиметься на чітко визначені та за-
кріплені в податковому законодавстві нор-
ми, матиме відповідний розподіл повнова-
жень, форм і заходів співпраці з іншими 
органами держаної влади та користувати-
меться довірою і підтримкою суспільства.
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У статті досліджено ґенезу інституту судового контролю 
у вітчизняному кримінальному процесі, його сучасні недоліки, на 
підставі чого обґрунтовано ідеї щодо подальшого вдосконалення.

В статье исследован генезис института судебного контроля 
в отечественном уголовном процессе, его современные недостат-
ки, на основании чего обоснованы идеи относительно дальнейше-
го совершенствования.

In article the genesis of institute of judicial control in domestic 
criminal process is analysed, also its failings and ideas on improvement 
are proposed.
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контроль, досудове розслідування.

Інститут судового контролю на досудовому 
провадженні: історія, сучасність, майбутнє

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Ідеї побудови правової держави та де-

мократичного суспільства передбачають 
можливість судового захисту прав лю-
дини на кожному з етапів кримінального 
судочинства. Однак, особливого значен-
ня судовий контроль набуває саме на до-
судовому провадженні, де особа зазнає 
найбільших обмежень своїх конституцій-
них прав. Як справедливо зазначав один 
із укладачів Судових статутів 1864 р. 
М.А. Буцковський, свавілля слідчого у 

збиранні доказів небезпечніше свавілля 
судді при визначенні їх сили, оскільки 
воно не може бути виправленим з огляду 
на те, що докази з часом псуються [a].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Дослідженню проблематики реалізації 

судового контролю присвячені роботи су-
часних українських учених: М.І. Сірого 
[2], С.Г. Герасименка [3], О.А. Струць [4], 
І.В. Гловюк [5] та інших. Високо цінуючи 
внесок цих науковців, слід зазначити, що 
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їхні дослідження були здійснені до прий-
няття 13 квітня 2012 р. нового КПК Украї-
ни, що й зумовлює подальше наукове 
розроблення проблем реалізації судового 
контролю.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Судовий контроль на досудовому про-

вадженні від імені держави захищає як 
права і свободи потерпілого, так і підоз-
рюваного, обвинуваченого. Значення та  -
кого контролю для підвищення рівня пра-
вової захищеності особи важко переоці-
нити, адже нерідко такий судових захист є 
єдиним засобом правового захисту особи 
на досудовому провадженні. Тому дослід-
ження історичного аспекту розвитку інсти-
туту судового контролю дасть можливість 
виявити не лише його нинішні недоліки, 
а й запропонувати шляхи їх подолання та 
відстежити тенденції майбутнього роз-
витку.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження закономір-

ностей виникнення та розвитку інституту 
судового контролю на досудовому про-
вадженні в кримінальному процесі Украї-
ни, викриття його принципових недоліків і 
надання відповідних пропозицій щодо по-
дальшого вдосконалення чинного кримі-
нально-процесуального законодавства.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
З проголошенням у 1991 р. незалежно-

сті України розпочався процес реформу-
вання вітчизняного законодавства в на-
прямі його демократизації та наближення 
до міжнародних стандартів прав люди-
ни. Так, 28 квітня 1992 р. було прийнято 
«Концепцію судово-правової реформи в 
Україні», у другому розділі якої вказува-
лося на необхідність створення такого су-
дочинства, яке забезпечувало б умови для 
дійсної змагальності сторін і реалізацію 
принципу презумпції невинуватості [6].
Протягом останніх одинадцяти років 

чинний досі КПК України 1960 р. зазнав 
численних змін і доповнень, однак це до-
корінно не змінило пострадянський підхід 
до ідей судового контролю.

Зокрема, за повідомленням омбудсме-
на, станом на 1 січня 2011 р. Європейсь-
кий суд з прав людини виніс 715 рішень 
щодо України, у абсолютній більшості 
яких констатовано порушення Україною 
ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі – Конвен-
ція) щодо права на справедливий судовий 
розгляд. У низці своїх рішень, зокрема 
справах Нечитайло, Сланько, Неханчен-
ко проти України, Євросуд констатував 
факти порушення розумних строків роз-
слідування та розгляду справ, що тривало 
від восьми до десяти років. Через відсут-
ність у чинному КПК України граничних 
термінів тримання підсудного під вартою, 
багато людей в очікуванні рішення суду 
фактично відбувають під вартою увесь тер-
мін призначеного зрештою покарання [7].
З огляду на вищевикладене можна дій-

ти висновку, що застаріле кримінально-
процесуальне законодавство в нових сус-
пільних умовах вже не може забезпечити 
належний рівень гарантованості прав, 
передбачених ст.ст. 5, 6 Конвенції. Ос-
кільки досудове встановлення фактичних 
обставин справи відбувається на стадії до-
судового розслідування, то саме ця стадія 
процесу потребує докорінних змін. Тому, 
незважаючи на велику кількість проектів 
нового КПК України, майже всі розроб-
ники були спільними в одному – досудове 
розслідування потребує значної оптиміза-
ції, зокрема шляхом посилення судового 
контролю на досудовому провадженні. 
Подібні причини зумовили проведен-

ня понад 150 років тому судової реформи 
1860-1864 рр., результатом якої стало при-
йняття відомого Статуту кримінального 
судочинства (далі − СКС). Обґрунтовуючи 
необхідність докорінної реформи кримі-
нальної юстиції, відомий юрист А.Ф. Коні 
справедливо зазначав, що суд не міг бути 
замкнений у колишні, застарілі, вузькі, 
позбавлені життєвої правди форми [8]. 
Досліджуючи історичний аспект судово-

го контролю на досудовому провадженні, 
варто зазначити, що пріоритетами судової 
реформи 1864 р. було: тотальний судовий 
контроль (безперешкодне оскарження до 
суду будь-яких дій органів розслідування; 
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повна судова підконтрольність дій проку-
рора та поліції); доступність правосуддя 
та правової допомоги; незалежність суд-
дів; гарантії змагальності судового проце-
су та рівноправності сторін; зміна моделі 
поліцейського розслідування.
Указом імператора Олександра ІІ від 

8 червня 1860 р. слідство було відокрем-
лено від поліції та у 44 губерніях введено 
посади судових слідчих. Посада судового 
слідчого прирівнювалася до посади члена 
повітового суду, а призначення на неї та 
звільнення здійснювалися міністром юс-
тиції за поданням губернатора та згодою 
губернського прокурора. Таким чином, су-
довий слідчий знаходився в організацій-
ному та процесуальному підпорядкуванні 
окружного суду, а не прокурора.
Відповідно до ст. 249 СКС завданням 

судового слідчого було провадження по-
переднього слідства за злочинами та про-
винами, що підсудні окружним судам.
Попереднє слідство провадилося судо-

вими слідчими за сприянням поліції (ст.
ст. 249, 261 СКС). Однак, участь поліції 
в попередньому слідстві мала допоміжне 
значення. Так, її право на провадження 
окремих слідчих дій було закріплене у 
ст. 258 СКС і могло бути реалізоване нею 
лише в таких випадках: 1) поліція застала 
злочинне діяння, що вчиняється або тіль-
ки що вчинене; 2) до прибуття на місце 
події судового слідчого сліди злочину мо-
жуть зникнути. Однак, із прибуттям судо-
вого слідчого поліція негайно передавала 
йому все провадження та припиняла свої 
дії по слідству до отримання спеціальних 
доручень. На відміну від поліції, судовий 
слідчий повинен був неупереджено до-
сліджувати обставини справи. При цьому, 
судовий слідчий мав право перевіряти, 
доповнювати та скасовувати дії поліції 
щодо проведеного нею попереднього до-
слідження та доручати останній прове-
дення дізнання та збирання довідок (ст.ст. 
269-271 СКС). Законні вимоги судового 
слідчого повинні були виконуватись як 
поліцією, так і посадовими та приватними 
особами без зволікань (ст. 270 СКС).
Прокурор мав право запропонувати су-

довому слідчому затримати обвинувачено-

го, якого залишено на свободі чи звільне-
но з-під варти. Але якщо на думку судово-
го слідчого обвинувачений не викликав до 
себе достатньої підозри у вчиненні злочи-
ну, за який передбачено позбавлення всіх 
прав стану чи всіх особливих прав і пере-
ваг, то судовий слідчий, не виконуючи та-
кої вимоги прокурора, повідомляв про це 
до суду (ст. 285 СКС). Вказане положення 
закону було спрямоване на захист прав 
об винувачених від безпідставного засто-
сування до них як слідчими, так і прокуро-
рами запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту.
Скарги на дії поліції подавалися до про-

курора, а на дії судового слідчого, вчинені 
ним за власною ініціативою чи на вимогу 
прокурора або його товариша, − до окруж-
ного суду (ст. 493 СКС). Такий порядок 
оскарження пояснювався тим, що і про-
курор, і судовий слідчий були на той час 
судовими чиновниками.
Таким чином, згідно з СКС судовий 

контроль на досудовому провадженні 
здійснювався:

1) судовим слідчим – як представником 
судової влади – шляхом: перевірки (допов-
нення, скасування) дій поліції (ст.ст. 269-
271 СКС); обрання запобіжних заходів, 
зокрема, взяття особи під варту (звільнен-
ня з-під варти) (ст. 105, 285 СКС); прове-
дення слідчих дій, наслідком яких було 
формування процесуальних доказів;

2) окружним судом та судовою пала-
тою, шляхом: розгляду скарг на дії судо-
вого слідчого (ст. 491-509 СКС); вирішен-
ня питання про відвід судового слідчого 
(ст. 274 СКС); накладення стягнень на 
поліцейських за допущені ними недоліки 
(ст.ст. 485, 486, 488 СКС); припинення 
чи зупинення досудового провадження 
(ст.ст. 16, 277), а також шляхом повідом-
лення судового слідчого про вчинення 
певних дій (за ст. 285 СКС, якщо проку-
рор, чи його товариш пропонує слідчому 
затримати обвинуваченого, а слідчий не 
вбачає для цього достатньої підозри у зло-
чині, то, не виконуючи такої вимоги про-
курора, слідчий повідомляв про це окруж-
ний суд, який і вирішував питання).
Чинний КПК України 1960 р. вже не 
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містить такої процесуальної фігури, як 
судовий слідчий. Нині слідчі позбулися 
своєї судової ознаки й організаційно пере-
бувають у складі розшукових органів ви-
конавчої влади: органів внутрішніх справ, 
прокуратури, СБ України та податкової 
міліції. Тому, можна цілком погодитись 
із процесуалістом А.І. Макаркіним, який 
зазначає, що на сьогодні функція юстиції 
здійснюється посадовими особами (слід-
чими – авт.), які підпорядковані органам 
кримінального переслідування [9], що не є 
характерним для європейської, континен-
тальної систем права. 
Слід визнати, що за чинним КПК Ук-

раїни 1960 р., су довий контроль на досу-
довому провадженні здійснюється шля-
хом лише епізодичної участі суду в про-
цесі розслідування справи. При цьому, 
основними «господарями» проце су на 
досудовому провадженні залишають-
ся прокурор та органи розслідування. 
Так, чинним КПК України 1960 р. зміст 
судового контролю становить: надання 
судом дозволу на затримання особи, яка 
перебуває на волі (ст. 165-2); санкціо-
нування обшуку (виїмки) житла чи ін-
шого володіння особи, а також виїмки 
документа виконавчого провадження та 
виїмки оригіналів первинних фінансо-
во-господарських та/або бухгалтерських 
документів (ст.ст. 177, 178); санкціону-
вання накладення арешту на кореспон ден-
цію та зняття інформації з каналів звʼязку 
(ст. 187); розгляд скарг щодо затримання 
підозрюваного (ст. 106); розгляд скарг на 
постанову про порушення, закриття чи 
відмову в порушенні кримінальної справи 
(ст.ст. 236-1 – 236-8) тощо.
Водночас, судовий контроль повністю 

відсутній у механізмі закріплення доказів 
на досудо вому провадженні. Так, органи 
кримінального переслідування в односто-
ронньому порядку, тобто без участі сто-
рони захисту, здійснюють такі юстиційні 
(судові) повноваження: надають фактич-
ним даним статусу процесуальних доказів; 
вирішують питання щодо зупинення про-
вадження у справі; приймають рішення 
про відсторонення особи від посади; ви-
носять постанови про накладення арешту 

на майно тощо. При цьому, можливості 
захисника щодо впливу на вирішення ви-
щевказаних питань залишаються вкрай об-
меженими – заявляти клопотання, розгляд 
яких належить до компетенції тих самих 
органів кримінального переслідування. 
При цьому, відповідно до ст. 234 КПК Ук-
раїни 1960 р. скарги на інші дії та рішен-
ня слідчого розглядаються судом першої 
інстанції лише при попередньому розгляді 
справи або розгляді її по суті, якщо інше 
не передбачено цим документом. Вказане 
положення закону яскраво свідчить про 
те, що сторони обвинувачення та захис-
ту перебувають у заздалегідь нерівному 
процесуальному становищі, що виключає 
змагальність на досудовому проваджен-
ні. Звідси й подальший «обвинувальний 
ухил» у діяльності судів, оскільки нерідко 
судді бачать у прокурорі, так би мовити, 
керівника процесу.
Позитивно оцінюючи внесені протягом 

останніх двадцяти років зміни до КПК Ук-
раїни 1960 р., зазначимо, що більшість із 
цих новацій на практиці стикається з не-
здоланними труднощами, що пояснюється 
як радянською моделлю самого досудово-
го розслідування, так і правовим нігіліз-
мом окремих правозастосовників. Наведе-
мо деякі приклади.
У квітні 2011 р. захисником було оскар-

жено до суду постанову про порушення 
кримінальної справи щодо особи. Постано-
вою Печерського районного суду м. Києва 
від 22 квітня 2011 р. у справі № 4-1926/11 
захисникові відмовлено у відкритті про-
вадження за його скаргою з тієї підстави, 
що в матеріалах справи відсутня постанова 
про допуск захисника, «…а тому у суду від-
сутні підстави вважати, що скарга подана 
саме захисником особи» [10]. Категорично 
заперечуючи проти такої практики, варто 
вказати, що їй сприяє недосконала конс-
трукція ст. 44 КПК України («Захисник»), 
яка не передбачає обов’язку для слідчого 
надати адвокату копію постанови про його 
допуск до участі у справі як захисника. 
Тому слідчий може умисно не надавати 
захисникові постанову про його допуск до 
участі у справі, що унеможливлює здійс-
нення судового контролю. Зазначимо, що 
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при повторному направленні захисником 
скарги, останню було розглянуто без жод-
них зауважень іншим суддею того ж суду.
Також, у 2012 р. генеральним директо-

ром ТОВ «Н» громадянкою З. було подано 
до суду скаргу на постанову про порушен-
ня кримінальної справи за фактом заво-
лодіння службовими особами ТОВ «Н» 
державними коштами в особливо великих 
розмірах, що розслідується вже майже 
два роки. Постановою Шевченківського 
районного суду м. Києва від 15 червня 
2012 р. у справі № 2610/14137/2012 відмо-
влено у відкритті провадження за скаргою 
з тієї підстави, що до матеріалів справи 
не було долучено оскаржувану постанову 
слідчого «…що позбавляє суд можливості 
зробити обґрунтований висновок про її 
наявність та про порушення прав та за-
конних інтересів З.» [11]. Нагадаємо, що 
ст. 98-2 КПК України 1960 р. передбачає 
вручення копії постанови про порушен-
ня справи виключно особі, щодо якої по-
рушено справу, та потерпілому. Якщо ж 
справу порушено «за фактом», то особа 
позбавлена процесуальної можливості от-
римати її копію від слідчого, про що суду 
достеменно відомо.
Цікавим є те, що при повторному по-

данні громадянкою З. своєї скарги на ту 
ж саму постанову про порушення кримі-
нальної справи, їй удруге відмовили у 
відкритті провадження. Як було вказано 
в постанові Шевченківського районно-
го суду м. Києва від 22 червня 2012 р. у 
справі № 2610/15398/2012, підставою 
для відмови тепер було те, що у скарзі З. 
«…не надала достатніх обґрунтувань по-
рушення її прав та законних інтересів» 
[12]. Виникає слушне питання: які конк-
ретно обґрунтування має надати до суду 
особа, яка є генеральним директором ТОВ 
«Н», стосовно якого майже протягом двох 
років розслідується за фактом криміналь-
на справа? Невже, дворічного строку до-
питів, виїмок, відібрання різноманітних 
зразків не достатньо для суду чи є сумнів 
відносно того, що генеральний директор є 
службовою особою товариства?
Вбачається, що вищевказані відмови у 

відкритті провадження не можуть вважа-

тися обґрунтованими з точки зору логіки 
та закону. При цьому, чинний КПК Украї-
ни не передбачає процедури подання апе-
ляції на вищевказані судові рішення. Фак-
тично ж подібні відмови суду у відкритті 
провадження порушують гарантоване гро-
мадянам ст. 8 Конституції України право 
на судовий захист своїх конституційних 
прав і свобод. Авторові цієї статті навіть 
відомий випадок, коли через подібну від-
мову суду в захисті своїх прав особа звер-
нулась із заявою про вихід із громадянс-
тва України. На жаль, офіційна статистика 
подібних звернень відсутня.
Також, нерідко після подання осо-

бою скарги на постанову про порушення 
справи слідчі негайно оголошують особі 
про закінчення розслідування та навздо-
гін до цієї скарги направляють справу до 
суду для розгляду її по суті. Ідея полягає 
в тому, щоб у такий спосіб не допустити 
розгляду скарги особи. Дійсно, відповідно 
до п. 4. Постанови Пленуму Верховно-
го Суду України «Про деякі питання, що 
виникають під час розгляду судами Ук-
раїни скарг на постанови органів дізнан-
ня, слідчого, прокурора про порушення 
кримінальної справи» від 4 червня 2010 р. 
№ 6 [13] скаргу на постанову про пору-
шення кримінальної справи суд приймає 
до розгляду протягом перебування справи 
у провадженні органу дізнання, слідчого, 
прокурора до моменту закінчення досудо-
вого слідства. Якщо ж скарга надійшла до 
суду після складання протоколу про ого-
лошення обвинуваченому про закінчення 
слідства та пред’явлення йому матеріалів 
справи, то вона мотивованою постановою 
судді передається посадовій особі чи орга-
ну, у провадженні яких перебуває справа, 
для розгляду її в порядку, передбаченому 
ст.ст. 110, 234 та 236 КПК України (тобто, 
для розгляду скарги судом першої інстан-
ції при попередньому розгляді чи розгляді 
справи по суті).
Так, 18 квітня 2012 р. громадянин П. 

подав скаргу на постанову про порушення 
щодо нього кримінальної справи. Дізнав-
шись про відкриття судом провадження за 
скаргою, 28 квітня 2012 р. слідчий раптово 
оголосив обвинуваченому та його захис-
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никові про закінчення досудового слідст-
ва у справі і пред’явив матеріали для оз-
найомлення. Таким чином, на день розгля-
ду скарги в суді слідство у справі вже було 
закінченим. На цій підставі постановою 
Печерського районного суду м. Києва від 
17 травня 2012 р. у справі № 4-1707/12 ви-
рішено передати скаргу до Голосіївського 
районного суду м. Києва для приєднання 
її до матеріалів кримінальної справи для 
розгляду скарги судом першої інстанції 
при попередньому розгляді чи розгляді 
справи по суті [14]. При цьому, суд зали-
шив поза увагою доводи захисту про те, 
що скарга надійшла до суду до закінчення 
досудового слідства і, отже, підлягала роз-
глядові судом по суті. У подальшому ви-
щевказану постанову суду у травні 2012 р. 
було скасовано апеляційною інстанцією з 
направленням скарги П. на новий розгляд 
в іншому складі суду.
Сучасна юридична практика переповне-

на такими прикладами слабкості судового 
контролю і навряд чи новоприйнятий КПК 
України кардинально змінить ситуацію.
Як відомо, новий КПК України був при-

йнятий 13 квітня 2012 р. і набере чинності 
з 20 листопада 2012 р. [15]. Новацією КПК 
України 2012 р. стало запровадження фі-
гури слідчого судді, до повноважень якого 
належатиме здійснення судового контро-
лю за дотриманням прав, свобод та інте-
ресів осіб у кримінальному провадженні. 
Основними напрямами діяльності слідчо-
го судді за КПК України 2012 р. є:

1) забезпечувальні заходи − здійснен-
ня судового виклику осіб для отримання 
від них показань (ст. 134), санкціонування 
приводу (ст. 142), відсторонення підоз-
рюваного чи обвинуваченого від посади 
(ст. 155), розгляд клопотання захисту про 
залучення експерта (ст. 244); 

2) надання дозволу на тимчасове обме-
ження конституційних прав особи − ко-
ристування спеціальним правом (ст. 150), 
санкціонування тимчасового доступу до 
речей і документів (ст. 163), накладення 
арешту на майно (ст. 170), обрання запо-
біжних заходів (ст. 176), проникнення до 
житла (ст. 233), обшук (ст. 234), огляд 
житла чи іншого володіння особи (ст. 237), 

відбирання біологічних зразків у особи 
(ст. 245), санкціонування проведення ок-
ремих негласних слідчих (розшукових) 
дій (ст. 248) та інші;

3) розгляд скарг на рішення, дії чи без-
діяльність слідчого чи прокурора (ст.ст. 
303-310).
Отже, запровадження інституту слід-

чого судді є кроком уперед у напрямі де-
мократизації вітчизняного кримінального 
процесу та посилення судового контролю 
на досудовому провадженні.
Новим КПК України також буде спро-

щено стадію порушення кримінальної 
справи. Відповідно до ст. 214 КПК Украї-
ни 2012 р., досудове розслідування розпо-
чинатиметься з моменту внесення відомос-
тей до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань, що здійснюватиметься не пізніше 
24 годин після подання особою заяви чи 
безпосереднього виявлення прокурором 
чи слідчим кримінального правопорушен-
ня. У Єдиному реєстрі досудових розслі-
дувань автоматично фіксуватиметься дата 
внесення інформації та присвоюватиметь-
ся номер кримінального провадження.
Убачається, що така відмова від до-

слідчої перевірки та винесення окремої 
постанови про порушення кримінальної 
справи дасть змогу уникнути бюрократич-
ної тяганини при відкритті розслідуван-
ня, що слід визнати позитивним. Дійсно, 
відтепер буде скасовану принизливу для 
потерпілого процедура подання, реєстра-
ції заяви про злочин та очікування доброї 
волі органу розслідування на порушення 
кримінальної справи. Однак, автоматична 
реєстрація відомостей у Єдиному реєстрі 
досудових розслідувань може призвести 
до безпідставного відкриття кримінально-
го провадження за неперевіреною інфор-
мацією або, наприклад, від недієздатної 
особи. А після початку досудового роз-
слідування, як відомо, можна здійсню-
вати будь-які щодо будь-кого слідчі дії, 
що в нинішніх реаліях викликає серйозне 
занепокоєння. Оскаржити незаконність 
і безпідставність початку такого розслі-
дування за новим КПК буде неможливо. 
Водночас, заявник (потерпілий) матиме 
право оскаржити бездіяльність слідчо-
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го, прокурора щодо невнесення відомос-
тей про кримінальне правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України 2012 р.), що 
не відповідає змагальній моделі системи 
стримувань і противаг та є нелогічним.
Крім того, у новому КПК України 2012 р. 

залишиться пострадянське розшукове 
ко ріння, яке полягає в тому, що докази 
формуватимуться органами кримінально-
го переслідування, а слідчому судді від-
водитиметься лише роль спостерігача за 
законністю найбільш гострих, на думку 
законодавця, етапів цієї діяльності. Так, 
відповідно до ст. 92 КПК України 2012 р., 
обов’язок доказування обставин справи 
покладається на слідчого та прокурора, а 
у ст. 94 цього ж закону прямо вказано, що 
слідчий і прокурор оцінюють кожний до-
каз з точки зору належності, допустимості, 
достовірності, а сукупність зібраних до-
казів − із точки зору достатності.

Âèñíîâêè
Таким чином, новий КПК увібрав у себе 

інквізиційне правило про те, що докази 
формуються на досудовому провадженні 
та ще й виключно органами кримінально-
го переслідування. Вказане суперечить 
європейській правовій традиції, відповід-
но до якої докази утворюються виключно 
в суді, а на досудовому провадженні орга-
ни розслідування закріплюють лише відо-
мості про факти, перевірка й оцінка яких 
є прерогативою неупередженого суду. Це 
правило має неабияке практичне значення, 
оскільки реально запобігає застосуванню 
тортур, необґрунтованим затриманням та 
іншим видам поліцейського тиску з метою 
отримання потрібних свідчень.
Автор також не згодний із самою про-

цедурою обрання слідчих суддів, яка пе-
редбачена п. 18 Перехідних положень 
КПК України 2012 р. і полягає в тому, що 
слідчі судді обиратимуться з числа суд-
дів місцевого загального суду на зборах 
суддів цих же судів. На нашу думку, нові 

ідеї вимагають нових людей, які не були 
б пов’язані з іншими суддями того ж суду 
та не мали б попередніх відносин із пред-
ставниками правоохоронних органів. Ад-
вокати погодяться, що на практиці є чима-
ло випадків, коли ще до початку судового 
засідання прокурор під тим чи іншим при-
водом перебуває у кабінеті судді. А тому 
важко уявити ситуацію, за якої з моменту 
набрання новим КПК України законної 
сили колишній суддя – тепер слідчий суд-
дя – перетвориться на неупередженого ар-
бітра між прокурором і захисником. З цьо-
го приводу позитивним вбачається досвід 
Грузії, у якій не стільки змінили законо-
давство, скільки провели реформу кадрів, 
призначивши суддями та правоохоронця-
ми нових, незаангажованих молодих лю-
дей і майже подолали корупцію.
Таким чином, аналіз вищевказаних но-

вовведень судового контролю у співвід-
ношенні зі старою моделлю досудового 
провадження свідчить про те, що за новим 
КПК України процесуальні функції сторін 
залишаться й надалі не розподіленими, а 
процедура закріплення доказів, як і раніше, 
буде позбавлена судового характеру. З ог-
ляду на це, за новим КПК України 2012 р. 
органи кримінального переслідування збе -
рігатимуть за собою домінуюче станови-
ще. Окремі ж елементи нововведених зма-
гальних процедур і судового контролю не 
змінять саму розшукову модель постра-
дянського досудового провадження, що 
вказує на суперечливий характер реформ.
Безумовно, певні кроки щодо набли-

ження вітчиз няного кримінального про-
вадження до демократичних стандартів 
зроблено. Але в кон тексті цього розвит-
ку концептуальних змін вимагають як 
модель досудового розслідування, так і 
сама ідеологія діяльності правоохорон-
них органів, пріоритетом якої повинно 
бути реальне забезпечення прав і сво-
бод громадян. Автор вірить у те, що за 
умови комплексного підходу судова ре-
форма в Україні досягне своєї мети.
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У статті розглянуто проблеми захисту прав затриманих та 
ефективність розслідування правоохоронними органами фактів 
жорстокого поводження щодо осіб, які тримаються під вар-
тою, у контексті рішень Європейського суду з прав людини у 
справах проти України.

