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Розділ 1

Теорія та історія держави і права; 
історія політичних та правових 

учень. Конституційне право; 
муніціпальне право. 

 Філософія права

В.В. Кравченко

кандидат юридичних 

наук, доцент,

заслужений юрист 

України,

завідувач кафедри 

конституційного,

адміністративного та 

міжнародного права,

ВНЗ «Університет 

економіки та права 

«КРОК»

У статті досліджуються питання, що стосуються поняття та 
змісту компетенції місцевого самоврядування, принципів, що мають 
бути дотримані при її визначенні в законодавстві України відповід-
но до міжнародних стандартів. Формулюються пропозиції щодо 
вдосконалення структури повноважень органів місцевого самовряду-
вання в процесі реформування місцевого самоврядування в Україні.

В статье исследуются вопросы, касающиеся понятия и содер-
жания компетенции местного самоуправления, принципов, которые 
должны быть соблюдены при ее определении в законодательстве 
Украины в соответствии с международными стандартами. Фор-
мулируются предложения по совершенствованию структуры полно-
мочий органов местного самоуправления в процессе реформирования 
местного самоуправления в Украине.

The article is devoted to the issues concerning the concept and con-
tent of the competence of the local self-government, the principles that 
should be followed during its definition in the legislation of Ukraine in ac-
cordance with international standards. Proposals on improvement of the 
structure of powers of the bodies of local self-government in the process of 
the reform of local self-government in Ukraine.

Ключові слова: місцеве самоврядування, органи місцевого само-
врядування, компетенція органів місцевого самоврядування, прин цип 
субсидіарності.

Принципи формування компетенції 
місцевого самоврядування відповідно 

до міжнародних стандартів

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблематика компетенції місцевого 

самоврядування як самостійного інсти-
туту публічної влади є актуальною почи-

наючи з 45 року до н.е., коли він вперше 
отримав нормативне закріплення (Закон 
Юлія Цезаря Lex municipalis). Для Украї-
ни ці питання сьогодні набувають особ-
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ливого значення, що обумовлено необ-
хідністю проведення реформи місцевого 
самоврядування, приведення законодавс-
тва України про місцеве самоврядування 
у відповідність до стандартів та принципів 
Європейської хартії місцевого самовряду-
вання (далі – Хартія) [1], перерозподілу 
повноважень та відповідальності між різ-
ними видами та територіальними рівнями 
публічної влади. Слід також відзначити 
і недостатній рівень наукової розробки 
відповідного понятійного апарату, інших 
теоретичних аспектів проблематики ком-
петенції місцевого самоврядування, пов’я-
заних, зокрема, зі змістом принципів ви-
значення сфери компетенції місцевого 
самоврядування та кола питань місцевого 
значення, на вирішення яких саме і спря-
мований інститут місцевого самовряду-
вання. Без належного наукового обґрунту-
вання неможливо сформулювати напрями 
та пріоритети реформи, що унеможливлює 
демократизацію закріпленої Конститу-
цією України [2] системи територіальної 
організації влади, її наближення до євро-
пейських стандартів, що створить правові 
передумови для покращання якості пос-
луг, які надаються в системі місцевого 
самоврядування, і, відповідно, покращити 
рівень адміністративних та інших послуг, 
які надаються в системі місцевого само-
врядування, забезпечити доступ до цих 
послуг усіх жителів сіл, селищ та міст, як 
того вимагає Європейська хартія міст ІІ 
[3], схвалена Палатою місцевих влад Кон-
гресу місцевих та регіональних влад Ради 
Європи 13 листопада 2007 року.
Зазначене свідчить про доцільність та 

необхідність подальшої наукової розроб-
ки питань компетенції місцевого самов-
рядування, що має суттєве практичне та 
наукове значення.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У переважній більшості вітчизняних 

наукових праць взагалі не досліджується 
поняття та зміст категорії «компетенція 
місцевого самоврядування», натомість ана-
лізується поняття «компетенція органів 
місцевого самоврядування», «сфера міс-
цевого самоврядування», «повноважен-

ня органів місцевого самоврядування», 
«повноваження органів самоорганізації 
населення» тощо [4; 5; 6; 7; 8], що, як 
уявляється, не дозволяє повністю розкри-
ти природу та сутність самого інституту 
місцевого самоврядування. При цьому, 
незважаючи на чисельні посилання на 
положення Європейської хартії місцево-
го самоврядування та необхідність вико-
нання Рекомендацій Конгресу місцевих і 
регіональних Влад Ради Європи щодо міс-
цевої та регіональної демократії в Україні 
за невеликим виключенням [7], навіть не 
зроблено спроби сформулювати визна-
чення поняття «компетенція місцевого са-
моврядування» та розкрити його зміст на 
основі систематизації повноважень усіх 
елементів системи місцевого самовряду-
вання. Намагання проаналізувати окремі 
елементи компетенції місцевого самовря-
дування (зокрема предметів відання) мож-
на спостерігати в працях відомих російсь-
ких учених-муніципалістів [9].
Íåâèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Ознайомлення із сучасними науковими 

публікаціями дозволяє зробити висновок, 
що ряд питань проблематики компетенції 
місцевого самоврядування залишаються 
невирішеними та потребують подальшого 
наукового аналізу. До них можна, зокре-
ма, віднести такі питання:

- зміст поняття «компетенція місцевого 
самоврядування»;

- співвідношення понять «компетенція 
місцевого самоврядування» та «компетен-
ція органів місцевого самоврядування», 
«повноваження органів місцевого само-
врядування», «предмети відання місцево-
го самоврядування» тощо;

- принципи законодавчого визначення 
компетенції місцевого самоврядування;

- принципи розмежування повноважень 
між різними видами публічної влади та 
різними територіальними рівнями органів 
місцевого самоврядування;

- принципи віднесення повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування до «само-
врядних» та до «делегованих»;

- встановлення переліку виключних 
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повноважень територіальної громади та 
принципи розмежування повноважень між 
територіальною громадою та її органами;

- принципи розмежування повноважень 
у системі місцевого самоврядування те-
риторіальної громади (органи місцевого 
самоврядування – органи самоорганізації 
населення);

- способи та форми законодавчого за-
кріплення компетенції місцевого самовря-
дування тощо.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Наведений вище перелік невирішених 

питань не може бути висвітлений у межах 
однієї статті, він може становити предмет 
ґрунтовного монографічного досліджен-
ня. Відповідно, автор ставить перед со-
бою більш прагматичну мету – сформу-
лювати визначення поняття «компетенція 
місце вого самоврядування», виокремити 
та об ґрунтувати принципи, що мають бу -
ти покладені в основу законодавчого ви-
значення сфери компетенції місцевого 
самоврядування та повноважень терито-
ріальних громад, органів місцевого само-
врядування. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Як вже зазначалося вище, в Хартії, 

Конституції та інших законодавчих актах 
України, в юридичній літературі застосо-
вуються терміни, що мають близьке, але 
неідентичне значення – «компетенція міс-
цевого самоврядування», «сфера компе-
тенції місцевого самоврядування», «сфера 
місцевого самоврядування», «повнова-
ження місцевого самоврядування», «ком-
петенція органів місцевого самовряду-
вання», «повноваження органів місцевого 
самоврядування», «предмети відання міс-
цевого самоврядування та його органів» 
тощо. 
У той же час і в Хартії, і в чинному за-

конодавстві України відсутні норматив-
ні визначення цих термінів, що, в свою 
чергу, обумовлює їх різне тлумачення в 
науковій літературі. При цьому вислов-
люються дискусійні точки зору як щодо 
сутності компетенції місцевого самовря-
дування, так і щодо змісту цього поняття, 

його співвідношення з іншими близькими 
поняттями та термінами.
Як відомо, сам термін «компетенція» 

походить від латинського competentia 
(від. сompeto – взаємно прагну; відпові-
даю, підходжу) і у широкому вжитку ним 
позначають коло предметів відання, пов-
новажень, відповідальності якої-небудь 
організації, органу, особи або здатність 
особи (спеціаліста) ефективно вирішувати 
певний клас професійних задач, коло пи-
тань, в яких відповідна особа має знання 
та досвід [10]. 
У національному законодавстві Украї-

ни та у вітчизняній юридичній літературі 
термін «компетенція» застосовується, як 
правило, для характеристики сукупності 
предметів відання, прав та обов’язків ор-
гану публічної влади. При цьому, в струк-
турі компетенції органу виділяють:

1) предмети відання – сфери суспільно-
го життя, на які спрямована його регулю-
юча діяльність. Це означає, що кожний 
орган публічної влади функціонує лише в 
тих сферах суспільних відносин, які виз-
начаються метою його утворення та за-
кріплюються законом. Іншими словами, 
предмети відання органу – це визначене 
законодавством коло його діяльності, пи-
тання, які згідно з законом може і повинен 
вирішувати орган публічної влади, вони 
виступають юридичним вираженням фун-
кцій відповідного органу;

2) повноваження – права та обов’язки 
органу, якими він наділяється стосовно 
його предметів відання, тобто для вирі-
шення тих питань, що становлять ці пред-
мети відання. Наявність у органу прав і 
обов’язків (повноважень), наданих для 
здійснення відповідних владних дій, ха-
рактеризують його юридичну компетент-
ність. 
У Хартії вживається термін «компетен-

ція місцевого самоврядування». Це но-
вий для українського законодавства та 
вітчизняної юридичної науки термін, він, 
як зазначено вище, ще не отримав ні нор-
мативного ні доктринального визначення. 
У зарубіжній літературі під компетенцією 
місцевого самоврядування розуміють 
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встановлену нормами конституції, зако-
нів, підзаконних актів сукупність прав, 
обов’язків та предметів відання терито-
ріальної громади, органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування для здій-
снення функцій і завдань місцевого само-
врядування [11]. 
При аналізі змісту поняття «компетен-

ція місцевого самоврядування» доцільно 
враховувати такі обставини:

1) конституційна модель місцевого са-
моврядування в Україні передбачає, що яд-
ром компетенції місцевого самоврядуван-
ня є предмети відання (питання місцевого 
значення) та повноваження територіальної 
громади, вони обумовлюють і визначають 
зміст предметів відання та повноважень 
органів та посадових осіб місцевого само-
врядування. Такий висновок базується на 
положеннях статей 140 та 143 Конституції 
України [2]: «Місцеве самоврядування є 
правом територіальної громади - жителів 
села чи добровільного об’єднання у сіль-
ську громаду жителів кількох сіл, селища 
та міста – самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і 
законів України»; «Територіальні грома-
ди села, селища, міста безпосередньо або 
через утворені ними органи місцевого са-
моврядування управляють майном, що є в 
комунальній власності; затверджують про-
грами соціально-економічного та культур-
ного розвитку і контролюють їх виконан-
ня; затверджують бюджети відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць 
і контролюють їх виконання; встановлю-
ють місцеві податки і збори відповідно до 
закону; забезпечують проведення місцевих 
референдумів та реалізацію їх результатів; 
утворюють, реорганізовують та ліквідову-
ють комунальні підприємства, організації 
і установи, а також здійснюють контроль 
за їх діяльністю; вирішують інші питання 
місцевого значення, віднесені законом до 
їхньої компетенції». 
Слід також підкреслити, що поняття 

«компетенція територіальної громади» 
не співпадає за своїм змістом з поняттям 
«компетенція місцевого самоврядування», 
вони, як уявляється, співвідносяться як 

частина з цілим. Така оцінка пов’язана з 
тим, що, по-перше, компетенція терито-
ріальної громади фактично ще не отримала 
юридичного закріплення (Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
[12], інші законодавчі акти визначають, 
як правило, повноваження органів та по-
садових осіб місцевого самоврядування); 
по-друге, окремі функції місцевого само-
врядування реалізуються на регіонально-
му (область) та субрегіональному (район) 
рівнях і отримали юридичне вираження в 
компетенції обласних та районних рад, те-
риторіальні межі діяльності яких не спів-
падають з територією окремої громади;

2) компетенцію місцевого самовряду-
вання не можна розглядати як механічну 
суму предметів відання і повноважень 
елементів системи місцевого самовряду-
вання – територіальної громади, органів 
та посадових осіб місцевого самовряду-
вання, органів самоорганізації населення 
оскільки до компетенції останніх законом 
віднесені як самоврядні, так і делеговані 
повноваження, реалізація яких пов’язана з 
виконанням функцій та завдань виконавчої 
влади. Компетенцію місцевого самовря-
дування мають становити виключно само-
врядні повноваження, саме вони виступа-
ють юридичним вираженням призначення 
та функцій місцевого самоврядування як 
публічної влади територіальної громади. 
Таким чином поняття «компетенція міс-
цевого самоврядування» та «компетенція 
органів місцевого самоврядування» також 
не можуть тлумачитися як ідентичні, вони 
пересікаються, але не співпадають.
Хартія передбачає, що сфера компетен-

ції місцевого самоврядування має визна-
чатися конституцією та законами держави 
на основі дотримання таких принципів: 

1. Принципу правової автономності 
міс  цевого самоврядування: «Головні пов-
новаження і функції місцевої влади мають 
визначатися конституцією або законом 
держави» (частина 1 ст. 4 Хартії) [1]. Від-
повідно до цього принципу законодавче 
визначення компетенції місцевого само-
врядування вже саме по собі є важливою 
гарантією права територіальної громади 
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на самостійне вирішення всіх питань міс-
цевого значення – воно забезпечує здійс-
нення функцій та повноважень місцево-
го самоврядування на постійній основі, 
виключає надання повноважень за прин-
ципом ad hoc (до випадку) та означає забо-
рону втручання органів державної влади у 
сферу компетенції місцевого самовряду-
вання.

2. Принципу повноти повноважень міс-
цевого самоврядування та необмеженос-
ті самоврядних прав: «повноваження, 
якими наділяються місцеві власті, як пра-
вило, мають бути повними і виключними. 
Вони не можуть скасовуватися чи обме-
жуватися іншим, центральним або регіо-
нальним органом, якщо це не передбачене 
законом» (частина 4 ст. 4 Хартії) [1].

3. Принципу субсидіарності: «муніци-
пальні функції, як правило, здійснюються 
переважно тими властями, які мають най-
тісніший контакт з громадянином. Наділя-
ючи тією чи іншою функцією інший ор-
ган, необхідно враховувати обсяг і харак-
тер завдання, а також вимоги досягнення 
ефективності та економії» (частина 3 ст. 4 
Хартії) [5]. 
Слід зазначити, що вперше цей принцип 

отримав формулювання в енцикліці Папи 
Пія ХІ, яку було опубліковано в 1931 році 
у зв’язку із сороковою річницею Рерум 
Новарум: «Не можна змінювати або пору-
шувати цей найбільш важливий принцип 
соціальної філософії: повноваження, які 
вони здатні здійснювати з власної ініціа-
тиви і власними засобами, не повинні бути 
відібрані у людей та передані до громади, 
так, було б несправедливо і суттєво пору-
шило б громадський порядок, якщо забра-
ти у більш низького соціального утворення 
функції, які воно може здійснювати саме, і 
передати їх соціальному утворенню більш 
високого порядку. Єдина мета будь-яко-
го суспільного втручання полягає у тому, 
щоб допомогти членам суспільства, а не 
знищити або поглинути їх» [12; 13]. 
У визначенні принципу субсидіарності, 

яке наведене в енцикліці Папи Пія ХІ, за-
кладено певну двозначність, реалізація 
цього принципу включає два діаметрально 

протилежних аспекти: з одного боку, суб-
сидіарність передбачає, що влада більш 
високого територіального рівня може 
втручатися у сферу влади більш низького 
рівня лише в тій мірі, в якій остання про-
демонструвала свою нездатність. Тобто 
субсидіарність у цьому значенні базується 
на принципі невтручання державної вла-
ди або органу місцевого самоврядування 
більш високого територіального рівня у 
вирішення питань місцевого значення. 
З другого боку, субсидіарність прямо 

передбачає втручання – влада більш висо-
кого рівня не лише має право, але і повин-
на втручатися у сферу влади більш низь-
кого рівня. У той же час, як зазначається 
в юридичній літературі [14], це втручання 
передбачає не підміну (заміщення), а пев-
ний тип допомоги, яка заохочує владу ни-
зових рівнів та наділяє їх повноваження-
ми. Таким чином, відповідно до принципу 
субсидіарності передавати повноваження 
від органів влади більш низького тери-
торіального рівня до органів влади більш 
високого рівня дозволяється лише в тій 
мірі, в якій самі ці повноваження можуть 
бути краще здійснені на вищому рівні. 
При цьому непорушним має залишатися 
правило, за яким ці повноваження повинні 
здійснюва тися на рівні, настільки близь-
кому до громадянина, наскільки це мож-
ливе.
Зі змісту частини 3 ст. 4 Хартії [1] вба-

чається, що обидва ці аспекти принципу 
субсидіарності знайшли в ній досить чітке 
відображення. 
Аналіз відповідних положень Хартії 

дозволяє розглядати принцип субсидіар-
ності у його юридичному та політичному 
значеннях. 
Так, юридичне значення субсидіарності 

характеризує цей принцип як певну фор-
мулу розподілу в законодавчих актах пов-
новажень, відповідно до якої найнижчий 
рівень влади отримує такі повноважен-
ня, які наступний за ним територіальних 
рівень влади не може здійснити більш 
ефективно. Такий розподіл повноважень 
дозволяє, з одного боку, максимально 
наблизити процес прийняття рішення до 
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громадянина, з іншого – цей рівень має во-
лодіти організаційними, матеріальними та 
фінансовими ресурсами, що забезпечують 
обсяг та якість соціальних послуг, які на-
даються населенню, відповідно до загаль-
нодержавних стандартів.
При цьому пріоритет низового рівня 

при розподілі повноважень має завадити 
будь-яким спробам централізації в системі 
територіальної організації влади.
Політичне значення принципу субси-

діарності полягає у тому, що він виступає 
своєрідним засобом, який має забезпечити 
реалізацію повноважень якомога ближче 
до громадянина – повноваження, які ви-
лучаються у держави, передаються лише 
тим органам влади, які керуються або пра-
цюють під контролем обраних представ-
ників.
Хартія також визначає критерії, які по-

винні бути застосовані при розмежуванні 
повноважень між владами різних рівнів, 
зокрема:
Об’єктивні критерії – обсяг і характер 

завдання.
Суб’єктивні критерії – ефективність та 

економія. Тобто, до компетенції нижньо-
го рівня влади має бути віднесене все те, 
що не може бути більш ефективно здій-
снене на більш високому рівні влади. У 
цілому проблема ефективності організації 
влади є надзвичайно складною і різні нау-
кові док трини пропонують різні шляхи її 
досягнення. Наприклад, економічна тео-
рія федералізму, яка базується на аналізі 
пропозиції послуг, оцінює її з урахуван-
ням таких факторів, як: близькість (дає 
можливість з мінімальними витратами 
визначити потреби громадян та пропози-
ції щодо обсягу послуг), ефект надлишків 
(оптимальний розподіл повноважень до-
сягається тоді, коли всі блага приносять 
користь лише членам тієї громади, яка їх 
виробляє), економія на масштабах вироб-
ництва (по мірі зростання вироблених об-
сягів зменшуються витрати).
Слід підкреслити, що значення принци-

пу субсидіарності значно посилюється ос-
таннім часом, що обумовлено розширен-
ням функцій, які здійснюються держав-

ною владою. Ця тенденція вимагає запро-
вадження таких правових механізмів, які 
могли б захистити самостійність терито-
ріальних громад, окремих громадян. Реа-
лізація цього принципу дозволяє знизити 
рівень ієрархічної підпорядкованості між 
органами різних видів публічної влади та 
різних територіальних рівнів, сформувати 
багатосторонні зв’язки між різними тери-
торіальними рівнями управління, створює 
можливість для налагодження співпраці 
по горизонталі (стаття 10, абзац 1 Хартії 
[1]) – між органами місцевого самовря-
дування одного територіального рівня 
(міжмуніципальне співробітництво), взає-
модію із зарубіжними органами місцевого 
самоврядування (стаття 10, абзац 3 Хартії 
[1]).
Стосовно України необхідність дотри-

мання принципу субсидіарності форму-
люється в Рекомендації 202 (2001) Кон-
гресу місцевих та регіональних влад Ради 
Європи, в якій зазначено що «в законодав-
чому порядку органам місцевої й регіо-
нальної влад має бути передано суттєві, 
виняткові й повні повноваження. Ці пов-
новаження: і) мають бути чітко відділені 
від повноважень, наданих іншим органам 
влади; іі) їх не можуть підривати чи обме-
жувати інші, центральні або регіональні 
органи влади, якщо це не передбачено за-
коном (пункт 1 статті 3 та пункт 4 статті 
4 Хартії); ііі) мають замінити низку важ-
ливих делегованих повноважень, які для 
місцевих виборних представників, їхніх 
виконавчих органів і штату є накладеним 
ззовні диспропорційним тягарем» [14]. В 
Європейських документах також зазна-
чається незадовільний стан імплементації 
цього принципу в національному зако-
нодавстві України. Так, в Експертному 
висновку, підготовленому Директоратом 
з питань демократії та політичних справ 
Ради Європи, зазначається, що за «галу-
зевого принципу організації держаної 
влади повноваження органів місцевого 
самоврядування управляються і обмежу-
ються нормативними документами Ка-
бінету Міністрів, галузевих міністерств і 
відомств, включаючи такі документи, як 
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листи чи телеграми. Таким чином, з однієї 
сторони, регуляторні урядові повноважен-
ня обмежують свободу органів місцевого 
самоврядування. З іншого боку, неможли-
во позбавити уряд цих повноважень, ос-
кільки може виникнути ризик появи пара-
лельного або суперечливого законодавст-
ва» [15]. Таким чином, виникає своєрідне 
замкнуте коло, яке має бути розірване з 
проведенням в Україні адміністративної та 
адміністративно-територіальної реформ.