В статье рассмотрены проблемы защиты прав задержанных 
и эффективность расследования правоохранительными органа-
ми фактов жестокого обращения с лицами, содержащимися под 
стражей, в контексте решений Европейского суда по правам че-
ловека по делам против Украины.

The article focuses on the issues of protection of detained persons’ 
rights and the effectiveness of investigation the facts of ill-treatment by 
the domestic law-enforcement bodies in the light of the case-law of the 
European Court of Human Rights against Ukraine.

Ключові слова: жорстоке поводження, тримання особи під 
вартою, надання медичної допомоги, практика Європейського 
суду з прав людини.

Захист прав затриманих та ефективність 
розслідування фактів жорстокого 

поводження: європейські стандарти 
та українські реалії

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Європейська конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод на від-
міну від інших міжнародно-правових 
актів у галузі прав людини закріплює не 
лише декларативне визнання відповідних 
прав і свобод, а й передбачає дієвий конт-
рольний механізм їх фактичного забезпе-
чення, а саме − Європейський суд з прав 
людини.
Україна, ратифікувавши 17 липня 

1997 р. Конвенцію про захист прав людини 
і основоположних свобод, автоматично 
визнала обов’язковою на своїй території 
юрисдикцію Європейського суду з прав 
людини, і, відповідно, багаторічну пре-
цедентну практику цього наддержавного 
інституційного органу. Таким чином, за-
для дотримання європейських стандартів 
у сфері захисту прав і свобод людини, 
Україна повинна керуватися правовими 
позиціями, викладеними в рішеннях Євро-
пейського суду з прав людини (далі – Єв-
ропейський суд), у своїй законодавчій, су-
довій та адміністративній практиці.

Проблема захисту прав затриманих та 
ефективності розслідування фактів жорс-
токого поводження набуває особливого 
значення у зв’язку із констатацією Єв-
ропейським судом порушень Україною 
ст. 3 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Кон-
венція). Так, станом на грудень 2011 р. 
Європейським судом винесено 47 рішень 
проти України за ст. 3 Конвенції, і ще де-
кілька десятків заяв зі скаргами громадян 
на аналогічні порушення перебувають на 
розгляді в Європейському суді [1]. Слід 
також зауважити, що компенсації, які 
присуджуються Європейським судом у 
цій категорії справ, є чи не найбільши-
ми серед інших, що присуджуються цим 
судом як відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди за порушення Конвен-
ції, і в середньому становлять від 5 до 
20 тис. євро.
Ураховуючи вищевикладене, постає на-

гальна потреба вивчення правових пози-
цій Європейського суду з метою вдоско-
налення адміністративної практики та 
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вне сення відповідних змін у національне 
законодавство.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Науковий інтерес до дослідження за-

значеної проблематики виявляли у своїх 
публікаціях такі вітчизняні та іноземні 
науковці та практики, як: Ю.Є. Зайцев, 
О.М. Толочко, С.В. Шевчук, Д. Гом’єн, 
Д. Харріс та інші. Одним із останніх ди-
сертаційних досліджень за цією темати-
кою є «Концепція заборони неналежного 
поводження з людиною та її еволюція в 
діяльності Ради Європи» Е.В. Шишкі-
ної, в якому висвітлено проблематику 
захисту осіб від жорстокого поводження, 
зокрема, проаналізовано правові акти ін-
ституцій Ради Європи в цьому контекс-
ті та розкрито такі поняття, як: «людсь-
ка гідність», «катування», «нелюдське і 
таке, що принижує гідність, поводження» 
тощо.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Незважаючи на актуальність і склад-

ність зазначеної теми, науковий інтерес до 
її дослідження навряд чи можна вважати 
адекватним потребам практики. Проблема 
захисту прав затриманих та ефективності 
розслідування фактів жорстокого повод-
ження в контексті аналізу європейської та 
національної правозастосовної практики 
не набула комплексного дослідження на 
дисертаційному рівні.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є виявлення та аналіз про-

блем щодо захисту прав затриманих осіб 
і розслідування фактів жорстокого повод-
ження з боку правоохоронних органів Ук-
раїни, зокрема, органів прокуратури, які 
призводять до констатації Європейським 
судом порушень Україною ст. 3 Конвен-
ції, аналіз національного кримінально-
процесуального та кримінально-виконав-
чого законодавства та розроблення пропо-
зицій щодо шляхів вирішення зазначених 
проблем з метою уникнення констатації 
Європейським судом таких порушень Ук-
раїною в майбутньому.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Стаття 3 Конвенції встановлює: «Ніко-

го не може бути піддано катуванню або 
нелюдському чи такому, що принижує 
гідність, поводженню або покаранню».
Оскільки права, які захищає ст. 3 Кон-

венції, безпосередньо стосуються недо-
торканності та людської гідності особи, га-
рантії захисту від жорстокого поводження 
– це права, які мають надзвичайно серйоз-
ний характер, і відступ від зобов’язань де-
ржави щодо цих прав є забороненим.
Відповідно до усталеної практики Єв-

ропейського суду в разі звернення особи 
зі скаргою на погане поводження з боку 
представників держави суд розглядає 
скаргу у світлі матеріального та процесу-
ального аспектів ст. 3 Конвенції.
Вказана стаття у її матеріальному ас-

пекті забороняє застосування до особи 
катування або нелюдське чи таке, що 
принижує гідність, поводження або по-
карання. У своїй прецедентній практиці 
Європейський суд також визначив, що ст. 
3 Конвенції розрізняє три основні поняття 
залежно від рівня жорстокості конкретно-
го поводження чи покарання:

- катування: умисне нелюдське повод-
ження, що спричиняє дуже серйозні й 
тяжкі страждання;

- нелюдське поводження або покарання: 
спричинення сильних фізичних і психіч-
них страждань;

- поводження, що принижує гідність: 
жорстоке поводження, спрямоване на те, 
щоб спричинити у жертви почуття страху, 
болісне страждання й почуття неповноцін-
ності, і таким чином принизити її гідність 
і, можливо, навіть зламати її фізичний чи 
моральний опір.
Аналізуючи практику Європейського 

суду, необхідно зазначити, що до біль-
шості проблем, які призводять до пору-
шення матеріального аспекту ст. 3 Кон-
венції, належать: застосування до осіб, які 
тримаються під вартою, заходів фізичного 
впливу, зокрема, побиття, а також інших 
заходів з метою тілесного покарання; не-
належні умови тримання особи під вар-
тою; ненадання або несвоєчасне надання 
медичної допомоги затриманим. Зазначені 
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проблеми Європейський суд розглядає як 
такі, що становлять нелюдське або таке, 
що принижує гідність, поводження.
Так, у справах: «Лотарєв проти Украї-

ни», «Лопатін і Медведський проти Ук-
раїни», «Олексій Михайлович Захаркін 
проти України», «Давидов та інші проти 
України», «Охріменко проти України» 
до порушення матеріального аспекту ст. 
3 Конвенції призвело необґрунтоване за-
стосування до осіб, які тримаються в ус-
тановах попереднього ув’язнення та вико-
нання покарань, заходів фізичного впливу 
(побиття) та спеціальних засобів, напри-
клад, цілодобове застосування наручни-
ків до особи, що тримається під вартою, 
під час її перебування в лікарні за станом 
здоров’я, як це мало місце у справі «Охрі-
менко проти України» [1].
У справі «Яковенко проти України» 

Європейським судом було констатовано 
порушення ст. 3 Конвенції в частині не-
належних матеріально-побутових умов 
тримання заявника в Севастопольському 
ІТТ, а також у зв’язку з незабезпеченням 
державними органами заявнику вчасної та 
належної медичної допомоги щодо ВІЛ-
інфекції та туберкульозу; та у зв’язку з 
поводженням, якому заявника було підда-
но під час його неодноразових етапувань 
із Сімферопольського СІЗО до Севасто-
польського ІТТ і навпаки. Аналогічні по-
рушення Європейським судом було вста-
новлено у справах «Кузнєцов проти Ук-
раїни», «Алієв проти України», «Данкевич 
проти України», «Хохлич проти України», 
«Полторацький проти України» тощо [2].
Неналежними умовами тримання осіб 

під вартою, які призводять до порушен-
ня матеріального аспекту ст. 3 Конвен-
ції, Європейський суд визнав, зокрема, 
переповненість камер, тримання осіб у 
антисанітарних умовах, погане харчуван-
ня, відсутність водопровідного крана та 
умивальника, доступу природного світла, 
обмеженість житлового простору та вен-
тиляції, недостатність щоденних прогуля-
нок тощо.
Європейський суд неодноразово зазна-

чав, що ст. 3 Конвенції покладає на держа-
ву обов’язок дбати про стан здоров’я осіб, 

які тримаються під вартою та, відповідно, 
перебувають під контролем держави.
При визначенні сумісності стану здо-

ров’я заявника з його перебуванням під 
вартою Європейський суд розглядає три 
основні елементи: а) захворювання, на-
явні у заявника; б) адекватність медичної 
допомоги, наданої заявнику в місці три-
мання під вартою; в) доцільність залишен-
ня запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою з огляду на стан здоров’я за-
явника.
У разі, якщо держава вирішує помісти-

ти та тримати під вартою серйозно хвору 
особу, вона повинна забезпечити умови, 
що відповідають спеціальним потребам 
цієї особи. Сам факт проведення лікарем 
огляду є недостатнім. У разі необхідності 
та залежно від характеру захворювання 
держава повинна забезпечити систематич-
ний і комплексний нагляд, який включає 
в себе всебічний план заходів із надання 
медичної допомоги, спрямований не на 
усунення симптомів, а на лікування захво-
рювань таких осіб та попередження погір-
шення стану їхнього здоров’я.
Порушення матеріального аспекту ст. 3 

Конвенції у зв’язку з ненаданням медичної 
допомоги затриманим було констатовано 
в рішеннях: «Віслогузов проти України», 
«Похлєбін проти України», «Давидов та 
інші проти України» тощо [2].
Аналіз відповідних рішень Європейсь-

кого суду свідчить, що до вказаного пору-
шення призводять:

- відсутність належного реагування 
співробітників відповідних установ на 
скарги вказаної категорії осіб щодо по-
гіршення їх стану здоров’я та/або появи 
тілесних ушкоджень;

- вжиття заходів для усунення симпто-
мів захворювання без забезпечення ліку-
вання самого захворювання;

- незабезпечення адекватної медичної 
допомоги особам, які тримаються у від-
повідних установах і хворіють на туберку-
льоз, ВІЛ/СНІД та онкологічні захворю-
вання.
У справах «Віслогузов проти України» 

і «Давидов та інші проти України» Євро-
пейським судом було констатовано також 
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порушення ст. 13 Конвенції («Право на 
ефективний засіб юридичного захисту»). 
У цій категорії справ суд також застосу-
вав позицію щодо відсутності ефектив-
ного засобу захисту від порушення прав, 
гарантованих Конвенцією, у разі, якщо 
таке порушення має системний характер і 
його усунення в цьому зв’язку неможливе 
за допомогою звернення зі скаргою до від-
повідних органів державної влади.
Відповідно, усунення підстав для пору-

шення ст. 13 Конвенції у вказаній категорії 
справ безпосередньо залежить від вирі-
шення комплексу проблем, що призводять 
до порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з 
незабезпеченням осіб, які тримаються в 
установах попереднього ув’язнення та ви-
конання покарань, належною медичною 
допомогою.
Щодо процесуального аспекту ст. 3 Кон-

венції, то у своїх рішеннях щодо України 
Європейський суд неодноразово вказував 
на відсутність ефективного розслідування 
за скаргами осіб, які тримаються в устано-
вах попереднього ув’язнення та виконан-
ня покарань, на погане поводження з боку 
співробітників правоохоронних органів 
або пенітенціарних установ. Суд неодно-
разово встановлював, що за відсутності 
офіційного та ефективного розслідування 
загальна законодавча заборона катування 
й тілесного покарання та нелюдського чи 
такого, що принижує гідність, поводжен-
ня є неефективною.
Розслідування таких скарг повинно 

мати наслідком установлення та покаран-
ня винних. Для того, щоб розслідування 
фактів поганого поводження з боку пред-
ставників державної влади могло вважа-
тись ефективним, як правило, необхідно, 
щоб особи, які відповідають за розсліду-
вання, а також особи, які проводять роз-
слідування, були незалежними від осіб, 
які брали участь у подіях, стосовно яких 
провадиться це розслідування. Це означає 
відсутність будь-якого ієрархічного або 
інституційного зв’язку та практичну неза-
лежність.
До порушення процесуального аспекту 

ст. 3 Конвенції у справах «Лотарєв проти 
України», «Лопатін і Медведський проти 

України», «Олексій Михайлович Захаркін 
проти України», «Давидов та інші проти 
України», «Охріменко проти України» 
призвела неефективність розслідування за 
скаргами осіб на погане поводження, що 
виявилась, зокрема, у:

- незабезпеченні безсторонності роз-
гляду скарг осіб про погане поводження, 
зокрема у зв’язку з законодавчо закріпле-
ним правом установ виконання покарань 
і слідчих ізоляторів провадити дізнання у 
справах про злочини, вчинені в розташу-
ванні зазначених установ (ст. 101 Кримі-
нально-процесуального кодексу України);

- незабезпеченні безсторонності проку-
рорів, які здійснюють перевірку за скарга-
ми осіб про погане поводження в місцях 
попереднього ув’язнення та виконання 
покарань;

- неодноразовому скасуванні національ-
ними судами та органами прокуратури 
постанов про відмову в порушенні кримі-
нальної справи, винесених органами внут-
рішніх справ та органами прокуратури 
нижчого рівня за результатами перевірки 
скарг осіб на погане поводження з боку 
представників держави; 

- затримки у вжитті необхідних за-
ходів на початковому етапі перевірки 
відповідних скарг, що суттєво знижує рі-
вень імовірності того, що розслідування за 
скаргою може бути ефективним.

Âèñíîâêè
Виходячи з вищевикладеного, можна 

дійти висновку, що проблеми, які приз-
водять до порушення Україною ст. 3 Кон-
венції, виникають через недоліки законо-
давства та відповідної адміністративної 
практики.
З метою усунення недоліків у адмі-

ністративній практиці необхідно система-
тично проводити заходи з роз’яснення 
службовим особам відповідних держав-
них органів правових позицій Європейсь-
кого суду у справах про порушення ст. 3 
Конвенції. Крім того, вважаємо, що одним 
із дієвих заходів із запобігання жорстоко-
му поводженню з особами, які перебува-
ють у місцях попереднього ув’язнення та 
виконання покарань, є впровадження пси-
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хологічного тестування для працівників 
відповідних державних органів на визна-
чення можливого рівня агресії, що в по-
дальшому може призвести до порушення 
прав і свобод зазначених осіб.
Також задля своєчасного та належно-

го надання медичної допомоги особам, 
які перебувають у місцях попереднього 
ув’язнення та виконання покарань, не-
обхідно розробити ефективний механізм 
взаємодії медичних закладів Міністерства 
охорони здоров’я з установами пенітен-
ціарної системи та Міністерства внутріш-
ніх справ.
Нагально необхідним є внесення змін 

до законодавства України, спрямованих 
на покращення умов обмеження волі до 
розгляду справи судом та приведення їх 
у відповідність до вимог Рекомендації № 
Rec (2006)13 Комітету міністрів Ради Єв-
ропи державам-членам «Про застосування 
попереднього ув’язнення, умови, в яких 
його відбувають та забезпечення гарантій 
проти зловживань», що сприятиме гумані-
зації попереднього ув’язнення, покращен-
ня матеріально-технічної бази установ 
виконання покарань і слідчих ізоляторів, 
а також забезпечить упровадження Євро-
пейських пенітенціарних правил і захист 
від порушень прав людини.
Таким чином, проаналізувавши рішен-

ня Європейського суду у справах проти 
України, можна дійти висновку, що суд 
визнає порушення Україною ст. 3 Конвен-
ції у зв’язку з неналежними умовами три-

мання осіб, несвоєчасним і неналежним 
наданням медичної допомоги особам, які 
тримаються під вартою, а також звертає 
увагу на ефективність розгляду скарг осіб 
щодо таких умов. У своїй практиці Євро-
пейський суд наголошував, що коли осо-
ба стверджує, що до неї було застосовано 
жорстоке поводження, окрім ретельного 
й ефективного розслідування, необхідно 
ще й забезпечення ефективного доступу 
скаржника до слідчого процесу, а також, 
у разі обґрунтованості скарг, забезпечення 
виплати компенсації за порушення його 
прав.
У цьому контексті необхідно відзначи-

ти ключову роль Прокуратури України 
як основного правозастосовного органу 
державної влади, який у рамках здійснен-
ня нагляду за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних із обмеженням особистої сво-
боди громадян, повинен оперативно реа-
гувати на скарги осіб, які тримаються під 
вартою, щодо неналежних умов тримання 
під вартою, поганого поводження з боку 
представників державної влади та нена-
дання або несвоєчасного чи неналежного 
надання медичної допомоги з метою від-
новлення порушених прав затриманих, а 
також уникнення подальшої констатації 
Європейським судом порушення Украї-
ною ст. 3 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод.
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У статті розкрито зміст існуючих у науці фізичного вихо-
вання та спорту основних теорій виникнення спорту. На основі 
аналізу історичних джерел кримінального права проілюстровано 
генезис кримінально-правових норм, що стосуються регламен-
тації заподіяння шкоди під час спортивних заходів. Виокремлено 
причини дозволеності існування силових контактних видів спор-
ту в наш час.

В статье раскрыто содержание существующих в науке фи-
зического воспитания и спорта основных теорий возникновения 
спорта. На основе анализа исторических источников уголовного 
права проиллюстрирован генезис уголовно-правовых норм, каса-
ющихся регламентации причинения вреда при занятии спортом. 
Выделены причины разрешенности существования силовых кон-
тактных видов спорта в наше время. 

The article deals with the content of major theories of sport existing 
in science of physical education and sports. Basing on the criminal 
law historical sources the genesis of criminal regulation concerning 
the injury infliction on the life or health of a person during sports 
activities is illustrated. The author pointed out the reasons for legality 
of strength and combative sports nowadays.

Ключові слова: теорії виникнення спорту, історичні джере-
ла кримінального права, причини існування силових контактних 
видів спорту в наш час. 

Соціально-історична обумовленість 
кримінально-правової регламентації 
заподіяння шкоди життю та здоров’ю 

особи під час спортивних заходів

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Прагнення людей змагатися у фізичній 

силі, спритності та витривалості існувало 
завжди. У процесі історичного розвит-
ку такого роду змагання в різних формах 
трансформувалися в сучасні силові та 
контактні види спорту, що становлять ви-
сокий ступінь ризику спричинення шкоди 
здоров’ю та життю учасників. З’ясування 
соціально-історичної обумовленості їх ви-
никнення та правової регламентації є од-
нією з передумов належної кримінально-
правової кваліфікації спортивного травма-
тизму в нинішніх умовах.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питанням історичних причин виник-

нення окремих видів спорту присвячені 
праці Б.Р. Голощапова, Є.Н. Грицака, С.І. 
Гуськова, Є.В. Конєєвої, М.М. Лукашова, 

В.К. Пєльмєнєва, В.М. Платонова, Ю.Т. Чи-
хачова та інших, у яких автори досліджу-
ють соціально-історичну обумовленість 
за родження фізичної культури та спорту. 
З’ясуванню особливостей охорони життя 
та здоров’я особи під час спортивних за-
ходів в історії російського кримінального 
законодавства приділив увагу О.А. Сквор-
цов [8].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Нез’ясованими все ще залишаються пи-

тання причин історичного виникнення та 
сучасного існування власне силових кон-
тактних видів спорту, що становлять ви-
сокий ступінь ризику спричинення шкоди 
життю чи здоров’ю особи. Окремої уваги 
також потребує дослідження генези кримі-
нально-правової регламентації заподіяння 
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шкоди під час занять спортом на основі 
аналізу історичних джерел кримінального 
права України.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Завданнями пропонованого досліджен-

ня є проведення ретроспективного аналізу 
еволюції історичних актів вітчизняного 
кримінального законодавства в частині, 
що стосується нормативно-правової рег-
ламентації заподіяння шкоди життю та 
здоров’ю особи під час спортивних за-
ходів, а також з’ясування на цій основі 
історичних причин виникнення окремих 
силових і контактних видів спорту та чин-
ників, що зумовлюють їх існування в наш 
час.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У науці фізичного виховання та спор-

ту існують різноманітні теорії походжен-
ня останнього, кожна з яких по-своєму 
обґрунтовує причини та соціальну обумо-
вленість виникнення цього явища.

1. Теорія гри (К. Бюхер, К. Гросс, Ш. Ле  -
турно, Ф. Шиллер). Відповідно до поло-
жень вказаної теорії спорт з’явився як 
практика й підготовка до трудової та вій-
ськової діяльності [1]. Людина розвивала-
ся розумово та фізично завдяки праці, а 
трудовий процес виник із гри [2, с. 5]. За 
твердженням Б.Р. Голощапова, більшість 
сучасних видів фізкультурно-спортивної 
діяльності сягає своїм корінням у трудову 
діяльність (ігри з м’ячем, підняття важких 
речей, полювання, стрільба з лука тощо), 
військову справу (стрільба, метання, біг 
на різні дистанції, єдиноборства, сучасне 
п’ятиборство тощо), необхідність долати 
значні відстані, перепони, сили природи 
(кінний спорт, ковзанярський і лижний, 
гребля, крос, плавання, бар’єрний біг то-
що) [3, с. 5].
Варто зазначити, що вказана теорія 

знайшла відображення у вітчизняній іс-
торії. Так, за часів Київської Русі широко 
розповсюдженими були кулачні бої [4]. 
Відомим був також судовий поєдинок як 
спір між двома сторонами, у якому пра-
воту доводили змаганням між позивачем і 
відповідачем «на кулаках». Учасник, який 
переміг суперника, вигравав судовий про-

цес [5, с. 251]. За твердженням Ю.Т. Чиха-
чова, наявність у той час насильницьких 
змагань була зумовлена необхідністю під-
тримувати належну фізичну форму та бой-
ові навики чоловічого населення з метою 
захисту від постійних нападів завойовни-
ків (половців, татар та ін.) [6, с. 8].

2. Теорія магії, культу (К. Дім, Б. Жил-
лет, В. Кербе, С. Рейнак). За твердженням 
вказаних науковців, фізичні вправи та ігри 
мають культове та твариноподібне поход-
ження [2, с. 5]. У контексті характеристики 
практичного втілення аналізованої теорії 
варто зазначити той факт, що на території 
Київської Русі, поряд із кулачними боя-
ми та судовим поєдинком, відомою була 
також «тризна» – заключна частина по-
ховального обряду язичницьких слов’ян, 
урочисте прощання із загиблими воїнами 
у вигляді військових змагань з бігу, їзди 
на конях, кулачного та рукопашного бою, 
боротьби, стрільби з лука тощо. Ціль об-
ряду – відігнати смерть від живих і про-
демонструвати свою життєздатність [7, с. 
274]. Таким чином, є підстави вважати, що 
вказані змагання були своєрідним прооб-
разом відповідних їм сучасних видів спор-
ту.

3. Теорія надлишкової біологічної енер-
гії (Г. Спенсер) розглядає спорт як біо-
логічну необхідність, засіб реалізації при  -
родженого імпульсу руху. Прагнення до 
самореалізації є властивістю повноцін-
ного життя та єдиним, що протистоїть 
смерті. Не менш важливою в цій теорії є 
необхідність у спорті як засобі звільнення 
від властивої людині агресивності, зайвої 
негативної енергії [1]. Заняття фізичною 
культурою та спортом розглядається як 
інстинкт, а тому суспільство не несе від-
повідальності за ті пороки, що вони пород-
жують [2, с. 5]. Нам видається, що мається 
на увазі також заподіяння шкоди життю та 
здоров’ю особи як негативні наслідки за-
няття окремими видами спорту.

4. Матеріалістична, марксистсько-ле-
нін   ська теорія (Г.В. Плеханов, Н.І. Поно-
марьов). Відповідно до положень цієї тео-
рії в основі виникнення спорту лежать два 
чинники – об’єктивний і суб’єктивний. 
До об’єктивного відноситься те, що у 
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процесі трудової діяльності (полювання, 
риболовля, збиральництво) людина пос-
тійно змушена була розвивати свої нави-
ки. Вправляючись, вона вдосконалювала 
фізичні якості (спритність, витривалість, 
швидкість, силу). До суб’єктивного чин-
ника відноситься власне свідомість люди-
ни, яка придумала вправи для підготовки 
до трудової діяльності, встановила зв’язок 
між попередньою підготовкою та резуль-
татами полювання, а також організува-
ла передачу досвіду отриманих навиків, 
тобто здійснювала фізичне виховання. На 
відміну від теорії гри, відповідно до поло-
жень матеріалістичної теорії спортивними 
ці вправи стали лише тоді, коли людина 
розпочала свідомо використовувати їх з 
метою розвитку власних фізичних якос-
тей, виділивши з трудових дій у відносно 
самостійний вид діяльності [2, с. 5].
Як бачимо, фізична тренованість, що 

систематично здобувалась у процесі істо-
ричної еволюції різноманітних силових 
видів змагальницької діяльності спортив-
ної спрямованості, мала життєво необхід-
ний характер і значною мірою обумовлю-
валася способом мислення, геополітичним 
розташуванням народу, особливостями 
світобачення, специфікою способу життя 
тощо [1].
Однак, із розвитком правової системи 

суспільства та становленням демократич-
них цінностей держава не могла не зверта-
ти увагу на проблему заподіяння шкоди 
життю та здоров’ю під час змагань, про-
тотипів сучасних видів спорту. Очевидно, 
що заходи, які закінчувалися смертю чи 
тілесними ушкодженнями, із видовищних 
перетворилися в суспільно небезпечні [8, 
с. 6].
Уже в першому писаному джерелі віт-

чизняного права «Руській правді» (Про-
сторовій редакції) у ст. 6 було встанов-
лено: «Но оже будеть убил или в сваде, 
или в пиру явлено, то такое ему платити 
по верви ныне, иже ся прикладывають ви-
рою» [9, с. 64; 8, с. 6-7]. Оскільки кулачні 
бої нерідко проходили під час святкувань, 
на весіллях та бенкетах, можна припусти-
ти, що вказана стаття застосовувалась і в 
разі порушення правил їх проведення, за-

значає О.А. Скворцов. Однак, при відсут-
ності прямої вказівки на кулачні бої більш 
правильним, на думку автора, буде при-
пущення, що вказана стаття в основному 
передбачала відповідальність за умисне 
вбивство [8, с. 7]. Аналогічно регламенту-
валося вбивство на бенкеті в короткій ре-
дакції «Статуту князя Ярослава Мудро-
го про церковні суди» (1051-1054 рр.), у 
ст. 29 якого зазначалося: «Свадебное и 
сгородное бои и убивство, аже что учи-
ниться и душегубство, платять виру князю 
с владыкою наполы» [9, с. 170; 8, с. 7].
У ст. 80 Псковської судної грамоти 

1467 р. вказувалося: «А если кто с кем по-
бьется в волости на пиру, или где инде, а 
только приставом не позовутся, а промеж 
себя прощенье возьмут, ино ту князю про-
дажи нет» [9, с. 21]. Тобто, за заподіяння 
тілесних ушкоджень у процесі бійки чи 
кулачного бою винні особи не несли від-
повідальності, якщо в ході поєдинку не 
були порушені встановлені правила, а піс-
ля його закінчення відбулося примирення 
суперників [8, с. 7-8].
У період ХІV–ХVІІ століть на землях 

України, що входили до складу Литви та 
Польщі, а з 1569 р. – Речі Посполитої, 
діяли Литовські Статути (1529, 1566 та 
1588 рр.), Судебник Великого князя Кази-
мира (1468 р.), Магдебурзьке право (зок-
рема, Саксонське Зерцало), польський за-
конодавчий акт «Порядок», а також багато 
власне українських звичаєвих норм [10, 
с. 222], у яких, однак, не містилося жодних 
положень, що хоча б побічно стосувалися 
кримінально-правової охорони життя та 
здоров’я під час спортивних заходів.
Із приєднанням України до Росії (1654 р.) 

на її території почали діяти російські зако-
нодавчі акти, одним із найбільших та сис-
тематизованіших було «Соборне Уложен-
ня» 1649 року. Як уже зазначалося, теорія 
кримінального права того часу вважала, 
що злочином є лише завідоме посягання, 
тобто не відносилися до категорії злочин-
них помилкові, необережні та випадкові 
діяння [11, с. 23]. Підтвердження цієї тези 
знаходимо у ст. 20 вищевказаного акта, 
норма якої вірогідно поширювалася також 
на позбавлення життя під час спортивних 
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заходів: «…кто каким нибудь обычаем 
кого убьет до смерти деревом, или камнем, 
или стреляючи из лука, или чем нибудь не 
нарочным же делом, а не дружбы и ника-
кая вражды напередь того у того, кто убь-
ет, с тем, кого убьет, не бывало, и сыщется 
про то допряма, что такое убийство учи-
нилось не нарочно, без умышления, и за 
такое убийство никого смертью не казни-
ти, и в тюрьму не сажати» [12, с. 250].
Як бачимо, підставами виключення 

кримінальної відповідальності за заподіян-
ня смерті особі відповідно до положень 
вказаної статті були:

1) наявність звичаю, який допускав 
учинення таких діянь;

2) відсутність особистих неприязних 
відносин між заподіювачем шкоди та по-
терпілим;

3) відсутність умислу на позбавлення 
життя особи.
Військовий артикул 158 Петра І від 

1715 р. передбачав заборону проведен-
ня дуелей, однак, як справедливо з цього 
приводу зазначає О.А. Скворцов, оскільки 
дуельний поєдинок проходив у зв’язку з 
образою однієї особи іншою, тобто з осо-
бистих неприязних відносин, вказана за-
борона жодним чином не стосується спор-
тивних змагань [8, с. 9].
У 1743 р. з’являється проект першого 

Кодексу українського права «Права, за 
яким судиться малоросійський народ», 
який так і не став офіційним, однак його 
норми реально діяли [13, с. 125]. Поло-
ження документа, на жаль, жодним чином 
не стосувалися кримінально-правової рег-
ламентації заподіяння шкоди під час спор-
тивних заходів.
Відповідно до ст. 261 «Статуту благо-

чиння або поліцейського», який діяв на 
території України з 1782 р., проведення 
загальнонародних ігор і забав у місті без 
дозволу управи тягло покарання у вигляді 
триденного утримання на хлібі та воді 
[14, с. 379]. За твердженням О.А. Сквор-
цова, проведення у той час народних ігор, 
у тому числі кулачних боїв, відбувалося з 
дозволу та під контролем поліції з метою 
забезпечення дотримання учасниками 
встановлених правил [8, с. 9]. Підставою 

для такого рішення вірогідно були фак-
ти заподіяння шкоди життю чи здоров’ю 
учасників цих заходів.
З 1840-1842 рр. джерелами криміналь-

ного права в Україні стали 15-й том Зводу 
законів Російської імперії 1832 р. та введе-
не в дію з 1846 р. Уложення про покарання 
кримінальні та виправні 1845 р. зі змінами 
від 1857, 1866 та 1885 років. Однак, зазна-
чені акти, на жаль, не містили спеціальних 
положень стосовно кримінально-правової 
регламентації заподіяння шкоди життю чи 
здоров’ю особи під час заняття спортом.
В України 20 листопада 1864 р. було 

прийнято і запроваджено «Статут про 
покарання, що накладаються мировими 
суддями», у ст. 38 якого зазначалося: «За 
сварки, бійки, кулачний бій чи іншого 
роду буйності у публічних місцях, а та-
кож за порушення громадської тиші винні 
підлягали арешту на строк не більше семи 
днів, або грошовому стягненню у розмірі 
не більше двадцяти п’яти рублів» [15, 
с. 400]. Таким чином, відповідно до поло-
жень вказаної норми, проведення кулач-
них боїв заборонялося. Причиною такого 
рішення, на наш погляд, поряд із необхід-
ністю забезпечення громадського поряд-
ку, було також те, що під час змагань мали 
місце факти заподіяння шкоди здоров’ю їх 
учасників, у тому числі, зі смертельними 
наслідками.
Відповідно до § 291 Угорського кримі-

нального уложення про злочини і проступ-
ки від 1879 р., що діяло на західноукраїнсь-
ких землях, у разі, якщо смерть людини 
настала внаслідок незнання винним влас-
ної професії чи знань, або несумлінного 
їх виконання, або внаслідок недотриман-
ня існуючих у них правил, призначаєть-
ся ув’язнення до трьох років і грошовий 
штраф від ста до двох тисяч гульденів [16, 
с. 388]. Вважаємо, що ця норма також мог-
ла застосовуватись у випадках заподіяння 
смерті внаслідок порушення спортивних 
правил стосовно осіб, для яких заняття 
спортом входило у професійні обов’язки 
(спортсменів-професіоналів).
Ряд нормативно-правових актів, при-

йнятих на початку ХХ ст. (Кримінальне 
уложення 1903 р., Керівні начала з кримі-
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нального права 1919 р., КК УРСР 1922 р., 
Основні начала кримінального законо-
давства 1924 р., КК УРСР 1927 р.), не міс-
тили жодних положень, що стосувалися б 
охорони життя та здоров’я під час спор-
тивних заходів.
Варто зазначити, що у свій час прави-

ла проведення деяких видів змагань пе-
редбачали, що умисне заподіяння шкоди 
одним спортсменом іншому може спричи-
нити настання кримінальної відповідаль-
ності [17, с. 62]. Ідеться про «Положення 
про змагання за першість СРСР з фут-
болу 1938 року», у пункті 17 якого було 
передбачено, що вилучені з поля за дис-
циплінарні проступки гравці автоматично 
пропускають одну гру і в подальшому до 
рішення Головної спортінспекції до ігор 
не допускаються. У разі грубої навмисної 
гри – притягаються до кримінальної від-
повідальності [18, с. 15].
На думку Ю.В. Бауліна, такий підхід з 

огляду на категоричність і безапеляцій-
ність, а також те, що був сформульований 
у правилах громадської організації, а не 
нормативно-правовому акті, не може бути 
підтриманий. Більше того, історія під-
твердила його практичне незастосування: 
жоден футболіст не був притягнутий до 
кримінальної відповідальності за грубу 
навмисну гру, яка спричинила травму су-
перника, хоча, безумовно, такі випадки 
мали місце [17, с. 62-63; 18, с. 15].
У 1958 та 1960 рр. було прийнято Ос-

нови кримінального законодавства Союзу 
РСР і союзних республік і новий КК Ук-
раїнської РСР відповідно. Однак, вказані 
акти також не містили спеціальних поло-
жень щодо кваліфікації заподіяння шкоди 
життю та здоров’ю під час спортивних 
заходів.
Заняття деякими видами спорту у до-

сліджуваний період було обмеженим. 
Так, Указом Президії Верховної Ради Ук-
раїнської РСР від 24 грудня 1981 р. «Про 
доповнення Кримінального кодексу Ук-
раїнської РСР статтею 224-1 і внесення 
зміни до статті 112 Кримінально-проце-
суального кодексу Української РСР» було 
встановлено кримінальну відповідальність 
за незаконне навчання карате: «Порушен-

ня встановлених правил відкриття секцій 
спортивного карате або набору до них гро-
мадян чи навчання в секціях прийомів, за-
боронених спортивними правилами, а та-
кож самовільне, без дозволу відповідних 
органів, навчання прийомів карате, вчи-
нені після застосування адміністративно-
го стягнення за такі ж порушення, – кара-
ються позбавленням волі на строк до двох 
років або штрафом у розмірі до п’ятисот 
карбованців» [19]. Відповідну статтю було 
розміщено в Главі Х КК УРСР, унаслідок 
чого вказане діяння кваліфікувалось як 
злочин, що посягає на громадську безпеку, 
громадський порядок і народне здоров’я. 
Цей крок, на наш погляд, був дещо нело-
гічним, оскільки під час вчинення насиль-
ницьких злочинів могли бути використані 
прийоми й інших контактних видів спор-
ту, наприклад, боксу, дзюдо тощо.
Новий КК України набрав чинності 1 ве-

ресня 2001 р., однак він також, на жаль, не 
містить спеціальної норми, яка виключала 
б злочинність заподіяння шкоди життю та 
здоров’ю особи під час заняття спортом.
Однією зі складових обґрунтування 

правомірності заподіяння шкоди під час 
заняття окремими силовими та контак-
тними видами спорту, на наш погляд, є 
з’ясування причин їх існування в сучасних 
умовах, що можуть бути зведені до таких 
груп:

1. Історико-культурна та міжнародна 
традиція. Заняття деякими видами спор-
ту є невід’ємним елементом національної 
традиції та культури народів, де вони ви-
никли. Так, наприклад, дзюдо притаманне 
культурі Японії, ушу – Китаю, тайський 
бокс – Таїланду тощо. У свою чергу, автен-
тичними для України можна вважати такі 
види спорту, як: козацький двобій та ук-
раїнський рукопаш «спас». Той чи інший 
вид спорту був сформований у процесі іс-
торико-культурного розвитку конкретно-
го народу, а тому його заборона та викорі-
нення видаються практично неможливи-
ми та неприйнятними з позицій населення 
цих держав. Проте, справедливим буде за-
значити, що вказаний висновок характер-
ний не для всіх випадків, адже навряд чи 
істинно українськими можна вважати такі 
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види спорту, як, наприклад, французь-
кий бокс Сават, греко-римську боротьбу, 
карате, які, однак, є доволі поширеними 
в нашій державі. Вказана ситуація, віро-
гідно, пояснюється тим, що на певному 
етапі свого розвитку зазначені види спор-
ту в силу різноманітних обставин набули 
широкої популярності, поширились у різ-
них державах, стали елементом фізичної 
культури багатьох народів, які прагнули 
до порівняння своїх досягнень, виявлення 
кращих, задоволення спортивних амбіцій. 
З цією метою виникли різноманітні між-
народні змагання, що стали невід’ємним 
елементом міжнародного співробітництва 
держав у соціально-культурній сфері, а 
участь їх громадян у таких заходах – скла-
довою престижу на міжнародній арені. 
Тому визнання в Україні вказаних видів 
спорту – данина міжнародній традиції, 
прояв прагнення нашої держави не відста-
вати від світових соціокультурних тенден-
цій.

2. Необхідність зміцнення здоров’я та 
розвитку фізичних здібностей населення. 
Не викличе сумніву той факт, що заняття 
певними видами спорту нерідко виступає 
одним із найефективніших засобів реабілі-
тації після різноманітних захворювань, 
травм чи ушкоджень, є запорукою веден-
ня здорового способу життя та довголіття 
для людей старшого покоління, а також 
сферою реалізації фізичних даних (здіб-
ностей) молоді.

3. Необхідність здобуття окремими ка-
тегоріями осіб захисних бойових навичок. 
Ідеться про заняття деякими силовими 
видами спорту як підготовку кадрів для 
Збройних сил держави та інших силових 
структур (органів МВС, СБУ, охоронних 
фірм тощо). Наприклад, існування таких 
видів спорту, як рукопашний бій та вій-
ськово-спортивні багатоборства, значною 
мірою обумовлюється метою забезпечити 
фізичну готовність військовослужбовців 
до діяльності в бойових умовах.

4. Прагнення публіки видовищ і розваг 
як засобу проведення дозвілля. Видовищ-
ність окремих видів спорту (наприклад, 
боксу, футболу, хокею з шайбою) на сьо-
годні є надзвичайно високою, оскільки 

вони приваблюють своєю яскравістю, не-
передбачуваністю та інтригою. Дух спор-
тивної боротьби, демонстрація найвищої 
спортивної техніки, краса і пластика, очі-
кування результату змагання викликає 
інтерес у мільйонів уболівальників [20, 
с. 49].

5. Комерційні чинники. Інтенсивна ко -
мерціалізація сучасного спорту пов’я зу  -
  ється з отриманням доходів від спон-
сорської діяльності; продажу телевізійних 
прав на трансляцію найрізноманітніших 
змагань; рекламних кампаній; продажу 
білетів, символіки, атрибутики; засобів, 
одержуваних унаслідок укладення кон-
трактів зі спортсменами і тренерами [20, 
с. 49].

Âèñíîâêè
Узагальнюючи результати проведеного 

дослідження соціально-історичної обумо-
вленості кримінально-правової регламен-
тації заподіяння шкоди життю та здоров’ю 
особи під час заняття спортом, варто зро-
бити такі висновки:

• до основних теорій походження сило-
вих контактних видів спорту відносяться: 
теорія гри; теорія магії, культу; теорія над-
лишкової біологічної енергії; матеріаліс-
тична теорія;

• факти кримінально-правового регу-
лювання заподіяння шкоди життю чи здо-
ров’ю особи під час спортивних заходів у 
історичних джерелах кримінального права 
мають поодинокий характер та здебільшо-
го стосуються змагань-прообразів сучас-
них видів спорту;

• причини існування в наш час видів 
спорту, пов’язаних із високою ймовірніс-
тю заподіяння шкоди життю чи здоров’ю 
особи, можуть бути об’єднані в такі гру-
пи:

1) історико-культурна та міжнародна 
традиція;

2) необхідність зміцнення здоров’я та 
розвитку фізичних здібностей населення;

3) необхідність здобуття окремими ка-
тегоріями осіб захисних бойових навичок;

4) прагнення публіки видовищ і розваг 
як засобу проведення дозвілля;

5) комерційні чинники.
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До актуальних питань досліджуваної 
тематики, що потребують подальшого 
розроблення, варто віднести, зокрема: 
встановлення умов правомірності за-
подіяння шкоди життю та здоров’ю особи 

під час спортивних заходів як в Україні, 
так і зарубіжному законодавстві, а також 
виокремлення чітких правил криміналь-
но-правової кваліфікації їх перевищення 
чи недотримання.
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У статті викладено результати науково-теоретичної про-
блематизації питання щодо особистісного та професійного 
са мовизначення як психологічної основи самореалізації особис-
тості в діяльності. Здійснено тeoрeтичний aнaлiз дocлiджeнь 
у рoзрiзi виcунутoї гiпoтeзи прo тe, щo прoфeciйнe фoрмувaння 
мaйбутньoгo фaхiвця в прoцeci навчання у вузі дeтeрмiнoвaнe cу-
купнicтю йoгo iндивiдуaльнo-пcихoлoгiчних ocoбливocтeй.

В статье изложены результаты научно-теоретической 
проблематизации вопроса личностного и профессионального 
самоопределения как психологической основы самореализации 
личности в деятельности. Осуществлен тeoрeтический aнaлиз 
исследований в разрезе выдвинутой гипoтeзы o том, что прoфec-
сиональное фoрмировaние будущего специалиста в прoцecсе обу-
чения в вузе дeтeрминировaно cовокупностью его индивидуaльнo-
пcихoлoгических ocoбенностей.

In article results of a scientific-theoretical problematization of a 
question of personal and professional self-determination as psycho-
logical basis of self-realization of the personality in activity are stated. 
Theoretical analys of researches on this problem is carried out in 
a cut put forward hypothesis that professional formation of future 
expert in process of higher school training determined by the sum 
of its individual-psychological features making the basis of personal 
potential and conditions of their development.

Ключові слова: особистісне та професійне самовизначення, 
самореалізація особистості, прoфeciйнe фoрмувaння, мaйбутній 
фaхiвець, iндивiдуaльнo-пcихoлoгiчні ocoбливocті.

Особистісне та професійне самовизначення 
як психологічна основа реалізації 

особистості в діяльності

Розділ 5

Актуальні проблеми психології

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Тeoрeтичний aнaлiз дocлiджeнь із зaз-

нaчeнoї прoблeми будe здiйcнeнo в рoзрiзi 
виcунутoї гiпoтeзи прo тe, щo прoфeciй-
нe фoрмувaння мaйбутньoгo фaхiвця в 
прoцeci нaвчaння у вузі дeтeрмiнoвaнe cу-
купнicтю йoгo iндивiдуaльнo-пcихoлoгiч-
них ocoбливocтeй, щo cтановлять ocнoву 
ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу тa умoв їхньoгo 

рoзвитку. Caмe в такому разі мoжливa oп-
тимaльнa пoбудoвa прoцecу прoфeciйнoї 
пiдгoтoвки та йoгo пcихoлoгiчнoгo cуп-
рoвoду.
Поряд із особистісним не менш вaж-

ливим для пeдaгoгiчнoї пcихoлoгiї є пo-
няття прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння, cут-
нicть якoгo − знaхoджeння ocoбиcтicних 
cмиcлiв oбрaнoї, ocвoювaнoї в нaвчaннi 
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aбo вжe викoнувaнoї дiяльнocтi, a тaкoж 
− знaхoджeння cмиcлiв у caмoму прoцeci 
caмoвизнaчeння [1]. При цьому, змicт кoн-
крeтнoї дiяльнocтi зaвжди пoвинeн виз-
нaчaтиcя в кoнтeкcтi вcьoгo життя, iнaкшe 
нe будe caмoвизнaчeння як цiлicнocтi [2]. 
Примiтнo, щo М.O. Бeрдяєв був врaжeний 
думкoю: «Нeхaй я нe знaю ceнcу життя, 
aлe шукaння cмиcлу вжe дaє ceнc життя, 
i я приcвячу cвoє життя цьoму шукaнню 
cмиcлу» [3, c. 74].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У cфeрi пeдaгoгiчнoї пcихoлoгiї дocтaт-

ньo рoзрoблeнi тa oбґрунтoвaнi питaння 
пcихoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння пiдгoтoвки 
cпeцiaлicтiв у рiзних нaпрямaх. Визнa-
чилиcя ocнoвнi нaпрями дocлiджeнь із 
пcихoлoгiї прoфeciйнoгo нaвчaння, дo cлi -
джeнь прoфecioнaлiзму, пcихoлoгiчних 
acпeктiв йoгo змicту та cтaнoвлeння в 
прoцeci навчання у вузі: нoрмaтивнo-мeтo-
дичний (П.Я. Гaльпeрін, В.В. Дaви дoв, 
I.A. Зязюн, Н.I. Пoвʼякeль тa iнші), кo-
мунiкaцiйнo-тeхнiчний (Т.В. Кудрявцeв, 
Ю.Л. Трoфiмoв тa iнші), cтруктурнo-лoгiч-
ний (П.Я. Гaльпeрін, В.I. Зaгвязинcький, 
I.Я. Лeрнeр, Н.Ф. Тaлизiнa, К. Чaрнeцкi), 
cубʼєктний (Ю.М. Зaбрoдiн, Г.C. Кocтюк, 
Н.В. Кузьмiнa, I.П. Мaнoхa, В.A. Пeтрoвcь-
кий тa iнші). У їхнiй ocнoвi − уявлeння прo 
вимoги прoфeciї дo фaхiвця (прoфecioгрa-
ми, мoдeлi, cтaндaрти), вoни рeaлiзу-
ютьcя як шлях звeрху, шлях нaвчaння, a 
нe caмocтiйнoгo oвoлoдiння cтудeнтoм 
прoфeciйнoю дiяльнicтю. У зaрубiжних 
дo   cлiджeннях aкцeнт рoбитьcя нa фoрму-
вaннi eфeктивних пeдaгoгiчних зрaзкiв i 
рoлeй нa ocнoвi бaгaтoфaктoрних мoдeлeй 
прoфeciйнo знaчущих ocoбиcтicних якoc-
тeй (S.McClark, A.McCay, Sh.Deny, S.N. El  -
liot, J.F.Fravers, D.A. Marphy тa iн.). I в тo-
му, i в iншoму випaдкaх пiдгoтoвкa мaй-
бутньoгo фaхiвця ґрунтуєтьcя нa зacвoєн-
нi знaнь, кoнкрeтних умiнь, зрaзкiв, нe-
звaжaючи нa тe, щo рaзoм iз рoзрoбленням 
бaзoвoї пcихoлoгiчнoї мoдeлi людини 
(Ю.М. Зaбрoдiн, C.Д. Мaкcимeнкo тa iнші) 
її aвтoри oбґрунтoвують aктуaльнicть 
фoрмувaння цiлicнoгo пcихoлoгiчнoгo 
вигляду прoфecioнaлa. Тoму зaкoнoмiр-

нo, щo як cиcтeмний пiдcумoк прoфeciй-
нoї пiдгoтoвки бaгaтo aвтoрiв визнaчaють 
прoфeciйну гoтoвнicть фaхiвця i як oдин із 
її нaйвaжливiших аспектів − пcихoлoгiчну 
гoтoвнicть (I.O. Зязюн, Т.В. Кудрявцeв, 
К.К. Плaтoнoв, В.O. Cлacтьoнiн тa iнші). 
Oднaк, цiлicнoгo уявлeння прo cтруктуру 
ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу фaхiвця, шляхи 
та пcихoлoгiчні мeхaнiзми йoгo рoзвитку 
в пeдaгoгiчнiй пcихoлoгiї поки що нeмaє. 
Ocтaннiм чacoм ceрйoзнo пocтaло питaння 
прo рoль духoвнo-мoрaльних якocтeй oco-
биcтocтi у прoфeciйнoму виглядi фaхiв-
ця та oцiнцi рiвня йoгo прoфecioнaлiзму 
(Г.O. Бaлл, I.Д. Бeх, М.Й. Бoришeвcький, 
Б.C. Брaтуcь, В.П. Зiнчeнкo, В.Д. Шaдрiкoв 
тa iнші).
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Cупeрeчнicть мeтoдoлoгiчних пoзицiй, 
тeoрeтичних кoнcтруктiв, пiдхoдiв дo ви-
знaчeння рушiйних cил, пeрioдичнocтi, 
цiлeй, фoрм у пcихoлoгiчнiй нaуцi визнa-
чaє нeoбхiднicть cтвoрeння кoнцeпцiї прo-
фecioнaлiзaцiї пcихoлoгa та дocлiджeн -
ня пcихoлoгiчнoгo змicту цьoгo прoцecу, 
чильне місце в якому посідає процес його 
особистісного та професійного самовизна-
чення.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − здійснити порівняльний 

аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних 
психологів на сутність і зміст особистіс-
ного та професійного самовизначення.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Двa рiвнi в рoзумiннi прoфeciйнoгo 

caмoвизнaчeння виділяє Є.О. Клімов, зок-
рема: гнocтичний (пeрeбудoвa cвiдoмocтi 
та caмocвiдoмocтi людини, щo caмoвиз-
нaчaєтьcя) i прaктичний (рeaльнi змiни 
co цiaльнoгo cтaтуcу людини) [4, c. 62-63]. 
У цьoму звʼязку М.C. Пряжнiкoв фoрму-
лює пaрaдoкc, щo icнує в життi: з oднoгo 
бoку, бaгaтo хтo пoвʼязує caмoвизнaчeння 
ocoбиcтocтi з прoфeciйнoю дiяльнicтю, 
рoбoтoю, aлe з iншoгo бoку, нeяcнo, для 
чoгo ж caмa ця рoбoтa, який її cмиcл? 
Вiдoмo, щo бaгaтo людeй трудитьcя лишe 
для тoгo, щoб нa oдeржувaну зa рoбo-
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ту винaгoрoду рeaлiзoвувaти зoвciм iншi 
cвoї пoтрeби, дaлeкi вiд цiєї прaцi (щocь 
купити, пoдoрoжувaти, cтвoрити мoж-
ливocтi для рeaлiзaцiї cвoїх зaхoплeнь, 
пoзaпрoфecioнaльнoї твoрчocтi тощо). 
Постає питaння прo тe, як дocягти гaрмoнiї 
тoгo, чим людинa займається, i cенсу, який 
вoнa вклaдaє в цe зaняття [5]. Здaтнicть 
ocoбиcтocтi нa кoжнoму eтaпi cвoгo життя 
зaймaтиcя caмe тим, щo cтaнoвить її oco-
биcтicний cмиcл, хaрaктeризує, нa думку 
A. Мacлoу, ocoбиcтicть, якa caмoaктуaлi-
зуєтьcя [6, с. 94-95]. Тому, мoжнa cтвeр-
джувaти, щo прoфecioнaл − цe i є тa oco-
биcтicть, якa caмoaктуaлiзуєтьcя.
Прoфeciйнe caмoвизнaчeння бiльшe 

cпiввiднocитьcя iз caмooрiєтувaнням cту-
дeнтa, щo виcтупaє вжe в рoлi cубʼєктa 
caмoвизнaчeння [4, c. 15-21]. Кaрʼєрa (зa 
Д. Cьюпeрoм) рoзглядaєтьcя як пocлiдoв-
нicть i кoмбiнaцiя рoлeй, якi людинa ви-
кoнує прoтягoм cвoгo життя (нaприклaд, 
рoлi дитини, яка вчитьcя, вiдпoчивaю-
чoгo, прaцiвникa, грoмaдянинa, дружини, 
хaзяїнa будинку, бaтькa). При цьoму, caм 
вибiр прoфeciї рoзглядaєтьcя як пoдiя, 
aлe вiдзнaчaєтьcя, щo вce життя людини 
cклaдaєтьcя з пocтiйних вибoрiв, які чeргу-
ютьcя, i у цьoму розумінні кaрʼєрa близькa 
дo життєвoгo caмoвизнaчeння [7].
Вiдпoвiднo дo пoглядiв Є.I. Гoлoвaхи, 

прoфeciйний вибiр – «цe рiшeння, щo за-
чiпaє лишe нaйближчу життєву пeрcпeкти-
ву шкoлярa», який мoжe бути здiйcнeний 
«як з урaхувaнням, тaк i бeз урaхувaння 
вiддaлeних нacлiдкiв ухвaлeнoгo рiшeння» 
i «в ocтaнньoму випaдку вибiр прoфeciї як 
дocтaтньo кoнкрeтний життєвий плaн нe 
будe oпoceрeдкoвaний вiддaлeними жит-
тєвими цiлями» [8, c. 29].
Прoфeciйнi плaни − цe прoгрaмa дiй нa 

вибiр тa ocвoєння прoфeciї. Прoфeciйнi 
пeрcпeктиви мoжнa рoзглядaти як «цiлic-
ну кaртину мaйбутньoгo у cклaднoму 
cупeрeчливoму взaємoзвʼязку прoгрaмoвa-
них тa oчiкувaних пoдiй, із якими людинa 
пoвʼязує cвoї цiннocтi тa iндивiдуaльний 
cмиcл життя. Цiннicнi oрiєнтaцiї, життєвi 
цiлi та плaни cтaнoвлять ядрo життєвoї 
пeрcпeктиви, бeз якoгo вoнa втрaчaє cвoю 
ocнoвну рeгулятивну функцiю. Життєвi 

цiлi та плaни − цe кiнцeвi та прoмiжнi 
пoдiї пeвнoгo типу. Звiдcи − пoдiєвий пiд-
хiд (життєвi плaни − цe зacoби здiйcнeння 
життєвих цiлeй) [8, c. 29].
Бiльш cклaдним є cпiввiднoшeння пo-

нять «прoфeciйнe caмoвизнaчeння» тa 
«ocoбиcтicнe caмoвизнaчeння». Прoфeciй-
нe caмoвизнaчeння − цe бiльш кoнкрeт-
нe утвoрeння, йoгo прocтiшe oфoрмити 
oфiцiйнo (у виглядi диплoмa, ceртифiкa-
та тощо). Ocoбиcтicнe caмoвизнaчeння 
нaбaгaтo cклaднiшe прeдcтaвити у виглядi 
oфiцiйних зacлуг i дocягнeнь (диплoма 
нa прaвo нaзивaтиcя ocoбиcтicтю нeмає). 
Прoфeciйнe caмoвизнaчeння бiльшe зaлe-
жить вiд cприятливих для цiєї дiяльнocтi 
умoв, a ocoбиcтicнe − вiд caмoї людини 
(чacтo caмe в нecприятливих умoвaх oco-
биcтicть пo-cпрaвжньoму прoявляєтьcя, 
зaгaртoвуєтьcя та рoзвивaєтьcя). Цe мoжe 
бути вiднeceно дo рoзряду пaрaдoкciв, як 
зазнaчaє М.C. Пряжникoв, ocкiльки вихo-
дить, щo лишe у нeвiдпoвiдних, вaжких 
умoвaх мoжнa гoвoрити прo ocoбиcтicнe 
caмoвизнaчeння [5]. Нacпрaвдi, i в cпри-
ятливих умoвaх зaвжди icнує мoжливicть 
виявити ceбe бiльш твoрчo, нiж цe звичaй-
нo рoблять дeякi люди.
Нa думку В.Ф. Сафіна, мoжнa булo б 

тaк рoзмeжувaти влacнe прoфeciйнe, жит-
тєвe тa ocoбиcтicнe caмoвизнaчeння. В oд-
нoму випaдку рoль oпaнoвує особистістю, 
це, скоріше, вiдпoвiдaє cитуaцiї, кoли пeв-
нa соціальна та прoфeciйнa рoль нaклaдaє 
cвiй вiдбитoк нa кoнкрeтну людину. В iн-
шoму випaдку caмa ocoбиcтicть oпaнoвує 
рoллю, викoриcтoвуючи її як iнcтрумeнт 
для пeрeбудoви cвoєї пoвeдiнки в рiз-
них cитуaцiях [9]. Тобто, людинa викo-
риcтoвує рoль лишe як зaciб, i нa пeршe 
мicцe для неї вихoдять питaння, пoвʼязaнi 
з caмим cмиcлoм викoриcтaння цiєї рoлi. У 
нaйцiкaвiших випaдкaх людинa нe прocтo 
oпaнoвує рoллю, a й oтримує мoжливicть 
cтвoрювaти cвoї влacнi рoлi, вихoдячи, тa-
ким чинoм, нa cпрaвжню нeпoвтoрнicть і 
унiкaльнicть.
Як зaзнaчaє В.E. Чуднoвcький, ceнc жит-

тя «мaлeнькoї людини» зa cвoєю якicтю 
та питoмoю вaгoю мoжe пeрeвeршувa-
ти життєвий cмиcл «вeликoгo мacштa-
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бу», a caмa прoблeмa ceнcу життя − цe нe 
cтiльки прoблeмa «мacштaбу» здiйcнeнь, 
cкiльки «уcвiдoмлeння людинoю cвoїх 
мoжливocтeй, пocтaнoвкa рeaльних, a нe 
пoзaхмaрних цiлeй...» [10, c . 24].
Кoнцeптуaльну мoдeль прoфecioгeнe-

зу рeгулятивних кoмпoнeнт миcлeння 
фaхiвця, щo мicтить пʼять cтaдiй, розроби-
ла Н.І. Повякель, зокрема: прoфeciйнoгo 
oрiєнтувaння та нaкoпичeння, прoфeciй-
нoї aдaптaцiї, прoфeciйнoгo cтaнoвлeння, 
прoфeciйнoї унiвeрcaлiзaцiї та cтeрeoти-
пiзaцiї, прoфeciйнoї кoнcтруктивнocтi та 
твoрчoї caмoрeaлiзaцiї i caмoрoзвитку [11].
У клacифiкaцiї cтaдiй рoзвитку прo-

фecioнaлa Є.O. Клiмoв видiляє пoряд з ін-
шими такі:

- oптaцiї − цe cтaдiя пiдгoтoвки дo жит-
тя, прaцi, cвiдoмoгo та вiдпoвiдaльнoгo 
плaнувaння i вибoру прoфeciйнoгo шляху; 
вiдпoвiднo, людинa, яка пeрeбувaє в cи-
туaцiї прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння, нa-
зивaєтьcя oптaнтoм;

- прoфeciйнoї пiдгoтoвки, кoли ocвoю-
ютьcя ocнoвнi цiннicнi тa oпeрaцiйнi 
хaрaктeриcтики oбрaнoї дiяльнocтi;

- рoзвитку прoфecioнaлa, щo хaрaктeри-
зуєтьcя пoдaльшим вхoджeнням людини 
у cиcтeму мiжлюдcьких вiднocин кoнк-
рeтнoї прoфeciйнoї cпiльнocтi та пoдaль-
шим рoзвиткoм уciх eлeмeнтiв cтруктури 
cубʼєктa дiяльнocтi [12].
У ході рoзгляду прoблeми рoзвит-

ку прoфecioнaлa в пiдгoтoвцi вaжливo 
зʼясувати, яким чинoм вiдбувaєтьcя фoр-
мувaння рiзних пcихoлoгiчних cиcтeм 
ocoбиcтocтi cубʼєктa. Так, В.Д. Шaдрiкoв 
прoaнaлiзувaв i видiлив тaкi лiнiї рoзвитку 
cклaдoвих ocoбиcтocтeй у прoфeciйнiй пiд-
гoтoвцi: фoрмувaння мoтивiв дiяльнocтi, 
фoрмувaння мeти дiяльнocтi, фoрмувaння 
прoгрaми дiяльнocтi, фoрмувaння iнфoр-
мaцiйнoї ocнoви дiяльнocтi, фoрмувaн-
ня блoку прийняття рiшeнь, фoрмувaння 
пiдcиcтeми прoфeciйнo вaжливих якocтeй, 
фoрмувaння пcихoлoгiчнoї cтруктури 
прoфeciйнoї дiяльнocтi [14, c. 34-130]. 
У рoзглянутiй мoдeлi мicтитьcя пeвнa 
прoгрaмa пoбудoви цiлicнoгo прoцecу нaв-
чaння та пiдгoтoвки прoфecioнaлa.
У дocлiджeннях видiлeнo низку «пcихo-

лoгiчних прocтoрiв» ocoбиcтicнoгo caмo-
визнaчeння, якi мoжнa пoзнaчити як жит-
тєвi прocтoри, ocкiльки caмoвизнaчeння 
− цe нe лишe i нe cтiльки вибiр прoфeciї, 
cкiльки вибiр уcьoгo життя.

1. Життєвi cцeнaрiї. Рoзглядaючи прo-
блeми пoбудoви людcькoгo життя, E. Бeрн 
видiляє життєвi cцeнaрiї [14], тобто прo-
грaми пocтупaльнoгo рoзвитку, вирoблeнi 
в рaнньoму дитинcтвi пiд впливoм бать-
ків, i визнaчaльну пoвeдiнку iндивiдa у 
вaжливих acпeктaх йoгo життя. Сцeнaрiї 
oхoплюють уce життя людини в пoдрoби-
цях, a cтрaтeгiї рoзглядaютьcя як зaгaльнi 
уявлeння прo людcькe життя.
Нa вiдмiну вiд пoпeрeдникa, М.В. Ро -

зін звeртaє увaгу нa тe, щo нe мoжнa 
пoвʼязувaти пoбудoву життя iз cутo нecвi-
дoмими впливaми. Твoрчi люди, нa йoгo 
думку, будують cвoє життя тaк, нaчeбтo 
«пишуть пoeму». При цьому, пoбудoвa 
життя як пoeми припуcкaє видiлeння та 
рeaлiзaцiю тaких ocнoвних мoмeнтiв: 
oбрaз гeрoя (oбрaз ceбe як гeрoя пoeми); 
cюжeт; трaгeдiйнicть (пeрeживaння, бeз 
яких життя cтaє нeцiкaвим i пoзбaвлeним 
ceнcу); нecпoдiвaнi пoвoрoти [15].
Рoзглядaютьcя й тaкi пoняття як 

«стиль» i «cпociб життя», ocкiльки caмo-
визнaчeння для бaгaтьoх − цe вибiр пeв-
нoгo cпocoбу життя i життєвий cтeрeoтип. 
Cпociб життя − цe кoмплeкcний рoзгляд 
життєдiяльнocтi (нaвчaння, прaця, пoбут, 
грoмaдcькe життя), чacтo пoвʼязaнe з рoз-
глядoм якocтi життя. Cтиль життя − цe тип 
пoвeдiнки людeй, дe aкцeнт рoбитьcя нa 
cубʼєктивнiй i динaмiчнiй cтoрoнi життя 
oкрeмoї людини.

2. Види прoфeciй. Нa cучacнoму пocтрa-
дянcькoму прocтoрi нaйбiльш вiдoмa ти-
пoлoгiя прoфeciй, зaпрoпoнoвaнa Є.O. Клi  -
мoвим, дe як критeрiй виcтупaє вiднoшeн-
ня людини (cубʼєктa прaцi) дo прeдмe-
та прaцi. Уci прoфeciї cпiввiднocятьcя 
з пʼятьмa ocнoвними групaми: людинa-
прирoдa; людинa-тeхнiкa; людинa-люди-
нa, людинa-знaкoвi cиcтeми; людинa-
худoжнiй oбрaз [12]. Так, Л.A. Йoвaйшa 
рoздiляв уci прoфeciї зa пeрeвaжaючими 
прoфeciйними цiннocтями: цiннocтi cпiл-
кувaння, iнтeлeктуaльнa aктивнicть, прaк-
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тикo-тeхнiчнa aктивнicть, худoжня aктив-
нicть, coмaтичнa aктивнicть, мaтeрiaльнa 
(eкoнoмiчнa) aктивнicть [16].
Зa рубeжeм нaйбiльш відомою та по-

пулярною є типoлoгiя Дж. Гoллaндa, зa  -
cнoвaнa нa cпiвcтaвлeннi типiв ocoбиcтocтi 
та прoфeciйнoгo ceрeдoвищa [17]. Видiля-
ють, зокрема, такі ocнoвнi типи: рeaлicтич-
ний, дocлiдницький, coцiaльний, кoнвeн-
цiйний, пiдприємницький, aртиcтичний. 
Пeрeдбaчaєтьcя, щo пeвнoму ocoбиcтicнo-
му типові пoвинeн вiдпoвiдaти cвiй тип 
прoфeciйнoгo ceрeдoвищa, щo й зaбeзпeчує 
бiльш пoвнoцiнну рeaлiзaцiю ocoбиcтocтi 
в дiяльнocтi. Також, E. Шпрaнгeр видiлив 
тaкi цiкaвi для мети нaшoгo дocлiджeн-
ня типи: тeoрeтичнa людинa, eкoнoмiчнa 
людинa, ecтeтична, coцiaльна, пoлiтична, 
рeлiгiйна [18].

3. Життєвe пoлe i чac. Життєвe пoлe 
ocoбиcтocтi, у мeжaх якoгo i рoзгoртaєтьcя 
прoфeciйнe та життєвe caмoвизнaчeння, 
виділяє М.Р. Гінзбург. При цьому, пoлe 
визнaчaєтьcя ним як «cукупнicть iндивi-
дуaльних цiннocтeй, cмиcлiв i прocтoру 
рeaльнoї дiяльнocтi − aктуaльнoї та пoтeн-
цiйнoї, якe oхoплює минулe, cьoгoдeння i 
мaйбутнє» [19, c. 21-22].

Aнaлoгiчнo видiляютьcя пcихoлoгiчнi 
прocтoри для минулoгo та мaйбутньoгo. 
Зoкрeмa минулe, щo icнує як дocвiд, пo 
вeртикaлi (у цiннicнo-cмиcлoвiй плo-
щинi) прeдcтaвлeнo уcтaнoвкaми та вiд-
нocинaми, a в гoризoнтaльнiй плoщинi 
(прocтoрoвo-тимчacoвiй) − дocвiдoм у 
йoгo трaдицiйнoму рoзумiннi [20]. Вiд-
пoвiднo, пcихoлoгiчнe мaйбутнє в цiннic-
нo-cмиcлoвiй плoщинi прeдcтaвлeнo уяв -
нoю прoeкцiєю ceбe в мaйбутнє, a в прo-
cтoрoвo-тимчacoвiй плoщинi − кoнкрeт-
ним плaнувaнням cвoгo життя в чaci, тoб-
тo життєвими та прoфeciйними плaнaми.
Нa ocнoвi цьoгo М.Р. Гiнзбург видiляє 

тaкi типи ocoбиcтicнoгo caмoвизнaчeн-
ня: гaрмoнiйнe; cтaгнуючe; бeзтурбoтнe; 
бeзпeрcпeктивнe; нeгaтивнe; зaхиcнe; 
фaнтaзiйнe; прaгмaтичнe; гeдoнicтичнe; 
зaлeжнe; бeздухoвнe; пacивнe; нeврoтич-
нe; бeздiяльнe; вiдcтрoчeнe [19].
Цiкaву типoлoгiю людeй зaпрoпoнувaв 

Б.C. Брaтуcь, викoриcтaвши для цьoгo тa-

кий критeрiй, як cпociб cтaвлeння дo iнших 
людeй: eзoпoвa людинa; групoцeнтричнa 
людинa; гумaнicтичнa людинa; духoвнa, 
ecхaтoлoгiчнa людинa [21].
У зaрубiжних дocлiджeннях тaкoж зa-

прoпoнoвaно низку цiкaвих клacифiкaцiй 
ocoбиcтocтi, пoвʼязaних iз прoцecoм її 
caмoвизнaчeння та прoфeciйнoгo рoзвит-
ку. Тaк, цiкaву i, нa нaш пoгляд, вaжливу 
типoлoгiю зaпрoпoнувaв E. Фрoмм, ви  -
дiливши двa ocнoвних типи хaрaктeру 
(oрiєнтaцiй) людини: плiдну oрiєнтaцiю 
та нeплiдну. При цьому, caм «хaрaктeр 
− цe вiднocнo cтiйкa фoрмa, щo cлужить 
прoвiдникoм людcькoї eнeргiї в прoцeci 
acимiляцiї та диcимiляцiї; oрiєнтaцiї, зa 
дoпoмoгoю яких iндивiд вcтупaє у вiднo-
cини зi cвiтoм, cтaнoвлять cутнicть її 
хaрaктeру» [22, c. 63].
Типи ocoбиcтocтi з пoгляду caмoвизнa-

чeння нa приклaдi вчeних виділяє Г. Сельє. 
При цьому, він зазнaчaє, щo «iдeaли 
cтвoрюютьcя нe для тoгo, щoб їх дocягa-
ти, a для тoгo, щoб вкaзувaти шлях» [23, 
c. 45].
Подані вaрiaнти прocтoрiв caмoвиз-

нaчeння дають змогу здiйcнювaти oцiнку 
тoгo, якoю людинa хoтiлa б cтaти в прoцeci 
cвoгo нaвчaння, прoфeciйнoї пiдгoтoвки та 
у прoфeciйнiй прaцi, зaрaди чoгo взaгaлi 
вaртo вчитиcя i трудитиcя. Ми ввaжaємo, 
щo в ході вирiшeння зaвдaнь фoрмувaння 
мaйбутньoгo фaхiвця iнфoрмaцiя прo цi 
прocтoри пoвинна викoриcтoвувaтиcя в 
нaвчaльнiй рoбoтi зi cтудeнтaми, нaпри-
клaд, кoгнiтивнoї та цiннicнo-cмиcлoвoї 
пiдгoтoвки.
Цiкaвими та пeрcпeктивними в цьo-

му acпeктi є iдeї та рoзрoбки В. Фрaнклa, 
який зaпрoпoнoувaв мeтoд лoгoтeрaпiї для 
рoзгляду cмиcлoвoї cтoрoни людcькoгo 
життя [24]. Його екзиcтeнцiйнa кoнцeпцiя 
рoзглядaє як cвiй цeнтрaльний cтрижeнь, 
щo утвoрює гoлoвну iдeю, збaгнeння лю-
динoю життєвoгo cмиcлу, духoвнicть, щo 
вoлoдiє iнтeнцiйнicтю i трансцендентніс-
тю, як пoдiєву cутнicть людини, яку, у 
cвoю чeргу, визнaчaє умoвнa cвoбoдa лю-
дини, щo вирaжaєтьcя в прийняттi рiшeнь 
у їхнiй інтенції, i якa тягнe зa coбoю мiру 
вiдпoвiдaльнocтi зa їхнi нacлiдки.
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Cутнicть прoфeciйнoгo та життєвoгo 
caмoвизнaчeння рoзглядaють дeякi aв-
тoри як пoшук cмиcлу в oбрaнiй (ocвoю-
вaнiй aбo вжe викoнувaнiй) дiяльнocтi та 
в уciй cвoїй життєдiяльнocтi у цiлoму, 
a тaкoж пoшук cмиcлу в caмoму прoцeci 
caмoвизнaчeння. Так, мiркуючи прo ceнc 
життя, В.E. Чуднoвcький ввaжaє, щo йoгo 
cутнicть як пcихoлoгiчнoгo фeнoмeна пo-
лягaє в тoму, щo, виникaючи в рeзультaтi 
взaємoдiї зoвнiшньoгo та внутрiшньoгo, 
вiн пoчинaє дiяти як буфeрний мeхaнiзм, 
щo нe дoпуcкaє «як oднoбiчнoгo пiдпoряд-
кувaння людини зoвнiшнiм oбcтaвинaм, 
тaк i cлiпoгo її пiдпoрядкувaння iнcтин-
ктaм i пoтягaм» [10]. Як зaзнaчaє Н.Л. 
Кaр пoвa, ceнc життя − цe тe, щo рoбить 
людину iндивiдуaльнicтю та вiльнoю, 
щo рeaлiзуєтьcя цeй cмиcл чeрeз вoлю дo 
життя, щo нeминучe привoдить людину 
дo cтвoрeння i влacнoгo cпocoбу життя i 
щo caмe cпрaгa життя − гoлoвний, якщo 
нe єдиний, мoтивaцiйний мeхaнiзм вoлi 
дo життя як caмoмoбiлiзaцiї (ocoбливo в 
eкcтрeмaльних cитуaцiях) [25, c. 179-180].
Бiльшicть людeй, зaувaжує М.C. Пряж-

никoв, oбирaють нe cтiльки прoфeciю, 
cкiльки cпociб життя, дe прoфeciя виcтупaє 
як oдин iз зacoбiв, oдин iз шляхiв дo при-
вaбливoгo cпocoбу життя. При цьому, caм 
cпociб життя чacтo пoвʼязуєтьcя з рiвнeм 
життя, a тaкoж із мicцeм людини в cуcпiль-
нiй iєрaрхiї. У пoвcякдeннiй cвiдoмocтi ic-
нує думкa, щo вce-тaки гoлoвним ceнcoм 
людcькoгo життя є «зaрoбляння грoшeй», 
якi й визнaчaють чacтo життєвий уcпiх i 
caм ceнc людcькoгo icнувaння. Однак, і 
тут виникaє питaння: «А caмi грoшi для 
чoгo?..» Грoшi, як i рiзнi пocaди, привiлeї, 
нaгoрoди тa інше, − цe тaкoж лишe кoн-
крeтнi зacoби (cимвoли), щo пoкaзують 
ocoбливe становище людини, цe зacoби 
дoвecти coбi тa iншим знaчущicть влacнoгo 
icнувaння. Причoму, золити це мoжнa нe 
лишe зa дoпoмoгoю грoшeй (нaприклaд, 
вiдoмo чимaлo випaдкiв, кoли нaвiть хa-
пуги-мiльйoнeри рaптoм пoчинaли зaймa-
тиcя щирoю дoбрoдiйнicтю, a тo й вiддa-
вали cвoї кaпiтaли якoму-нeбудь мoнac-
тиреві aбo притулку) [1]. Тaким чинoм, 
мoжнa видiлити щocь бiльш вaжливe, нiж 

грoшi. Цe − почуття влacнoї знaчущocтi. 
Прoблeмa бaгaтьoх людeй пoлягaє в тoму, 
як знaйти cвoє мicцe в cуcпiльнiй cиcтeмi 
(у cуcпiльнiй iєрaрхiї), як зaйняти бiльш 
гiднe мicцe, щo зрeштою зaбeзпeчить 
пoвнoцiннe почуття влacнoї знaчущocтi. 
Ця прoблeмa чacтo визнaчaє життя дужe 
бaгaтьoх людeй i ocoбливo прoявляєтьcя 
в плaнувaннi кaрʼєри, прoфeciйних, жит-
тєвих тa ocoбиcтicних задумах i пeрcпeк-
тивах, ocoбливe мicцe ceрeд яких пociдaє 
прoфeciйнe фoрмувaння пiд чac нaвчaння 
у вузі.
У рeзультaтi aнaлiзу рiзних уявлeнь 

прo прoцec прoфecioнaлiзaцiї, мoжнa 
ви дiлити двa рiзнi пiдхoди дo визнaчeн-
ня йoгo cутнocтi. Пeрший пoвʼязaний із 
рoзвиткoм i caмoрoзвиткoм ocoбиcтocтi, 
a другий − із впиcувaнням людини в ту 
чи iншу cиcтeму прoфeciйнoї дiяльнocтi, 
тобто «oвoлoдiнням», «привлacнeнням» 
цiєї cиcтeми дiяльнocтi. Однак, тим, щo 
oбʼєднує рiзнi пiдхoди дo дocлiджeння 
прoфecioнaлiзaцiї, є пoлoжeння прo взaєм-
ний вплив iндивiдуaльнo-пcихoлoгiчних 
ocoбливocтeй людини та coцioкультур-
нoгo ceрeдoвищa, прo eтaпнicть прoцecу, 
прo зaлeжнicть ocoбoвoгo рoзвитку та 
прoфeciйнoгo cтaнoвлeння.