4. Принципу підзаконності місцевого 
самоврядування: «місцеві власті, в межах 
закону, повинні мати повне право вільно 
вирішувати будь-яке питання, яке не ви-
лучене із сфери їхньої компетенції і вирі-
шення якого не доручене ніякому іншому 
органу» (частина 2 ст. 4 Хартії) [1]. Звідси 
випливає, що органи місцевого самовря-
дування можуть здійснювати лише повно-
важення, які визначені законом. Цей прин-
цип може бути по-різному реалізований 
у законодавчій практиці при визначенні 
компетенції місцевого самоврядування. 
Так, наприклад, у Великій Британії та 

інших країнах з англо-американською 
системою з ХІХ ст. діє принцип «позитив-
ного» регулювання діяльності місцевого 
самоврядування і законодавче визначення 
його компетенції здійснюється на основі 
правила Діллона – об’єм повноважень ор-
ганів місцевого самоврядування установ-
люється шляхом детального перерахуван-
ня їх прав і обов’язків. Це правило сфор-
мульовано в 1868 році верховним суддею 
штату Айова Дж. Діллоном: «Муніципаль-
ні корпорації зобов’язані своїм створен-
ням і отримують всі свої права і повнова-
ження від легіслатур штатів». Відповідно, 
органи місцевого самоврядування та їх 
посадові особи правомочні діяти лише та-
ким чином, як це передбачено законом. Як 
підкреслюється в англійській юридичній 
літературі, «місцеві органи є публічними 
корпораціями і як такі зобов’язані своїм 
існуванням виключно законодавству. 
Будь-які дії місцевого органу мають бути 
виправдані посиланням на відповідний 
акт парламенту». 
У країнах, де існує континентальна си-

стема територіальної організації влади, 
діє принцип «негативного» регулювання, 
відповідно до якого органи місцевого са-
моврядування можуть діяти будь-яким 
чином, якщо це прямо не заборонено зако-
ном. У цьому випадку обсяг повноважень 
місцевого самоврядування визначаються 
«залишковим вільним простором», який 
за законом не надано органам державної 
влади. Наприклад, в Конституції ФРН 
(п. 2 ст. 28) закріплено, що «громадам має 
бути надане право регламентувати в рам-
ках закону під свою відповідальність всі 
справи місцевої територіальної спільноти 
(Gemeinschaft)», а в конституціях земель 
даний принцип конкретизується: «громади 
є на своїй території виключними володаря-
ми всіх повноважень місцевого публічно-
го управління, що здійснюється на основі 
їх власної відповідальності. Вони можуть 
вирішувати будь-яке завдання публічної 
влади, крім випадків, коли вирішення цих 
завдань покладене на інші відомства в гро-
мадських інтересах спеціальним припи-
сом закону» (п. 1 ст. 137 Конституції землі 
Гессен). До речі, в Хартії в найбільш пов-
ному вигляді було втілено саме принцип 
«негативного» регулювання компетенції 
органів місцевого самоврядування, або 
«загальнодозвільний» принцип, відповід-
но до якого ці органи місцевого мають 
бути наділені повною свободою дій для 
здійснення власних ініціатив із будь-якого 
питання, яке не виключене з їх компетен-
ції і не віднесене до компетенції іншого 
органу влади.

5. Принципу адаптації делегованих пов-
новажень до місцевих умов: «якщо пов-
новаження делегуються місцевій владі 
центральним чи регіональним органом, 
місцева влада, у міру можливості, має 
право пристосовувати свою діяльність до 
місцевих умов» (частина 5 ст. 4 Хартії) [1]. 
Крім власних (самоврядних) повноважень, 
органи місцевого самоврядування реалізу-
ють також окремі повноваження органів 
виконавчої влади, які ним делегуються за-
коном. Така практика є досить поширеною 
в країнах Європи, в тому числі і в Україні. 
При цьому має бути забезпечена свобо-
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да дії органів місцевого самоврядування, 
вони повинні зберігати право контролю 
над повноваженнями, які ним делеговані 
(передані), і над умовами цього делегуван-
ня, постійно беручи до уваги місцеву ситу-
ацію. У контексті можливого делегування 
окремих повноважень органів виконавчої 
влади органам місцевого самоврядування 
виникає необхідність, щоб останні володі-
ли правом контролю за будь-яким рішен-
ням органів державної влади, яке більш 
або менш віддалено торкається їх сфери 
діяльності. Для цього необхідно створити 
такі правові передумови, які б дозволяли 
місцевому органу влади реально впливати 
на хід прийняття рішень, що стосуються 
його роботи. 

6. Принципу врахування інтересів тери-
торіальних громад: «у процесі плануван-
ня і прийняття рішень щодо всіх питань, 
які безпосередньо стосуються місцевих 
властей, з останніми мають проводитися 
консультації і, у міру можливості, своє-
часно і належним чином» (частина 6 ст. 4 
Хартії) [1]. 
При визначенні предметів відання міс-

цевого самоврядування вихідною форму-
лою мають слугувати положення Хартії, 
згідно з якими місцеве самоврядування є 
самостійним і під свою відповідальність 
вирішує питання місцевого значення в ін-
тересах місцевого населення та питання, 
що віднесені до відання органів державної 
влади, але їх вирішення згідно з принци-
пом децентралізації делегується в систему 
місцевого самоврядування.
Відповідно до цих положень націо-

нальне законодавство багатьох сучасних 
держав до предметів відання місцевого са-
моврядування включає:

1) питання місцевого значення;
2) питання, що не вважаються безпосе-

редньо місцевими і право вирішувати які 
делегується відповідно до закону органам 
місцевого самоврядування. 
Перша група питань становить влас-

ну компетенцію місцевого самовряду-
вання. В її структурі звичайно виділяють 
обов’язкові і добровільні (факультативні) 
повноваження місцевого самоврядування 

[10, с. 91], при цьому перші мають пріори-
тетний характер.
До обов’язкових законодавство, зокре-

ма, відносить питання, що мають загально-
державне (загальнонаціональне) значення, 
наприклад, водопостачання, громадська 
безпека, охорона здоров’я, вулиці, тротуа-
ри, вуличне освітлення, похоронні послу-
ги, планування забудови тощо. Добровіль-
ні повноваження реалізуються органами 
місцевого самоврядування на власний 
розсуд, в залежності від фінансових і ма-
теріальних можливостей громади.
Друга група питань становить делего-

вану (доручену) компетенцію місцевого 
самоврядування.
Для багатьох сучасних держав спіль-

ною тенденцією є розширення в структурі 
компетенції місцевого самоврядування 
обов’язкових і доручених повноважень, 
що обумовлено процесами децентраліза-
ції управління та розвитком місцевої де-
мократії. У той же час аналіз законодав-
чих актів України, в яких закріплюється 
компетенція органів місцевого самовряду-
вання, свідчить про те, що в її структурі 
частка делегованих повноважень сьогодні 
є надмірною (до 60%). Це певною мірою 
нівелює принцип самостійності місцевого 
самоврядування, оскільки з питань здійс-
нення делегованих повноважень органи 
місцевого самоврядування підконтроль-
ні органам виконавчої влади (частина 4 
статті 143 Конституції України) [1]. Тому 
при новації законодавства про місцеве са-
мо врядування в процесі проведення ре-
форми системи територіальної організації 
влади доцільно суттєво розширити перелік 
питань місцевого значення, що дозволить 
усунути диспропорції у співвідношенні са-
моврядних та делегованих повноважень.
Âèñíîâêè
Закріплена Конституцією України сис-

тема територіальної організації влади є ар-
хаїчною і неефективною, вона не в повній 
мірі відповідає європейським стандартам 
і не забезпечує надання населенню ад-
міністративних та соціальних послуг на 
належному рівні. Її вдосконалення на ос-
нові перерозподілу повноважень між ви-
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дами публічної влади (державна влада та 
місцеве самоврядування) та між різними її 
територіальними рівнями має здійснюва-
тися за умови дотримання принципів Хар-
тії, інших європейських стандартів. При 
цьому, здійснюючи новацію законодавст-

ва про місцеве самоврядування, доцільно 
чітко визначити перелік питань місцевого 
значення, що дасть змогу закріпити ком-
петенцію місцевого самоврядування та-
ким чином, щоб реально гарантувати його 
самостійність.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Така ланка державного апарату, як 

контррозвідка, відіграє надзвичайно важ-
ливу роль у захисті державного суверені-
тету. Особливої актуальності це питання 
набуло на початку ХХ ст., коли шпигунс-
тво перетворилося на масове явище. 
Становим хребтом забезпечення дер-

жавної безпеки Російської імперії було 
Міністерство внутрішніх справ і, перед-
усім, його Департамент поліції. Відповід-
но, де-факто саме ця спецслужба викону-
вала координуючу роль у контррозвіду-
вальній діяльності протягом усього часу 
існування імперії. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблема вивчення діяльності політич-

ної поліції Російської імперії має досить 
багату історіографію, що сама вже стала 
темою написання низки серйозних дослід-
жень, серед яких передусім варто назвати 
дисертаційне дослідження М.Г. Щербака. 
Останніми роками спостерігається пож-
вавлення наукового інтересу й до історії 
контррозвідки. Однак основну увагу ав-
тори зосереджують на висвітленні діяль-
ності військової контррозвідки. У такому 
аспекті були написані роботи А.А. Здано-
вича, В.Г. Пилипчука та інших.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Зважаючи на те, що органи держбезпе-

ки є невід’ємною складовою державно-
бюрократичного апарату, окремі аспекти 
цієї діяльності відображено в працях укра-
їнських і зарубіжних учених: масштабній 
роботі О.Н. Ярмиша, М.В. Грекова, Б.А. 
Старкова. Тим не менше, контррозвіду-
вальна складова в діяльності органів полі-
тичного розшуку та її вплив на реформу-
вання дореволюційних спецслужб і нада-
лі, фактично, залишається поза увагою 
дослідників. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Система спецслужб, що існувала на той 

час, потребувала серйозних реформ, однак 
реорганізація центрального апарату полі-
тичної поліції проводилася під впливом 
другої революційної ситуації, що позна-
чилося на всій його діяльності. Питан-
ня контррозвідки фактично відійшли на 
другий план. Зростання обсягу діяльності 
жандармсько-поліцейських органів зумо-
вило відповідні зміни також у внутрішній 
організації самого Департаменту поліції 
(далі – ДП). 
Основним його структурним підрозді-

лом було діловодство. Згідно з традицією 
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Контррозвідувальний аспект 
реорганізації органів політичного розшуку 

Російської імперії в Україні
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Російської імперії назви діловодств мали 
номерний характер. Те чи інше відно-
шення до контррозвідувальної діяльності 
мали практично всі підрозділи ДП. Зреш-
тою, до 1903 р. це був єдиний контррозві-
дувальний орган у країні. Що ж до безпо-
середньо контррозвідки, то нею відали 3-є 
(1880-1917 рр.) і 4-е (1883-1902 рр.) діло-
водства. У роки російсько-японської війни 
у ДП навіть було створено окрему контр-
розвідувальну структуру, яку очолив сум-
нозвісний І. Манасевич-Мануйлов. Утім, 
на цій посаді він проявив себе достойно. 
Третє (таємне) діловодство як спецор-

ган проіснувало до 1898 р., коли від нього 
відокремився так званий Особливий від-
діл. З цього часу воно майже втратило ста-
тус таємного підрозділу, хоча до 1906 р. 
ще займалося питаннями дислокацій вій-
ськ на території Росії. «Політичним роз-
шуком у широ кому значенні цього слова» 
став відати якраз Особливий відділ, появу 
якого вважають найістотнішою зміною у 
структурі ДП [1, с. 134-135]. Його перший 
відділ був уповноважений вести й контр-
розвідувальну роботу. 
Особливий відділ було скасовано у квіт-

ні 1914 р., а замість нього створено 9-е 
ді ловодство, у відання якого перейшли й 
окремі справи 7-го діловодства. До його 
компетенції також належали військова 
розвідка та контррозвідувальна діяль-
ність. Через нього ж здійснювалися зно-
сини з МЗС і Міністерством Височайшо-
го двору (у сфері, що стосується охорони 
вищих осіб) [2, с. 58-59]. У 1914 р. сюди 
були передані з 2-го діловодства справи, 
пов’язані з обставинами воєнного часу. 
Тут зосереджувалися матеріали щодо вій-
ськовополонених і підданих іноземних 
держав. Колишній Особливий відділ (9-е 
діловодство) ще раз змінив свою назву і 
був перейменований у 6-е діловодство, а в 
1916 р. йому повернули стару назву [2, с. 
60; 3, с. 53, 56].
Місцевими органами, через які діяв ДП, 

були губернські жандармські управління 
(далі – ГЖУ), жандармсько-поліцейсь-
кі управління залізниць (далі – ЖПУЗ), 
розшукові пункти, охоронні відділення, 

районні охоронні відділення. Ці установи 
у своїй оперативно-розшуковій діяльності 
підпорядковувалися ДП, а у стройовій, 
господарській та інспекторській − Окре-
мому корпусу жандармів (далі – ОКЖ) [4, 
с. 656]. 
Корпус жандармів рахувався за війсь-

ковим відомством, на бюджетному утри-
манні якого й перебував, однак підпоряд-
ковувався цивільній владі в особі міністра 
внутрішніх справ, шефа жандармів. Безпо-
середнє керівництво здійснював корпус-
ний командир. На цьому роздвоєність не 
закінчувалася. Адже організацію та керів-
ництво особовим складом здійснював ко-
мандир корпусу і його штаб, а безпосеред-
ньою діяльністю – ДП. Тому останній на 
чолі охоронних відділень намагався ста-
вити не офіцерів, а чиновників. Питання 
підпорядкування та керівництва ДП і Кор-
пусом жандармів було складним і вирішу-
валося залежно від особистості міністра 
внутрішніх справ і товариша міністра. 
Система організації місцевих підроз-

ділів політичної поліції безпосередньо в 
Україні також була досить складною. Се-
ред них можна виділити регіональні, гу-
бернські (територіальні) й екстериторіаль-
ні структури. Територіальні підрозділи в 
Україні були представлені дев’ятьма гу-
бернськими жандармськими управління-
ми та жандармським управлінням м. Оде-
са. Аж до 1914 р. в системі територіальних 
жандармських органів відбулася лише 
одна істотна зміна, коли було створено 
управління у Севастополі. На території  
України розміщувалися й кілька жандарм-
ських команд: Одеська кінна міська і не-
великі Київська, Дубенська, Очаківська, 
Керченська, Севастопольська фортечні 
команди. 
Особливе місце в системі жандарм-

ських органів займали ЖПУЗ. Їх основ-
ною функцією було виконання завдань 
загально поліцейського характеру. І лише з 
1907 р. залізничні жандарми змушені були 
виконувати також допоміжну роботу із за-
безпечення контррозвідувального режиму 
в районі залізниць у прикордонні. 
Контррозвідувальні функції були, в ос-
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новному, подібні до тих, які виконувалися 
територіальними органами ОКЖ. Зважаю-
чи на той факт, що залізничні жандарми 
відчували свою окремішність від корпусу, 
наголос на виконанні ними контррозвіду-
вальних функцій довелося робити й у спе-
ціальних наказах, призначених виключно 
для ЖПУЗ. Так, 29 січня 1907 р. штаб кор-
пусу наказав чинам жандармської заліз-
ничної поліції надавати сприяння завіду-
вачам пересуванням військ і комендантам 
станції у встановленні негласного нагляду 
за підозрілими в контррозвідувальному 
відношенні особами [5, арк. 4-4 зв.].
У квітні 1902 р., коли новим міністром 

став В. Плеве, розпочалася довгоочікува-
на реформа. Після тривалого обговорення 
із залученням фахівців-практиків, міністр 
внутрішніх справ затвердив «Положення 
про начальників розшукових відділень». 
З цього приводу ДП наголошував, що 
першочергову увагу новостворена струк-
тура приділятиме провадженню дізнань 
про державні злочини в порядку 1035 ст. 
«Статуту кримінального судочинства». Та 
ж стаття регламентувала і провадження у 
справах про державну зраду. ГЖУ зали-
шилось лише ведення дізнань із політич-
них справ і здійснення арештів, а органі-
зацію політичного розшуку здійснювала 
«охранка» [1, с. 138-139].
Положення надавало начальникам охо-

ронних відділень великі повноваження. 
Начальники ГЖУ зобов’язані були від-
крити їм доступ до всіх справ і листувань, 
передавати всі заяви, пропозиції послуг 
тощо. Без їхньої згоди жандармам не доз-
волялося проводити обшуки й арешти, на-
віть якщо «з цього приводу надійшла вимо-
га уповноваженої для цього іншої особи» 
[6, с. 102]. Втручання в діяльність охорон-
них відділень жодних інших державних 
установ, за винятком ДП, не допускалося. 
Одночасно начальникам охоронних відді-
лень рекомендувалося працювати в кон-
такті з начальниками ГЖУ, чинами проку-
рорського нагляду та поліції, губернатора-
ми. Але начальники охоронних відділень 
на це застереження фактично не зважали. 
Поряд із цим керівництво губернських 

жандармських установ періодично нама-
галося підпорядкувати собі новостворе-
ну структуру. Резонансною була спроба 
начальника Київського ГЖУ генерала 
В. Новицького підім’яти під себе началь-
ника «охранки» ротмістра О. Спиридови-
ча. Зазнавши невдачі, генерал змушений 
був подати у відставку.
Варто зауважити, що більшу половину 

охоронних відділень було створено якраз в 
українських землях. Так, 27 червня 1904 р. 
міністр внутрішніх справ затвердив «Тим-
часове положення про охоронні відділен-
ня», яке було в основному синтезом норм, 
що містилися в «Положенні про начальни-
ків розшукових відділень» і «Зводі воєн-
них правил» [7, арк. 25-29 зв.].
Зрештою, реформу жандармсько-полі-

цейської системи не було доведено до 
кінця. Спочатку «пішли» її ініціаторів. 
Згодом розпочалася часта зміна міністрів. 
Лише П. Столипіну вдалося утримати пор-
тфель міністра внутрішніх справ протягом 
п’яти років. Ще частіше змінювалися ди-
ректори ДП. 
Отож, тривалий час Російська імперія 

залишалася без спеціалізованого контр-
розвідувального органу. Для вирішення 
окремих контррозвідувальних завдань на 
території України залучався адміністра-
тивно-поліцейський апарат. Як метод, 
переважав зовнішній нагляд. Це було пря-
мою компетенцією жандармських органів, 
однак на першому місці в їхній роботі за-
вжди був політичний розшук. У військо-
вому відомстві опрацювання цих питань 
зосереджувалося у Військово-науковому 
комітеті Головного штабу. Функції контр-
розвідки також частково виконували Голо-
вне управління Генерального штабу (далі 
– ГУГШ), Морський генеральний штаб, 
розвідувальні відділення штабів округів. 
Діяльність штабів військових округів зво-
дилася, в основному, до реєстрації інозем-
ців та осіб, підозрюваних у шпигунстві. 
Разом із тим, прогнозуючи можливість 
збройного протистояння, Росія та інші 
дер жави світу розпочали підготовку своїх 
армій до воєнних дій. Поміж іншого, сут-
тєву увагу почали приділяти розгортанню 
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розвідувальних і контррозвідувальних ор-
ганів.
За цих умов стала нагальною необхід-

ність створення спеціалізованого війсь-
кового контррозвідувального органу. Це 
прекрасно розумів військовий міністр, 
досвідчений розвідник генерал О.М. Ку-
ропаткін, який у 1903 р. зміг переконати 
в цьому й царя. Утім нова спецслужба на 
перших порах діяла лише у столиці, зважа-
ючи на акредитацію тут військових аген-
тів (аташе) іноземних держав. Співпраця з 
політичним розшуком не передбачалася.
Під час російсько-японської війни 

1904-1905 рр. мережа органів військової 
контррозвідки значно розширилася. Її 
функції на театрі воєнних дій покладали-
ся на розвідвідділення армій, корпусів та 
окремих загонів. Діловодство в питаннях 
боротьби зі шпигунством перейшло у ві-
дання Військово-статистичного (розвіду-
вального) відділення Головного штабу. На 
всій іншій території імперії та за кордоном 
ця робота здійснювалася ДП МВС. Таким 
чином, улітку-восени 1904 р. було створе-
но очолюваний уже згадуваним В. Мана-
севичем-Мануйловим спеціальний підроз-
діл таємної поліції, що почав виконувати 
виключно контррозвідувальні функції. На 
відміну від розвідувального відділення 
Військового міністерства воно мало знач-
ні кошти та сферою своєї діяльності охоп-
лювало всю імперію [8, с. 87].
Після закінчення війни територіальні 

військові контррозвідувальні органи, аж 
до рівня армії, були розформовані. Функ-
ції боротьби з іноспецслужбами знову 
перейшли до жандармських органів, для 
яких цей напрям роботи залишався друго-
рядним. Це відверто визнавав у спеціаль-
ному циркулярі директор ДП Р.Г. Моллов 
у жовні 1915 р. [9, с. 61].
Наляканий революцією уряд робив 

спроби щодо посилення поліцейського 
апарату. Але результати не виправдали за-
трат. Відбулося лише незначне посилення 
поліцейських органів. Не менш загрозли-
вою була ситуація з контррозвідувальни-
ми структурами, що наочно продемонст-
рувала російсько-японська війна. 