Âèñíîâêè
Пo cутi, iндивiдуaльнo-ocoбиcтicнi ocoб-

ливocтi фaхiвця, функцioнaльнa cтруктурa 
дiяльнocтi тa oбʼєкт прoфeciйнoї дiяль-
нocтi є прoвiдними в прoцeci гeнeзиcу 
прoфecioнaлiзaцiї cубʼєктa дiяльнocтi, 
i в принципi мoжуть бути викoриcтaнi 
cтocoвнo будь-якoї прoфeciї. Oтжe, гeнeзa 
прoфecioнaлiзaцiї пcихoлoгa як cубʼєктa 
дiяльнocтi нe звoдитьcя дo рoзвитку її 
прeдмeтнo-oпeрaцiйнoї, кoгнiтивнoї та 
кoмунiкaтивнoї cфeр − у виглядi нaкoпи-
чeння знaнь, нaвичoк і вмiнь, a припуcкaє 
фoрмувaння cклaдних пcихiчних cиcтeм 
рeгуляцiї її coцiaльнoї пoвeдiнки. Рoз-
гляд прoфecioнaлiзaцiї як двocтoрoнньoгo 
прoцecу, з oднoгo бoку, вхoджeння люди-
ни у прoфeciйнe ceрeдoвищe, зacвoєння 
нeю прoфeciйнoгo дocвiду, oвoлoдiння 
cтaндaртaми та цiннocтями прoфeciйнoгo 
cпiвтoвaриcтвa, a з іншого − як прoцecу 
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aктивнoї рeaлiзaцiї ceбe, бeзпeрeрвнoгo 
прoфeciйнoгo caмoрoзвитку, дали змогу 

видiлити три нaпрями йoгo дocлiджeння: 
змicтoвнe, динaмiчнe тa iнcтитуцiйнe.
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Статтю присвячено дестабілізуючим факторам впливу на 
розвиток ідентичності у дітей до підліткового віку. Розкри-
то зв’язок між дериваційними умовами та змінами в розвит-
ку ідентичності дітей у їх наслідку на основі аналізу наукових 
джерел. 

Статья посвящена дестабилизирующим факторам влия-
ния на развитие идентичности у детей до подросткового воз-
раста. Раскрыта связь между депривационными условиями и 
изменениями в развитии идентичности детей в их следствии 
на основании анализа научных источников.  

The article is devoted to the destabilizing factors of influence on 
development of identity for children to the teens-age. On the basis 
of analysis of a doctrine sources the connection between derivation 
conditions and changes in development of children’s identity were 
developed.

Ключові слова: ідентифікація, прихильність, деривація, 
дестабілізація, рання сепарація, травма, ізоляційні умови.

Ризики у формуванні ідентичності 
дитини в процесі її вікового розвитку

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Уведення в Україні такої форми заміс-

ної опіки над дитиною, як прийомні сім’ї, 
поставило перед практиками ряд суттєвих 
питань, що потребують наукового осмис-
лення. Прийомні діти, як правило, мають 
низку труднощів, пов’язаних із їхнім пе-
реміщенням, втратами значущих зв’язків, 
відсутністю інформації про кревну роди-
ну, або досвідом проживання в асоціаль-
ній сім’ї, що може створювати ризики для 
формування їхньої ідентичності. Оскільки 
в країні триває реформа системи опіки над 
дітьми та все більше поширюється прак-
тика влаштування дітей у прийомні сім’ї, 
видається актуальним вивчення особли-
востей розвитку некревних дітей, зокрема 
питань формування їх ідентичності в умо-
вах прийомної сім’ї.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Вивченню феномена ідентичності при-

святили свої праці Е. Еріксон, Н. Холланд, 
Д. Марсіа, Х. Ремшмідт, С. Мадді, Б. Ше-
фер, Б. Шледер, Ю. Хабермас, Д. Мід, 
Е. Гоффман, Р. Фогельсон, П. Бергер, 
Т. Лукман, А. Ліпкіна, М. Ярошевський, 
А. Кузмін. Більшість учених визнають ба-

гатоликість і множинність чинників, що 
впливають на його формування. Соціаль-
ні психологи (К.В. Коростеліна, С. Мос-
ковічі, Л.Е. Орбан-Лембрик, Г.У. Солда-
това, Дж. Шрогер, С. Стрікер та інші) виз-
начають соціальну ідентичність як важли-
вий регулятор міжгрупових відносин. У 
вивченні ідентичності набуває значущості 
генетичний підхід (С.Д. Максименко), а 
також структурний (Б.Г. Ананьєв). Незва-
жаючи на широкий обсяг дослідницького 
матеріалу, наукове осмислення процесів 
формування ідентичності у дітей із сиріт-
ським статусом залишається поза увагою 
вчених.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Наразі немає вітчизняних досліджень 

стосовно розвитку ідентичності у прийом-
них дітей, що вказує на актуальність пос-
тановки цієї наукової проблеми та пошуку 
шляхів її вирішення.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз наукових напра-

цювань вітчизняних і зарубіжних учених 
з питань впливу деприваційних і травма-
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тичних факторів на формування та розви-
ток ідентичності дитини та їх поведінкові 
презентації. Завданням дослідження є 
ви значення чинників впливу на розвиток 
ідентичності в умовах втрати батьківсь-
кої опіки та їх наслідків у психологічному 
розвиткові дитини. Методом дослідження 
слугував науковий аналіз літературних 
джерел із питань розвитку ідентичності 
дитини та її порушень унаслідок внутріш-
ніх і зовнішніх несприятливих впливів. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Ідентичність визначається як централь-

не надбання особистості та підґрунтя для 
становлення успішної та гармонійної лю-
дини. Науковці визначають, що результа-
том розвитку ідентичності є особистісні 
новоутворення у сфері самовизначення, 
що стосуються цінностей і цілей життя, мі-
жособистісних взаємин, гендерної та сек-
суальної орієнтації, професії, референтної 
групи, етнічної приналежності, а також 
моральних, релігійних і статево-рольових 
ідеалів [3; 4; 6; 8]. Наскрізним процесом 
становлення ідентичності є усвідомлення 
власного «Я», визначення своєї подібності 
та відмінності від інших людей, що відоб-
ражається в самосвідомості особистості 
та її здатності до самостійності та саморе-
гулюючої поведінки (Е. Еріксон, С.Л. Ру-
бінштейн, Дж. Мід, В.В. Столін). 
В умовах значущого оточення, через 

інтегрування варіативного визначення со-
ціальних ролей (жінка, чоловік, мати, дру-
жина, друг, приятель тощо) відбувається 
процес формування цілісного уявлення 
індивіда про себе, як людину тієї чи ін-
шої статі з певним репертуаром ролей, що 
розвиваються в часі (минулому, теперіш-
ньому та майбутньому: хлопчик – юнак 
– чоловік; дівчинка – юнка − жінка) і ро-
льовому визначенні – син, батько, дядько, 
дід; донька, мати, тітка, баба. Доведено, 
що порушення стабільності щодо первин-
ного кола соціалізації прийомної дитини 
не сприяють формуванню її здорової іден-
тичності та вносять викривлення у форму-
вання подальших соціальних і особистіс-
них уявлень дітей із прийомних сімей [4; 
6]. Науковцями доведено, що депривацій-

ні умови суттєво впливають на розвиток 
дитини, у тому числі на формування її 
ідентичності. Дитина, яка залишилася без 
батьківського піклування, особливо відчу-
ває деприваційні впливи.
У дослідженнях вітчизняних і захід-

них психологів (І.В. Дубровіна, З. Матей-
чек, А.М. Прихожан, А.Н. Толстих, Н.К. 
Асанова, Л.В. Долинської, В.С. Мухіна, 
Н.Ю. Максимова, М.І. Лисіна) подано по-
рівняльну характеристику дітей, які зали-
шилися без батьківського піклування [1; 2; 
4; 6; 7]. Основним чинником, що впливає 
на розвиток дитини, позбавленої можли-
вості виховуватися в сім’ї, є психічна де-
привація, яка виникає внаслідок того, що 
дитина позбавлена можливості задоволь-
нити основні (життєві) психічні потреби 
достатньою мірою та протягом достат-
нього часу. До основних життєвих потреб 
можна віднести потреби в різноплановому 
та розвиваючому оточенні; в емоційних 
зв’язках перш за все з матір’ю, батьком і 
близькими людьми, які повинні їх забез-
печити; наявність затишку для дитини, 
відчуття комфорту, захищеності, довіри, 
постійності та доброзичливості оточуючо-
го середовища, що потім сприяє здатності 
до самореалізації. Психічна депривація 
розрізняється за формами прояву стосов-
но того, яких саме життєво необхідних 
факторів не мала дитина. Діти, позбавлені 
батьківського піклування, можуть одно-
часно переживати кілька видів деприва-
ційних впливів, чим і зумовлюється їхній 
подальший розвиток як у психофізіологіч-
ному, так і особистісному напрямах [3; 5].
Аналіз оглядових публікацій Х. Волфф-

гейм (1958-1959) про стан дітей після пе-
ребування в концентраційних таборах 
по казує, що через 2-3 місяці реабілітації 
діти мали вже здоровий вигляд. Однак, 
у ракурсі вирішення проблем прийомної 
сім’ї, привертає увагу висновок М. Ейн-
суорт про те, що нетривалий депривацій-
ний досвід, який піддається швидкій реа-
білітації без наявних наслідків, не прохо-
дить безслідно та залишає або підвищену 
вразливість, або готовність використати 
захисні компенсаторні механізми, якщо 
виникне будь-яка подібна несприятлива 
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ситуація в житті дитини [14]. Глибину цих 
порушень визначає взаємодія індивіду-
альних особливостей організму дитини та 
несприятливих умов середовища, у якому 
вона перебуває. Саме індивідуальні пере-
думови (стать, вік, конституційні якості, 
психічні властивості), які вносить сама 
дитина в негативну життєву ситуацію, є 
визначальними для особливостей її роз-
витку та ступеня деприваційних уражень: 
від мінімальних до максимально загрозли-
вих для життя та здоров’я.
Дослідження сфери спілкування, прове-

дені В. Мухіною [7], показали, що дитина, 
яка зростає в умовах установи інтерна-
тного типу, не засвоює навичок продук-
тивного спілкування. Науковець звертає 
увагу й на серйозні порушення структури 
самосвідомості дітей-сиріт, результатом 
яких є негативне ставлення до власної 
особистості; неможливість співвіднесення 
себе сьогоднішнього із собою в минулому 
та майбутньому; проблеми статевої іден-
тифікації, які відбиваються в неясному 
та спотвореному уявленні про майбутню 
статеву роль, в ускладненні формування 
статево-рольових еталонів і стереотипів 
поведінки. Реалізація домагань на визнан-
ня реалізується найчастіше через фізичну 
силу в середовищі однолітків, а часом і че-
рез асоціальні форми поведінки.
Приклади впливу ізоляційних умов та 

функціонування образу «Ми» серед дітей, 
які виховуються в закладах, яскраво ілюс-
трують А. Прихожан і Н. Толстих. Під час 
їхнього дослідження діти перебували у 
звичайних обставинах, у своїх кімнатах. 
Через деякий час в інтернаті розпочали ре-
монт, дітей повинні були розподілити по 
різних установах. З’ясувалося, що навіть 
загони, де діти постійно конфліктували, 
стали дружними та вимагали, щоб усіх пе-
реводили кудись тільки разом [2, с. 101]. 
Феномен «Ми» − протилежний фено-

мену ідентифікації, який є початком фор-
мування та розвитку ідентичності. Іден-
тифікація − це феномен ототожнення 
суб’єктом себе із взірцем. Матеріали за-
рубіжної та вітчизняної літератури дають 
змогу розширити тлумачення внутрішніх 
механізмів ідентифікації. Ідентифікація 

− це не лише усвідомлене наслідування 
(М. Форверг), а й копіювання (А. Банду-
ра), засвоєння (Д. Гевіртц), установлення 
відносин (Р. Адамек, Е. Дейгер), уподіб-
нення (М. Герберт, Б. Паригін) [13, с. 91]. 
Ідентифікація означає стимулювання 
специфічного соціально-психологічного 
мислення, пов’язаного з циклами процесів 
ототожнення та відчуження кожним ін-
дивідуальним або груповим «Я» з тими, 
хто поруч. Вона забезпечується також 
формуванням певних взірців, які слугу-
ватимуть референтними зразками та іде-
алами, що виконують завдання контролю 
та порівняння. За рахунок виокремлення і 
моделювання елементів ідентифікаційно-
го процесу відбувається проективне пере-
втілення «Я» і «не-Я» [13].
Механізм формування «Ми-образу» 

пов’язаний із феноменом групової залеж-
ності, завдяки чому виникає те відчуття 
безпеки, захищеності та безумовного при-
йняття, яке дала б дитині родина. В умо-
вах життя без батьківського піклування 
стихійно складається інтернатське «Ми». 
Від чужих вони всі разом готові отримати 
особисту користь. При цьому, усередині 
групи діти можуть жорстоко поводитися 
зі своїми однолітками. Ця позиція фор-
мується через нереалізовану потребу в 
любові й визнанні, через емоційно неста-
більний статус дитини [7, с. 5]. Наявність 
«Ми-образу» є захисним фактором, що 
допомагає дітям вижити в умовах системи 
закладів. Без прийнятних зразків поведін-
ки формується психологічний бар’єр, який 
є однією з причин появи страху та почуття 
невпевненості під час контактування з від-
критим світом.
Ще одним аспектом, на який варто 

звернути увагу, є дослідження російсько-
го професора Н.К. Асанової. При вивчен-
ні психосоціального розвитку немовлят і 
дітей, що виховуються в закладах опіки, 
вона вказує на встановлення твердих меж 
«Я» і через це усвідомлення себе й інших, 
як на аспект здорового психосоціально-
го розвитку індивіда [2]. Це усвідомлен-
ня будується насамперед через реальну 
й ефективну взаємодію, усередині якої й 
може встановлюватися відчуття особистої 
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ідентичності. Маленькі діти і травмовані 
діти в «сирітських» установах не розвива-
ють ефективний контроль меж або тверду 
ідентичність. Дослідник вказує на необ-
хідність обачності в перетині меж просто-
ру дитини для створення благополучних 
факторів у розвиткові ідентичності. Цей 
ефективний контроль над межами має по-
зитивний вплив на розвиток ідентичності, 
що виявляється в сильному почутті при-
належності до того, що є в середині (свій 
внутрішній світ), що надзвичайно важливо 
для ідентифікації як процесу формування 
ідентичності. Це виражається у відчутті 
приналежності «мого місця», або «нашо-
го місця», де є «я» і до чого «я» належу 
та «ми» належимо разом. Діти не можуть 
отримати ідентичність, ідентифікуючись 
із цілим великим виховним інститутом. 
Вони розвивають свою ідентичність через 
безпечне «контейнерування», що містить 
у собі те, що має відношення лише до ма-
ленької частини з цього великого закладу, 
маленької кімнати, свого ігрового куточка 
тощо. Тут же Асанова говорить про фено-
мен «множинної нерозрізненої турботи», 
яка зовсім не сприяє, а навпаки шкодить 
установленню безпечної ідентичності, ос-
кільки ставить перешкоди дитині на шля-
ху ознайомлення з ідентичністю інших, 
таких необхідних для встановлення осо-
бистої ідентичності.
Розвиток дітей, які виховувалися поза 

сім’єю, свідчить не про збочення в розвит-
кові особистості, а про формування при-
нципово інших механізмів її активності, 
які, даючи змогу пристосуватися до життя 
в інтернатній установі, обмежують її вход-
ження в суспільне соціальне оточення [2].
Наслідком є неминучі втрати в житті 

дітей-сиріт, вироблення механізму захис-
ту від душевного болю – байдужості та 
черствості. Дефіцит адекватного спілку-
вання з дорослими та дітьми, що є харак-
терним для вихованців інтернатних уста-
нов, зумовлює розвиток неадекватності в 
побудові моделі подальшого спілкування: 
переважання захисних форм поведінки у 
конфліктних ситуаціях, що проявляється 
в нездатності до конструктивного вирі-
шення проблемних ситуацій, агресивних 

спалахах, прагненні перекласти відпові-
дальність на інших. Відсутність постійної 
значимої фігури та безумовного прийняття 
дорослим дитини, тиск ситуації, необхід-
ність постійно пристосовуватися знижує 
активне ставлення до життя, а отже, ство-
рює умови для підвищення конформізму 
- схильності уникати прийняття самостій-
них рішень, пасивна, пристосовницька 
орієнтація на запропоновані стандарти 
оцінок, поведінки [3].
Численні дослідження Н.В. Тарабріної, 

Л.В. Трубіциної, К. Хорні, Е.Г. Ейдеміллер 
та інших доводять, що в дитячому віці 
саме хронічні психотравмуючі ситуації 
мають найбільш патогенний вплив на роз-
виток особистості дитини, оскільки безпо-
середньо витікають із сімейних відносин 
і тісно пов’язані із взаємодією між дітьми 
та батьками [5; 8; 9].
Один із чинників, що впливають на 

формування ідентичності, − феномен при-
хильності, який є як її необхідною базою, 
так і окремою якісною характеристикою 
особистості. Дослідники поняття «при-
хильність», а саме: Р. Шпіц, Дж. Боулбі, 
М. Ейнсуорт, М. Мейн, В. Фалберг та інші 
− визначають його як тривалий зв’язок 
між двома людьми, що не залежить від їх 
місцезнаходження та є джерелом емоцій-
ної близькості. Прихильність також розви-
вається в декілька стадій і має ті ж індика-
тори, що й ідентичність у ранньому віці. 
Варто підкреслити, що вчені довели не-

гативне значення для подальшого розвит-
ку дитини як довготривалого, так і корот-
котривалого розлучення з матір’ю (Анна 
Фрейд, Rutter, Fahlberg, Bowlby та інші) [14].
Так, Дж. Боулбі стверджує, що рання 

розлука з матір’ю призводить до синдро-
му «афективної тупості». Унаслідок ран-
ньої сепарації у дитини формується актив-
не неприйняття самої себе, нездатність до 
дружби, любові, відсутність спільності, 
подібності з іншими людьми, нехтуван-
ня собою та іншими. Найчастіше все це 
знаходить своє вираження та розрядку в 
агресії, що спрямована на інших людей, 
і проявляється або на зовнішньому рів-
ні (задиркуватість, брутальність, втрата 
самоконтролю, гнів, обурення, агресив-
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на жестикуляція), або на внутрішньому, 
прихованому (озлобленість, недоброзич-
ливість, готовність «дати здачу» в найдо-
шкульніший момент, зірвати зло на будь-
кому).
Тривалі негативні переживання дитини 

через відсутність емоційних контактів із 
близькими дорослими можуть призвес-
ти до негативних наслідків – формуван-
ня комплексів. Один із таких комплексів 
К. Обуховський називає комплексом «По-
пелюшки». Дитина, яка має такий комп-
лекс, відчуває себе гіршою за інших дітей, 
але водночас вірить у якесь диво, у те, що 
одного щасливого дня все зміниться [12].
Відсутність досвіду взаємодії негатив-

но позначається на емоційному, когнітив-
ному та особистісному розвиткові дітей. 
Неповноцінне спілкування з дорослими 
породжує ланцюг деформацій у міру до-
рослішання. У дослідженнях Т.М. Земля-
нухіної та М.І. Лисіної [12], які вивчали 
особливості спілкування у вихованців ін-
тернатних закладів у ранньому віці, пока-
зано, що у дітей, які виховуються без сім’ї, 
пізнавальна активність є набагато ниж-
чою, ніж у їхніх однолітків із сім’ї. З віком 
різниця між двома групами збільшується; 
діти, які виховуються в сім’ї, випереджа-
ють у своєму розвиткові тих, які вихову-
ються в закладах інтернатного типу.
Для того, щоб відстежити ієрархію 

впливу насильства на розвиток ідентич-
ності дитини, необхідно визначити на-
слідки насильства залежно від його виду. 
Зокрема, психологічне насильство нега-
тивно позначається на спроможності ди-
тини довіряти. Вона відчуває тривогу та 
небезпеку. Сфера самосвідомості зазнає 
негативних деформацій, оскільки дитина 
відчуває себе «ніким», отже, формується 
спотворене розуміння того, хто «Я» і яке 
місце займаю в суспільстві. У жертви (ди-
тини) закріплюється почуття даремності, 
нікчемності, непривабливості, неповно-
цінності. Оскільки вона не відчуває себе 
прийнятою, потрібною, на щось здатною, 
майже припиняється розвиток мотива-
ційної сфери, адже відчуття нездатності 
гальмує формування інтересу до навчан-
ня, праці, творчої діяльності тощо. Тому, 

деформації зазнає й пізнавальна сфера ди-
тини, через відсутність стимулювання ін-
тересу до навчання та праці.
Під впливом сексуального насильства 

дитина зазнає психічної травми також на 
рівні емоційної сфери та сфери самосвідо-
мості – виникає депресія та відчуття безна-
дійності. Можливим є вияв недиференцій-
ованості емоційної сфери, відчуття про-
вини та сорому, гнів, лють, некерований 
вибух емоцій узагалі. До того ж, можуть 
мати місце думки про самогубство, особ-
ливо в підлітковому віці. На рівні сфери 
самосвідомості дитина відчуває свою нік-
чемність, бездарність, неприйняття самої 
себе. Усе це гальмує розвиток мотивацій-
ної та пізнавальної сфер дитини, оскільки 
відсутній інтерес не лише до навчання, 
праці, а й до життя в цілому. 
Нехтування спричиняє емоційні пере-

живання самотності, непотрібності, від-
чуження. Оскільки батьки залишають ди-
тину наодинці в її «виховному просторі», 
відповідно не навчають ставити цілі, до-
лати життєві перешкоди. Проте, якщо ін-
терес до навчання в дитини є, але відсутні 
засоби для нього, то у класному колективі 
вона відчуває сором, безпорадність, ком-
плекс неповноцінності. [8]. Отже, у кож-
ному конкретному випадку симптоматика 
дітей, позбавлених батьківської опіки, має 
різні якісні характеристики, що зумовлю-
ються, у першу чергу, причиною самого 
сирітства, наявним індивідуальним резер-
вом дитини, тим, у якому віці вона потра-
пила в сирітський заклад, та особливостя-
ми стрес-фактора, що в ситуації біологіч-
ного сирітства виступає як гострий, а в си-
туації соціального сирітства – хронічний 
чинник. Ці чинники в ситуації соціально-
го сирітства, за відсутності будь-яких ві-
домостей про дитину, можуть утруднити 
проведення та ефективність психологічної 
корекції.
Дослідження засвідчують складність 

аналізу ризиків формування ідентичності, 
які слід проводити паралельно на двох рів-
нях: макрорівні – це соціально-економічні 
чинники, тобто вид сирітства (біологічна 
сирота, дитина, позбавлена батьківсь-
кого піклування, яка проживає в інтер-
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наті тощо) і сімейний статус дитини, що 
втратила батьківську опіку; та мікрорівні 
– небажана вагітність, психотравмуючий 
вплив біологічної сім’ї, жорстоке ставлен-
ня або насильство над дитиною.

Âèñíîâêè
Проведений аналіз наукових джерел за-

свідчив, що вилучення дитини з її середо-
вища, втрата значущих людей, деривацій-
ні впливи, травми, насильство та нехту-
вання потребами розвитку дитини несуть 
ризики щодо формування її ідентичності. 
Глибина негативних наслідків для роз-
витку ідентичності варіюватиметься за-
лежно від: 1) часу перебування дитини в 
несприятливих умовах розвитку (депри-
вація, насилля тощо); 2) досвіду відносин 

дитини з батьками або дорослими, які їх 
заміщували (досвід ранніх відносин із до-
рослими, прихильність, умови вилучення 
чи сепарації від значущих дорослих); 3) 
внутрішніх особистісних характеристик 
(рівень психічного розвитку, поведінкові 
та невротичні розлади, здатність до адап-
тації тощо). Дослідження підтвердило від-
сутність прицільних наукових праць щодо 
розвитку у дітей, які зростають у некрев-
ній родині, їхньої ідентичності та особли-
востей перебігу процесів її формування.
Проаналізовані та виділені в статті чин-

ники деструктивного впливу на формуван-
ня тотожності дитини можуть бути орієн-
тиром для побудови подальших наукових 
досліджень в означеній сфері, зокрема від-
носно дітей із прийомних сімей.
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У статті розглянуто етимологію поняття «безпека» та од-
ного з її аспектів – «психологія безпеки», що вирішує завдання 
інтеграції теоретичних основ дослідницької роботи та осмис-
лення технологій практичної діяльності фахівців стосовно пси-
хологічних характеристик безпеки людини та суспільства.