Тому знову постало питання про ре-
форму, необхідність якої розуміли всі. 
З’явилося кілька проектів кардинальних 
змін усієї жандармсько-поліцейської си-
сте ми. Один із них був розроблений у 
1907 р. членом Ради міністра внутрішніх 
справ, дійсним статським радником В. Фрі  -
шем. Автор пропонував об’єднати всі 
види поліції та створити єдиний Корпус 
державної охорони, який у стройовому 
відношенні підпорядковувався б військо-
вому міністру, а в питаннях охорони сус-
пільного порядку та державної безпеки 
– міністру внутрішніх справ. У корпусі 
планувалося два види поліції: поліція без-
пеки та судова, яка діяла б за завданнями 
судових органів [6, с. 107].
Цей проект мав старий істотний недо-

лік – подвійність підпорядкування, тим 
більше, що подібний досвід уже був у 
жандармському відомстві. Проект обгово-
рювався на різних рівнях і був відхилений. 
Не пройшли також проекти колишніх заві-
дувача Закордонною агентурою Л. Ратає-
ва та директора ДП О. Лопухіна. Остан ній 
пропонував ліквідувати військову органі-
зацію поліції та політичну поліцію, під-
порядкувавши їх органам місцевого само-
управління.
Усі реальні реформи в Департаменті 

пов’язувались із М. Трусевичем і С. Бі -
лецьким. Перший досить несподівано по -
дав у відставку, образившись на призна ч-
ення товаришем МВС П.Г. Курлова. Бі  -
лецький, якого навіть вороги вважали 
справжнім професіоналом, хоча й бать-
ком провокації, продовжив реорганізацію 
служби. Проте шеф корпусу жандармів 
В. Джунковський, вважаючи методи ос-
таннього аморальними, домігся його від-
ставки. А після падіння Джунковського 
Білецький безперешкодно почав вводити 
нові методи у роботі спецслужб. 
Трусевич не лише охопив усю Росію 

мережею охоронних відділень, а й увів 
енергійних жандармських офіцерів у ДП. 
Офіцерів-практиків почали залучати до 
підготовки відомчих циркулярів. На від-
міну від попереднього періоду, саме під-
законні правові акти визначали основні за-
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вдання органів таємної поліції, розкривали 
їх компетенцію. Утім, численні приписи 
ДП часто не знаходили належного засто-
сування. У багатьох випадках не діяла на 
практиці, наприклад, інструкція 1907 р., 
на що вказував ДП 19 січня 1911 р. [10, 
арк. 1-1 зв.].
Із грудня 1906 по лютий 1907 р. відбува-

ються нові реорганізації. Основною в них 
залишалася контрреволюційна складова. 
Від повідно до цієї мети і проходила реор-
ганізація спецслужби. Так, 11 грудня 1906 р. 
було прийнято рішення про створення 
районних охоронних відділень, які повин-
ні були об’єднувати й координувати діяль-
ність усіх місцевих жандармсько-поліцей-
ських органів. У країні було створено 12 
таких розшукових органів. Українські 
губернії були підвідомчі трьом районним 
охоронним відділенням: Південно-Захід-
ному (у Києві) (губернії: Київська, Чер-
нігівська, Полтавська, Подільська, Волин-
ська); Південному (в Одесі) (губернії: 
Хер сонська з м. Одеса, Таврійська, Бесса-
рабська і все узбережжя Чорного моря); 
Південно-Східному (у Харкові) (губернії: 
Харківська, Катеринославська, а також 
Курська, Воронезька, Чорноморська й Об-
ласть Війська Донського). Їх начальники 
отримали надзвичайно великі повнова-
ження. Згідно §12 Положення вони мали 
доступ до всіх справ і листувань, право 
втручатися в оперативну діяльність і на-
віть забирати собі агентуру [11, арк. 15; 
12, арк. 411]. 
Із утворенням районних охоронних 

відділень у 1906 р. начальники охорон-
них відділень перейшли в їхнє підпоряд-
кування. Розпочалася своєрідна боротьба 
поколінь, у якій директор – М. Трусевич 
підтримав молодих. 
Невдовзі уряд, після короткочасного, 

спричиненого революцією сум’яття, по-
чав виділяти більше коштів на зміцнення 
поліцейського апарату. Палким прихиль-
ником поліцейської реформи виступив 
новий міністр внутрішніх справ і прем’єр-
міністр П. Столипін. Перш за все, він за-
пропонував посилити взаємодію різних 
поліцейських служб як на міністерському, 

так і на губернському рівнях, мінімізував-
ши їх подвійну підпорядкованість. Він та-
кож мав намір звести всі нормативно-пра-
вові акти, що регулювали діяльність спец-
служб і правоохоронних органів, у єдиний 
«Статут поліцейський», у якому врахувати 
нові реалії часу [13, с. 41-42].
Столипін 9 лютого 1907 р. затвердив 

«Положення про охоронні відділення» 
(далі – Положення), що замінило «Тимча-
сове положення» 1907 року. Нова струк-
тура створювалась у місцевостях із особ-
ливо складною оперативною обстановкою 
і займалася виключно питаннями держав-
ної безпеки. Що стосується організації 
губернського та повітового жандармсь-
ких управлінь, то вона мала двоякий ха-
рактер. Місцеві жандармські управління 
були повністю відокремлені від губернсь-
ких установ і підпорядковувалися своїм 
безпосереднім керівникам. Зв’язок між 
ними підтримувався через МВС [9, с. 28-
29]. Матеріали в канцелярії були розбиті 
за політичними партіями та рухами, однак 
була й інформація контррозвідувального 
характеру.
Уся контррозвідувальна діяльність ДП 

скеровувалася вже згадуваним Особли-
вим відділом, у структурі якого діяло сек-
ретне 4-е відділення, а потім відділення 
з розшуку про міжнародне шпигунство, 
місцевими органами якого були охоронні 
відділення та ГЖУ. Вони вели боротьбу 
з військовою, політичною й економічною 
розвідкою. Крім того, аналогічну робо-
ту проводили штаби військових округів. 
Столипін був переконаний у тому, що 
державні потреби вимагають зростання 
ролі контррозвідки і структур, що займа-
ються захистом державної таємниці. Він 
також вважав цю сферу діяльності одним 
із різновидів політичного розшуку. Тому 
контррозвідка повинна була зосереджува-
тися в МВС. До компетенції нової струк-
тури відходили всі без виключення справи 
про державні злочини. У тому числі й такі, 
як державна зрада та шпигунство.
Запровадження вказаного Положення 

ще більше загострило існуючі в жандарм-
ському відомстві протиріччя, спричинені 
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порушенням субординації. Однак М. Тру-
севич продовжував послідовно проводити 
свою політику, наголосивши циркуляром 
№ 131395 від 16 травня 1908 р. на компе-
тенції «охранок» [14, арк. 85].
Начальники місцевих «охранок» від-

тепер безпосе редньо підпорядковувалися 
начальникам районних відділень. Усі ор-
гани, що займалися на території «охорон-
ного округу» (тобто району) політичним 
розшуком (ГЖУ, ЖПУЗ та їх відділення, 
начальники фортечних жандармських 
команд, чини загальної поліції), повин-
ні були керуватися «у справі розшуку» 
вказівками начальника Районного охо-
ронного відділення та виконувати всі його 
вимоги щодо розшукової діяльності. Ав-
тори Положення були, безсумнівно, ре-
алістами та наголошували на необхідності 
скоординованої роботи і застерігали від 
«недоречної конспірації». Таким чином, 
робилася спроба протидіяти міжвідомчій 
боротьбі під прикриттям режиму секрет-
ності [11, арк. 16-18]. Як наслідок, систе-
ма політичного розшуку, завдяки значній 
децентралізації, стала більш гнучкою та 
мобільною. Положення надало новим ус-
тановам у сфері політичного розшуку ши-
рокі повноваження відносно органів тери-
торіальної жандармерії, жандармської за-
лізничної поліції, загальної поліції. За ДП 
було залишено вирішення питань стратегії 
полі тичного розшуку, підготовки кадрів, 
узагальнення досвіду, а також керівниц-
тво розшуковою діяльністю за кордоном 
[1, с. 149].
Наприкінці 1908 р. заступником мініст-

ра внутрішніх справ став П. Курлов, який 
провів своєрідну контрреформу: керівни-
ками районних охоронних відділень він 
призначив начальників ГЖУ. У грудні ж 
1910 р. система спеціалізованих органів 
політичного розшуку в Україні поповни-
лася ще одним – при Севастопольському 
охоронному відділенні було створено так 
зване «Реєстраційне бюро» (подібні бюро 
діяли також у Петербурзі та Москві). 
Виконання контррозвідувальних функ-

цій і військовими, і жандармами створюва-
ло певний паралелізм у роботі та зменшу-

вало ефективність контррозвідувального 
забезпечення військ. Тому в 1907 р. ГУГШ 
у взаємодії з кор пусом жандармів, прикор-
донною охороною та загальною поліцією 
розпочало розроблення основ контррозві-
дувальної діяльності. У підготовленому 
проекті щодо подальшого розвитку спец-
служб було зроблено наголос на комплек-
сному застосуванні контррозвідувальних 
заходів та їх профілактичному характе-
рові. Пропонувалось усунути фактор ви-
падковості у справі виявлення шпигунів, 
чітко визначити функціональні обов’язки 
контррозвідників [8, с. 135-136].
Головною перешкодою була нестача 

кадрів. Кращі сили ДП було кинуто на бо-
ротьбу з революційним рухом. Після ска-
сування секретного відділу ДП відновила-
ся (не у повному обсязі) діяльність контр-
розвідувального підрозділу генерального 
штабу – Розвідувального відділення, яке 
й надалі очолював колишній начальник 
Тифліської «охранки» В.М. Лавров. У серп -
ні 1910 р. він перейшов на службу у війсь-
кову розвідку, здавши справи також жан-
дарму В. Єрандакову.
На початок 1906 р. керівництво війсь-

ковою котррозвідкою зосередилося в 5-у 
(розвідувальному) діловодстві ГУГШ. 
Протягом червня-серпня того ж року в 
штабах військових округів стали форму-
ватися (спочатку нештатні) розвідуваль-
ні відділення. До них перейшла також 
функ ція боротьби зі шпигунством. Однак 
у внутрішніх округах навіть у 1907 р. пи-
тання контррозвідки були лише побіжною 
роботою. Та й начальники розвідуваль-
них відділень окружних штабів вважали 
зовнішній нагляд і виявлення іноземної 
агентури заходами, якими вичерпуються 
їх обов’язки в цій сфері. Питання поста-
новки контррозвідувального режиму не 
порушувалося.
Необхідність компетентної постанов-

ки контррозвідки, виділення її в окрему 
галузь охоронної діяльності відчувалася 
дедалі гостріше. У 1908 і 1910 рр. відбу-
лися скликані ГУГШ особливі міжвідомчі 
наради з цих питань, на яких було вироб-
лено ряд суттєвих рекомендацій. 
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Восени 1908 р. сталося чергове заго-
стрення ситуації на Балканах, пов’язане 
з анексією Боснії і Герцеговини. У цих 
умовах загострилося також протиборство 
спецслужб. Це обумовило появу на світ 
проекту начальника Генерального штабу 
Ф. Паліцина. Останній вважав, що керів-
на роль у контррозвідці повинна належа-
ти штабам воєнних округів, а виконання 
функцій мало покладатися на жандармські 
та поліцейські установи.
Погодившись із ліквідацією «пустот», 

прем’єр П. Столипін рішуче відкинув про-
позицію про покладення «виконавчих 
функцій всебічно на жандармські і полі-
цейські установи» за керівної ролі коман-
дування воєнних округів. Складним зали-
шалося й питання про фінансування.
У 1908 р. під час київського з’їзду стар-

ших ад’ютантів розвідувальних відділень 
було вироблено загальну систему ор-
ганізації військової контррозвідки в мир-
ний час. Відповідно до неї контррозвідкою 
мусили займатися чини Корпусу жандар-
мів, прикордонної служби, під керівницт-
вом старших ад’ютантів розвідувальних 
відділень штабів військових округів і кон-
тролем 5-о діловодства ГУГШ [15, с. 38].
Тоді ж уряд створює кілька міжвідом-

чих комі сій. Усі вони внесли певний вклад 
у розвиток теорії контррозвідувальної 
діяльності, та все ж більшість зусиль ішла 
на врегулювання притаманних Російській 
імперії бюрократичних перепон. Ключове 
питання – створення системи контррозвід-
ки при МВС чи Військовому відомстві. Як 
показала практика, розрізнені дії різних 
відомств у силових структурах імперії не 
могли надійно забезпечити державну без-
пеку від розвідувального натиску та були 
далеко не адекватними масштабам воєн-
ного шпигунства.
Для жандармських органів контррозвід-

ка й надалі залишалася другорядною 
справою, що істотно заважало ефективній 
протидії розвідувальним спрямуванням 
іноземних держав. Відомо, що в 1908 р. 
Міністерство внутрішніх справ Росії мало 
значну кількість даних щодо розвідуваль-
ної діяльності іноземних держав на тери-

торії імперії, але конкретних заходів із її 
попередження та припинення практично 
не застосовувало, обмежуючись оператив-
ним супроводженням [16, с. 38].
На виконання розпорядження Столипі-

на Трусевич розіслав циркуляр «Про поси-
лення боротьби зі шпигунством». У ньому 
вимагалося відзвітувати за три роки про-
робленої роботи й узагальнити практику 
розшуку. Особливої уваги надавалося ви-
явленню й узагальненню найбільш харак-
терних способів шпигунства. Це свідчило, 
що керівні кола імперії мали намір саме 
ДП перетворити на основний контррозві-
дувальний орган [8, с. 156-159].
Для покращення ситуації висувалися 

найрізноманітніші проекти. Зрештою, у 
грудні 1908 р. керівники військового ві-
домства і МВС Росії домовилися про ство-
рення міжвідомчої комісії з організації 
контррозвідувальної служби. Засідання 
ко  місії 28 березня 1909 р. вкотре конста-
тувало активізацію іноземних спецслужб 
і необхідність створення спеціалізовано-
го органу військової контррозвідки, від-
сутність якого обумовлювало виконання 
контррозвідувальних функцій Корпусом 
жандармів, ГУГШ, Морським генераль-
ним штабом і розвідувальними відділен-
нями штабів округів. Серйозна увага при-
ділялася фінансовій стороні проблеми, 
кадровому та оперативному забезпеченню 
та недостатності існуючої нормативно-
правової бази. Особливо наголошувалося 
на неузгодженості розшукових установ 
МВС і військового відомства [16, с. 38-39; 
9, с. 62; 17, с. 6].
У протоколі комісії вперше було наве-

дено розгорнутий аналіз організації діяль-
ності іноземних розвідок, а також перелік 
осіб, які підлягали контролю з боку контр-
розвідки. Крім того, досить предметно 
розглядалась організація органів військо-
вої контррозвідки. Зокрема, комісія вив-
чала чотири схеми (варіанти) побудови 
контррозвідувальних відділень, а саме:

 – у складі військового відомства;
 – покладення цих завдань на охоронні 

відділення; 
 – подвійне підпорядкування контр-
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розвідувальних відділень штабам округів 
і охоронним відділенням;

 – створення самостійних військових 
контррозвідувальних відділень, підпоряд-
кованих ДП МВС.
Зійшлися на останньому варіанті. Пере-

дбачалося формування семи регіональних 
контррозвідувальних відділень у місцях 
дислокації штабів відповідних військових 
округів [17, с. 7; 8, с. 167].
Для кращого нормативного забезпе-

чення контррозвідувальної діяльності по  -
трібно було дати визначення шпигунст-
ва. Тому, міжвідомча комісія схвалила 
роз роблений ГУГШ понятійний апарат 
контррозвідувальної діяльності. Кінце-
вою ме  тою цієї діяльності проголошува-
лося притягнення винних до кримінальної 
відповідальності за статтями 108-119 Кар-
ного уложення 1903 р. або припинення 
протиправної діяльності адміністратив-
ними заходами.
Протиріччя виявилися в ході обгово-

рення організації структури та її підпо-
рядкування. Тим не менше, усі зійшли-
ся на думці про необхідність створення 
в системі таємної поліції спеціальних 
контррозвідувальних органів, так званих 
воєнно-розшукових бюро, які входили б 
до складу відповідних районних охорон-
них відділень. Для цього необхідно було 
використовувати працівників «охранки», 
які мали досвід розшукової роботи, і вій-
ськових контррозвідників, які були компе-
тентними у військових питаннях і отриму-
вали розвіддані з-за кордону. Їх керівники 
замикалися б на начальників відповідних 
районних охоронних відділень. Через них 
ішла співпраця і з керівництвом окружних 
штабів. Причому помічниками начальни-
ків могли призначатися й армійські обер-
офіцери, а після курсів вони могли стати 
начальниками. Фінансування повинно бу-
ло здійснюватися за рахунок коштів вій-
ськового відомства [18, с. 79].
Співробітники спецслужби отримували 

право вести контррозвідувальний пошук 
у середовищі військових і органах війсь-
кового управління. Система планувалася 
суворо ієрархічною. Органи через районні 

охоронні відділення підпорядковували-
ся ДП. І МВС, і Військове міністерство 
зобов’язувалися до повного обміну інфор-
мацією та співпраці. Втручатись у процес 
розшуку військові не мали права [18, с. 
63]. Ця схема повністю вкладалася в те-
оретичну формулу Столипіна про контр-
розвідку, як одне з відгалужень системи 
політичного розшуку. Його погляди поді-
ляв і тогочасний директор ДП Трусевич. 
Однак висновки та пропозиції залишилися 
на папері через відставку останнього. Уся 
оперативно-розшукова діяльність зосере-
дилася в руках його опонента Курлова. 
Остаточно ідею реформи поховала антис-
толипінська інтрига. 
Ні для Столипіна, ні для наступника 

Трусевича – Курлова контррозвідка не 
була першочерговим завданням. Перш за 
все, слід було навести порядок у власно-
му відомстві. І заклопотаний проблемами 
Курлов лише 26 грудня 1909 р. дав від-
повідь на лист генштабу, що пролежав у 
канцелярії понад 4 місяці, повідомивши, 
що перешкод для реалізації раніше при-
йнятих рішень з боку МВС немає. Єди-
ною умовою було асигнування воєнного 
відомства. Спірним залишалося питання 
підпорядкованості. Проблемним було й 
питання агентури в армії та на флоті. Кур-
лов у своїх мемуарах згадує, що цар за-
боронив її, вважаючи достатнім нагляд з 
боку військового начальства [19, с. 156]. 
У 1909 р. було зібрано чергову спеціаль-

ну міжвідомчу комісію під головуванням 
директора ДП. На засіданні комісії вирі-
шили залучити до справи контррозвідки 
особливих жандармських офіцерів. Ко-
місія так і не розвʼязала питання про взає-
модію жандармерії та штабів військових 
округів, про застосу вання до іноземців 
особливих правил спеціального нагляду, 
про підсудність справ зі шпигунства спе-
ціальному судові. 
Остаточно ідею березневої наради 

1909 р. було поховано в червні 1910 р. на 
нараді керівників ДП, Окремого корпусу 
жандармів, військового і морського гене-
ральних штабів, скликаної з ініціативи 
Курлова [8, с. 173-174]. Відзначивши знан-
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ня жандармами техніки розшуку, він на-
голосив на відсутності у своїх підлеглих 
спеціальних знань військової організації 
російської та іноземних армій. На його 
думку, контррозвідувальні відділення му-
сили знаходитися в безпосередньому ві-
данні військового керівництва, а органи ДП 
їм сприяли б. Комісія Курлова запропо-
нувала таку схему: відділи створюються 
військовими, а жандарми діляться кадра-
ми для організації практичної діяльності. 
При цьому і «охранка», і ГЖУ контррозві-
дувальну діяльність практично згортають, 
передаючи отримані сигнали в контр-
розвідувальні відділення та сприяючи їм 
у перевірці. Загальне керівництво контр-
розвідкою повинні були здійснювати офі  -
цери генерального штабу. При цьому ке-
рівництво російської таємної поліції все ж 
усвідомлювало недоцільність розриву опе-
ративно-розшукової та слідчої діяльності 
[18, с. 77-79; 8, с. 174-175].
Отож, друга міжвідомча комісія при-

йшла до висновку про необхідність ство-
рення контррозвідувальних відділів при 
штабах військових округів, а не в струк-
турі органів МВС. Рішення змінилося кар-
динально. Основні причини такої зміни 
мали суб’єктивний характер. Фахівці ДП 
прекрасно розуміли, що, не маючи повно-
важень на ведення контррозвідувального 
пошуку у військовому середовищі, важ-
ко розраховувати на вагомі результати. А 
міністр В.О. Сухомлинов, зважаючи на мо-
гутніх ворогів, не мав щонайменшого ба-
жання на гроші свого міністерства створю-
вати в ньому таємну структуру МВС. Коли 
ж погляди змінилися, кошти знайшлися. У 
ГУГШ також добре пам’ятали конфлікт 
часів російсько-японської війни, коли 
жандарми практично усунули військових 
від спостереження за іноземними посоль-
ствами.
Попри певні ускладнення та недореч-

ності, у результаті змін, запроваджених у 
першому десятиріччі XX ст., жандармсь-
ко-поліцейські установи вийшли на якісно 
новий рівень діяльності. Здійснені заходи 
сприяли централізації та посиленню жан-
дармсько-поліцейської системи імперії та, 

як наслідок, контррозвідувального режи-
му в країні. Багато начальників ГЖУ у цей 
час продовжували діяти по-старому, здій-
снюючи нагляд за діяльністю чиновників 
відомств і установ, тобто оперативне за-
безпечення об’єктів розвідувальних спря-
мувань. Поряд із цим, недостатньо уваги 
приділялось активним заходам. Це спри-
чиняло незадоволення П. Курлова, яке він 
і висловив у наказі по корпусу жандармів 
3 серпня 1910 р. [20, арк. 336]. Воєнне ж 
напруження 1910-1911 р. змусило керів-
ництво нарешті завершити справу зі ство-
ренням спеціалізованого контррозвіду-
вального органу.
Рекомендації нарад лягли в основу за-

ходів, якими започаткувалося створення 
по всій імперії нових військово-розшуко-
вих установ – контррозвідувальних відді-
лень (КРВ). У червні 1911 р. військовий 
міністр затвердив пакет цілком таємних 
документів: «Положення про контррозві-
дувальні відділення», «Інструкція началь-
никам контррозвідувальних відділень», 
«Правила реєстрації осіб контррозвіду-
вальними відділеннями» та «Інструкція 
начальникам контррозвідувальних відді-
лень по витраті асигнованих їм сум і ве-
денню звітності по них».
Тепер до невеликого оперативного 