В статье рассмотрена этимология понятия «безопасность» 
и один из его аспектов – «психология безопасности», которая 
решает задачи интеграции теоретических основ исследователь-
ской работы и осмысления технологий практической деятель-
ности специалистов относительно психологических характерис-
тик безопасности человека и общества. 

The article is dedicated to the concept of security and the etymology 
of one of it aspect − the «psychology of security». In a separate area of 
psychological knowledge psychology job security solves integration of 
theoretical foundations of research and understanding of technology 
practice professionals in the psychological aspect of the safety of man 
and society.

Ключові слова: безпека, психологія безпеки, ризики, загрози, 
небезпеки.

Етимологія та сутність поняття 
«психологія безпеки»

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Життя та діяльність людини протягом 

усієї історії її існування завжди пов’язані 
з різноманітними ризиками, загрозами, 
небезпеками, які у звичайних ситуаціях 
створюють певні труднощі, а в складних 
та екстремальних стають небезпечними та 
загрозливими. Забезпечення безпечного 
життя людини є більш нагальною й акту-
альною проблемою. Якщо забезпечення 
фізичної безпеки людини вивчається дав-
но й ґрунтовно, то інші аспекти (інформа-
ційний, економічний тощо) − порівняно 
недавно. Психологічний компонент без-
пеки завжди враховувався в ході вивчення 
різних площин безпеки, але останнім ча-
сом нагальним є виділення психологічної 
безпеки як самостійного напряму.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Роботи з проблем безпеки мислителів 

минулого (Платон, Аристотель, Цицерон 
і багато інших) та дослідження сучасни-
ків (В.Г. Волович, Г. Силласте, В.А. Мед-
ведєв, Д.Г. Негодов, А.С. Прудников, 
Л.В. Брусніцин, М.В. Грищенко, та інші) 
свідчать про те, що безпека розглядаєть-

ся як захищеність від природних і сус-
пільних катаклізмів, якість такого стану 
життєдіяльності людини, за якого в часі 
не знижується ймовірність досягнення 
головної життєвої мети. Вона сприймаєть-
ся як одна з основоположних цінностей. 
Людська цивілізація найбільш значимим 
орієнтиром свого розвитку вбачала безпе-
ку людини як основу збереження досягну-
того позитиву та можливості подальшого 
самовдосконалення.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Історія людської цивілізації була б не-

можливою без історії життя окремої лю-
дини. Від народження до смерті вона пере-
буває в оточенні різних предметів і явищ, 
що як забезпечують її життєдіяльність, 
так і становлять загрози. Наприклад, вода 
є необхідною для життя людини, але може 
й спричинити її смерть. Вогонь може або 
зігріти, або спалити. Увесь зовнішній світ 
є безпечним або небезпечним залежно від 
розумної міри його використання. 
Людина відповідно до власного розуму 

та життєвого досвіду, як особистого, так 
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і громадського, використовує зовнішній 
світ для своєї життєдіяльності. Вона ви-
живає в зовнішньому середовищі, присто-
совуючись до нього або змінюючи його чи 
місце існування. Вижити людина може в 
умовах, ступінь загроз яких для її життя 
є допустимим, інакше вона гине. Таким 
чином, людина виживає в безпечному для 
неї середовищі, і проблема забезпечення 
безпеки була завжди актуальною як ос-
новна умова виживання.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є розгляд етимології по-

няття «безпека» та одного з його аспектів 
– «психологія безпеки», а також сутність і 
понятійне осмислення безпеки.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ

Спроби тлумачення поняття «безпе-
ка» здійснювались активно. Наприклад, 
В.І. Даль у «Тлумачному словнику живої 
великоросійської мови» трактує це понят-
тя як стан, властивість за прикметником 
«безпечний» і одночасно – дію. Безпечний 
– означає незагрозливий, той, що не може 
заподіяти зла чи шкоди, нешкідливий, 
збережений, вірний, надійний. Безпека 
– це відсутність небезпеки, збереженість, 
надійність. Безпечити (когось) – захища-
ти, забезпечувати відсутність небезпеки. 
Небезпека – стан, властивість за прикмет-
ником «небезпечний». Небезпечний – оз-
начає ненадійний, загрозливий, той, що 
несе шкоду, біду, хворобу, нещастя. Слова 
«небезпека» і «безпека» характеризують 
якість, властивість, стан [1].
Також І.А. Брокгауз та І.А. Ефрон у 

«Енциклопедичному словнику» дають 
пояснення поняттям «небезпека» і «безпе-
ка», що характеризуються різним рівнем 
небезпеки, безпека досягається усуненням 
небезпеки. У граничному абсолютному 
значенні слова «безпека» розуміється стан 
із повною відсутністю небезпеки [2].
Мовознавець С.І. Ожегов у «Словнику 

російської мови» дає визначення спорід-
неним поняттям: «безпека» – це стан, за 
якого не загрожує небезпека кому-небудь 
або чому-небудь, а «безпечний» – не за-
грозливий небезпекою [3].

У тлумаченнях захист від небезпеки 
розуміється як силова функція, захищати 
– означає обороняти, закривати, загород-
жувати що-небудь; це річ, предмет, яви-
ще, що приховують, охороняють, огород-
жують когось або щось.
Багато сучасних уявлень про сутність 

безпеки та механізм її забезпечення беруть 
свій початок у глибокій давнині. У міфах 
народів Європи, Азії та Америки в тій чи 
іншій формі можна знайти роздуми про 
золотий вік людства, коли всюди панував 
мир. Принцип неспричинення зла в діях, 
тобто принцип ахімса отримав величезне 
значення в буддійській філософії. В індій-
ській історико-філософській традиції пра-
витель Магадхи з династії Маурʼїв Ашока 
(268-232 рр. до н.е.), прийнявши буддизм, 
розглядав принцип ахімса як національну 
чесноту, відмовився від завоювань із вико-
ристанням зброї, проголосив підкорення 
світу любов’ю [4]. Це був один із перших 
рецептів наближення до безпечного світу 
в історії гуманізму.
Історія розвитку соціально-економічної 

думки свідчить про те, що понятійне ос-
мислення безпеки розпочалося ще в дав-
нину. Так, в античній філософії розроб-
лялася проблема взаємозв’язку безпеки з 
господарськими та політичними відноси-
нами, робилася спроба розкрити її роль у 
суспільному житті. Безпека трактувалася 
як захист держави та її громадян від за-
гроз, які зазвичай пов’язували з проявом 
недоброзичливості та злої волі надпри-
родних сил.
Однак, Демокрит розумів безпеку як 

можливість пристосування людини до 
умов життя та виживання у звʼязку з цим 
найбільш пристосованих істот. Саме так, 
на його думку, виникла людина, а причи-
ною об’єднання людей і створення сус-
пільства була «потреба», тобто необхід-
ність підвищення ступеня захисту кожно-
го [5].
Демокрит розглядав безпеку як не-

від’ємний атрибут держави, головним 
завданням якого є забезпечення спільних 
інтересів вільних громадян. Висловлюю-
чи погляди рабовласницької демократії, 
філософ писав: «Бідність у демократії на-
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стільки ж переваж ніша, так званого, бла-
гополуччя громадян при царях, наскільки, 
свобода краще рабства» [5]. Гарантом без-
пеки суспільства та його громадян Демок-
рит вважав державу та говорив, що допоки 
зберігається держава − усе ціле, а загине 
вона − з нею разом загине все. У звʼязку з 
цим він вимагав суворо карати людей, які 
порушують закони держави, і закликав не 
звільняти від заслуженого покарання тих, 
хто повинен бути покараний.
Ідею звʼязку безпеки з політичними від-

носинами в епоху розквіту античної філо-
софії розвинули інші мислителі. Платон у 
соціально-філософських міркуваннях про 
суспільний устрій говорив про систему 
безпеки, напрями діяльності із забезпе-
чення військової безпеки, про соціально-
політичний механізм, створюваний для 
цієї мети. Державу, що ототожнюється 
суспільством, і людину Платон розглядав 
як дві симетричні та взаємодіючі систе-
ми, тому безпека держави включає без-
пеку суспільства. У людини виділяються 
три головні частини (тіло, душа, розум), 
у людській душі три початки (жадання, 
запал, розсудливість), суспільство поді-
ляється на три соціальні групи: працівни-
ків (виробників), воїнів (варту) і прави-
телів (філософів). «Ми, – писав Платон, 
– уподібнили упорядковану державу тілу, 
страждання і здоров’я якого залежить від 
стану його частин» [6]. За Платоном, сут-
ність безпеки – це запобігання шкоди. Це 
поняття у нього асоціюється з такими по-
няттями, як: «допомога», «рятування», що 
видно з його визначень: «допомога – пере-
шкода для існуючого або можливого зла», 
«рятувати – оберігати когось від шкоди» 
[6].
Не менш вагомий внесок у розвиток 

уявлень про безпеку зробив Аристотель. 
Свої погляди на безпеку суспільства він 
будує через образ політизованої культу-
ри. Філософ до найважливіших елемен-
тів системи безпеки ідеальної держави 
відносив розумні розміри території та 
конфігурацію її кордонів. Він визнавав 
необхідність спеціальних соціальних інс-
титутів для виконання загальнозначущого 
соціального завдання – захисту держави, 

її громадян, підкреслюючи, що вони по-
винні бути тільки засобом забезпечення 
миру. Згідно з Аристотелем, держава є 
вищою формою спілкування між людьми. 
Вона виникає тільки тоді, коли створюєть-
ся спілкування заради благого життя між 
окремими родинами та родами, заради 
забезпечення їх безпеки та благополуччя. 
Тому людина за своєю природою – істота 
політична (державна). І якщо хто-небудь у 
силу своєї природи, а не в силу випадко-
вих обставин, живе поза державою, той є 
або вищим людини, або недорозвиненим у 
моральному відношенні. Будь-хто стає до-
сконалим громадянином тільки в рамках 
держави, яка дає змогу розраховувати на 
особисту свободу та безпеку Розміркову-
ючи про найкращий державний лад, Арис-
тотель центром своїх думок щодо способів 
управління суспільними справами робить 
критерій безпеки громадян – особистість, 
її розвиток [7].
У Марка Туллія Цицерона можна знай-

ти обґрунтування необхідності безпеки. 
Він стверджував, що з появою власності 
на землю виникла й необхідність її охо-
рони, забезпечення безпеки її власників, а 
в цілому – потреба в системі забезпечен-
ня безпеки держави. Він ставив забезпе-
чення безпеки на перший ряд практичної 
діяльності, вище теорії. Філософ писав: 
«Пізнання і споглядання природи були б у 
якомусь відношенні неповними та тільки 
розпочатими, якби за ними не просліду-
вала дія. Дія ця буває найбільш видною в 
охороні інтересів людей; вона, таким чи-
ном, має пряме відношення до людського 
суспільства, тому її треба ставити вище 
пізнання» [8].
Таким чином, еволюція наукових уяв-

лень про безпеку в античній філософії про-
тікала у двох основних напрямах. По-пер-
ше, безпека розглядалася в тісному звʼязку 
з господарськими відносинами, основою 
яких був поділ праці стосовно рабовласни-
цького ладу. По-друге, вона трактувалася 
в контексті становлення політичних від-
носин і соціальних установ, покликаних 
забезпечити безпеку громадян і держави 
в цілому. Своє логічне завершення ці ідеї 
отримали в епоху еллінізму, де були оста-
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точно визначені та зафіксовані політико-
правові засади концепції безпеки.
Про це ж висловлювався Гай Юлій Це-

зар. Він вважав державу публічно-право-
вою спільністю, якою керують обрані. Їх 
безпека обов’язково повинна забезпечува-
тися системою – збройною силою [9].
Римські філософи та вчені-юристи вва-

жали, що безпека може реалізовуватися 
лише за допомогою права. Останнє повин-
но офіційно закріплюватися в законодав-
чому порядку, завдяки якому регламенту-
ються всі соціально-економічні відносини 
в суспільстві.
Релігійно-загострені уявлення про без-

пеку склалися у Фоми Аквінського, серед-
ньовічного філософа. За його тверджен-
ням, благо держави – вище блага окремо 
взятої людини і гарантується Божествен-
ною волею. Страждання держави призво-
дять до страждань її громадян. Аквінський 
вважав, що ретельне виконання людиною 
обов’язків, установлених Богом, є гаран-
тією загальної безпеки [9].
Звертався до проблеми безпеки й чесь-

кий мислитель-гуманіст Ян Амос Ко-
менський. У своїй роботі «Загальна рада 
про виправлення людських справ» він 
писав: «…метою людського суспільства є 
загальний мир і безпека», − і далі: «...слід 
закріпити все, що може будь-яким чином 
порушити спокій людства, поставити під 
загрозу, підірвати або зруйнувати ланки 
суспільної або особистої безпеки» [9]. 
Іммануїл Кант збагатив підходи до за-

безпечення безпеки. У своїх роботах він 
писав про подолання людських вад і їх 
негативних наслідків, необхідності обме-
ження окремої волі людей, підпорядку-
ванні їх дисципліні громадянського сус-
пільства, законам держави, які покликані 
захищати безпеку людей і самої держави. 
Система безпеки, у баченні Канта, пере-
дбачає необхідність законодавчих і вико-
навчих механізмів, виділення внутрішньої 
та зовнішньої безпеки держави та грома-
дянського суспільства, взаємозалежність 
національної безпеки кожної країни з без-
пекою міжнародної спільноти, міжнарод-
ною безпекою [10].
Небезпека і безпека є взаємозалежними 

сторонами, що перебувають у динамічній 
взаємодії. Оскільки безпека опосередко-
вується небезпекою, вона за своїм змістом 
завжди є предметною та конкретною, вона 
не може бути абстрактною. У контексті 
небезпеки та безпеки людина розглядає 
державу, суспільство, особистість, права, 
інтереси тощо. Об’єктивна необхідність 
збереження якісної визначеності важли-
вих з точки зору людини матеріальних 
та ідеальних об’єктів спонукає її не тіль-
ки розглядати їх безпеку (державну, сус-
пільну, особисту), а й здійснювати певну 
діяльність з її забезпечення [11, с. 169].
У відчутті людини власної безпеки ба-

гато як об’єктивних, так і суб’єктивних 
факторів, якісь загрози та небезпеки лю-
дина прораховує, а наближення якихось 
відчуває. За тисячоліття мозок розробив 
складні механізми, щоб долати небезпеки. 
Розуміння того, як мозок працює і в яких 
випадках дає збій, є істотною умовою ро-
зуміння відчуття безпеки. Коли людина 
приймає рішення діяти певним чином, то 
враховує ступінь ризику наслідків. Психо-
логія вивчає сприйняття ризику, намагаю-
чись з’ясувати, коли людина перебільшує 
небезпеку ризиків і коли надає їй меншо-
го, ніж варто було б, значення. При цьому, 
мається на увазі, що абсолютної безпеки 
не існує, і за забезпечення певного ступе-
ня безпеки людина розплачується часом, 
зручностями, можливостями, свободою 
тощо.
Досвід у забезпеченні безпеки існуван-

ня людина передається з покоління в по-
коління, як у вигляді усної народної твор-
чості, народного епосу, так і за допомогою 
літературних джерел. На побутовому рівні 
цей досвід безцінний, він акумулює в собі 
мудрість старших поколінь, але без нау-
кового підходу залишається сирим емпі-
ричним матеріалом, доступним невеликій 
групі людей і ступінь її достовірності є 
дуже спірним.
У психології категорія безпеки активно 

досліджується з середини XX ст., перш за 
все в роботах психологів гуманістичної 
орієнтації (А. Маслову, Е. Фромм, К. Хор-
ні). Посилення гуманістичного начала оз-
начив підвищений інтерес до індивідуаль-
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ності людини та визнання пріоритетних 
напрямів сучасної психологічної науки. 
Вивчення психологічної безпеки особис-
тості розглядається не лише як дослід-
ження суб’єктивних її переживань, най-
важливішим є врахування різноманітних 
систем, у яких людині доводиться діяти. 
Поняття психологічної безпеки починає 

вивчатися щодо професійної діяльністю 
людей у предметній сфері наприкінці 70-х 
– початку 80-х рр. у звʼязку з інтенсивним 
розвитком промислової соціальної психо-
логії. 
Психологія безпеки сформувалася на 

перетині дисциплін: загальної та соціаль-
ної психології, психології та психофізіоло-
гії праці, педагогічної психології, психо-
логії розвитку, психотерапії, екстремаль-
ної психології, екологічної психології, а 
також загальної теорії безпеки, соціології, 
психіатрії, медицини тощо (І.О. Баєва, 
В.В. Ковров, В.В. Рубцов, Н.Т. Оганесян, 
С.Д. Дерябо, Г.А. Ковальов, В.А. Ясвін, 
В.П. Лебедєва, В.І. Панов, В.А. Орлов, 
В.І. Слободчиков, Т.Г. Івашина та інші). 
Усвідомлення значущості теоретико-

практичного розроблення питань безпеки 
знайшло відображення в психології праці 
(І. Балінт, М. Мурані, С.А. Єлісєєв, Г.Т. Бе-
реговий, М.А. Котик, В.П. Третьяков, С.В. 
Саричев, В.М. Попов), психології спорту 
(А.Д. Ганюшкін, Н.П. Казаченко, Ю.В. Бан-
  ківський, Р.М. Загайнов), соціальної пси-
хології (О.Я. Анцупов, А.І. Сичилов, 
Н.В. Гришина, Б.І. Хасан, В.Г. Зазикін), 
педагогічної психології (Л.І. Шершньов, 
І.А. Баєва, В.А. Дмитрієвський, В.Н. Мош -
кін, А.В. Мусатова, Д.С. Синіцин), юри-
дичної психології (В.В. Авдєєв, В.В. Анд-
рєєв, А.В. Буданов, І.І. Бондаревський, 
В.С. Новиков), військової психології 
(А.В. Відповідачів, І. Панарін) та інших 
галузях психології.
Питання, пов’язані з аналізом психоло-

гічної безпеки, вивчалися спеціалістами в 
контексті інформаційної та організаційної 
безпеки (Г.В. Грачов, В.Є. Лепський, Т.С. 
Кабаченко). Психологічна безпека визна-
чається як засіб захисту від деструктивних 
культів і тоталітарних сект (Е.Н. Волков). 
У дослідженнях розглядаються соціаль-

но-психологічні аспекти безпеки, в основі 
яких − конфліктологічний підхід (А.Н. Су-
хов).
Незважаючи на те, що навіть етимо-

логічно безпека містить у собі негативне 
визначення, вона є не просто заперечення 
небезпеки, а має стверджуючий характер 
[11, с. 170]. Психологія безпеки вивчає 
соціопсихологічні явища та процеси, що 
виникають у ситуації небезпеки.
Предметом психології безпеки є психо-

логічна безпека особистості та соціального 
середовища. Об’єктом психології безпеки, 
як і будь-якої іншої галузі психологічної 
науки, є психічна реальність, особливості 
визначення якої як об’єкта досліджен-
ня обумовлені характером задоволення 
потреби в безпеці, станом захищеності 
психіки від зовнішніх і внутрішніх загроз, 
а також характером взаємодії людини з 
соціальним середовищем. Таким чином, 
об’єктом психології безпеки є психоло-
гічні характеристики людини, соціальної 
групи, суспільства як субʼєктів безпеки. 
Структуру психології безпеки розгляда-

ють у двох аспектах: психологічна безпека 
середовища та психологічна безпека осо-
би. Психологічна безпека є інтегративною 
категорією, оскільки її розглядають із де-
кількох площин: як процес, стан, характе-
ристики особистості; а також на декількох 
рівнях: на рівні суспільства, локального 
середовища мешкання, особистості.
На думку І.О. Баєвої, існують два голо-

вних системоутворюючих види безпеки 
– фізична та психологічна, а всі інші на-
низуються на них як на стрижень. Тому 
є можливість розділяти суб’єктивні й 
обʼєктивні причини та фактори, що спри-
яють або перешкоджають збереженню 
безпеки людини та навколишнього її фі-
зичного та соціального середовища [12]. 
Критеріями психологічної безпеки є:

• референтна значимість середовища 
(відображена в позитивному ставленні до 
неї);

• задоволеність міжособистісним спіл-
куванням;

• захищеність від психологічного на-
сильства.
Як окрема галузь психологічного знан-
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ня психологія безпеки вирішує завдання 
інтеграції теоретичних основ дослідни-
цької роботи та осмислення технологій 
практичної діяльності фахівців у аспекті 
психологічних характеристик безпеки лю-
дини та суспільства.

Âèñíîâêè
У контексті небезпеки та безпеки лю-

дина розглядає державу, суспільство, осо-
бистість, права, інтереси тощо. Об’єктивна 
необхідність збереження якісної визначе-

ності важливих з точки зору людини ма-
теріальних та ідеальних об’єктів спонукає 
її не тільки розглядати їх безпеку (держав-
ну, суспільну, особисту), але й здійснюва-
ти певну діяльність з її забезпечення.
Психологічна безпека є інтегративною 

категорією, оскільки її розглядають з де-
кількох площин: у якості процесу, в якості 
стану, в якості характеристик особистості; 
а також на декількох рівнях: на рівні сус-
пільства, на рівні локального середовища 
мешкання, на рівні особистості.
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В статье представлены некоторые размышления автора по 
поводу «экзистенциальной позиции» коуча в его помощи разви-
тию когнитивного мышления клиента, а также его содействия 
клиенту в поиске аутентичного бытия и возможности само-
трансцендирования.
У статті подано деякі роздуми автора з приводу «екзистен-

ціальної позиції» коуча в його допомозі розвиткові когнітивного 
мислення клієнта, а також його сприяння клієнтові в пошуку ав-
тентичного буття та можливості самотрансцендування.

This article presents some of the author’s reflections on the «exis-
tential position» in his coaching development aid cognitive thinking 
client, and his assistance to the client in the search for authentic exis-
tence and the possibility of self-transcendence.

Ключевые слова: экзистенциальный коучинг, рефлексивное 
мышление, осознанность, вера.

Практическая философия повседневной 
жизни: опыт проведения 

экзистенциального коучинга 

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Общая перспектива работы в экзистен-

циальном коучинге строится на допуще-
нии о том, что трудности человека связа-
ны с его картиной мира. В зависимости 
от того, как человек отвечает себе на воп-
росы «что есть мир?», «каково мое место 
в мире?», «что/кто есть «я в мире?», он в 
большей или меньшей мере сталкивает-
ся с теми или иными проблемами или их 
создает. Экзистенция, способность экзис-
тировать, является, таким образом, пред-
посылкой продуктивности и благополу-
чия человека – как понятие, прежде всего, 
характеризующее и его мировоззрение, 
и его душевное благополучие, которые, 
в свою очередь, человек укрепляет как 
рассудочно-рациональными способами, 
так и верой, как способом осознавания и 
сохранения ритма жизни, наполнения ее 
качеством равновесия стабильности и из-
менчивости.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé
Коучинг, как известно, отличается сво-

ей функцией от психотерапии [3; 4; 5]. Это 
также не пастырское вспомоществование, 

опирающееся на религиозное мировос-
приятие [2; 9; 10]. Философия экзистен-
циализма может выступить глубинным 
основанием практического мышления, 
обеспечивающего коучу надежные и эф-
фективные инструменты в его профес-
сиональной деятельности [1; 7; 8].
Согласно европейской традиции фило-

софии, состояние, в котором «случается» 
мысль, называют трансцендированием [8]. 
Поскольку саму мысль помыслить не-
возможно, то философы имеют дело с 
этим состоянием. Трансцендирование мы 
можем ухватить только актом сознания, 
на уровне рефлексивного высказывания о 
том, что содержится в трансцендировании, 
на уровне рефлексивного дублирования 
проявления некой силы (в виде мысли). 
Исходя из того, что трансцендирование 
есть, а трансцендентного нет (поскольку 
человек не имеет возможности «выйти из 
себя», иметь некое место вне себя), то все, 
что мы делаем как философы, – это обра-
щаемся к сознанию как материалу, из ко-
торого строятся действительные или ис-
тинные понятия о вещах внешнего мира. 
Анализ сознания есть инструмент философ-
ствования и то, с чем он работает [1; 2; 9; 10].
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Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû
Для того, чтобы экзистенциальный ко-

учинг стал эффективной практикой, его 
философские идеи необходимо привести 
в форму рабочих средств практики. Его 
инструментальную базу необходимо на-
полнить психологическим содержанием 
тех или иных философских идей. Прак-
тикующие коучи нуждаются в эпистемо-
логических картах, позволяющих им со-
единить теорию и практику [2; 3]. Чтобы 
«делать то, что они думают» о мире, прак-
тикующим экзистенциальную позицию 
коучам необходимо каждый раз решать 
задачу экзистирования, то есть навигации 
между чувством бытия и структурами со-
знания, в которых это чувство может быть 
выражено или описано.