підрозділу ГУГШ – Розвідувального від-
ділення, котре діяло лише в столиці, дода-
лося ще одинадцять відділень при штабах 
воєнних округів. Одночасно при Особли-
вому діловодстві у відділі генерал-квар-
тирмейстера Генерального штабу почав 
працювати Центральний реєстраційний 
орган, у якому зосереджувалися матеріали 
щодо боротьби з воєнним шпигунством. 
Начальник контррозвідувального від-

ділення, виконуючи свої нові завдання, 
залишався в списку офіцерського складу 
Окремого корпусу жандармів і значився 
всього лише «у відрядженні». Прямим на-
чальником було визначено генерал-квар-
тирмейстера. Інструкція вперше визнача-
ла нормативну й оперативну базу контр-
розвідки, порядок роботи з агентурним 
апаратом із оперативними документами. 
Технічне керівництво оперативною діяль-
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ністю здійснювали начальники губернсь-
ких жандармських управлінь, погоджуючи 
свої дії з генквартами. Відділення ЖПУЗ у 
процесі здійснення контррозвідувальної 
діяльності також формально підпорядко-
вувалися в цій сфері штабам військових 
округів. Загальна організація контррозві-
дувальної діяльності в армії покладалася 
на особливе діловодство відділу генарал-
квартирмейстера Генерального штабу.
Усе діловодство йшло через Особливе 

діловодство відділу генерал-квартирмей-
стера (Огенквар) ГУГШ та, відповідно, 
старших ад’ютантів відділень окружних 
штабів. Для контррозвідувального діло-
водства також прикомандировувався жан-
дармський офіцер.
Кадрове комплектування органів вій-

ськової контррозвідки чинами Окремого 
корпусу жандармів дало підстави окре-
мим дослідникам стверджувати про існу-
вання при корпусі контррозвідувальних 
підрозділів. Утім, циркуляром ДП від 18 
вересня 1911 р. лише створювалися відді-
лення, офіцери яких значилися у списках 
відповідних губернських жандармських 
управлінь і вважалися відрядженими для 
несення служби в розпорядження Голо-
вного управління Генерального штабу 
і штабів військових округів. Начальник 
ГЖУ мав щодо них дисциплінарну владу, 
але в їх роботу не втручався. Співробітни-
ки контррозвідувальних відділень носили 
форму, належну чинам штабів військових 
округів, мали спеціальне посвідчення Ге-
нерального штабу, та могли розраховува-
ти на сприяння в роботі всіх органів дер-
жавної влади [2, с. 23, 156]. Утім, це було 
в теорії.
Відділення створювалися передусім для 

протидії військовій розвідці. Тепер до цієї 
сфери відносився не тільки збір інформа-
ції щодо збройних сил, а й такої, що мала 
військове значення. Крім цього, у сферу 
вказаного підрозділу входили завдання, 
спрямовані на протидію: «1. Створення в 
імперії внутрішніх ускладнень…; 2. Збіль-
шення збройних сил іноземних держав за 
рахунок інородного населення імперії». 
Сюди ж входила й протидія підривній 

діяльності, такій як підготовка збройного 
повстання та страйків на заводах військо-
вого відомства [2, с. 160-161]. Тобто логіка 
подій усе ж призвела до поступового пере-
творення виключно контррозвідувального 
підрозділу на ще один орган політичного 
розшуку.
Як згадувалося, упродовж усього існу-

вання Російської імперії котррозвідуваль-
на робота в ній супроводжувалася гострою 
міжвідомчою конкуренцією. Тим більше 
вкрай підозріло жандарми ставилися до 
нової спецслужби, за нагоди чинили їй 
перешкоди, використовуючи подвійність 
підпорядкування контррозвідників. Дійш-
ло до того, що перший начальник контр-
розвідки Лавров був змушений вийти у 
відставку, і знову був прийнятий на служ-
бу вже у військове відомство. Військові 
відповідали взаємністю.

 Керівництво ДП не бачило своєї ролі й 
місця в боротьбі зі шпигунством і зосере-
дило основні сили на вирішенні першочер-
гового завдання – боротьбі з інакодумс-
твом. Так, новий директор ДП С. Білець-
кий в одному зі своїх перших циркулярів у 
1912 р. прямо наголошував, що сприяння 
контррозвідці не повинно позначатися на 
прямих жандармських обов’язках. Навіть 
зовнішнє спостереження за підозрювани-
ми у шпигунстві встановлювалося лише 
«у випадку нагальної необхідності, до при-
буття на місце чинів контррозвідувальних 
відділень, і причому у місцях постійної 
дислокації філерів» [8, с. 189].
Досвід міжвідомчої співпраці мав ха-

рактер листування щодо загальних питань 
динаміки іноземного шпигунства і стану 
боротьби з ним. Згідно з домовленістю з 
ДП його керівництво постачало контр-
розвідувальним відділенням норматив-
но-аналітичні матеріали, що стосувалися 
боротьби з іноземним шпигунством. Од-
нак на практиці поліцейські пристави ви-
явилися нездатними у встановленій формі 
навіть поінформувати керівників контр-
розвідки про іноземців, які прибували та 
вибували з великих міст імперії. На зайве 
листування з ними витрачався час і люд-
ські ресурси. 
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Тактика «невтручання» розшукових ор-
ганів ДП й Окремого корпусу жандармів 
у боротьбу зі шпигунством могла спричи-
нити вкрай негативні наслідки, тому по-
мічник 1-го обер-квартирмейстера, гене-
рал-майор Н. Монкевіц 14 лютого 1912 р. 
звернувся з листом до віце-директора ДП 
С. Віссаріонова, у якому виклав основні 
вимоги співпраці з контррозвідкою:
а) своєчасне інформування відділень 

про прибуття або вибуття з певного пунк-
ту осіб, які проходять по нагляду; 
б) встановлення, на прохання відділень, 

за нагальної потреби зовнішнього нагля-
ду, аж до прибуття чинів контррозвідки; 
в) надання, на прохання відділень, дові-

док із даними, що характеризують таких 
осіб, їх моральну і політичну благонадій-
ність, судимість, рід занять і сімейний 
стан [8, с. 190].
Така мінімізація відносин із міністерс-

твом внутрішніх справ була серйозною 
тактичною помилкою керівництва ГУГШ. 
Багато в чому цю поведінку спричини-
ла тенденція до прихованої конфронтації 
між головними службами по боротьбі зі 
шпигунством. Очевидно, це можна по-
яснити лише різним розумінням власних 
прерогатив у забезпеченні зовнішньої 
безпеки держави. Як наслідок, посилюва-
лося суперництво начальників відділень 
контррозвідки з офіцерами губернських 
жандармських управлінь і охоронних від-
ділень у питаннях вербування секретних 
співробітників, їх переманювання.
Чимало зусиль забирали дискусії сто-

совно підпорядкованості установ і жан-
дармських офіцерів, до них відряджених. 
Остаточно заплутали проблему «вказівки 
про підлеглість офіцерів Окремого корпу-
су жандармів», які перебувають у контр-
розвідувальних відділеннях. Розв’язати 
проблему намагався генерал Джунковсь-
кий, який у категоричній формі став ви-
магати всебічного сприяння контррозвіду-
вальним органам. Це, напевно, було єдино 
можливим на той час виходом і відповіда-
ло реальним потребам державної безпеки. 
Однак пройшло кілька місяців, доки вимо-
гу стали виконувати та відпрацьовувати 

реальні шляхи взаємодії двох спецслужб 
[21].
У травні 1913 р. розпочалися нові 

структурні зміни, ініціатором яких був но-
вий заступник міністра внутрішніх справ 
В. Джунковський. Будучи порядною лю-
диною, цей генерал однак жодного дня не 
займався справами, що мали б хоч якесь 
відношення до оперативно-розшукової 
діяльності. Відповідно, він вважав методи 
спецслужби аморальними та взявся за їх 
викорінення. Вважаючи, що стабільності 
імперії нічого не загрожує, а інформацію 
ДП сфальсифікованою, Джунковський 
завдав удару по всій системі політичного 
розшуку, паралізувавши агентурну робо-
ту. 
Скоротилась і кількість «охранок», які 

увійшли до складу ГЖУ на правах відділів 
чи розшукових пунктів. Першого березня 
1914 р. було ліквідовано й районні охорон-
ні відділення, реорганізація політичного 
розшуку була по суті поверненням до по-
ложення 1902-1903 рр., коли весь політич-
ний розшук знаходився в ГЖУ. Таким чи-
ном, відбулася нова централізація на рівні 
міст і губерній [22, арк. 28; 23, с. 395].

Âèñíîâêè
Отже, органи політичного розшуку за-

лишили нішу єдиного контррозвідуваль-
ного органу, поступившись місцем війсь-
ковій контррозвідці. За ГЖУ залишився 
захист державної таємниці в широкому 
розумінні цього слова. Як контррозвіду-
вальний орган в Україні фактично зникли 
охоронні відділення. Останні створювали-
ся, зважаючи на той факт, що жандармські 
управління початку ХХ ст. не справлялися 
з функціями політичної поліції. Але вже до 
1913-1914 рр. методи роботи жандармсь-
ких управлінь були достатньо відпрацьо-
ваними, система цих управлінь зміцніла. 
Відомий радянський учений М. Єрошкін із 
цього приводу зазначав, що охоронні від-
ділення були скасовані як зайва проміжна 
ланка в громіздкому державному апараті 
політичного розшуку в Росії [24, с. 289].
Це був останній період існування цар-

ських спецслужб, що настав після смерті 
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Столипіна. Увесь період 1911-1917 рр. – 
це єдиний потік скочування в кулуарні ін-
триги хворої влади, розборки між самими 
спецслужбами. Уведення в країні воєнно-

го стану та крен спецслужб цими роками 
в бік розвідувально-контррозвідувальних 
функцій мало що змінюють у загальній 
картині процесу. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Міста взагалі та означеного регіону 

зокрема можуть розглядатися як показник 
розвитку в багатьох сферах: економічній, 
адміністративній, культурній, військовій. 
Особливе значення міст у Південно-Схід-
ній Україні обумовлюється ще й тим, що 
обраний період є часом, коли утворилася 
та розвинулася їх більшість через поши-
рення адмiнiстративно-територiального 
поділу Росії на зазначені території.
Зміни у міжнародних відносинах Росії 

й Туреччини, правовому статусі українсь-

ких територій обумовили процес пере-
творення міст із оборонних пунктів у ад-
міністративні, торгові та культурні цент-
ри. Процес був тривалим і суперечливим, 
але закономірним і сприяв формуванню 
сучасної своєрідної інфраструктури. Зараз 
тут зосереджена більшість підприємств 
гірничодобувної, металургійної, машино-
будівної та хімічної промисловості.
Аналіз історіографії окресленої пробле-

ми повинен сприяти дослідникам у вив-
ченні історії міст регіону, окреслити коло 
питань, що залишаються недостатньо ви-
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Стаття присвячена еволюції наукових досліджень щодо 
розвитку адміністративних центрів Південно-Східної України 
напри кінці XVIII − у першій половині XIX століття. Зокрема, 
трьом періодам історіографії означеної проблеми: XIX – початок 
ХХ ст., 20–80-тi рр. ХХ ст. і 90-тi рр. ХХ – початок ХХІ ст.,
загальним закономірностям у процесі досліджень у ці періоди та 
їхнім характерним особливостям. Особливу увагу приділено дже-
релам проаналізованих досліджень, колу досліджених питань за 
проблемами та регіоном, видам наукових робіт тощо.

Статья посвящена эволюции научных исследований о разви-
тии административных центров Юго-Восточной Украины в кон-
це XVIII – первой половине XIX в. В частности, трем периодам ис-
ториографии указанной проблемы: XIX – начало ХХ в., 20–80-ые 
гг. ХХ в. и 90-ые гг. ХХ – начало ХХІ в., общим закономерностям в 
процессе исследований в эти периоды и их характерным особен-
ностям. Особое внимание обращено на источники проанализиро-
ванных исследований, круг исследованных вопросов по проблемам 
и региону, виды научных работ.

The article is dedicated to the evolution of scientific research in 
regard to the development of administrative centers across South-Eas-
tern Ukraine by the end of XVIII and beginning of XIX centuries. Par-
ticularly the three historiographical periods of the specified problem: 
XIX-beginning of XX century, 20ties to 80ties of XX century as well as 
nineties and the beginning of XXI century, general regularities in pro-
cess of research and its typical features. Specific focus was given to the 
source base of the analyzed research, the range of researched questions 
by problems and region, types of scientific works which, depen ding on 
the period, were calendars or commemorative books, individual or col-
lective monographs, multi-volume publishing’s of directory type, local 
history essays, etc.

Ключові слова: історіографія, адміністративні центри, ад-
міністративно-територіальний поділ, губернії, повіти, нариси, 
па  м’ятні книжки, монографії, календарі.

Міста степової України наприкінці 
XVIII – у першій половині XIX ст.: 

аналіз історіографії



27

 Теорія та історія держави і права

вченими, зробити акцент на найбільш ва-
гомих дослідженнях.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Історіографія розвитку міст Південно-

Східної України обраного періоду не була 
предметом спеціальних досліджень. Тіль-
ки у ХХ ст. вчені почали приділяти увагу 
аналізові попередніх праць. Як правило, 
це огляд використаної літератури в перед-
мові або на початку відповідних розділів. 
Так, у В.М. Кабузана, О.І. Дружиніної, 
А.В. Бойка є згадки про роботи попере-
дників, але оскільки вони присвячували-
ся комплексному розвиткові регіону, то й 
огляд літератури не стосувався саме міст 
Південно-Східної України у XVIII–XIX сто -
літтях.
Єдиною роботою, присвяченою суто іс-

торіографічному аналізові, у 1991 р. стало 
дослідження В.О. Пiрка стосовно Півдня 
України у XVI–XVIII століттях [17]. Ос-
новною його цінністю є те, що в ньому 
звернуто увагу на джерела проаналізова-
них праць, виділено їх слабкі місця, визна-
чено основні етапи в розвитку iсторiогра-
фiї XVIII-XX століть. Серед проаналізова-
них автором робіт можна знайти й ті, що 
стосуються розвитку міст у окреслений 
дослідником період. Стосовно інших до-
сліджень, то в них не було зроблено де-
тального аналізу попередніх наукових 
роз робок щодо міст означеного регіону 
наприкінці XVIII – у першій половині XIX 
століття.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Комплексний підхід до історії вивчення 

адміністративних центрів Південно-Схід-
ної України в окреслений період зали-
шається актуальним і не достатньо дослід-
женим як хронологічно, так і територіаль-
но. Він включає акцентування уваги на 
еволюції досліджень: їх видах, джерелах, 
колі досліджених питань, охопленому пе-
ріоді. Важливим елементом розроблення 
обраної теми також є аналіз взаємозв’язку 
періоду історіографії з видами та пробле-
матикою наукових робіт і зв’язок дослід-
жень між собою.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є, по-перше, виявлення 

загальних закономірностей і характерних 
особливостей наукових досліджень щодо 
розвитку міст Південно-Східної України 
наприкінці XVIII – у першій половині 
XIX ст. і, по-друге, полегшення для до-
слідників вивчення історії міст регіону, 
окреслення кола питань, що залишаються 
недостатньо вивченими.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У розвитку iсторiографiї вказаної про-

блеми можна виділити три періоди: XIX − 
початок ХХ ст., 20–80-тi рр. ХХ ст. та 
90-тi рр. ХХ – початок ХХІ століття.
Уже в першій половині XIX ст. регіон 

став об`єктом для наукових студій. Най-
більш ранні повідомлення належать перу 
Є. Ковалевського та пов’язані з iсторiєю 
добувної промисловості на території Бах-
мутського та Слов’яносербського повiтiв 
Катеринославської губернії [9]. У роботі 
означені кордони Слобiдсько-Українсь-
кої, Катеринославської губерній і земель 
Війська Донського, а також міста, помi-
щицькi та державні поселення, територія 
Луганського заводу. Щоправда, міста не 
були об’єктом для самостійного вивчен-
ня.
З часом тематика досліджень розши-

рювалася як проблемно, так і регіонально. 
Це пов`язано насамперед із тим, що регіон 
вiдiгравав усе більшу роль у промислово-
господарському комплексі держави. Уже 
в 1836 р. А.О. Скальковський видав у двох 
частинах свою роботу, що охоплювала 
1731-1823 рр. і була спробою комплексно-
го підходу до iсторiї Новоросійського краю 
[25]. Дослідник торкнувся територiально-
адмiнiстративного поділу Новоросійської 
та Азовської губерній, стану церковного 
будівництва, залюднення краю, основ-
них занять населення. Наявні у автора й 
деякі відомості про міста: їх заснування, 
розташування, церкви. Маючи доступ як 
спiвробiтник канцелярії Новоросійської 
губернії до широкого кола архівних дже-
рел, у тому числі й архіву Запорізької Сiчi, 
який після 1775 р. зберігався у Єлизавет-
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градi, науковець увів до обігу велику кiль-
кiсть нового фактичного матеріалу. Зва-
жаючи на те, що значна частина архівних 
документів, якими А.О. Скальковський 
користувався для підготовки своїх праць, 
на сьогодні втрачена, його дослідження 
для вивчення проблеми, особливо узагаль-
нююча праця [24], мають велике значення. 
У останній роботі історик намагався про-
стежити за всіма змінами, що відбували-
ся в iсторiї краю протягом XVI – першої 
половини XIX cтоліття. I якщо його дані 
щодо господарського розвитку, торгiвлi, 
територіального поділу мають великий 
ступінь достовiрностi, то в питаннях засе-
лення краю, як згодом зазначали вже iншi 
дослідники (Д.I. Багалiй, В.М. Кабузан), 
учений недостатньо критично пiдiйшов до 
джерел і не визначив чітко території, яку 
мав на увазі під Новоросiєю. Це у свою 
чергу призвело до того, що його показни-
ки інколи не зовсім правильні, а то й не 
співставні [8, с. 8-10].
Із сучасників А. Скальковського треба 

відзначити працю М. Мурзакевича [12]. 
Автор, хоча й використовував переваж-
но праці попередніх дослiдникiв, але при 
комплексному пiдходi зміг досить чітко 
викласти основні напрями розвитку Но-
воросійського краю та Бессарабiї в 1820-
1846 роках. Більше того, акцент у роботі 
на зовнішню торгівлю, яку історик вважав 
головним i єдиним двигуном розвитку 
краю, робить дослідження не схожим на 
iншi. Автор згадує міста, як центри тор-
гівлі.
З 1834 по 1874 рік безперервно видавав-

ся Новоросійський календар [14]. Особли-
вий інтерес становить такий календар за 
1851 рік. Тут подано дані про Луганський 
чавуноливарний завод та iншi промислові 
заклади регіону, перелiчено майже всі 
міста зазначеної території, їх населення. 
На жаль, економічний розвиток краю не 
був головною темою таких видань, можна 
сказати навіть, що дані про це мають тут 
фрагментарний, неповний характер.
У 1861 р. була опублікована праця 

О. Афанасьєва-Чужбинського [1]. Дослід-
ник сам мандрував по Україні,  i його нари-

си – це погляд сучасника на господарство, 
міста та ярмарки краю. Загальне враження 
автора від регіону можна назвати досить 
скептичним, та виразна й образна мова 
дослідження дає можливість поглянути за 
сухі цифри попередніх оглядів i відтвори-
ти більш повну картину стану господарс-
тва Пiвденно-Схiдної України тих часів і 
зовнішнього вигляду міст регіону.
У 60-х рр. XIX ст. Катеринославський 

губернський статистичний комітет ви-
пускав серію пам`ятних книжок, основ-
ним змістом яких були описи міст Кате-
ринославської губернії [19]. Це видання 
мало продворянський характер, усі зру-
шення в краї в позитивному напрямі роз-
глядалися як заслуга або самої Катерини 
Великої, або її намiсникiв: Потьомкіна та 
Зубова, а з часом згадувалися Павло І, Ми-
кола I та Олександр I. Головним джерелом 
написання цих книжок було Повне зібран-
ня законів Російської iмперiї (далі – ПЗЗ) 
і частково матеріали переписів, зокрема 
1824 року. Проте, незважаючи на вико-
ристання таких документів, у цих книж-
ках часто зустрічаються деякі неточності, 
пов’язані переважно з неуважним став-
ленням до праць попередніх дослiдникiв і 
науково-популярним характером видань.
У другій половині XIX ст. продовжу-

валася робота з вивчення iсторiї церк-
ви, опосередковано пов’язана з історією 
міст. Особливої уваги серед досліджень 
цієї тематики заслуговує праця Феодосія 
Макар`євського [11]. У першому випуску 
вона охопила Катеринославський, Верх-
ньодніпровський, Новомосковський і Пав-
лоградський повіти, у другому – Бахмутсь-
кий, Слов`яносербський, Маріупольський, 
Ростовський та Олександрiвський. Робота 
ґрунтується на широкій джерельній базі, у 
якій значне місце займає церковна доку-
ментація (архів Консисторії). До недолiкiв 
дослідження можна віднести деякі неточ-
ності про час заснування населених пунк-
тів [17, с. 11].
У 1887 р. О. Єгоров видав невеличку 

роботу про iсторiю заснування Катери-
нослава та його розвиток до 1802 р. [6]. У 
цьому дослiдженнi знайшли відображення 
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деякі аспекти iсторiї суконної промисло-
вості міста. Хоча нічого нового після 
«Пам’ятних книжок» і роботи Феодосія 
Макар’євського автор не ввів до науково-
го обігу.
Фактично єдиною роботою icторiогра-

фiї XIX – початку XX ст., яка цілком була 
присвячена питанню адміністративних пе-
ретворень на території Азовської губернії, 
стала праця Я.П. Новицького [13]. Вона 
вийшла під рубрикою «архiвнi джере-
ла» та хронологічно висвітлювала період 
1775-1783 років. Крім докладного опису 
кордонів колишньої Азовської губернії, 
автор давав вiдомостi про великі міста, їх 
мешканців, ярмарки тощо.
На початку ХХ ст., продовжуючи серію 

видань довідкового характеру, виходив 
багатотомний збірник під редакцією Се-
менова-Тяньшанського. Його 7 та 14 томи 
були присвячені вiдповiдно Малоросiй-
ськiй і Катеринославській губерніям [23]. 
Матеріали цього ґрунтовного видання 
були конкретного характеру: містили дані 
про заснування населених пунктів, під-
приємств, великі ярмарки, торги тощо.
У 1913 р. вийшло дослідження Ю. Готьє, 

присвячене обласному управлінню в Росії 
від Петра I до Катерини II. Перший том 
охоплював 1727-1775 рр. [2]. Робота напи-
сана на основi матерiалiв ПЗЗ, але незва-
жаючи на таке досить достовірне джерело, 
у ній є неточності щодо часу тих чи інших 
адмiнiстративно-територiальних перетво-
рень.
Якісно новим етапом у дослiдженнi 

промисловості Пiвденно-Схiдної України 
наприкiнцi XVIII – у першій половині 
XIX ст. стала робота професора О.П. Ог-
лоблiна [15]. Автор використав журнали 
мануфактур i торгiвлi, а також мiнiстерс-
тва державного майна, збірники мiнiстерс-
тва фiнансiв, труди комiсiї для перегляду 
статутів фабричних і ремісничих, списки 
фабрикантів та інші джерела. Централь-
ним завданням своєї праці дослідник вва-
жав вивчення процесу нагромадження ка-
піталу, розвиток капiталiстичних відносин 
у межах українського господарства [15, с. 
19]. Безумовний інтерес становлять чис-

ленні таблиці, які містяться в роботі, щодо 
національного складу населення та його 
розподілу за заняттями (селяни, одно-
двiрцi, вiйськовi, міщани, купці), експор-
ту та імпорту через Азово-Чорноморські 
порти в 1853-1857 рр., кiлькiсть фабрик і 
заводів у населених пунктах із сумою їх 
виробництв тощо. Роботу можна вважати 
унікальною за кiлькiстю фактичного ма-
теріалу й обсягу джерел, що були введені 
істориком до наукового обігу. Міста фігу-
рують у дослідженні як центри промисло-
вості й торгівлі.
У радянський період багато уваги до-

слідники приділяли формуванню робітни-
чого класу, його становищу тощо, зокрема 
робота I.О. Гуржiя стосовно України [3]. 
Незважаючи на те, що історик певне місце 
в ній приділяє питанням класової бороть-
би, тут знайшов відображення стан про-
мисловості, як України взагалі, так i Пiв-
денно-Схiдного регіону зокрема. Автор 
використав роботи А. Скальковського, Г. Ба-
кулєва, Г. Фомiна («Гірнича i гірничоза-
водська промисловість Півдня Росії») та 
багатьох інших дослiдникiв, дані статис-
тики за 1860 р. тощо. У ній простежується 
формування робiтникiв Луганського чаву-
ноливарного заводу та різних підприємств 
напередодні реформи 1861 року. Акценту 
на окремі міста автор не робить. Показни-
ки промисловості та кількості робітничого 
класу дають змогу опосередковано аналі-
зувати тенденції в розвитку міст.
У 1959 р. з`являється одна з ґрунтов-

них, комплексних робіт О.I. Дружинiної, 
присвячена Пiвнiчному Причорномор`ю 
1775-1800 рр. [4]. Широка джерельна база 
надає дослідженню особливої цiнностi. 
Були введені до наукового обігу матеріа-
ли Російського державного вiйськово-iс-
торичного архіву (далi – РДВIА) і Російсь-
кого державного архіву давніх актів (далi 
– РДАДА) у Москві, архіву Сімферопо-
ля, використовувалося ПЗЗ тощо. Автор 
спiвставляє дані попередніх дослiдникiв 
із архівними: матеріалами ревiзiй, звiтiв 
губернаторів, статистичними даними, ма-
теріалами приватного та генерального ме-
жувань, подає рiзнi точки зору. Єдине, що 
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можна вважати недоліком, це використан-
ня в ході дослiдження заселення регіону 
неуточнених результатів IV ревiзiй, які 
надходили аж до початку 1783 р. i некри-
тичний пiдхiд до даних А. Скальковського 
[8, с. 19].
Наступна ґрунтовна робота дослідниці 

вийшла в 1970 р. й була присвячена Пів-
денній Україні 1800-1825 рр. [5]. Головну 
увагу в ній автор приділила господарсько-
му освоєнню краю. Проблема заселення 
регіону висвітлювалася лише в загальних 
рисах. Найбільший інтерес із цього питан-
ня становлять наведені автором вiдомостi 
V (на 1801 р.) i VII (на 1827 р.) ревiзiй про 
чисельний i становий склад населення за-
значеної території, серед якого наявні й 
міщани [5, с. 70-167]. Особливу увагу вона 
приділила iноземнiй колонiзацiї та госпо-
дарствам іноземних колоністів. Робота 
містить багато таблиць, карти, що наочно 
ілюструють динаміку процесу заселення 
регіону. Великим плюсом праці є її ком-
плексний характер, дослідження питань 
заселення та господарського освоєння в 
тісному взаємозв`язку. Питання про міста 
регіону хоча й не розглядалося окремим 
блоком, але постійно згадувалося в ході 
висвітлення окреслених проблем.
Особливу цінність для вивчення історії 

Південно-Східної України в окреслений 
період становить монографія В.М. Кабу-
зана [8]. Вона присвячена заселенню Но-
воросії наприкінці XVIII – у першій поло-
вині XIX століття. Робота ґрунтується на 
великому фактичному, здебільшого архів-
ному матеріалі. Учений на підставі спів-
відношення та сукупності даних ревізій, 
церковного й адміністративно-поліцейсь-
кого обліку подає детальний (майже за ко-
жен рік) аналіз динаміки населення регіо-
ну, у тому числі й міського, соціального та 
етнічного складу його мешканців, просте-
жує тенденції в демографічних процесах 
тощо. Крім розгляду стихійних міграцій і 
державної колонізації краю, історик тор-
кається співвідношення міського та сіль-
ського населення, стану господарства на 
різних етапах, питань адміністративно-те-
риторіального поділу.

На пiдставi урядових актів, зібраних 
у ПЗЗ, географічних i статистично-еко-
номiчних описів та картографічних ма-
терiалiв офiцерiв Генерального штабу, 
матеріалів, надрукованих у «Записах 
Одеського товариства iсторiї i старожит-
ностей», «Атласу Катеринославського 
намісництва 1784 року», який зберігаєть-
ся у РДВIА Москви, та інших матерiалiв 
у 1967 р. Ф.О. Редько зробив спробу до-
кладно вивчити зміни в адмiнiстративно-
територiальному устрої півдня України 
в останній чверті XVIII ст. [22]. Цiннiсть 
роботи полягає в тому, що автор зробив 
аналіз стану джерел з цієї проблеми й іс-
торіографії та  фактично вперше звернув-
ся до адмiністративного устрою як окре-
мої теми дослідження.
У 70-тi рр. ХХ ст. iсторiографiя збагати-

лася певною кiлькiстю досить ґрунтовних 
робіт щодо промисловості зазначеної те-
риторії, які торкалися й міст регіону. Од-
нією з них стала робота В.П. Ващенка [28]. 
Автор розглянув розвиток капiталiстичної 
промисловості в містах Півдня України в 
тісному зв`язку з торгівлею.
Показником зростання інтересу до міс-

цевої iсторiї стало видання багатотомного 
дослідження «Iсторiї міст i сіл Українсь-
кої РСР» [7; 29; 30]. Це значною мiрою 
оживило краєзнавчу роботу на місцях, 
зблизило результати досліджень із повся-
кденною практикою, широкою читацькою 
аудиторією. I хоча вимога суворого дотри-
мання розроблених схем підготовки на-
рисів до певної міри сковувала iнiцiативу 
дослiдникiв, усе ж таки за добросовісного 
ставленні до цієї роботи вони вивчили не 
лише наявну літературу, а й архiвнi дже-
рела [17, с. 21]. Звісно, підготовлені авто-
рами нариси не позбавлені, як i інші до-
слідження, помилок, але вони містять ряд 
цінних відомостей про соціально-еконо-
мічний стан міст і більш-менш значущих 
поселень регіону в досліджуваний період: 
кількість населення, його соціальний стан, 
показники економічного розвитку тощо.
Серед праць 80-х рр. ХХ ст. з iсторiї ок-

ресленої території привертає увагу робота 
В.I. Тимофiєнка [26]. Автор на багатому 
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архівному матерiалi простежує розвиток 
міст Пiвнiчного Причорномор’я у другій 
половині XVIII століття. У ній подано 
плани міст, що дає змогу читачеві образно 
відтворити їх стан.
У період незалежності нашої держави 

серед дослiдникiв простежується прагнен-
ня до аналізу зробленого в попередні часи, 
висвітлення не вивчених досі питань. Пи-
шуться підручники, тексти лекцій, крає-
знавчі нариси, ґрунтовнi монографiї, пуб-
лікуються роботи представників діаспори.
У 1991 р. була видана iсторiографiчна 

робота В.О. Пiрка, стосовно Півдня Украї-
ни у XVI-XVIII ст. [17]. Основна цiннiсть 
дослідження полягає в тому, що в ньому 
звернуто увагу на джерела проаналізова-
них праць, виділено їх слабкі місця, визна-
чено основні етапи розвитку iсторiографiї 
XVIII − XX століть. Серед проаналізова-
них автором робіт можна знайти й ті, що 
стосуються розвитку міст у окреслений 
дослідником період.
Першою i фактично єдиною роботою, 

що цілком присвячувалася торгiвлi Пів-
денної України у 1775-1825 рр., стала пра-
ця А.В. Бойка [27]. Окремі питання з цієї 
теми, звісно, вивчалися дослідниками. Ще 
А. Скальковський намагався відтворити 
картину ярмаркової торгiвлi й торгової 
спецiалiзацiї за матеріалами звiтiв гу-
бернаторів [27, с. 3]. Однак він, а за ним 
i Багалiй робили не зовсім аргументова-
ний висновок про панування іноземного 
купецтва на внутрішньому ринку регіону. 
Натомість А.В. Бойко пiдiйшов до питан-
ня більш ґрунтовно, ніж попередні дослід-
ники. Автор розглянув процес формуван-
ня торгової буржуазії краю в зазначений 
період, структуру торгiвлi Південної Ук-
раїни та її місце в загальноросійському 
ринку. У роботі наявні характеристика та 
кількість ярмарків по містах окресленої 
території.
Безпосередньо містам Донбасу напри-

кiнцi XVIII ст. була присвячена робота 
В.О. Пірка, підготовлена за матеріалами 
опису Азовської губернії [21]. Дослідник 
подав дані про Маріуполь, Бахмут, Тор i 
Маяки від моменту їх заснування до кін-

ця XVIII ст., соціальний склад мешканців, 
кiлькiсть будівель, ярмарків, промислових 
підприємств, основні заняття населення 
та корисні копалини поблизу міст. Част-
ково інформація про міста зосереджена в 
роботі автора про військово-землеробські 
поселення [16].
У 1997 р. вперше в Україні була вида-

на робота політолога української діаспори 
Б. Кравченка [10]. I хоча вона присвяче-
на XX ст., автор часто робить екскурси 
в минуле. Заселення Південної України 
розглядається дослідником як важливий 
чинник, що посилював здатність Росії во-
лодіти Україною. Приділено увагу етніч-
ному складові населення в Донецькому 
басейні за даними V ревiзiї та спiввiдно-
шенню міського й сільського населення. 
Дослідник намагається показати фактори, 
які стримували національний розвиток 
України, проводить аналогії між розвит-
ком міст у суспільствах із ендогенним роз-
витком i суспільствах колоніального типу, 
у результаті чого приходить до висновку 
про перетворення саме в другій половині 
XVIII – XIX ст. України на «безпечний 
ринок для нових галузей промисловості 
центру Росії» [10, с. 33].
У 2004 р. вийшла монографія М.А. Пан-

фьорової щодо формування адміністра-
тивної та соціально-економічної структу-
ри Південно-Східної України у окресле-
ний період [20]. Міста регіону згадуються 
у зв’язку з різними напрямами розвитку 
краю. Зокрема, в роботі на підставі аналі-
зу архівних джерел і праць попередніх 
дослідників подано динаміку міського 
населення на досліджуваній території 
у 1782-1857 рр. і кількість населення та 
дворів по повітах і повітових містах Кате-
ринославської губернії в 1820 році.
Цього ж року вийшла монографія 

В.О. Пірка, присвячена заселенню та гос-
подарському освоєнню Степової України 
у XVII-XVIII століттях. У роботі є окре-
мий розділ про міста регіону в означений 
період, який можна, за свідченням автора, 
зарахувати до найбільш досліджених 
[18]. Праця написана на зіставленні ши-
рокого кола архівних джерел. На матеріа-
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лах РДВІА та РДАДА подано таблиці про 
кількість міст по повітах Катеринославсь-
кого намісництва, кількість землі під цими 
містами, населення жіночої та чоловічої 
статі в містах за 1784 рік. Крім того, у до-
датках подано графічні матеріали стосов-
но великих міст.
Âèñíîâêè
Таким чином, уже iсторiографiя XIX 

– початку XX ст. торкнулася значного 
кола питань з iсторiї Пiвденно-Схiдної 
України кінця XVIII – першої половини 
XIX ст., але містам великої уваги не при-
діляла. Дворянські історики переважно не 
займалися дослідженням соцiально-еко-
номiчного розвитку. Багато питань роз-
глядалися у зв`язку з висвітленням війн, 
дiяльностi тогочасних політиків. Водно-
час проглядалися й нові тенденції, які в 
другій половині XIX ст., особливо у пра-
цях А. Скальковського, Я.П. Новицького, 
стосувалися питань господарського роз-
витку, адмiнiстративно-територiального 
поділу. Крім того, міста досліджувалися 
у зв’язку з церковним будівництвом та у 
виданнях довідкового характеру. У робо-
тах цього періоду можна знайти відомості 
про час заснування різних населених пунк-
тів, їх географічне розташування, кіль-
кість жителів або дворів у них, наявність 
церков, підприємств, ярмарків. Щоправ-

да, цілісної картини вони не дають через 
розпорошеність і відсутність аналізу саме 
розвитку міст у дослідженнях.
На вiдмiну від XIX – початку ХХ ст. iс-

торiографiя радянського періоду зробила 
значний крок уперед у вивченні питань 
соціально-економічного розвитку взагалі. 
У наведених вище роботах, на підставі 
нових архівних джерел, зроблено спроби 
комплексного аналізу розвитку Південно-
Східної України. Особливу увагу дослід-
ники приділяють кількісним показникам, 
зокрема робітничого класу та обсягів про-
мисловості. Міста, як центри класової бо-
ротьби та промислового розвитку, стають 
предметом досліджень.
В історіографії  ХХ ст. спостерігався 

жвавий інтерес до iсторiї Степової Украї-
ни взагалі та її міст зокрема. Якщо в ра-
дянський період переважали дослідження 
комплексного характеру, у яких міста роз-
глядалися в контексті загального розвит-
ку регіону та країни, то в період незалеж-
ності вагомим внеском стали праці iстори-
кiв-краєзнавцiв, проблематика звузилася, 
додалися роботи представників українсь-
кої діаспори. Простежується прагнення 
до аналізу, зробленого в попередній час, 
висвітлення не вивчених досі питань. Що-
правда, розвиток міст регіону в окресле-
ний період та окремих міст комплексно не 
розглядався.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Одно из центральных мест в механизме 

правового регулирования занимает пра-
воотношение, поскольку важнейшей ста-
дией данного процесса является установ-
ление конкретной нормой связи с весьма 
определенным разделением субъектов на 
управомоченных и обязанных. Эта кате-
гория всегда вызывала и вызывает много-
численные споры и противоречивые суж-
дения. Причём, по большинству самых 
разных вопросов – сущности, содержания, 
определения, субъектного состава, соот-
ношения с нормами права и т.д.
Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé
Научно-теоретическую основу рабо-

ты составили труды известных специа-
листов в области общей теории права и 
конституционного права: Р.О. Халфиной, 
В.М. Сырых, В.Н. Кудрявцева, Ю.Г. Тка-
ченко, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, 
Н.В. Витрука, Н.С. Бондаря, В.О. Лучина, 
С.А. Авакьяна и других.
Íå ðåø¸ííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû
В научной литературе не выработан 

единый подход в понимании сущности 
конституционных правоотношений. Нема-
ловажное значение в процессе разрешения 
возникающих при этом проблем имеют 
те исходные методологические позиции, 
которые занимают участники спора. На-
иболее ярко это проявляется при опреде-
лении понятия правоотношения, которое 
в большинстве случаев рассматривается с 
позиции позитивного права, а в некоторых 
случаях – с точки зрения естественного 
права.
Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Цель статьи – показать научную и 

практическую значимость современных 
представлений о конституционных пра-
воотношениях, указать отличительные 
признаки социальных взаимодействий в 
конституционной среде, сформулировать 
авторский подход к пониманию сущност-
ных особенностей конституционных пра-
воотношений.
Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ
Методологический аспект проблемы 

имеет важное значение для конституцион-
ного права. Дело в том, что некоторые 
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В статье объясняются особенности конституционно-пра-
вовых отношений. Показано значение методологических аспек-
тов проблемы. Подчеркнута специфика механизма образования 
конституционных правоотношений. Отмечена структурная 
организация отношений такого рода.

У статті пояснюються особливості конституційно-право-
вих відносин. Показано значення методологічних аспектів про-
блеми. Підкреслено специфіку механізму утворення конститу-
ційних правовідносин. Відзначено структурну організацію відно-
син такого роду.

Features of constitutional legal relations are spoken. Value of 
methodological aspects of a problem is shown. The specificity of the 
mechanism of formation of the constitutional legal relationships is em-
phasized. The structural organization of the relations such is noted.

Ключевые слова: конституционное правоотношение; фор-
мы социального взаимодействия; структура правоотношения; 
правовое регулирование.

Понятие, особенности и структура 
конституционно-правовых отношений
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авторитетные учёные (например, М.В. Ба-
глай) в области конституционного права 
полагают, в частности, что «источники 
конституционного права образуют две 
основные сферы: естественное право и 
позитивное право. Право вообще нельзя 
сводить только к писанной его части, по-
зитивному праву. Это тем более верно 
в отношении конституционного права, 
которое призвано охранять свободу чело-
века» [1, с. 18]. С такой точкой зрения 
согласны не все. Конечно, «естественное 
право» имеет непосредственное отноше-
ние к современному конституционализму, 
но всё дело в том, что в понятие «естест-
венное право» авторы вкладывают самый 
разный смысл.
Как отмечает В.С. Нерсесянц, «никогда 

не было, нет и в принципе не может быть 
какого-то одного-единственного естест-
венного права, а было и есть множество 
различных (отдельных, особенных) естес-
твенных прав. Точнее говоря – их концеп-
ций и версий. Так что под общим наимено-
ванием и единым термином «естественное 
право» подразумеваются различные (по 
своему содержанию, сущности и понятию) 
варианты естественного права, различные 
смыслы, вкладываемые его прошлыми и 
современными сторонниками и противни-
ками в это устоявшееся и широко исполь-
зуемое собирательное понятие» [2, с. 40]. 
Правильнее рассматривать естественное 
право как источник позитивного права, 
когда государство официально признаёт и 
закрепляет в конституции и законах при-
родные и неотчуждаемые права человека 
и права народа.
Например, Декларация независимости 

США 1776 г. [8], Французская «Деклара-
ция прав человека и гражданина» 1789 г. 
[9] в качестве естественных прав челове-
ка и прав народа устанавливают право на 
жизнь, свободу, стремление к счастью, 
собственность, безопасность, сопротивле-
ние угнетению. Как видно, большинство из 
этих прав нашло отражение и в Конститу-
ции Республики Беларусь, но, приобретая 
посредством конституционного признания 
позитивно-правовую силу, продолжают 

одновременно оставаться естественным 
правом, имеющим приоритетное правовое 
значение (в статье 2 Конституции Респуб-
лики Беларусь говорится о том, что «чело-
век, его права, свободы и гарантии и реа-
лизации являются важнейшей ценностью 
и целью общества и государства» [10]). 
Таким образом, «внепозитивное» понима-
ние естественного права следует рассмат-
ривать лишь как часть правового сознания 
и общественную гарантию демократичес-
ких институтов, но не в качестве формаль-
ного источника права, т.е. способа объек-
тивизации юридических норм.
С позиции естественного права право-

отношение возникает в виде особой фор-
мы социального взаимодействия, участни-
ки которого обладают взаимными, коррес-
пондирующими правами и обязанностями 
и реализуют их в целях удовлетворения 
своих потребностей и интересов в особом 
порядке, не запрещённом государством. 
Так, В.В. Лазарев подчёркивает, что пра-
воотношением следует считать «объек-
тивно возникшую в обществе в соответс-
твии с законом или даже до закона осо-
бую форму социального взаимодействия» 
[3, с. 31]. Сторонники такой точки зрения 
соглашаются с тем, что правоотношения 
могут существовать и без соответствую-
щих норм позитивного права.
Иначе рассматриваются правоотноше-

ния с позиции позитивизма. Вне норм пра-
ва оно не мыслится. Под ним понимается 
как отношение, урегулированное нормой 
права (например, в сфере собственности), 
так и отношение, возникшее на основе пра-
вовой нормы (например, между граждани-
ном и судом). Следует признать, что рас-
смотрение категории «правоотношение» с 
позиции позитивного («положительного») 
права отражает издавна сложившуюся в 
отечественном и всём романо-германском 
правоведении традицию. Такой подход, с 
нашей точки зрения, в сфере конституци-
онного права методологически представ-
ляется более точным прежде всего из-за 
того, что конституционное право имеет 
ярко выраженные публичные начала и го-
сударственную привязку. Признание воз-
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можности реализации конституционных 
правоотношений вне конституционных 
норм было бы равносильно тому, что та-
кие правоотношения находятся за рамка-
ми общих юридических связей, существу-
ющих во всяком государственно-органи-
зованном обществе, где действует право.
Конституционное правоотношение име-

ет общие черты с другими юридическими 
отношениями, что позволяет и отграни-
чивать от политических, экономических, 
моральных, культурных и иных обще-
ственных отношений. К их числу можно 
отнести следующие.