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Цель статьи − предложить практикую-

щим психологам и коучам некоторые те-
оретические обоснования возникающих в 
практике коучинга моментов понимания 
происходящего с экзистенциальной пози-
ции. Как состояния присутствия (или бы-
тийствования), такие моменты отражают 
стремление коуча не только участвовать в 
освоении клиентом своих когнитивых ре-
сурсов, но и поощрять его к трансценден-
ции как поиску возможностей открытия 
потенций своей аутентичности.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ
Как способ содействия развитию лич-

ности коучинг также направлен на разви-
тие когнитивных (умственных) способ-
ностей человека. Развитие навыков мыш-
ления позволяет строить новые планы и 
осуществлять их практически, обеспечи-
вая индивидууму качество восприятия и 
направление действий. Содействовать раз-
витию умственных способностей − в свою 
очередь, помочь человеку в открытии и 
использовании им достаточной мотивации 
к этому, которая может быть сформирова-
на в полной мере в процессе переживания 
и переосмысления личностных измерений 
его опыта, на пути самоосознания, в труде 

обретения самости. Коуч помогает своему 
клиенту приобрести максимум возмож-
ностей для развития – на всех уровнях 
сознания, от качества действий до духов-
ного производства. И тот орган, который 
в коучинге обретает свою силу – это реф-
лексивное мышление. Иными словами, 
сознание нашего клиента есть то, с чем 
мы работаем и философски (рефлексивное 
сознание), и психологически (репрезента-
тивное сознание, перцептивное сознание). 
В качестве мета-модели тех психологичес-
ких проблем, которые приносит в коучинг 
клиент, модель рефлексивного мышления 
предоставляет коучу крупномасштабную 
карту для понимания источников и меха-
низмов этих проблем. Подобные карты 
позволяют коучу обращаться с историей и 
глубинными механизмами тех трудностей, 
с которыми клиент хочет справиться. Эти 
механизмы часто отражают экзистенци-
альные аспекты жизни, описать, измерить 
которые невозможно, если оставаться в 
психологической парадигме.
Философствование служит мостом 

между повседневными заботами и ми-
ровоззрением человека. Философия, как 
мета-методология коучинга, предоставля-
ет коучу максимально общие фреймы для 
понимания клиента и построения процесса 
содействия ему. Философская карта коуча 
дает ему более широкую картину того, с 
чем он имеет дело, говоря о той или иной 
проблеме человека. Эта карта связывает 
переживания человека – в конкретной и 
наполненной чувственной тканью форме 
– с пониманием их неизбежности и необ-
ходимости для жизнедеятельности, бы-
тия. Именно философия начинается с при-
нятия того факта, что мир, в котором мы 
живем, нам не принадлежит. И, одновре-
менно, нам необходимо его знать, чтобы 
чувствовать себя в нем комфортно. Фило-
софия отвечает на оба вопроса и является, 
тем самым, необходимым современному 
человеку ресурсом. Тем, что утверждает: 
человек способен найти свои собственные 
ответы на эти вопросы и жить с правдой, 
истиной. Эта мысль достойна искреннего 
восхищения в нашу эпоху отсутствия у че-
ловека высших форм поддержки…
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Практически, идея оправдания нашего 
существования как человека, отличная от 
идеи христианского спасения и приемлемая 
для современного атеистичного сознания, 
заключается в простой формуле большей 
осознанности. Согласно этой идее, наши 
проблемы есть пространство, образуемое 
нашим сознанием или осознанностью. 
Проблема, стоящая за всеми другими про-
блемами, это сужение сознания. Само по 
себе решение проблемы качества жизни − 
это присутствие в сознании. Осознанность 
в своем чистом виде предоставляет кон-
текст, в котором происходит весь опыт, но 
впоследствии преодолевает его границы. 
Она предоставляет объединяющее основа-
ние для различных диапазонов и уровней 
человеческого опыта. Когда осознанность 
полностью бодрствует и имеет полную 
ясность, она пробуждает и высвобождает 
новые возможности. Все техники, которые 
мы используем в коучинге, предполагают 
некоторое освобождение и пробуждение 
сознания. Когда эти техники фреймирова-
ны философскими идеями, они способны 
направить внимание (и коуча, и клиента) 
к тем уровням опыта, переживания, кото-
рые открывают новые перспективы и поз-
воляют далее строить рабочие пространс-
тва для более тонкого, репрезентативного 
поиска решений.
Одна из ключевых предпосылок коу-

чинга: коммуникация и взаимодействие 
суть системные процессы. Люди не могут 
не влиять друг на друга. Каждый элемент 
нашего поведения, переживания или мыс-
ли влияет на нас. А также – на других лю-
дей и на те системы, частью которых мы 
являемся. Поэтому, степень открытости 
поступающей к нам информации, а также 
богатство наших ответов на нее, опреде-
ляют качество наших действий. Для того, 
чтобы стать достаточно чувствительными 
(посредством наших органов чувств) к пос-
ланиям мира, нам необходимы хорошие 
ментальные органы, позволяющие ориен-
тироваться в сложности поступающей ин-
формации. Такие органы мы можем в себе 
развить практикой философствования.
Так, философское понятие рефлексии, 

как инструмент для анализа дублирования 

сознанием (в виде мысли) того, на что на-
правлено в данный момент времени вни-
мание, находит свое отражение в модели 
«Общего Поля», которое используется в 
НЛП. Согласно этой модели, мы обраща-
емся к тому, что предлагает нам клиент, 
как игре, разворачивающейся в его созна-
нии. Самые общие элементы этой модели, 
создающие многообразие всевозможных 
вариантов проявления психических сил 
человека, − это Я, Другой и Внешняя цель 
в мире, или Направленность жизни.
Сознание коуча, организованное дан-

ными философскими построениями, мож-
но описать в терминах пространственного 
мышления. Коуч видит ситуацию клиента, 
как пространство взаимодействия сил, со-
здающих многообразие переплетений и 
структур психики, которые в самом общем 
виде можно себе представить в трехмер-
ном пространстве. С этой идеи коуч начи-
нает свою работу понимания клиента. «На 
чем, в большей степени, сфокусирован 
клиент – на себе самом, своих отношениях 
с другими людьми, на своей цели?» Коуч 
использует средства анализа, способные 
дать ответ и на более специфические воп-
росы: «Что именно происходит в текущий 
момент? Как человек ищет и реализует 
в поведении (мыслях, эмоциях) свои ре-
шения, которые составляют сам процесс 
игры жизни?»
Карта коуча, таким образом, организо-

вана философскими идеями о положении 
дел своего клиента: его внутренней игрой, 
которую он ведет с самим собой в процес-
се поиска путей получить желаемое. Эта 
игра, как феномен сознания, требует от 
человека достаточной ловкости обраще-
ния со своими мыслями, чувствами, физи-
ческим состоянием. И в этом ему нужна 
помощь коуча. Коуч становится на время 
и участником, и свидетелем, и помощни-
ком своего клиента в его игре ума. Он как 
бы наблюдает за теми маневрами, которые 
его клиент предпринимает в своем стрем-
лении выиграть, выносит своими вопроса-
ми и комментариями новые элементы на 
игровое поле, помогая клиенту ориенти-
роваться в открывающихся конфигураци-
ях взаимодействующих между собой сил 
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и размышлять о возможностях его наибо-
лее эффективных действий.
Организуя подобным образом свое 

восприятие и понимание слов и действий 
клиента, коуч настраивается на то, чтобы 
отмечать противоречия и неконгруент-
ности в опыте клиента. При этом, коуч 
исходит из базовой предпосылки, что кли-
ент хочет и может реализовать свою игру 
максимально выгодным и эффективным 
для себя способом. Коуч, таким образом, 
занимает позицию наблюдения за теми 
действиями, которые предпринимает его 
клиент, построив в своем сознании наибо-
лее общий взгляд на этот процесс. Из этой 
точки коуч способен прокомментировать 
те элементы игры его клиента, которые 
создают ей реальные трудности, ведут к 
напряжениям и проблемам.
Эти наблюдения есть тот материал, ко-

торый коуч находит в опыте клиента ин-
терактивными взаимодействиями с ним. 
Каждая интеракция коуч/клиент требует 
от коуча конкретной модели, в которую 
тот хочет поместить отсутствующий пока 
элемент, тот кусочек реального положе-
ния вещей в жизни человека, помогающий 
увидеть что-то новое и необходимое для 
лучшего ответа в данный момент игры.
Каждому из нас хочется иметь ответ 

на вопрос «Где я нахожусь в данный мо-
мент моей жизни? Нахожусь ли я на своем 
Пути?» Поскольку наше текущее осозна-
вание предоставляет множество данных о 
происходящем с нами, для фокусировки 
внимания и концентрации усилий нуж-
ны ключи для ориентирования в текущем 
состоянии сознания, карта поля сознания 
– в каком бы виде она ни была. На что 
– внутри и вовне − нам нужно ориентиро-
ваться, чтобы ответить «Куда мне следует 
двигаться? В каком направлении я могу 
двигаться?» Следуя за метафорой игро-
вого поля, это вопросы а) о координатах 
ворот, лунки, в которые следует посылать 
мяч и б) реальной возможности этого − 
внутренних репрезентаций того и друго-
го, взаимосвязанном их переживании. Мы 
спрашиваем себя: «Нахожусь ли я в том 
месте поля, где мне открыта возможность 
моего лучшего удара»?

Что нас заставляет задавать себе эти 
вопросы? То, прежде всего, что мы хотим 
иметь ощущение своего мяча − качества 
наших действий в данный момент време-
ни. Это нечто, происходящее с нами и, в 
то же время, – делаемое нами. Психологи 
давно разъяснили нам, что знание куда 
мы гоним мяч вносит силу и ясность в это 
ощущение. Нами движет желание достичь 
цель. Без цели внутри нас вопрос о качес-
тве наших действий не имеет смысла. Для 
понимания текущего положения дел нам 
нужна перспектива как необходимый его 
элемент. В каждый момент наше внима-
ние может быть настроено на восприятие 
данного нам как поиск сигнала для своего 
ответа − согласно правилам игры. И мы 
массу внимания уделяем подготовке свое-
го удара, манипуляции с мячом, технике 
и платим за это тем, что перестаем быть 
открыты полю. Иное положение вещей, 
когда мы способны воспринимать данное 
нам как безусловную возможность удара, 
который сам знает цель; удара, который 
способен заставить цель себя найти. Или, 
иначе, различать данное нам вовне в коор-
динатах внутренних. Воспринимать свою 
субъективность как данность большего, 
чем внешние вещи, качества, ценности. 
Навигация в субъективном может стать 
лучшим ответом в текущей ситуации. С 
тем – и уже гораздо менее значительным 
– фактором, как техническое исполнение 
удара.
Мы хотим открыться полю целиком, 

полностью. Это состояние уникально тем, 
что мы посылаем мяч каким-то особым 
способом – он находит свою мишень сам. 
То есть, мы не бьем по мячу, реализуя свой 
технический арсенал, но заставляем его 
двигаться силой «поле − цель». Как иметь 
цель своей игры, содержащую и коорди-
наты лунки или ворот? Как удерживать 
это направление открытостью полю игры? 
Что нужно минимально предпринять, если 
ответ на первый вопрос затягивается?
Целевая функция любой работы с созна-

нием − это его открытость (полю, жизни, 
миру). Открывающееся поле − это то про-
странство, которое мы создаем как живые 
существа. Это поле огромно − тем, что в 
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нем мы различаем и свое прошлое, и свое 
будущее. И оно непосредственно связано 
с текущим моментом – со всеми элемента-
ми его проблемного пространства. Точка 
открытости − это гармония макро- и мик-
рокосмосов [2].
Менторинг обозначает содействие дру-

гому человеку в развитии его индивиду-
ального мастерства. Внимание ментора 
сфокусировано не столько на самих по 
себе знаниях, сколько на эффективности 
их практического применения в процессе 
овладения той или иной деятельностью: 
ментор помогает найти и укрепить моти-
вацию к этой работе. Он предоставляет 
своему клиенту качественную обратную 
связь относительно его ценностей и убеж-
дений, помогая ему открыть в себе те 
глубины, из которых тот мог бы черпать 
свое вдохновение, упорство, трудолюбие 
для их совершенствования. То есть, те ис-
точники развития, без которых невозмож-
но собственное мастерство. Ценностный 
уровень советов и наставлений ментора 
способствует развитию способностей и 
умений его клиента.
Ценности – это принципы, качества или 

объекты, которые по своей сути ценны или 
желаемы. То есть, это внутренняя, субъек-
тивная стоимость тех вещей, которые нас 
окружают в мире. Мы что-то приближаем 
к себе, беря из него внутреннюю силу. Как 
внутренние ориентиры наших отношений 
с людьми, ситуациями, целями и задачами 
ценности приходят в движение в нас, как 
только мы обращаемся в мыслях к чему-
либо. Как уровень нашей затронутости 
миром они показывают нам степень жела-
емости явлений, действий, вещей. Задача 
ментора − наводить резкость и приводить 
человека к ясности в отношении событий 
жизни. Чтобы помочь человеку различить 
ценности − успеха, признания, достоинс-
тва, уважения − нужно их привести в дейс-
твие. Это значит − напомнить себе правила 
различения вещей по степени их важности 
для себя – свои убеждения.
Чтобы подключить неиспользуемые 

пока человеком его внутренние силы, 
направить их на рост компетентности, 
мастерства, ментор обращает внимание 

своего клиента на те правила, которыми 
тот руководствуется в своей жизни. Ког-
да человек видит все грани происходяще-
го, расставляет нужные в данный момент 
жизни акценты, он обретает ясность. Зна-
чение той или иной ситуации кристал-
лизуется системой убеждений (правила-
ми жизни и успеха, в частности) и через 
смысл происходящего становится силой 
личности. Чтобы помочь своему клиенту 
увидеть суть вещей, ментору требуется 
особое качество отношений с ним, его вы-
сокое доверие.
Ментор помогает человеку ответить на 

вопрос, почему тот выбирает данный путь; 
учит его опираться на свои убеждения в 
сложных обстоятельствах, защищать свое 
мнение или выбор. Тем самым помогает 
человеку обрести собственную позицию 
в жизни, свои мысли и чувства относи-
тельно избранного дела, труда. Обретая 
собственную жизненную позицию, чело-
век способен не только к ее защите, но и 
к возможности рассмотрения изменений в 
своем мировоззрении и миропонимании.
Жизненную позицию любого человека 

можно измерить теми усилиями, которые 
тот готов включить, вложить в дело, если 
ситуация требует либо активизации ума, 
либо конкретных действий. Ментор помо-
гает своему клиенту определить степень 
его крепости, личной силы: сколько внут-
ренних ресурсов тот способен реализовать 
для достижения своих целей?
Суть веры – в возможности находить 

смыслы происходящего без ограничений, 
присущих умственным процессам позна-
ния. Так, смысл нашего существования 
связан с потребностью познания себя. Нам 
мало знать о себе, какие мы, мало само-
познания. Мы хотим большего − самопо-
нимания, в основе которого не знания, а 
смыслы. Ответы на вопросы «Почему этот 
человек мне не нравится?» или «Зачем я 
так поступил?» самодостаточны сами по 
себе. Понять себя как целое − это поверить 
в себя, открыть в себе источник безуслов-
ного доверия себе − и психологии созна-
ния как механизму своей продуктивности, 
и жизнетворчеству как их источнику.
Нам нужно открыть в себе этот ис-
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точник обновления отношений с собой, 
людьми, деятельностью, своей жизнью 
в целом. Когда источник пробужден, мы 
способны в каждый отдельный момент 
иметь ясность своей жизненной ситуации: 
как у нас обстоят дела с собой, другими, 
направлением развития, с духом. Что для 
этого нужно? − собрать ключевые аспек-
ты бытия в одном фокусе осознавания, 
построить его голографическую картину. 
Тогда мы можем использовать все ресур-
сы ума, телесной и душевной энергии, а 
также духовной связи с Большим Разумом 
для достижения желаемых целей.
Как эффект взаимосвязанности и урав-

новешенности отношений с собой и на-
правлением своего роста, доверие себе 
открывает перспективы развития нас как 
личностей. Мы способны как к познанию 
нового в себе и окружающем, так и к дейс-
твенному воплощению наших возможнос-
тей. Гармония того, чем человек уже овла-
дел, и всего, что еще только хочет освоить, 
требует связи двух аспектов действенного 
познания:
а) аутентичности или самости;
б) продуктивности как степени дейст-

венности потенциала «я», практических 
действий индивида в направлении само-
реализации.
Безусловное доверие текущему момен-

ту и себе требует устойчивого равновесия 
сил, поддерживающих эти уровни бытия. 
Оба аспекта поддерживаются духом и во-
лей, причем и то и другое должно быть в 
достаточном количестве и качестве. Оба 
аспекта сущностно открыты; мы посто-
янно вносим в них что-то новое, поэтому 
они в постоянной изменчивости. Поэтому, 
условием качества жизни современного 
человека становится мастерство сохра-
нения и изменения. Это также искусство 
поддержания равновесия в этих областях. 
Источник и эффект соединения в одном 
фокусе этих условий жизни мы и обозна-
чаем понятием вера.
Нам нужна искусность (мастерство) 

различать те вещи, которые надо сохра-
нить и которые надо изменить. Причем, в 
соответственное для каждого из сохраняе-
мых или изменяемых аспектов время. Это 

нам необходимо, чтобы не только иметь 
дело с уже существующим, но и создавать 
новое. Для подобной искусности (и мас-
терства) жить нам нужно особое отноше-
ние к жизни − доверие текущему моменту. 
Как ключевой аспект искусства жить, это 
отношение позволяет нам сохранить ритм 
жизни в отношении таких полярностей со-
знания, как «пробуждение − исполнение». 
Осознанное поддержание такого ритма 
представляет собой отражение индивиду-
альной жизнью процесса эволюции мира, 
в котором мы живем как люди. Когда 
наши собственные достижения в своей че-
ловечности соответствуют изменениям и 
обновлениям цивилизации.
С такой верой мы вписываемся в общий 

Ритм Вселенной и получаем собственные 
результаты, которые нас делают полно-
ценными, − в собственных глазах, глазах 
других людей, общем поле нашей жизни. 
То есть вера − это способ осознавания, с 
помощью которого мы поддерживаем со-
хранение ритма жизни и который мы спо-
собны воспитать в себе сами и, тем самым, 
наполнить свою жизнь качеством равно-
весия стабильности и изменчивости. Это 
не подарок судьбы и не заслуга, оправ-
данная получением желаемого, а аспект 
жизнетворчества − искусства и мастерства 
жить.
Мы можем предложить миру нечто цен-

ное для него и получить от него одобрение 
этого, благую весть. Оба эти аспекта веры 
мы должны взять на себя: и создавать, и 
измерять ценность созданного нами. Из-
мерение своих благих дел мы можем осу-
ществлять, не прибегая к мистическим 
учениям, понятиям религиозного миро-
восприятия или конструкциям эзотери-
ческого опыта. Дух стал видимым нами: 
в сознании современного человека появи-
лись новые конструкты его прочитывания. 
И они должны быть нами развиты в доста-
точной степени, чтобы мы могли доверять 
себе, оценивая свои вклады не только 
механикой души, но и выходя за рамки 
«психе» и обращаясь к экзистенциальным 
подходам самопонимания. На этом наши 
возможности исчерпываются, поскольку 
всегда остается «что-то еще» нам не под-
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властное. Закон неопределенности остает-
ся главным, как внешний по отношению к 
доступному человеческим возможностям 
мастерству.
И хотя мы часто свое отношение к 

проблемам выражаем словами «собрать 
волю», в действительности, нам нужно 
собирать веру. Воля, как одна из состав-
ляющих эффективности, появляется сама 
собой, если мы доверяем себе. Это суть 
экзистенциального коучинга, который 
разворачивается в составе таких его эле-
ментов, как устремленность к цели; обмен 
ресурсами с другими людьми в заданной 
временем жизни ситуации; духовная по-
зиция «Я» и гибкость самопроявлений в 
ходе реализации проекта жизни.
Действительно, без проактивности мы 

не имеем оправдания ценности жизни, 
благодарности за нее. Время жизни из-
меряется устремленностью к большей 
самореализации и созданию чего-либо 
ценного. Имея свою цель, мы, тем не ме-
нее, можем испытывать трудности в ее до-
стижении, если не видим ее важности для 
других людей. Действительно значимую 
цель мы в состоянии достигнуть лишь пу-
тем сотрудничества. Поэтому необходимо 
быть внимательными к тем способам, ко-
торыми и другие люди двигаются к своим 
целям, чтобы соединять свои и их ресурсы 
в один фокус внимания и использовать в 
организации своей деятельности.
Также важно вовремя вносить своими 

действиями что-то новое в постоянно ме-
няющуюся ситуацию. Ведь поток жизни 
не ждет нашей готовности к действию, ко-
торое бы полностью отвечало имеющимся 
у нас в данный момент умственным моде-
лям и представлениям. Нам необходимо 
быть готовыми постоянно эксперимен-
тировать с обстоятельствами, успевать 
осуществить большее из того, что нужно, 
и подчас иметь в себе силу уступить об-

стоятельствам, быстро сориентироваться 
в новизне ситуации, полностью включить-
ся во взаимодействие с новыми аспектами 
происходящего.
Нам, наконец, необходима точка опоры 

вне актуального в данный момент про-
екта − профессионального или нет. Нам 
нужна сила зоны ближайшего развития, с 
которой мы способны обозревать и свои 
планы, и самих себя. Нам нужно место в 
мире, занимая которое, можно обозревать 
свои «концепции я» и, неким тонким и не-
выразимым словами образом, обновлять 
источники нашей заботы о себе, влиять 
на репертуар своих жизненных ролей. В 
согласованности и синхроничности этих 
четырех аспектов жизнедеятельности и 
скрыты ресурсы продуктивности и само-
сти. А эффектом и особым ключом про-
цесса согласования и интеграции этих ас-
пектов является Вера.
Âûâîäû
Философия жизни современного чело-

века − это философия повседневных тайн 
существования человеком. Условием ка-
чества жизни становится мастерство со-
хранения и изменения. Это также искус-
ство поддержания равновесия в данных 
областях. Духовная область веры близка 
к хайдеггеровскому бытию как искусству 
жить, как мастерство осознавания баланса 
«понимание/действие», дополненные кра-
сотой, эстетическим отношением к жизни. 
И тогда вера становится источником связи 
«мастерство/красота», как катализатор са-
момастерства и проводник духа, соединя-
ющий нас с Красотой Жизни.
Экзистенциальный коучинг разворачи-

вается в составе элементов: устремлен-
ность к цели; обмен ресурсами с другими 
людьми в заданной временем жизни си-
туации; духовная позиция «Я» и гибкость 
самопроявлений в ходе реализации проек-
та жизни.
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У статті визначено та розкрито специфіку соціально-психо-
логічної допомоги дітям, які зазнали впливу несприятливих умов 
соціалізації. Зазначена специфіка полягає у здійсненні процесу со-
ціально-психологічної реабілітації дітей двома шляхами, які повин-
ні бути інтегрованими, комплексними, а не ізольованими один від 
одного: психолого-педагогічна реабілітація внутрішнього просто-
ру дитини; соціально-психологічна робота із зовнішнім простором 
дитини.

В статье определена и раскрыта специфика социально-психо-
логической помощи детям, которые попали в неблагоприятные ус-
ловия социализации. Указанная специфика предполагает осущест-
вление процесса социально-психологической реабилитации детей 
двумя путями, которые должны быть интегрированными, комп-
лексными, а не изолированными друг от друга: психолого-педагоги-
ческая реабилитация внутреннего пространства ребенка; социаль-
но-психологическая работа с внешним пространством ребенка.

The article defines and investigates peculiarities of social-psycho-
logical assistance to children who undergone unfavorable conditions of 
socialization. This specifics envisages social-psychological rehabilita-
tion of children in two ways, which have to be integrated and compre-
hensive, rather than isolated. These two ways are psychological-peda-
gogical rehabilitation of child’s inner world and social-psychological 
work with external environment of a child.

Ключові слова: несприятливі умови соціалізації, соціально-пси-
хологічна допомога, інтегрований і комплексний підхід, оцінка пот-
реб дитини та сім’ї, індивідуальне планування роботи з дитиною 
та сім’єю.