1. В отличие от взаимосвязей в природе 
правоотношения не только возникают и 
функционируют в обществе между инди-
видами и их организациями, но и органи-
чески связаны с правом.

2. Правоотношения складываются под 
воздействием юридических норм, в кото-
рых нашла отражение или закрепление го-
сударственная воля (даже на применение 
обычая требуется санкция государства).

3. Правоотношения складываются в ре-
зультате сознательно-волевых действий 
их участников.

4. В правоотношении на первом пла-
не стоит не реальное, материальное его 
содержание, а юридическое содержание, 
представляющее собой совокупность 
субъективных юридических прав и юри-
дических обязанностей участников право-
отношения.

5. Реализация правоотношения гаран-
тируется возможностью государственного 
принуждения.

6. Правовое отношение отличается ин-
дивидуализированностью субъектов, т.е. 
представляет собой не безличную и абс-
трактную связь, а конкретное отношение 
между сторонами.
Итак, сущность правоотношения мож-

но рассматривать как необходимое и обя-
зательное условие претворения юридичес-
ких норм в общественную практику, т. е. 
посредством правоотношений требования 
юридических норм воплощаются в пове-
дение людей. В то же время можно до-
пустить реализацию конкретных норм вне 

правовых отношений через неправовые 
свойства и возможности по общесоциаль-
ным каналам взаимодействия (политичес-
ким, воспитательным, организационным, 
идеологическим и др.). Более того, конк-
ретные правоотношения не возникают не-
посредственно из конкретных норм, хотя 
их характер и определяется спецификой 
последних. Скорее, правоотношения за-
висят от норм, но в немалой степени они 
зависят и от опосредуемых нормами фак-
тических отношений. Особый научный и 
практический интерес при рассмотрении 
конституционных правоотношений вы-
зывает проблема соотношения конститу-
ционно-правовых норм, конституционно-
правовых отношений и самих фактичес-
ких общественных отношений.
Поэтому прав Н.С. Бондарь [4, с. 25], 

когда пишет о том, что «конституциона-
лизм обретает свою подлинную реаль-
ность там и тогда, где и когда он как идея, 
научно-теоретическая доктрина воплоща-
ется в действующей системе правового ре-
гулирования, направляемой базовым эле-
ментом правовой жизни – конституцией, 
подкреплен эффективной институцион-
ной и организационной системой, которая 
обеспечивает правовое саморазвитие и за-
щиту общества и государства в соответс-
твии с высшими правовыми – конституци-
онными – ценностями».
Механизм образования конституци-

онных правоотношений очень сложен. С 
одной стороны, такие правоотношения 
возникают главным образом под воздей-
ствием норм Основного закона на реаль-
ные, уже сложившиеся и функционирую-
щие общественные отношения. С другой 
− в ряде случаев конституционные нормы 
могут порождать новые общественные 
отношения (например, отношения между 
Администрацией Президента и Прави-
тельством).
Как было отмечено, конституционные 

правоотношения обладают основными 
признаками, которые присущи правоот-
ношениям в целом. Но в то же время они 
очень специфичны и неповторимы, пос-
кольку характер конституционных право-
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отношений обусловлен, прежде всего, их 
социальной природой, местом и ролью в 
системе общественных отношений. На-
иболее полно юридическая природа конс-
титуционных правоотношений раскрыта в 
трудах российских учёных О.Е. Кутафина 
[5, с. 297-384] и В.О. Лучина [6, с. 109-
136]. В белорусской юридической пери-
одике обратим внимание на публикацию 
О.В. Сидоренко [7]. В советский период 
данной проблемой занимались В.Ф. Коток, 
С.С. Кравчук, А.И. Лепешкин, В.С. Осно-
вин и другие.
С учётом различных точек зрения спе-

цифика (особенности) конституционно-
правовых отношений может быть пред-
ставлена следующими характеристиками:

1) им свойственно особое юридичес-
кое содержание, заключающееся в том, 
что права и обязанности участников этих 
отношений бывают двух видов: которые 
непосредственно реализуются в данном 
отношении и которые реализуются в пра-
воотношениях, возникающих на основе 
норм других отраслей права, конкретизи-
рующих эти права и обязанности (напри-
мер, конкретное право граждан Республи-
ки Беларусь на труд находит воплощение 
в нормах Трудового кодекса Республики 
Беларусь);

2) конституционно-правовые отноше-
ния играют ведущую, определяющую 
роль по отношению ко всем иным право-
отношениям, т.к. в них в наиболее общей 
форме выражается идея народовластия, 
суверенитета государства, правовой ста-
тус личности. Закономерно, что содержа-
ние конституционно-правовых отноше-
ний находит своё дальнейшее развитие в 
других отраслях белорусского права;

3) эти отношениям присущ особый круг 
субъектов, которые наделены правоспо-
собностью, отличающейся от правоспо-
собности субъектов иных правоотноше-
ний (например, белорусский народ как со-
вокупность граждан; группы избирателей; 
территориальные коллективы и др.);

4) в конституционных правоотношени-
ях отражается устройство общества как 
целостного организма, тогда как все дру-

гие правоотношения реализуются в какой-
либо одной сфере государственного воз-
действия на общественные отношения;

5) они возникают в особой сфере от-
ношений, составляющих предмет конс-
титуционного права, т.е. таких областях, 
которые образуют основные элементы 
государства – население, территорию и 
власть:

6) им присущ самый высокий уровень 
обобщения и наиболее абстрактная форма 
взаимодействия субъектов, они зачастую 
лишь очерчивают контуры белорусской 
государственности, общественного строя, 
статуса человека в Республике Беларусь, и 
поэтому их прямое регулятивное воздейс-
твие на участников невелико;

7) этим отношениям свойственен вы-
сокий политический потенциал, и по су-
ществу они представляют собой квинтэс-
сенцию политико-правовых отношений, 
существующих в обществе;

8) объектами многих конституционных 
правоотношений выступают главным об-
разом высшие социальные ценности, ко-
торые обретают конституционный ранг 
и получают закрепление в конституцион-
ных принципах, в общерегулятивных нор-
мах, программных положениях;

9) конституционно-правовые отноше-
ния характеризуются бóльшим, чем в 
других сферах, разнообразием видов пра-
воотношений, многослойным характером 
юридических связей между субъектами, 
устанавливаемых зачастую через много-
звенную цепь взаимосвязанных между со-
бой правоотношений;

10) на развитие конституционно-право-
вых отношений оказывают значительное 
влияние иные социальные неюридические 
нормы (политические, культурные, нормы 
общественных организаций).
Таким образом, конституционные пра-

воотношения представляют собой вид 
социального взаимодействия субъектов 
права с целью достижения определённых 
результатов обеспечения конституцион-
ных интересов. Под ним можно понимать 
общественное отношение, урегулирован-
ное нормой конституционного права либо 
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возникшее на её основе, содержанием ко-
торого является юридическая связь меж-
ду субъектами в форме взаимных прав и 
обязанностей, предусмотренных данной 
нормой.
Содержание конституционного право-

отношения едино, вместе с тем оно не 
одномерно, имеет сложную структуру. 
Именно в структурной организации кон-
ституционного правоотношения обнару-
живается специфика составляющих эле-
ментов.
Как и любые правоотношения, консти-

туционные правоотношения складывают-
ся из следующих структурных элементов: 
содержание, субъекты и объекты правоот-
ношений.
Юридическое содержание конститу-

ционного правоотношения представляет 
единство субъективных прав и обязаннос-
тей, оказывающих активное влияние на 
поведение участников этого отношения. 
Оно служит правовым средством обес-
печения материального (фактического) 
содержания, но притязания участников 
конституционных правоотношений воз-
можны лишь в пределах установленной 
меры поведения.
К числу субъектов, обладающих опре-

делённым правовым статусом и наделяе-
мых теми или иными правами или обязан-
ностями, относятся установленные в зако-
нодательстве органы, лица, сообщности 
(парламент, президент, народ, коллектив 
граждан и др.). Конституционные право-
отношения охватывают всю систему субъ-
ектов права, но каждый из них наделён 
особым конституционно-правовым ста-
тусом. Следовательно, субъектами конс-
титуционно-правовых отношений могут 
быть все те, на кого нормы данной отрас-
ли возлагают определённые обязанности и 
предоставляют права.

Для конституционного права характер-
но, что субъекты конституционно-пра-
вовых отношений обладают различными 
правами и обязанностями, т.е. различной 
по содержанию конституционно-правовой 
правоспособностью. Из истории известно, 
что в разные эпохи круг субъектов права 
различен, ведь способность быть субъек-
том права, участником правоотношений 
обусловлена социально-политическими и 
экономическими условиями жизни обще-
ства, что находит закрепление в юриди-
ческих нормах.
Объекты правоотношений – то, по по-

воду чего взаимодействуют субъекты 
правоотношений на основе полномо-
чий, прав, обязанностей (государственная 
власть, территория, имущественные и не-
имущественные блага, поведение субъек-
тов и др.).
Âûâîäû
Конституционное право в его действи-

тельном, реальном состоянии – это не 
только нормы и институты, но также и 
практика их применения, которая выра-
жается в системе конституционных пра-
воотношений. Конституционно-правовым 
отношениям присущи как общие, так и 
специфические черты. Ведущее место 
конституционного права в системе бело-
русского права во многом предопреде-
ляется тем, что именно конституционно-
правовые отношения создают основу для 
развития и устойчивого функционирова-
ния новых социальных связей. Поскольку 
по своей природе конституционно-право-
вые отношения родственны другим право-
вым отношениям, которые складываются 
в обществе, то и структура конституцион-
но-правового отношения по сложившей-
ся теоретической традиции представляет 
взаимосвязь трёх элементов – объекта, 
субъектов, содержания. 
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Постановка проблеми
Однією із найважливіших проблем су-

спільства і влади є вибір інституційної 
структури парламенту, його конституцій-
ної конструкції. Процес вибору тісно по-
вʼязаний із реаліями кожної окремо взятої 
держави. Важливими факторами впливу 
при цьому є історичні, політичні, еконо-
мічні, соціальні чинники. Існуючі дослід-
ження в цій сфері мають доволі фрагмен-
тарний характер і в цілому не покривають 
усієї широти питання. 
Однобокість дискусії навколо бікаме-

рального парламенту в Україні, різнома-
ніття думок політиків, законодавців і пев-
на заполітизованість перешкоджають пра-
вильному сприйняттю цієї інституції.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
У статті проаналізовано праці та комен-

тарі провідних юристів, учених, політиків, 
експертів, таких як: А. Азнар, В. Журавсь-
кий, Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Маляренко, 
О. Ковальчук, С. Конончук, О. Скрипнюк, 
М. Оніщук, В. Тацій, В. Ющенко та інші.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Поширення практики бікамералізму 

визначається однією з найвиразніших 

тенденцій генезису сучасного парламен-
таризму. Незалежно від форм державного 
устрою, у світі активізувались процеси пе-
реходу до двопалатної форми парламенту. 
Цей шлях обрали практично всі економіч-
но і демократично розвинуті держави. Пи-
тання запровадження двопалатного пар-
ламенту перманентно виникає і в Україні, 
але протягом усієї історії нашої незалеж-
ності не проводилися всебічні досліджен-
ня бікамералізму у всій широті та багато-
гранності його позитивних і негативних 
проявів. Не проводяться також досліджен-
ня парламентської практики іноземних 
дер жав і перспективи втілення тієї чи ін-
шої моделі парламенту на теренах нашої 
країни з метою удосконалення функціону-
вання законодавчої гілки влади. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Дослідження європейської практики бі -

камералізму у порівняльному аналізі по-
глядів Президентів України на закономір-
ностях бікамерального становлення і роз-
витку, інституціональних балансів і пара-
метрів, демократичних підходів, перспек-
тиви українського контексту. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Як свідчить світова практика, більшість 
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У статті розглянуто європейську практику бікамералізму, 
погляди та спроби президентів України щодо впровадження цьо-
го інституту в державі.

В статье рассмотрены европейская практика бикамерализ-
ма, взгляды и попытки президентов Украины касательно внед-
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The article deals with the European practice bicameralism, views 
and attempts by President of Ukraine concerning the introduction of 
the institution in the state. 
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Європейська практика бікамералізму 
в поглядах президентів України, 

алгоритми інституційних балансів
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парламентів розвинутих демократичних 
країн, незалежно від форм державного ус-
трою – двопалатні. Прихильники ідеї біка-
мералізму чітко вказують і аргументують 
ряд позитивних сторін функціонування 
двопалатного парламенту – реальне, дієве 
забезпечення демократичності законодав-
чої влади, інтересів громадянського сус-
пільства, а не окремих олігархічних груп, 
що нині спостерігається в роботі українсь-
кого парламенту. Бікамеральний парла-
мент здатний ураховувати складну полі-
тичну кон’юнктуру, своєчасно й ефектив-
но впливати на інтереси всіх носіїв влади. 
Необхідно зауважити, що прихильники 

іншої точки зору стверджують, що двопа-
латні парламенти неефективні, економіч-
но затратні та призводять, зрештою, до 
федералізації держави. 
Як справедливо зазначає відомий ук-

раїнський юрист, учений і практик В. 
Маляренко: «Заяви про те, що двопалат-
ний парламент може привести до феде-
ралізації та розпаду держави є лукавими. 
Жодна з держав з таким парламентом, 
через це не федералізувалась, не розпа-
лась і перспектив до того немає. Польща, 
Чехія, Румунія, Франція та багато інших 
унітарних держав створюючи двопалат-
ні парламенти, не лякали своє населення 
федералізацією, або розпадом держави, бо 
знали, що цей аргумент не підтверджений 
історією і є нікчемним. Вони переконані, 
що двопалатний парламент, навпаки «це-
ментує» державу, сприяє наведенню в ній 
порядку. Що ж до демократії, то країни, 
які відходять від тоталітаризму, створю-
ють двопалатні парламенти, саме заради її 
утвердження. Сенат в країні – це показник 
демократії, гарант законності та захище-
ності, і тому небажання запровадити його 
означає бажання законсервувати той без-
лад, який сьогодні є в Україні, оскільки 
він вигідний певним політичним силам. 
Аналіз даних щодо створення органів 

влади в багатьох успішних країнах світу 
свідчить про те, що двопалатний парла-
ментаризм залежить передовсім не від 
традицій монархізму, федералізму чи уні-
таризму, а від прагматичних уявлень, від 

розрахунку, від користі для держави та-
кого інституту влади. Якби двопалатний 
парламент шкодив прагматичним францу-
зам в їхній унітарній державі чи німцям у 
їхній федеративній державі, вони б давно 
позбулися його». [9].
З точки зору автора статті, такі тверд-

ження є цілком обґрунтованими як мето-
дологічно, так і теоретично, перевірені 
історією та практикою державотворення, 
демократичного поступу. 
Серед політико-правових праць, у яких 

розглядаються загальнотеоретичні про-
блеми бікамералізму та його зв’язку з 
європейською практикою і проблемами 
впровадження в Україні, актуально згада-
ти роботи відомого юриста-практика, уче-
ного М. Оніщука. «Що ж являє собою бі-
камералізм та які на сьогодні перспективи 
запровадження двопалатного парламенту 
в Україні? Відповідь на це запитання ле-
жить не лише в теоретико-правовій, а й у 
психологічній площинах. Адже для бага-
тьох політиків і державних діячів, а також 
учених-правознавців ідеї бікамералізму 
асоціюються виключно з федеративними 
державами (Німеччина, РФ, США, Швей-
царія та ін.) або ж із анархізмом двопалат-
ного парламенту у Великій Британії. До-
сить часто правознавці з пострадянських 
країн, обстоюючи природність двопалат-
них парламентів у федераціях, формують 
хибну думку про бікамералізм у сучасних 
унітарних державах, переконуючи, що 
верхня палата в таких країнах є «консер-
вативним гальмом прогресивних пере-
творень». Такі твердження суперечать 
реаліям XXI ст. і є прикладом багатьох 
стереотипів, створених пострадянською 
юридичною наукою. Нині всебічне поши-
рення теорії та практики бікамералізму 
слід визнати однією із найвиразніших тен-
денцій генезису сучасного конституціо-
налізму. Двопалатні парламенти на сьо-
годні перестали бути даниною історичним 
традиціям конституціоналізму чи якоюсь 
«аномалією» державно-правового розвит-
ку країн, поєднаних однією правовою сис-
темою. Бікамералізм став повсякденним 
політико-правовим явищем для значної 
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кількості населення нашої планети. Саме 
таку систему парламентаризму нині обра-
ли найбільш економічно потужні країни 
світу». [10]. 
Висвітлюючи специфіку концептуаль-

но-методологічного підходу до аналізу 
парламентаризму, його конструкцій, до-
цільно звернутися до праць В. Маляренка, 
у яких розглядається ця проблематика і 
в яких справедливо зазначено: «Чому ос-
новні політичні сили в Україні не бажають 
двопалатного парламенту? Тому, що вони 
не бачать своєї вигоди в ньому. Вони та-
ким чином втрачають владу, свій вплив 
на процеси, які відбуватимуться в країні, 
оскільки не зможуть одночасно контро-
лювати обидві палати. Створення двопа-
латного парламенту – це радикальні зміни 
в державному устрої. Вони бояться цих 
змін. Тим часом, як видно з досвіду інших 
країн, народ України виграє від створення 
двопалатного парламенту, оскільки це ос-
новний ключ до розв’язання тих політич-
них, економічних і соціальних проблем, з 
якими Україна зайшла в глухий кут. 
Доки Україна не збагне, що система 

однопалатного парламенту вигідна лише 
партійним функціонерам, вона залиша-
тиметься убогою і сірою, а конфлікти, 
суперечки та вибори будуть безконечни-
ми. Крім того, з урахуванням факту, що 
двопалатний парламент існує у більшості 
успішних і гідних поваги країн світу, Ук-
раїна, не створивши такого парламенту, 
ототожнюватиметься в цьому плані з краї-
нами відсталими, малорозвиненими і на-
віть тоталітарними» [9].
Слід погодитися з тими українськими 

дослідниками, ученими, юристами, полі-
тиками, які стверджують, що у Європі бі-
камералізм став панівною моделлю, біль-
шість європейських конституцій запрова-
дили бікамеральні структури парламентів. 
Україна не може рухатися до демократич-
них цінностей, розбудови демократичної, 
правової держави, побудови ефективно-
го гармонійно-стабільного, розвиненого 
громадянського суспільства без удоско-
налення моделі формування парламенту, 
пошуку ефективної моделі в контексті єв-

роінтеграційного визначення на шляху до 
європейського вибору побудови держави. 
Конституційне конструювання бікаме-
ральних парламентів Європи на сьогодні є 
зразком визнаних моделей бікамералізму. 
З точки зору аналізу сучасної парламент-
ської практики, в умовах прогресуючої 
глобалізації та викликів XXI ст., такий 
досвід для України є найбільш цікавим і 
життєво важливим.
Дійсно, у сучасному світі взаємодіють 

не просто окремі держави, які можуть 
укладати договори, оголошувати війни, 
здійснювати торгові зносини тощо. Нині 
ми стаємо свідками формування «глобаль-
ного світу» та «глобальної політики» [4, c. 
580-581], глобальної взаємодії на інтерна-
ціональному рівні. 
Як свідчить сучасна політико-правова 

наука, український парламентаризм має 
давні історичні традиції. В історії України, 
ознаки двопалатності можемо спостеріга-
ти ще в добу Запорізької Січі. Питання 
військового та політичного значення вирі-
шувалися старшиною та реєстровим коза-
цтвом за принципом двох «кіл», у кожної 
структури своє «коло». Питання обгово-
рювались та узгоджувались, що, безумов-
но, можна вважати ознакою демократич-
ності, поділу влади, визнання рівності гро-
мадян, визнання народу джерелом влади 
тощо. Варто також згадати, що підґрунтям 
національного парламентаризму ряд до-
слідників вважають і вічову демократію, і 
федеральні з’їзди, які мали місце за часів 
Київської Русі. 
У добу Української Гетьманської Дер-

жави (з квітня по листопад 1918 р.) проект 
конституції закладав ідею створення дво-
палатного парламенту (нижньої палати, 
яка обиралася громадянами, та верхньої 
палати, третину якої призначав глава де-
ржави, а решта обиралася регіонами). 
До речі, у цьому контексті доцільно 

було б згадати і радянську добу. Відомий 
російський учений, юрист І.А. Конюхова 
(Умнова) зазначає: «У радянську епоху 
двопалатна система законодавчої влади 
присутня була на рівні вищого законодав-
чого органу влади Союзу РСР. Верховна 
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Рада СРСР складалася з двох рівноправ-
них палат – Ради Союзу і Ради національ-
ностей. Рада Союзу обиралася за нормою: 
один депутат на 300 тис. громадян. У Раду 
національностей обиралося по 32 депута-
ти від кожної союзної республіки, по 11 
депутатів від автономних республік, по 5 
депутатів від національної області, 1 де-
путат від національного округу. Обидві 
палати мали рівні права. Їх сесії проходи-
ли одночасно і на них одночасно розгля-
дались одні й ті ж питання. У разі незгоди 
між палатами питання розглядалось по-
годжувальною комісією, яка створювала-
ся самими палатами на паритетній основі» 
[6, c. 111].
У 1991 р. після проголошення незалеж-

ності України, ідея запровадження біка-
мерального парламенту мала місце в ряді 
проектів Конституції, що подавалися до 
Верховної Ради України не тільки Конс-
титуційною комісією, а й окремими полі-
тичними партіями та групами, юристами, 
ученими. 
У контексті нашого дослідження, слід 

зауважити, що, наприклад, у підготовле-
ному конституційною комісією проекті 
Конституції України, який у липні 1992 р. 
було винесено на всенародне обговорен-
ня, утверджувалося функціонування дво-
палатного парламенту шляхом утворення 
Національних Зборів України, як єдиного 
конституційного органу законодавчої вла-
ди у складі двох палат: Ради депутатів, 
як єдиного органу представництва всього 
народу держави, і Ради Послів, як органу 
територіального представництва (як дода-
ток і як можливий варіант у цьому проекті 
надавалась модель однопалатного парла-
менту [2, с. 550].
Як зазначає А. Смагіна: «За часів пре-

зидентства Л. Кравчука було створено сім 
варіантів конституційних проектів, один 
із яких було винесено на всенародне обго-
ворення. Хоча це мало до чого призвело» 
[12]. 
Як приклад, доцільно навести проект 

Конституції в редакції від 27 травня 1993 
р., який передбачав бікамеральну конс-
трукцію парламенту, а в додатках – анало-

гічний розділ, але з унікальною конструк-
цією. 
Попри все розмаїття конституційних 

варіантів і конструкцій побудови парла-
менту України, у своїх поглядах, незалеж-
но від власної позиції та періоду правлін-
ня, президенти України зверталися до ідеї 
бікамерального парламенту і можливості 
впровадження цієї моделі в Україні. 
Як справедливо зауважував Л. Кравчук: 

«Голови, або спікери часто перевищують 
свої повноваження. В нашій Конститу-
ції чітко визначені права і повноваження 
спікера. Його основне завдання – забезпе-
чити роботу Верховної Ради і прийняття 
законів. Стосунки з парламентами інших 
країн, стосунки з іншими гілками влади 
– це питання політико-правові. Але, на 
жаль, у багатьох панує ще більшовицько-
комуністична ментальність і кожен хоче 
перебрати собі владу» [7]. 
Розуміючи соціальні та політико-те-

риторіальні впливи на сучасних етапах 
розвитку громадянського суспільства, пи-
тання ефективності та перспективи запро-
вадження, різнополярність суспільства і 
стереотипи політичного мислення перший 
Президент незалежної України зазначав, 
що питання двопалатного парламенту в 
Україні непросте, що потрібно провести 
круглі столи, конференції. «Поляки ка-
жуть, що для них двопалатний – це бла-
го. А французи (я говорив з багатьма), не 
можуть ніяк двопалатний парламент пере-
творити в однопалатний. Це кожна країна 
вирішує відповідно до своїх можливостей. 
Тому я не можу говорити, що я «проти» 
або я «за». Я заявляю, що це питання не 
можна вирішувати швидко» [7].
Вартим уваги є те, що історія станов-

лення двопалатного парламенту Франції 
є яскравим прикладом того, що тільки в 
період революцій, диктатури, знищення 
демократії та фашистського поневолен-
ня конструкція парламенту зводилась до 
однієї палати. «На прикладі французько-
го парламенту достатньо чітко видно, що 
однопалатне облаштування законодавчого 
органу переважно характерно для револю-
ційних періодів, тоді як для епохи еволю-
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ційного розвитку знаменується повернен-
ням до двопалатної конструкції» [13, с. 
174]. 
Голова Сенату Французької Республіки 

Крістіан Понселе зазначив: «Мета двопа-
латної системи − уникнути конфронтації 
між виконавчою владою і єдиним зібран-
ням, забезпечувати публічність дебатів, 
дозволяючи громадськості брати участь у 
вирішенні політичних питань. Одним сло-
вом, двопалатна система – це справжній 
оплот демократії. Не існує нічого дивного 
в актуальності та життєздатності двопа-
латної системи. Вони випливають з її ко-
рисності, оскільки це є одним із факторів 
балансу, а народи та люди тягнуться до 
такого балансу. Двопалатна система єдина 
підходить для складних суспільств, неза-
лежно від того, чи ці складності є давніми, 
чи результатом сучасного розвитку. Гнуч-
кість та еволюційний характер роблять її 
єдиною системою, яка здатна впоратися 
з цими труднощами. Двопалатна система 
– ідея для майбутнього, і ми повинні зро-
бити все, щоб зміцнювати і заохочувати 
це» [18]. 
У контексті цього дослідження при-

вертає увагу позиція другого Президента 
України Л.Д. Кучми, підпис якого стоїть 
під основним текстом Конституції Украї-
ни від 28 червня 1996 року. В інтерв’ю 
видання «Фокус» Л. Кучма зазначив, що 
проект першої Конституції 1995 р., який 
передбачав створення двопалатного пар-
ламенту, був його «принциповою пози-
цією». «Смішно думати, що тоді у 1995 
році, я готував її (Конституцію) під себе. А 
чому для України у мій час був корисний 
двопалатний парламент? Тому, що наша 
Верховна Рада усіх скликань була по суті 
лівою. Комуністи та соціалісти – їх бра-
ти по розуму – штампували комуністич-
ні закони. Хотіли подобатись населенню. 
Причиною рекордної інфляції в Україні у 
«десятки тисяч відсотків» тоді була від-
сутність іншого способу профінансувати 
усі обіцянки народу, окрім друку грошей. 
Потрібно було думати, як припинити цю 
чехарду. Виходом могла стати друга пала-
та парламенту. Але у 1996 (тодішній голо-

ва Верховної Ради), приймаючи Консти-
туцію, з успіхом поставив на ній хрест». 
Як правильно зауважував В. Ющенко, 

«Конституція 1996 р. відображала домов-
леності політичних еліт та гілок влади на 
перехідний пострадянський період роз-
витку України» [15]. 
У той час команда президента працю-

вала в декількох напрямах. Наприклад, 
фахівці партії Міжрегіонального блоку ре-
форм розробляли законопроекти про полі-
тичні партії та вибори депутатів Законо-
давчих зборів України, яким передбачався 
бікамеральний парламент, що складався 
із Сенату і Палати Представників. Пере-
дбачалися вибори Сенату по 27 виборчих 
округах, по два депутати від кожного, за 
мажоритарною системою, 200 депутатів 
формувалося за партійними списками у 
Палату представників. 
Підтримуючи ідею бікамералізму, Л.Д. 

Кучма в інтерв’ю на каналі УТ-1 «Пано-
рама» від 10 квітня 2000 р. зауважив: «Всі 
люди повинні чітко знати, що сьогодні 
50% депутатів обираються по партійних 
списках, завтра буде 100%. Кого вони 
будуть захищати, скажіть будь ласка? Це 
депутати з Хрещатика – переважна біль-
шість. І сьогодні, ви подивіться, хто сьо-
годні представляє регіони в парламенті? 
Що представники цих регіонів, якщо не 
по партійних списках, а по мажоритар-
них? Центральний бізнес. По списках та-
кож представники політбюро в основному 
тієї чи іншої партії. Тому верхня палата 
необхідна, щоб люди були тільки від ре-
гіону, не з Києва. Вони будуть працювати 
не на постійній основі. Коли кричать про 
реорганізацію, то навпаки верхня палата 
ніколи не дозволить це зробити, бо чи від 
великої, чи від маленької області однакова 
кількість депутатів». 
Багато в чому, з цією точкою зору мож-

на погодитись, адже відповідна логіка 
має чітко визначене підґрунтя і практи-
ка сьогодення це підтверджує. Саме за 
ініціативою другого Президента України 
Л.Д. Кучми було видано Указ «Про прого-
лошення всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою» [1], у якому згідно 
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з відомостями ЦВК взяли участь 81% гро-
мадян України [3].
Утім, зважаючи на складну політичну 

ситуацію, гостре політичне протистояння 
і на цьому ґрунті практично фізіологічне 
несприйняття, яке успішно підтримува-
лось і спрямовувалося в цільовому руслі, 
у тому числі зовнішніми факторами, що 
переслідували свої далекоглядні цілі, ідея 
«піддавалась сумніву», легітимність про-
ведення референдуму, об’єктивність при 
підрахунку голосів. 
Це підтверджується даними Центру 

Разумкова. Рекорд несприйняття ідеї, яку 
дехто побачив серед пропозицій Л.Д. Куч-
ми, про перенесення виборів, продовжен-
ня повноважень – 81,3% респондентів не 
підтримали. Очевидно, що цим вислов-
лювалось негативне ставлення до глави 
держави – 69,6% опитаних підтримали 
б добровільну відставку, 77,8% респон-
дентів негативно ставились до висунення 
його кандидатури на третій термін. Най-
більше народ при цьому підтримує ідею 
зменшення кількості депутатів із 450 до 
300 (85,2%) [19]. Наведені дані цілком 
зрозумілі, адже більшість населення не-
гативно відноситься до всіх чиновників, 
незалежно від того, яку гілку влади вони 
представляють. 
Натомість, необхідно зазначити, що ре-

зультати Всеукраїнського референдуму не 
були імплементовані в жодному з варіан-
тів проектів законів про внесення змін до 
Основного закону України, депутатським 
корпусом Верховної Ради. І саме тому, на 
думку автора, є справедливим тверджен-
ня Президента України Л.Д. Кучми, що 
«Парламент ніколи, ні при якій ситуації не 
піде на врізання своїх повноважень. Тому 
я двома руками підтримую двопалатний 
парламент, але механізму, на жаль, немає, 
і я не бачу, яким способом його можна 
створити» [20]. 
Публічне обговорення ініціативи ство-

рення двопалатного парламенту в Україні 
у 2003 р. можна вважати наступною схо-
динкою в цьому процесі. На замовлен-
ня Адміністрації Президента України, у 
рамках обговорення проекту політичної 

реформи, було проведено опитування гро-
мадської думки. І вартим уваги є те, що да -
ні Всеукраїнського референдуму 2000 р. 
мали значні розбіжності з даними загаль-
нонаціонального опитування відносно по-
казників підтримки двопалатного парла-
менту. 
Проблеми реальності підходу до до-

свіду європейської практики бікамераліз-
му в контексті подальшого дослідження 
ми аналізуємо і в процесі президентсь-
кої каденції третього Президента Украї-
ни В. Ющенка. Якщо Л. Кучма з перших 
днів президентства розумів, сприймав та 
ініціював спроби впровадження бікаме-
ралізму в Україні, то В. Ющенко спершу 
у 2003 р., як лідер опозиційної «Нашої 
України», на шляху до свого президент-
ства нещадно критикував цю «двопалатну 
ідею», мовляв, це пародія на демократію 
[8]. Ставши Президентом України у 2005 
р., вивчаючи і спостерігаючи європейсь-
кий досвід парламентаризму, аналізуючи 
широкий спектр демократичних перетво-
рень через призму формування демокра-
тичного суспільства, В. Ющенко зрозумів 
очевидні переваги демократії та бікаме-
ралізму. 
Хоча цьому аспекті має місце й інша 

точка зору, що стосується забезпечення 
свого політичного майбутнього, як довіч-
ного сенатора. Так, у інтерв’ю виданню 
«Фокус» від 9 травня 2009 р. Л. Кучма 
щодо цього зауважив: «Мабуть ніхто і не 
подумав, що він (В. Ющенко) хвилюється 
про Кравчука і Кучму. Не потрібно цьо-
го робити ні зараз, на потім! Дарма він 
вніс таку пропозицію, тому що скажуть: 
президент турбується про свої власні ін-
тереси, про своє майбутнє працевлашту-
вання».
Однак, попри те, як свідчить практика, 

В. Ющенко значно вдосконалив і розши-
рив конституційну ініціативу свого по-
передника Л. Кучми щодо можливості 
впорядження бікамеральної форми пар-
ламенту в Україні, усвідомлюючи немож-
ливість державної влади вчасно й ефек-
тивно реагувати на фінансові виклики, 
про що явно свідчать наслідки фінансової 
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кризи. Основою суспільства повинна ста-
ти децентралізація влади, що власне і є 
європейським підходом у реформуванні 
парламенту і виборчої системи. Відносно 
цього, В. Ющенко пропонував частину 
депутатів обирати за колишньою мажори-
тарною системою, а частину − за пропор-
ційною [16]. Так, він зауважував, що через 
непродуману виборчу систему розірва-
но реальний звʼязок між громадянами та 
депутатами. Саме для посилення цього 
зв’язку і необхідно впровадити двопалат-
ний парламент, у якому б верхня палата 
представляла інтереси регіонів і здійсню-
вала нагляд за законами, які приймаються 
нижньою палатою. Нижня ж палата мала 
б здійснювати законотворчу, політичну 
діяльність, реформувати уряд та ухвалю-
вати державний бюджет [16].
Заслуговують уваги пропозиції 

В. Ющенка щодо зменшення кількості 
депутатів, термінів повноважень законо-
давчого органу, закріплення в Конститу-
ції євроінтеграційних прагнень України. 
Адже саме завдяки двопалатності в країні 
буде гарантовано політичну стабільність, 
захист прав меншостей, покращення зако-
нодавчого процесу. 
Âèñíîâêè 
Конституцію розвитку та стабільності, 

пріоритетності інтересів кожного грома-

дянина, де держава насправді служитиме 
людям, а не окремим кланам, прагне мати 
народ України, іти впевнено в руслі євро-
пейських традицій, європейської практи-
ки бікамералізму. Дійсність сьогодення, 
суспільно-політичне життя країни реаль-
но засвідчує гостре, украй небезпечне 
політичне протистояння, що може мати 
складні наслідки для України. Слабкість 
конституційного регулювання суспільно-
політичних криз і відносин, нестабільність 
функціонування складного державного ме-
ханізму, намагання політичних суб’єктів 
ігнорувати Конституцію та закони держа-
ви, тривалі парламентські міжусобні вій-
ни, корупція, політична турбулентність і 
безвідповідальність, постійні провокації, 
дискредитації та перманентні кризи яскра-
во свідчать, що політична система та кон-
ституційні конструкції парламентаризму 
вимагають демократичних змін. 
Ідеї двопалатності в поглядах Прези-

дентів України опираються на європейсь-
ку практику бікамералізму. На підтверд-
ження цих аргументів, висловлюючись за 
впровадження в Україні бікамерального 
парламенту, на нашу думку, В. Ющенко 
доцільно запропонував відкрите обгово-
рення: «Нам треба почути одне одного, 
нам треба висловити аргументи. Ми бу-
демо мудрішими, коли проведемо цю за-
гальну політичну дискусію» [17].
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У динамічній правовій системі суспіль-

ства правотворчості відводиться провідне 
місце. Це пояснюється тим, що саме вона 
надає праву певної форми, оформлює 
його. Тому правотворча діяльність наро-
ду становить величезний інтерес як з точ-
ки зору теорії, так і практики здійснення 
влади народом безпосередньо, адже саме 
через правотворчу діяльність народ інтер-
претує належну йому владу в імперативні, 
юридично оформлені акти.
Дослідження поняття правотворчої 

діяльності народу характеризується бага-
томанітністю підходів до розуміння цьо-
го терміну, різноманітністю думок щодо 
доцільності здійснення такої діяльності 
народом, а інколи й дискусіями щодо 
фактичної правоспроможності народу як 
цілісного суб’єкта на проведення такої 
діяльності. З огляду на зазначене актуаль-
ним є дослідження та визначення поняття 
правотворчої діяльності народу.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Дослідженню окремих питань безпо-

середньої, у тому числі й правотворчої 
діяльності народу присвячували свої праці 

такі дослідники, як Ю.Г. Барабаш, О.В. Ба-
танов, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, В.Ф. 
Коток, В.В. Копєйчиков, В.В. Кравченко, 
В.В. Комарова, Ю.Р. Мірошниченко, М.В. Оні -
щук, В.Ф. Погорілко, О.В. Прієшкіна, І.Д. 
Сліденко, Л. Тельєн, О.Ю. Тодика, Р.Г. 
Гезей, Т.І. Кронін, Л. ЛеДюк, О.Г. Мура-
шин, Д. Хеллоуелл, В.Л. Федоренко, В.Є. 
Чиркін, В.М. Шаповал, Л.М. Шипілов, 
О.І. Ющик та інші вчені.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
У попередніх працях ми вже відзначали 

нерозривний звʼязок правотворчої діяль-
ності народу з установчою [1]. По суті, 
правотворча діяльність народу є одним із 
видів установчої діяльності народу. Тому, 
досліджуючи поняття та зміст правотвор-
чої діяльності народу, слід зазначити її 
змістовну, формальну та функціональну 
поєднаність із поняттям «установча діяль-
ність народу», до якого вона має відно-
шення як конкретне до загального, части-
на до цілого.
Ми ж досліджуємо правотворчість Укра-

їнського народу окремо від його установ-
чої діяльності в силу того, що вона має 
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У статті досліджено наукові підходи до визначення термі-
ну «правотворча діяльність народу», проаналізовано точки зору 
різних авторів на цю проблематику. У результаті аналізу уза-
гальнено наукові підходи до визначення досліджуваного понят-
тя, виокремлено його ознаки, на підставі чого запропоновано 
авторське визначення цього терміну.

В статье исследованы научные подходы к определению тер-
мина «правотворческая деятельность народа», проанализирова-
ны точки зрения различных авторов на данную проблематику. В 
результате анализа обобщены научные подходы к определению 
исследуемого понятия, выделены его признаки, на основании чего 
предложено авторское определение данного термина.

The article deals with scientific approaches to the definition of 
«law-making activities of the people», analyzes the opinions of various 
authors on this problem. The analysis, summarized the scientific 
approaches to study the concept, its distinguished features on the ba-
sis of which the author proposes the definition of the term.

Ключові слова: безпосереднє здійснення влади народом, на-
родний суверенітет, народовладдя, правотворчість, правотвор-
ча діяльність народу.

Поняття правотворчої діяльності народу



49

 Теорія та історія держави і права

особливий характер серед інших видів ус-
тановчої діяльності народу, адже характе-
ризує один із видів безпосередньої діяль-
ності народу, без якої ця діяльність не 
мала б цілісного та завершеного вигляду, 
зовнішнього виразу такої діяльності. Крім 
того, ця діяльність має найбільш точне до-
кументальне й текстуальне оформлення, 
тобто абсолютно визначений формально-
юридичний результат такої діяльності.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Зважаючи на важливість дослідження 

поняття «правотворча діяльність народу» 
саме як різновиду безпосередньої владної 
діяльності народу й особливого виду уста-
новчої діяльності, а також у зв’язку з від-
сутністю комплексних наукових розробок 
у цій сфері, ця стаття буде присвячена виз-
наченню поняття «правотворча діяльність 
народу».
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Ідея безпосередньої правотворчої діяль-

ності народу стає предметом дослідження 
в епоху виникнення ідей народовладдя, 
обмеження абсолютної влади монарха. 
Так, В.М. Шаповал у своїх дослідженнях 
зазначає, що теоретичною основою ста-
новлення відповідного конституційного 
інституту є ідеї, запропоновані французь-
кими мислителями ХVІІІ ст. − Ж.-Ж. Рус-
со, Ш. Монтеск’є та іншими [2, с. 132].
Із тих часів дослідження правотворчої 

діяльності народу, правової природи такої 
діяльності не припинялися. А сама право-
творчість народу еволюціонувала залежно 
від конкретних історичних обставин, на-
ціональних традицій тієї чи іншої держави.
Безумовно, правотворчість здебільшо-

го здійснюється органами публічної вла-
ди, однак, у силу закріплення принципу 
народного суверенітету та належності й 
неподільності влади народу, правотворча 
діяльність народу сприймається як стале 
явище та вже практично ніким не ставить-
ся під сумнів. Так, зокрема, сучасні автори 
відводять належне, ключове місце право-
вим актам, ухваленим унаслідок безпосе-
редньої діяльності народу [3]. Інші нав-
паки – наголошують на тому, що «пред-

ставницьке управління дає більше шансів 
на отримання справедливого, корисного, 
раціонального законодавства, ніж управ-
ління пряме» [4, с. 196].
Так чи інакше, здійснення правотвор-

чої діяльності народу пов’язане з поняттям 
«народний суверенітет», яке з’являється в 
науковому обігові у ХVII столітті. Саме до-
слідження та обґрунтування теорії народ-
ного суверенітету науковцями XVII-XVIII 
століть згодом стало поштовхом до дослід-
ження проблематики народовладдя [5, с. 38], 
у тому числі його правотворчої діяльності.
Вивчення ж теоретичних основ наро-

довладдя засвідчує, як стверджують ок-
ремі дослідники, що держава може вважа-
тися суверенною тільки тоді, коли реалізує 
волю народу та коли її система управління 
є демократичною. Якщо ж держава не під-
тримується демократично організованим 
суспільством, то вона не може бути виз-
нана суверенною в тому значенні, що не 
є носієм суверенітету народу, який вира-
жається в праві самостійно визначати своє 
майбутнє, свою долю [6, с. 27]. З огляду 
на зазначене правотворча діяльність, здій-
снювана безпосередньо народом, є одним 
із ключових чинників забезпечення демок-
ратичної складової сучасної держави.
Окремі аспекти правотворчої діяльності 

народу досліджуються в працях «Законо-
творчий процес: стан і шляхи вдосконален-
ня» [7], «Моніторинг ефективності законо-
давства: мета, критерії, реальність» [8], 
«Джерела конституційного права країни» 
[9], «Система сучасних джерел конститу-
ційного права України» [3, с. 118-159] та 
низці інших праць. Так, зокрема в роботі 
«Законотворчий процес: стан і шляхи 
вдосконалення» зазначається, що правова 
держава та громадянське суспільство, що 
формуються, передбачають утвердження 
правових взаємовідносин між владою та 
громадянами, які є, зрештою, основними за-
конотворцями і, водночас, суб’єктами права. 
За своєю сутністю законотворчий процес 
потребує прозорості, відкритості, доступ-
ності та участі в ньому громадян і громадсь-
ких організацій, є ключовим елементом для
реалізації демократії в Україні [7, с. 87].
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Певні спроби надати визначення понят-
тю «правотворча діяльність народу» були 
здійсненні як у межах спеціальних юри-
дично-етимологічних досліджень, так і в 
межах узагальнень термінологічної бази.
Зокрема, у словнику термінів і понять 