Специфіка соціально-психологічної 
допомоги дітям, які зазнали впливу 

несприятливих умов соціалізації

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Соціально-економічна нестабільність в 

Україні значно впливає на соціальне, емо-
ційне та психологічне благополуччя лю-
дини. Процес руйнування сімейних цін-
ностей, порушення дитячо-батьківських 
відносин, насильство щодо дітей – усе це 
є складними життєвими обставинами, що 
створюють несприятливі умови соціаліза-
ції для формування, розвитку та станов-
лення особистості дитини.
Складні життєві обставини – це обстави-

ни, що об’єктивно порушують нормальну 
життєдіяльність особи, наслідки яких вона 
не може подолати самостійно (зневажливе 
ставлення та негативні відносини в сім’ї, 
насильство щодо дітей, безпритульність, 
інвалідність, самотність тощо). До склад-

них життєвих обставин також відносять 
погіршення матеріально-побутових умов, 
поступове зубожіння, втрата роботи, що 
викликає у людей почуття незахищеності, 
страху перед завтрашнім днем. Усе, що 
призводить до наростання напруження в 
сім’ї, негативно позначається на вихован-
ні та соціалізації дітей. Отже, складними 
життєвими обставинами можна назвати 
такі несприятливі для людини події, коли 
їй особливо важко і коли вона об’єктивно 
потребує сторонньої допомоги, у тому 
числі з боку найближчого оточення, де-
ржави, суспільства, громади тощо.
На підставі емпіричного досліджен-

ня, проведеного нами у 2004 - 2007 рр. 
з дітьми молодшого шкільного віку (6 
– 11 років), які зазнали впливу несприят-
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ливих умов соціалізації та перебували в 
установах соціального захисту (притулку 
для дітей, центрах соціально-психологіч-
ної реабілітації), було з’ясовано, що під 
впливом несприятливих умов соціалізації 
дітей найбільшого ураження зазнає емо-
ційна сфера, потім гальмується пізнаваль-
на активність, деформується мотиваційна 
сфера, образ-Я та сфера міжособистісної 
взаємодії. Емоції впливають на пере-
біг різних психічних процесів, таких як: 
сприймання, пам’ять, уява, мислення − 
та зумовлюють формування певних рис 
характеру. Зокрема, виявлено певні зако-
номірності зв’язку емоційних станів з ін-
телектуальними процесами: стан радості, 
захоплення сприяє успішному виконанню 
пізнавальних завдань, тоді як негативні 
емоції гальмують їх виконання. Тобто, 
позитивний емоційний стан забезпечує 
сприятливі передумови для пізнавально-
го розвитку, особливо дітей молодшого 
шкільного віку, оскільки в цьому віці нав-
чання та пізнання навколишньої дійсності 
є провідною діяльністю, яка рухає розви-
ток дитини. Проте на психічний розвиток 
значний вплив має со ціальне середовище 
дитини (її родина) та особливості вихов-
них впливів, які значною мірою визна-
чають коло пізнавальних інтересів дити-
ни, її обізнаність і рівень сформованості 
пізнавальних процесів.
Аналіз структури державних інститу-

цій соціального захисту дітей засвідчує 
наявність в Україні соціальної підтрим-
ки дітей, які опинилися в несприятливих 
умовах соціалізації. Проте сфери їх від-
повідальності не конкретизовані, мають 
поверховий зміст або ж дублюють одна 
одну. Також відсутня спільна координація 
дій усіх суб’єктів системи соціального за-
хисту дітей зазначеної категорії. Соціальні 
інститути державного рівня, які працюють 
у сфері захисту прав дітей (притулок, цен-
три соціально-психологічної реабілітації) 
не мають програм реабілітації. Незначна 
кількість реабілітаційних центрів функ-
ціонують на рівні самоорганізації та не 
мають програм реабілітації. 
На сучасному етапі практична діяль-

ність притулків і центрів соціально-пси-

хологічної реабілітації спрямована, пере-
важно, на особистість дитини, надання їй 
психологічної допомоги. Водночас прак-
тично нівелюється напрям соціально-пси-
хологічної роботи з батьками чи іншими 
дорослими, які їх замінюють, тобто тим 
найближчим оточенням, яке безпосеред-
ньо впливає на процес соціалізації дитини 
та є основоположною ресурсною складо-
вою в процесі надання їй допомоги. 
Відповідно, на сьогодні в Україні со-

ціальна робота з дітьми та сім’ями, які 
опинилися в складних життєвих обстави-
нах, не конкретизована та, як правило, має 
спонтанний, неузгоджений і оцінюючий 
характер. Зокрема, прикладами роботи з 
сім’ями є ситуації, коли батьків виклика-
ють до школи, соромлячи за їх власну неа-
декватну поведінку або ж неадекватну по-
ведінку їхніх дітей; викликають до служби 
у справах дітей, пояснюючи неприпус-
тимість неправильної поведінки щодо 
дитини. При цьому, ігнорується фактор 
конкретизованої, змістовної та система-
тичної допомоги сім’ї задля благополуччя 
дитини. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Вплив негативного досвіду на станов-

лення особистості дитини в умовах небла-
гополуччя вивчали К. Роджерс, К. Хорні, 
Н. Мак-Вільямс, Н.Ю. Максимова та інші 
[1; 3; 5; 6]. Вони вважають, що вплив не-
сприятливого соціального оточення нега-
тивно позначається на фізичному, психіч-
ному, емоційному стані дітей, особливо 
підлітків. Доведено, що діти, які відчували 
на собі жорстокість і насильство, підсвідо-
мо прагнуть відтворювати свій життєвий 
досвід у дорослому житті, оскільки не зна-
ють іншої моделі поведінки. Віддаленими 
наслідками насильства є схильність до 
уза лежненостей: алкоголізм, адиктивна, 
де віантна, делінквентна й асоціальна пове-
дінка (Т.Я. Сафонова, С.О. Бєлічева, Н.К. 
Аса нова, Н.Ю. Максимова, О.В. Пчелін-
цева). На думку вітчизняних і зарубіжних 
дослідників, унаслідок складних життєвих 
обставин у дітей відбувається викривлен-
ня вікових новоутворень, спостерігаються 
емоційна нестійкість, надмірна імпульсив-
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ність, домінування примітивних потреб, 
невміння та небажання визначати життєві 
цілі, спотворена система уявлень про май-
бутнє або взагалі відсутні бачення та віра 
в майбутнє.
Концепції соціально-психологічної до-

помоги дітям, які опинились у несприят-
ливих умовах соціалізації, розкривають 
такі вчені: Л.С. Алексєєва, О.І. Бондарчук, 
І.В. Дубровіна, З.І. Кісарчук, Т.Я. Сафо-
нова, Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, 
М.І. Пірен, В.В. Клименко, В.В. Моска-
ленко, Н.М. Платонова, Ю.П. Платонов, 
А.Й. Кап ська, О.В. Безпалько, Г.М. Лак-
тіонова, І.Д. Звєрєва, Ж.В. Петрочко, 
З.П. Кияниця, Н.Ю. Максимова, Р.В. Ов-
чарова, Дж. Райкус, Р. Хьюз, К. Роджерс, 
К. Хорні, Н. Мак-Вільямс та інші. [3; 4; 6; 
7; 9; 10; 13]. 
Однією з ключових технологій у роботі 

з дітьми, які опинились у несприятливих 
умовах соціалізації, є концептуальна мо-
дель оцінки потреб дитини, описана О.В. 
Безпалько, І.Д. Звєрєвою, Ж.В. Петрочко, 
З.П. Кияницею. Оцінка потреб дитини та 
сім’ї – це дії зі збору, обробки, система-
тизації, узагальнення та порівняння даних 
розвитку дитини, батьківського потенціа-
лу щодо задоволення її потреб, стану со-
ціального середовища сім’ї з метою виз-
начення оптимальної стратегії втручання 
й необхідних послуг дитині та сім’ї для 
подолання складних життєвих обставин 
[4, с. 115; 9; 10]. Якісно проведена оцінка 
потреб дає більш повну інформацію для 
визначення цілей і завдань щодо роботи 
з дитиною, розроблення індивідуального 
плану роботи з дитиною та сім’єю, аналізу 
результатів впливу.
Отже, зазначені концепції характери-

зують переважно психічний стан дітей, 
індикатори, що допомагають виявляти 
причини неблагополуччя, та надання про-
фесійної психологічної допомоги. Водно-
час, недостатньо розкритим залишається 
комплексний підхід щодо соціально-пси-
хологічної роботи як з дитиною, так і з її 
найближчим оточенням – сім’єю. Це, у 
свою чергу, спричиняє нерозуміння серед 
фахівців-практиків доцільності, важли-
вості та ефективності такого підходу.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Незважаючи на різноманіття існуючих, 

теоретично та практично обґрунтованих 
концепцій соціально-психологічної до-
помоги дітям, які зазнали впливу неспри-
ятливих умов соціалізації, на сьогодні 
в Україні система соціального захисту 
дітей потребує доопрацювання на рівні 
визначення та розкриття специфіки соці-
ально-психологічної допомоги дітям цієї 
категорії для практичних психологів, со-
ціальних педагогів/соціальних працівни-
ків і персоналу в цілому. У подальшому 
такий підхід повинен стати передумовою 
для розроблення методології роботи цен-
трів соціально-психологічної реабілітації 
дітей, оскільки відсутня єдина, комплек-
сна система допомоги дітям, які зазнали 
впливу несприятливих умов соціалізації, 
що враховувала б специфіку соціальної 
ситуації розвитку та психологічних особ-
ливостей, порушень розвитку дітей.
При цьому, відсутність єдиної та ефек-

тивної реабілітаційної системи соціально-
го захисту дітей, які зазнали впливу не-
сприятливих умов соціалізації, не забезпе-
чує їх реабілітацію та подальшу соціальну 
адаптацію.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є визначення та розкриття 

специфіки надання соціально-психологіч-
ної допомоги дітям, які зазнали впливу не-
сприятливих умов соціалізації. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Вплив соціального середовища на фор-

мування особистості здійснюється лише 
в тому випадку і тією мірою, якою осо-
бистість у результаті активного ставлення 
до соціального середовища сама здатна 
взяти його як орієнтир у своїй життєдіяль-
ності. У такому разі правомірно говорити 
про співвідношення провідного впливу 
соціального середовища та конкретного 
ставлення до нього особистості. Проте, 
усе залежить від вікових особливостей 
людини, оскільки дитина ще не здатна до 
усвідомленого вибору провідного впливу 
середовища. Разом з цим, дія механізму 
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соціалізації, як неусвідомленого процесу 
ототожнення дитини з дорослими, приз-
водить до засвоєння та відтворення зраз-
ків поведінки дорослих як позитивного, 
так і негативного змісту. Тому доцільно 
говорити про особливості та відмінності 
соціалізації дітей від соціалізації дорос-
лих. Дослідник Г. Брем одним із перших 
виокремив вищезазначені відмінності, а 
саме [12]:

• соціалізація дорослих виявляється 
головним чином у зміні внутрішньої по-
ведінки, тоді як дитяча соціалізація кори-
гує базові ціннісні орієнтації;

• дорослі можуть оцінювати норми, а 
діти здатні тільки засвоювати їх;

• соціалізація дорослих передбачає не-
однозначне розуміння добра і зла, водно-
час соціалізація в дитинстві будується на 
повному підкоренні дорослим і строгому 
виконанні правил;

• соціалізація дорослих спрямована на 
те, щоб допомогти людині оволодіти пев-
ними навичками, а соціалізація дітей фор-
мує, головним чином, мотивацію їхньої 
поведінки.
Таким чином, на соціалізацію індивіда 

впливає ряд факторів, які вимагають від 
дитини певної поведінки та активності. 
Особливе значення для соціального роз-
витку дітей має процес формування їх 
ціннісних орієнтацій, які відображають 
внутрішню основу відношень до різно-
манітних цінностей матеріального, мо-
рального та духовного порядку. Ціннісні 
орієнтації виявляються в ідеалах, переко-
наннях, інтересах та інших проявах осо-
бистості та є регулятором поведінки дітей. 
У процесі соціалізації дитина збагачується 
суспільним досвідом та індивідуалізуєть-
ся, тобто стає особистістю, набуває мож-
ливість і здатність бути не лише об’єктом, 
а й суб’єктом соціальних впливів. У цьому 
процесі особливе значення має соціальна 
ситуація розвитку дитини, що визначаєть-
ся як специфічна для кожного віку, пев-
ним чином організована система відносин 
дитини з навколишнім світом (за визна-
ченням Л.С. Виготського). 
Причини сімейного неблагополуччя, 

через які діти потрапляють до закладів 

соціального захисту, як правило, не можна 
пояснити дією одного фактора, оскільки в 
їх основу покладено комплекс соціально-
економічних, медичних і психологічних 
факторів [1]. Діти потрапляють до при-
тулків і центрів соціально-психологічної 
реабілітації, коли їхні батьки тимчасо-
во або постійно перестають виконувати 
свої батьківські обов’язки або коли їх 
поводження спричиняє загрозу життю та 
здоров’ю дитини. При цьому, у зазначе-
них ситуаціях діти завжди травмуються 
як минулим досвідом, так і актуальною 
ситуацією.
Перебування дитини в закладах має 

свої плюси та мінуси. Ураховуючи трав-
муючі, небезпечні умови для життя дити-
ни в сім’ї, ізоляція від цього, безумовно, 
є позитивним фактором. Оскільки дитина 
знаходиться в безпеці, її життєвлашту-
ванням починають займатися спеціалісти, 
з’являється шанс оптимізації умов життя. 
Проте, ізоляція має бути тимчасовим, екс-
треним способом допомоги. Шанс оптимі-
зації життя дитини полягає в тому, щоб 
відновити, створити чи забезпечити їй 
сприятливі умови для проживання в сім’ї. 
Причому, чим менша дитина, тим корот-
шим повинен бути термін перебування її в 
дитячому закладі.
Разом з цим, при переміщенні до за-

кладів діти втрачають емоційні зв’язки з 
близькими, звичне для них середовище 
(власну домівку, речі, іграшки, тощо). До-
слідження Дж. Боулбі (засновника теорії 
прихильності) доводять, що лише інтимні, 
емоційно насичені та стійкі відношення з 
об’єктом прихильності забезпечують нор-
мальний психічний розвиток, формування 
здорової, активної та соціально адаптова-
ної особистості [2]. Здатність дитини до 
любові та прихильності – це фундамен-
тальна характеристика нормального роз-
витку, яку вчені визначають як основний 
критерій психічного здоров’я. Відповідно, 
неминуча нестабільність і численність со-
ціального оточення в закладі, відсутність 
ключової фігури, яка турбується про дити-
ну, супроводжує її протягом життя, ство-
рює несприятливі умови для формування 
прихильності та емоційного розвитку ди-
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тини, призводить до руйнування природ-
ного прагнення дитини до близькості та 
любові. У таких дітей спостерігаються 
труднощі з почуттям базової довіри до 
світу, що є найважливішим для подальшо-
го психічного розвитку. Відповідно, ними 
світ сприймається як непередбачуваний, 
небезпечний і ненадійний.
Потрапляючи в нові умови закладів со-

ціального захисту, дитина мисленнєво або 
дієво намагається повернутися до попе-
реднього життя. Відповідно, бажання ди-
тини повернутися в сім’ю завжди визначає 
її поведінку та вчинки на базі закладів со-
ціального захисту [5]. Відношення дитини 
з батьками, братами, сестрами та іншими 
найближчими родичами є найважливішим 
фактором майбутнього, навіть у тому разі, 
коли діти більше не можуть проживати з 
батьками. 
Незалежно від причин несприятливих 

умов соціалізації в родині (алкоголізм, 
наркоманія батьків або осіб, які їх замі-
нюють, асоціальний спосіб життя, нехту-
вання задоволенням потреб дитини, різні 
прояви насильства щодо дітей тощо) діти, 
як правило, продовжують любити своїх 
батьків, сім’ю, виправдовувати вчинки та 
поведінку батьків, ідеалізувати їх та мрія-
ти про повернення до них. Діти вважають, 
що після того, як вони були розміщені до 
закладу, вдома все налагодилось і батьки 
стали зовсім іншими – хорошими.
Практика засвідчує, що діти різного віку 

в цілому позитивно оцінюють своїх бать-
ків, а найчастіше засуджують умови жит-
тя останніх. У дітей більш старшого віку 
оцінка батьків адекватніша, реалістичні-
ша. Однак, надія на те, що батьки змінять-
ся або вже змінилися, стали хорошими, 
настільки сильна в душі дитини, що вони 
в неї вірять. Досить часто можна спостері-
гати, що діти примирились із ситуацією, 
яка склалася в родині та сприймають її як 
норму, оскільки не мають іншого досвіду 
життя в сім’ї.
Таким чином, в основі соціально-пси-

хологічної допомоги дітям, які зазнали 
впливу несприятливих умов соціалізації, 
повинно бути незаперечне твердження 
про те, що основоположне значення для 

здорового психічного розвитку, сприят-
ливої соціалізації дитини має сім’я та пос-
тійний, безпечний, надійний, сприятливий 
характер її функціонування.
Основною складовою допомоги зазна-

ченій категорії дітей на базі притулків 
для дітей, центрів соціально-психологіч-
ної реабілітації є забезпечення процесу 
соціально-психологічної реабілітації. Ре-
абілітація (від лат. Rehabilitatio − придат-
ність, спроможність) − це комплексна, 
багаторівнева, поетапна та динамічна сис-
тема взаємопов’язаних дій, спрямована 
на відновлення дитини в правах, статусі, 
здоров’ї, дієздатності у власних очах і пе-
ред оточуючими [8; 11]. 
Мета реабілітації в закладі соціально-

го захисту визначається потребами та со-
ціальною ситуацією розвитку кожної ди-
тини, яка опинилась у складних життєвих 
обставинах, а саме: 

1) повернення дитини в біологічну 
сім’ю;

2) влаштування дитини до сімейних 
форм виховання (усиновлення, опіка, пік-
лування, прийомна сім’я, дитячий буди-
нок сімейного типу, патронатна сім’я); 

3) підготовка дитини до самостійно-
го життя за умов відсутності можливості 
повернення дитини в біологічну сім’ю чи 
влаштування її до сімейних форм вихо-
вання.
Донині практична діяльність притулків 

і центрів соціально-психологічної реабі-
літації спрямована, переважно, на особис-
тість дитини, надання їй психологічної 
допомоги. Однак, не завжди реалізується 
напрям соціально-психологічної роботи з 
батьками або особами, які їх замінюють, 
тим найближчим оточенням, що безпо-
середньо впливає на процес соціалізації 
дитини та є першочерговою, основопо-
ложною ресурсною складовою в процесі 
надання допомоги дитині. Адже, як пра-
вило, причиною певного неблагополуччя 
є дорослі, а не дитина.
Відповідно, специфіка соціально-пси-

хологічної роботи з дітьми, які опинилися 
в несприятливих умовах соціалізації, по-
лягає у здійсненні процесу соціально-пси-
хологічної реабілітації двома шляхами, 
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які повинні бути інтегрованими, комплек-
сними, а не ізольованими один від одного: 
психолого-педагогічна реабілітація внут-
рішнього простору дитини, тобто прове-
дення безпосередньої психолого-педаго-
гічної роботи з дитиною, її соціально-пси-
хологічна підтримка; соціально-психоло-
гічна реабілітація зовнішнього простору 
дитини, тобто її соціального середовища 
– батьків чи інших осіб, які їх замінюють. 
Цей процес передбачає активну роботу з 
останніми з моменту потрапляння дитини 
в поле зору соціальних працівників, пси-
хологів та інших спеціалістів; формуван-
ня у батьків мотивації на співробітниц-
тво, пошук сімейних ресурсів, допомога 
батькам у вирішенні власних проблем, що 
перешкоджають створенню сприятливих 
умов у сім’ї для забезпечення життєдіяль-
ності дитини. 
Оскільки, притулки, центри соціаль-

но-психологічної реабілітації – це закла-
ди тимчасового перебування дітей, які 
зазнали впливу несприятливих умов со-
ціалізації, відповідно метою адаптації є 
допомога у пристосуванні до тимчасової 
нової соціальної ситуації [13]: нової те-
риторії, постійного місця дитини в групі 
(ліжка, шафи для речей, місця за столом, 
стільців), щоденного розпорядку дня, пра-
вил поведінки, традицій групи, виконан-
ня обов’язків (навчатися, прибирати за 
собою, охайно їсти, дотримуватися черги 
тощо). Слід пам’ятати, що певні обов’язки 
для однієї дитини можуть бути відомими, 
а для іншої − незнайомими. Важливе зна-
чення в процесі адаптації дитини та її реа-
білітації є знання та усвідомлення причин 
розміщення до закладу, а також перспек-
тив на майбутнє. Це ті важливі питання, 
на які повинні давати відповіді фахівці, за-
вдяки реалізації колегіального підходу та 
з урахуванням віку дитини, особливостей 
її психічного розвитку та інших важливих 
обставин, що стосуються конкретної ди-
тини.
Діти, потрапляючи до притулків чи 

центрів соціально-психологічної реабілі-
тації завжди травмуються як минулим 
досвідом, так і актуальною ситуацією. 
Відповідно, сам контакт із дітьми є уск-

ладненим. Вони не налаштовані на спіл-
кування з фахівцями, оскільки відчувають 
шок, розпач, можуть виявляти істерики, 
агресію або депресію тощо.
Варто розуміти, що встановлення пер-

винного контакту з дитиною є перш за 
все підтримкою для неї в новій соціаль-
ній ситуації. Основоположним при цьому 
є позитивний емоційний фон, створення 
ситуації безпеки, безумовного прийняття, 
довіри та відкритості.
На думку А.Є. Лічко, першу бесіду з ди-

тиною, особливо підліткового віку, варто 
проводити за певним тактичним планом. 
Під час первинного етапу взаємодії з ди-
тиною фахівцям не слід ставити перед 
собою завдання дізнатися якомога більше 
інформації.
Саме зміна емоційного досвіду дитини 

за рахунок появи в її житті принципово ін-
ших відносин – доброзичливих, позитив-
них, приймаючих – забезпечує можливість 
корекції вихідної негативної моделі [7; 8]. 
На практиці це означає, що якщо спеціаліс-
тові вдається сформувати такі відносини з 
дитиною, переборюючи нехтування та не-
довіру, це може сприяти зміні відношення 
дитини до себе та інших людей. Умовою 
дієвості таких відносин є їхня стійкість і 
достатня тривалість. Подібні терапевтич-
ні відносини не можуть установлюватися 
дитиною одночасно з багатьма спеціаліс-
тами, вони повинні бути зосереджені пе-
реважно на одній людині (психолог, со-
ціальний педагог/соціальний працівник, 
вихователі).
Загалом, процес формування терапев-

тичних відносин із дітьми, які мають по-
рушену прихильність до значущих дорос-
лих, передбачає певну динаміку та досить 
тривалий час [4, с. 85].
Зокрема, на першому етапі основні зу-

силля повинні бути спрямовані на фор-
мування у дитини почуття безпеки, що 
передбачає як прояв позитивного відно-
шення до дитини, увагу до її переживань і 
потреб, так і зниження тривоги за рахунок 
збільшення орієнтованості дитини в тому, 
як і з якою метою відбуватиметься про-
цес її взаємодії з фахівцем. Психологіч-
на робота з такими дітьми повинна бути 
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особливо регулярною та постійною, щоб 
протистояти реальному досвідові дити-
ни, який характеризується непостійним та 
ненадійним позитивним відношенням до 
неї. Непередбачувані зміни в графіку ро-
боти необхідно пояснити дитині, оскільки 
вони можуть актуалізувати її попередні 
негативні очікування.
На другому етапі роботи, після вста-

новлення довірливих відносин, дитина по-
чинає їх перевіряти, проявляючи гнів, аг-
ресію та інші негативні реакції, очікуючи 
негативного відношення до себе зі сторони 
спеціаліста. За цим може критися бажання 
звільнитися від тривоги з приводу виник-
нення позитивних відносин із психологом 
або злість на неповне задоволення потреб 
у прихильності, або відтворення сімейно-
го сценарію близьких відносин. Поведін-
ка дитини на цьому етапі може набувати 
різних деструктивних форм, тому важли-
во, щоб були встановлені певні межі цих 
проявів. Наприклад, дитина може почати 
битися і психолог повинен цьому заради-
ти. Важливо, щоб дитина зрозуміла: що 
б вона не робила, її не будуть зневажати, 
проте це не означає, що людина, яка з нею 
працює, дозволить поводитися з собою на-
сильницьким способом.
Третій етап – заключний, на цьому ета-

пі дитина може сприйняти припинення 
роботи як підтвердження того, що її рано 
чи пізно залишають. Зусилля психолога 
повинні бути спрямовані на те, щоб під-
готувати дитину до припинення роботи. 
Важливо, щоб дитина зрозуміла, що це 
зумовлено тим, що вона досягла успіху, 
а не тим, що неправильно себе поводить 
чи не достатньо хороша. При цьому, ди-
тина повинна зрозуміти, що ситуація в її 
біологічній родині покращилась чи вона 
готується до влаштування в сімейні фор-
ми виховання, що обумовлює завершення 
терапевтичних відносин, а також свідчить 
про досягнення мети реабілітації.
Отже, практика показує, що жодна пси-

хологічна, педагогічна та соціальна допо-
мога не приймається дитиною та не матиме 
стабільних позитивних результатів, якщо 
вона не базується на стійкому, безпечно-
му та приймаючому відношенні дорослих. 

Формування відносин, що дають змогу 
дитині компенсувати негативний досвід 
спілкування з дорослими, є метою та умо-
вою надання психологічної допомоги. 
Таким чином, реалізація комплексного 

підходу в процесі надання соціально-пси-
хологічної допомоги дітям, які опинились 
у складних життєвих обставинах, перед-
бачає спеціальну організацію професій-
ної взаємодії, яка базується на розумінні 
загальної мети, усвідомленні того, що для 
реалізації цієї мети спеціалісти потре-
бують співпраці між собою у вирішенні 
проблем кожної окремої дитини. Це забез-
печує можливість вирішувати проблему 
дитини комплексно та побачити ситуацію 
з різних точок зору. Робота навіть дуже 
кваліфікованого спеціаліста без тісної 
співпраці з колегами має наслідком зни-
ження ефективності надання допомоги, 
швидке професійне згорання та виникнен-
ня власних емоційних проблем.

Âèñíîâêè
В основі соціально-психологічної до-

помоги дітям, які зазнали впливу не-
сприятливих умов соціалізації, повинно 
бути незаперечне твердження про те, що 
основоположне значення для здорового 
психічного розвитку дитини, сприятливої 
соціалізації має сім’я та її постійний, без-
печний, надійний, сприятливий характер 
функціонування.
Специфіка соціально-психологічної ро-

боти з дітьми, які опинилися в несприят-
ливих умовах соціалізації, полягає у здій-
сненні процесу соціально-психологічної 
реабілітації двома шляхами: психолого-
педагогічна реабілітація внутрішнього 
простору дитини та соціально-психоло-
гічна реабілітація зовнішнього простору 
дитини.
У ході розроблення індивідуального 

плану роботи з дитиною та сім’єю необ-
хідно враховувати такі фактори, як: пси-
хологічний вік дитини, рівень її інтелекту-
ального розвитку, особистісні якості, інте-
реси, характер травми, характер емоційних 
зв’язків із родинним оточенням тощо.
У процесі реабілітації дітей, які зазнали 

несприятливих умов соціалізації, мають 
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місце індивідуальні сенситивні періоди, 
за яких довготривале перебування дітей в 
одному із закладів, із давно відновленими 

та скоригованими зазначеними порушен-
нями, призводить до погіршення стану ді-
тей та регресу реабілітації.
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