«Законодавча діяльність» правотворчість 
визначається як форма владної діяльності 
держави, спрямованої на створення зако-
нів та інших нормативно-правових актів, 
за допомогою яких у чинній юридичній 
системі запроваджуються, змінюються чи 
скасовуються правові норми [10, с. 281]. До 
того ж, у межах дослідження цього по нят  -
тя, зазначається, що за суб’єктами пра во-
творчість диференціюється на безпосеред-
ню правотворчість народу через референ-
дум та інші види правотворчості [10, с. 282].
При цьому, більшість тлумачних слов-

ників та іншої літератури пріоритет у право-
творчій діяльності надають державі, як вті -
леній у систему спеціальних органів полі-
тико-територіальній організації влади, зазна-
чаючи, що розроблення та прийняття право-
вих норм є прерогативою держави [11, с. 917].
Зазначене не є дивним, адже практи-

ка багатьох країн, у яких застосовувала-
ся безпосередня правотворча діяльність, 
поступово втрачала своє значення, відда-
ючи прерогативу парламентам. Так, нап-
риклад, у деяких північноамериканських 
колоніях певний час існувала практика, за 
якою попередньо ухвалені представниць-
кими органами влади закони затверджу-
вали на зібраннях громадян за місцями 
проживання. Однак ще до проголошення 
незалежності законотворення набрало тут 
характеру прерогативи представницьких 
(законодавчих) органів [12, с. 327-328].
Тлумачні словники радянської епохи 

прямо зазначають, що правотворчість – це 
діяльність компетентних державних ор-
ганів, громадських організацій та інших 
органів, спрямована на створення, зміну 
або скасування норм права [13, с. 61], аб-
солютно не пов’язуючи таку діяльність із 
діяльністю народу, навіть не розглядаючи 
такої можливості.
Водночас, другий із ключових термінів 

досліджуваного словосполучення «правот-

ворча діяльність народу» – «діяльність», 
«Великий тлумачний словник сучасної 
української мови» визначає як застосуван-
ня своєї праці до чого-небудь [11, с. 228]. 
Інші ж тлумачні словники визначають її як 
специфічну людську форму відношення 
до оточуючого світу, зміст якої становлять 
цілеспрямовані зміни та перевтілення в ін-
тересах людей [14, с. 382], або ж як спосіб 
буття людини у світі, здатність її вносити 
в дійсність зміни [15, с. 389].
Таким чином, з аналізу підходів до виз-

начення ключових термінів словосполу-
чення «правотворча діяльність народу» 
можна зробити висновок, що її необхідно 
розглядати як специфічну людську форму 
відношення до оточуючого світу, зміст 
якої становлять цілеспрямоване створен-
ня, зміна або скасування норм права в ін-
тересах людей.
Разом із тим, для повноцінного, всебіч-

ного дослідження цього терміну необхідно 
звернутися до практики його застосуван-
ня, значень, у яких він використовується 
фахівцями.
Так, поряд із поступовим розвитком те-

оретичних досліджень правотворчої діяль-
ності народу, розвивається й відповідне 
законодавство, складається відповідна 
практика правотворчої діяльності народу. 
У першу чергу це пов’язано з конститу-
ційним регулюванням, відповідними пра-
вовими позиціями Конституційного Суду 
України.
У контексті пошуку відповіді на питан-

ня щодо визначення поняття «правотвор-
ча діяльність» народу необхідно вирішити 
питання щодо можливості застосування 
до такої діяльності поняття та ознак, що 
використовуються в ході правотворчої 
діяльності держави в особі спеціально 
уповноважених органів. Чи відрізня-
ються наприклад, закони та інші правові 
акти, ухвалені в результаті правотворчої 
діяльності народу, від законів та інших 
актів, ухвалених у результаті правотвор-
чої діяльності спеціально уповноважених 
органів публічної влади.
Так, окремі науковці стверджують, що 

відмінності між законами-референдумни-
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ми актами і законами-парламентськими 
актами в юридичній силі існують тільки 
тоді, коли це прямо застережено в консти-
туції, а такі застереження зазвичай відсут-
ні [12, с. 310-311].
На нашу думку, акти, ухвалені в ре-

зультаті правотворчої діяльності народу 
будуть відрізнятися від інших актів не 
тільки за юридичною силою, тобто пра-
вовими результатами їх ухвалення. Вони 
також суттєво відрізнятимуться й за про-
цесуальними способами ухвалення та 
набрання чинності. Така думка, з-поміж 
іншого, випливає з виведеної Конститу-
ційним Судом України правової позиції, у 
якій зазначається, що «Виходячи із змісту 
частин першої, другої статті 94 Конститу-
ції України Конституційний Суд України 
дійшов висновку, що в них урегульовано 
процедуру підписання і оприлюднення за-
конів, прийнятих саме Верховною Радою 
України. Про це свідчить і та обставина, 
що статтю 94 Конституції України вміще-
но в розділі ІV «Верховна Рада України», 
а питання щодо референдумів виокрем-
лені в розділі ІІІ «Вибори. Референдум». 
Процедуру підписання і оприлюднення 
законів, прийнятих всеукраїнським рефе-
рендумом, у Конституції України не вре-
гульовано» (абзац сьомий пункту 6 моти-
вувальної частини рішення від 16 квітня 
2008 р. № 6-рп/2008 [16]).
При цьому, досі в літературі зустріча-

ються точки зору щодо неприпустимості 
здійснення правотворчої (мається на увазі 
законодавчої) функції будь-яким іншим 
суб’єктом (у тому числі й народом), окрім 
парламенту. Зазначені висновки здебіль-
шого будуються на принципі правового 
суверенітету парламенту (або верховенс-
тва парламенту). Цей принцип полягає в 
тому, що вся законодавча влада зосеред-
жена в парламенті та що тільки він може 
приймати і скасовувати статути, зупиняти 
їх дію [17]. Частина британських авторів 
– адептів такого підходу вважає, що про-
ведення референдуму (із законодавчих пи-
тань – авт.) не узгоджується з принципом 
верховенства парламенту. Більш помірко-
вані розглядають референдум виключно 

як засіб доповнення апробації окремих 
законопроектів та інших актів, які можуть 
бути використані за рішенням самого пар-
ламенту. На їх думку, результати референ-
думу мають для парламенту консульта-
тивне значення [18, с. 191], а інколи – пря-
мо суперечать демократичним засадам. З 
цією ідеєю частково можна погодитися, 
однак заперечувати можливість ухвалення 
шляхом правотворчої діяльності народу 
нормативних актів, у тому числі й законів, 
не вбачається можливим. 
При цьому необхідно зазначити, що 

нині в літературі правотворча діяльність 
народу не обмежується розглядом владної 
діяльності народу як кінцевого результату 
ухвалення рішень, а охоплює значно шир-
ші форми участі народу в правотворчій 
діяльності.
Так, зокрема, пропонується виділяти 

форми залучення громадян до законотвор-
чого процесу на кожній стадії його про-
ходження – від прогнозування та плану-
вання законотворчої діяльності до оцінки 
ефективності прийняття законів: участь 
у парламентських слуханнях, участь у 
слуханнях парламентських комітетів, 
публічна апеляція до громадської думки, 
спонукання громадян до законотворчих 
ініціатив, організація громадського об-
говорення законопроектів на веб-сайті 
Міністерства юстиції України, громадсь-
ка експертиза законопроектів, моніторинг 
законодавчої практики формами електо-
ральної оцінки [19, с. 162-163]. У літера-
турі вже нині наголошується на тому, що 
такі форми залучення громадськості до за-
конотворчого процесу, як консультування, 
громадські ради, публічні слухання, що в 
демократичних країнах давно характери-
зують механізм співпраці парламентів із 
громадянським суспільством, поступово 
входять і у вітчизняну практику [20].
Ми ж будемо керуватися тим, що пра-

вотворча діяльність народу може як вклю-
чати такі форм участі громадян у зако-
нотворчій діяльності, так і відбуватися 
без них. Критерієм віднесення цих форм 
до правотворчої діяльності народу є кін-
цевий результат такої діяльності, тобто в 
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разі, якщо зазначені форми участі народу 
в правотворчості будуть спрямовані на ух-
валення, зміну чи скасування норм права 
безпосередньо народом – такі форми бу-
дуть складовою правотворчої діяльності 
народу, якщо ж вони використовуються 
окремо від його правотворчої діяльності 
та не спрямовані на досягнення результату 
(ухвалення, зміни чи скасування норм пра-
ва) – такі форми участі громадян не будуть 
опосередковувати владну, цілеспрямовану 
діяльність народу на створення правового 
акта, а отже, фактично не становитимуть 
частину правотворчої діяльності народу.
Зазначене в першу чергу стосується 

прив’язки правотворчої діяльності до її 
мети, форм, результатів і самого процесу.
Для чіткого визначення поняття «пра-

вотворча діяльність народу», на нашу 
думку, необхідно визначити ознаки та-
кої діяльності. Ми вважаємо, що правот-
ворчій діяльності народу як виду владної 
безпосередньої діяльності народу будуть 
притаманні спеціальні та загальні ознаки.
Загальні ознаки правотворчої діяльності 

народу характеризуватимуть її як один із 
видів безпосередньої владної діяльності 
народу, а тому, їй будуть притаманні озна-
ки, характерні для всіх видів безпосеред-
ньої діяльності народу. Ці ознаки вже виз-
начені нами в окремих працях [21], а тому 
зупинятися на них окремо немає сенсу. 
Спробуємо визначити спеціальні ознаки 

правотворчої діяльності народу, що дадуть 
змогу охарактеризувати її як спеціальний 
вид владної діяльності народу. Так, вихо-
дячи з наведеного вище аналізу діючого 
законодавства та правових позицій Конс-
титуційного Суду України, поглядів уче-
них, можна виділити такі спеціальні озна-
ки правотворчої діяльності народу:

– є різновидом безпосередньої владної 
діяльності народу й особливим видом ус-
тановчої діяльності народу;

– виражає легітимні інтереси та волю 
всього народу та інтерпретує її в акти пра-
вового характеру;

– є реалізацією ідеї, за якою ухвалений 
нормативний акт є своєрідною правовою 
формою суспільного договору, що ґрун-

тується на «загальній волі» (волевиявлен-
ні народу);

– має колективний характер, що пере-
дбачає участь у правотворчій діяльності 
народу переважної більшості дієздатного 
населення;

– є свідомою діяльністю громадян (ін-
дивідів), спрямованою на ухвалення наро-
дом актів правового характеру;

– є безпосередньою діяльністю як усьо-
го народу, так і окремих громадян, що не 
може делегуватися чи передаватися іншим 
суб’єктам;

– спрямована на вираження власної во лі;
– є співмірною між індивідуальними 

благами та загальносуспільними інтере-
сами;

– має цільовий характер – спрямованість 
на ухвалення правового акта;

– кінцевим результатом такої діяльності 
є документальне (формальне) вираження;

– повністю врегульована нормами права 
та залежна від відповідного регулювання;

– здійснюється вищим суб’єктом у сис-
темі уповноважених суб’єктів правотвор-
чості;

– реалізується в чітко встановлених за-
коном формах – всеукраїнському та місце-
вому референдумі;

– має чітко встановлений механізм ре-
алізації, поділений на стадії та етапи.
Âèñíîâêè
Ураховуючи наведені ознаки, спираю-

чись на діюче законодавство та беручи до 
уваги надбання українських і зарубіжних 
дослідників, правотворчу діяльність наро-
ду необхідно визначати як різновид без-
посередньої владної діяльності народу й 
особливий вид установчої діяльності, що 
містить виключну, самостійну, безпосере-
дню, цілеспрямовану діяльність як усього 
народу, так і окремих громадян, полягає у 
створенні, зміні або скасуванні норм пра-
ва шляхом прийняття Конституції Украї-
ни, ухваленні та затвердженні законів (ін-
ших правових актів) і спрямована на вре-
гулювання соціальних відносин шляхом 
пізнання й оцінки колективних правових 
потреб суспільства та держави, індивіду-
альних потреб громадян та їх задоволен-



53

 Теорія та історія держави і права

ня через створення системи справедливих 
нормативних актів загальнодержавного 
та локального значення, ухвалення яких є 

своєрідною правовою формою суспільно-
го договору, що ґрунтується на «загальній 
волі» (волевиявленні народу).
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Зміцнення незалежності та прозорості 

правосуддя, підвищення авторитету судо-
вої влади уже впродовж багатьох років є 
предметом досліджень.
Судова система знаходиться в умовах 

трансформації, що свідчить про нама-
гання удосконалити вже існуюче законо-
давство та створити суспільство, в якому 
захист прав і свобод людини судом стане 
невід’ємним елементом демократичного 
розвитку. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 

 Питання реформування правосуддя, 
судоустрою, незалежності суддів дослід-
жувалися Ю. Барабашем, В. Бринцевим, 
І. Коліушком, Р. Куйбідою, В. Малярен-
ком, В. Онопенком, Д. Притикою, В. Сте-
фанюком, А. Селівановим, В. Шишкіним 
та іншими.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Правосуддя в Україні повинно відпо-

відати міжнародним та європейським 
стан дартам і тому, на сьогодні завданням 
теорії та практики, в тому числі наукових 
досліджень залишаються невирішені про-
блеми, пов’язані з проведенням судової 
реформи, посиленням гарантій незалеж-
ності суддів, ефективністю захисту прав і 
свобод людини.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз судової реформи, 

що проходить в Україні, шляхів удоскона-
лення конституційних засад судоустрою, 
судочинства і статусу суддів відповідно 
до міжнародних стандартів, потреб мо-
дернізації вітчизняної практики судового 
захисту прав і свобод людини і громадя-
нина. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Проведення судової реформи в Україні 

характеризується рядом етапів, що не 
позбавлені внутрішньої суперечності та 
епізодичності. Пропонуємо детальніше їх 
дослідити.
Судову реформу в Україні започатко-

вано в часи здобуття державної незалеж-
ності. Першими законодавчими актами, 
прийнятими в Україні стали Закон Украї-
ни «Про статус суддів» (1992 р.) та ухва-
лення Концепції судово-правової рефор-
ми (1992 р.). Концепцією було визначено 
напрямки реформування судової системи, 
запроваджено суддівське самоврядування, 
ухвалено низку законів щодо гарантуван-
ня статусу судді тощо.
Концепція судово-правової реформи 

1992 року, відігравши важливу роль у ста-
новленні судової влади в Україні, прак-
тично втратила значення програмного 
документа після прийняття Конституції 
України 1996 року, хоча деякі положення 
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Концепції ще тривалий час зберігали свою 
актуальність. 
Прийняттям Конституції України закріп-

лено гарантії на судовий захист, визначено 
основні засади здійснення судочинства, 
створено єдину судову систему судів за-
гальної юрисдикції, започатковано мож-
ливість утворення спеціалізованих судів, 
поширено юрисдикцію судів на усі право-
відносини, що виникають в держа ві [1].
У зв’язку з цим, виникла нагальна по-

треба у виробленні та законодавчому рівні 
закріплення стратегії реформування пра-
восуддя. 
Для вирішення основних завдань судо-

чинства до процесуальних кодексів та За-
конів України «Про статус суддів», «Про 
органи суддівського самоврядування» 
були внесені зміни, зумовлені вимогами 
Основного Закону держави.
В 2002 році прийнято Закон України 

«Про судоустрій України», що стало важ-
ливим кроком до створення незалежної 
судової влади.
У ході судової реформи у серпні 2002 

з’явилася Державна Судова Адміністрація 
України (далі – ДСА), яка здійснює орга-
нізаційне забезпечення діяльності судів 
та повинна створювати належні умови їх 
діяльності. 
На п’ятому з’їзді суддів України 24 

жовтня 2002 року був прийнятий Кодекс 
професійної етики судді. 
Нині у суддівських колах активно обго-

ворюється оновлений текст Кодексу суд-
дівської етики, який найближчим часом 
має вступити в законну силу. В Кодексі 
поруч із загальними принципами чесності 
і справедливості судді закладені і етичні 
вимоги щодо професійної роботи суддів, 
сформовані етичні стандарти поведінки 
судді, морально-етичні принципи. Від того 
чи реальне застосування норм Кодексу на 
практиці, чи це принципи професійної по-
ведінки, які лише виписані декларативно 
буде залежати обличчя судової влади.
Указом Президента України від 

10.05.2006 №361/2006 «Про Концепцію 
вдосконалення судівництва для утверд-
ження справедливого суду в Україні від-

повідно до європейських стандартів» (далі 
– Концепція) було схвалено Концепцію. 
Метою Концепції стало забезпечення ста-
новлення в Україні судівництва як єдиної 
системи судового устрою та судочинства, 
що функціонує на засадах верховенства 
права відповідно до європейських стан-
дартів і гарантує право особи на справед-
ливий суд [2]. Однак, дана Концепція не 
набула практичного використання, необ-
хідні нормативно-правові акти не були 
розроблені та прийняті.
Правосуддя розглядається як самостій-

на і незалежна гілка влади і функціонує 
на принципах відкритості та законності. 
Більш відкритою судову систему зробили 
завдяки введенню в дію з 2007 року Закону 
України «Про доступ до судових рішень». 
Цим Законом запроваджується ведення 
Державного реєстру судових рішень [3]. 
Державний реєстр судових рішень ство-
рювався для більшої прозорості роботи 
суддів, але нещодавно Президент України 
підписав Закон, яким скасовується вимога 
вносити всі рішення суддів до Державно-
го реєстру судових рішень. На практиці це 
означає, що дізнатися, які рішення прий-
няв суддя або подивитися інші рішення, 
що цікавлять будь-якого громадянина Ук-
раїни, стане значно складніше. 
Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» (далі-Закон) було прийнято в 2010 
році. Даний закон викликав шквал супере-
чок щодо порядку призначення суддів на 
адміністративні посади, утворення вищих 
судів, повноважень Вищої ради юстиції 
тощо [4]. У своєму висновку до Закону Ве-
неціанська Комісія більшість норм Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», 
оцінила позитивно як такі, що відповіда-
ють визнаним європейським стандартам, 
а також висловила рекомендації щодо по-
дальшого їх вдосконалення.
Законом були внесені зміни про проце-

суальних кодексів завдяки чому прийнято 
вважати, що судовий процес став доступ-
нішим, а процедура здійснення судочинс-
тва менш тривалою.
Вважаємо, що окрему увагу варто звер-

нути на деякі аспекти Закону України «Про 
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судоустрій і статус суддів». На виконання 
вимог Закону Президент України видав 
Укази, якими ліквідовано військові суди, 
утворено Вищий спеціалізований суд Ук-
раїни з розгляду цивільних і кримінальних 
справ. Функції добору кандидатів на поса-
ду та притягнення суддів до дисциплінар-
ної відповідальності зосереджено у Вищій 
кваліфікаційній комісії суддів України. 
Утворено Національну школу суддів при 
Вищій кваліфікаційній комісії суддів Ук-
раїни, яка є відповідальною за підготовку 
висококваліфікованих кадрів для судової 
системи та займається спеціальною підго-
товкою кандидатів на посаду судді.
На даний час відповідно до діючого 

законодавства Президент утворює суди, 
здійснює перше призначення на посаду 
судді. Орган законодавчої влади обирає 
суддів безстроково. Вирішенням питань 
щодо Порядку притягнення суддів до дис-
циплінарної відповідальності займаються 
два органи – Вища Рада юстиції і Вища 
кваліфікаційна комісія суддів.
Законодавчо було закріплено функції 

судової влади, форми реалізації, суб’єкти 
(ст. 124 Конституції України). Судова 
влада, згідно з доктриною поділу влади, 
є сферою публічною і різновидом де-
ржавної влади, що покликана самостій-
но і незалежно здійснювати правосуддя. 
До основних функцій судової влади слід 
віднести: реальне забезпечення принципу 
верховенства права і повну реалізацію ви-
мог закону [5, с. 112-113].
Питання гарантій незалежності суддів 

неодноразово були предметом розгляду в 
Конституційному Суді України. Так, в Рі-
шенні від 1 грудня 2004 року N 19-рп/2004 
у справі за конституційним поданням Вер-
ховного Суду України про офіційне тлу-
мачення положень частин першої, другої 
статті 126 Конституції України та части-
ни другої статті 13 Закону України «Про 
статус суддів» (справа про незалежність 
суддів як складову їхнього статусу) Кон-
ституційний Суд України констатував, 
що гарантована Конституцією України 
незалежність суддів забезпечується також 
і здійсненням суддівського самовряду-

вання. Не допускається зниження гаран-
тій рівня незалежності і недоторканності 
суддів у разі прийняття нових законів або 
внесення змін до чинних законів. 
Щодо суддівського самоврядування, то 

в Україні не має спеціального норматив-
ного акта, який регулює діяльність органів 
суддівського самоврядування (відповідні 
положення містяться в чинному Законі 
України «Про судоустрій і статус суддів») 
на відміну від Росії, де ще в 2002 році був 
прийнятий федеральний закон «Про орга-
ни суддівського співтовариства в Російсь-
кій Федерації». В судовій системі України 
відсутня управлінська вертикаль, а функ-
ції контролю над організацією діяльності 
судів покладені на Раду Суддів Загальних 
Судів.
Органи суддівського самоврядування, 

відповідно до Закону, повинні бути забез-
печені відповідними дієвими повноважен-
нями щодо вирішення питань внутрішньої 
організації діяльності суду. Необхідно за-
конодавчо закріпити положення про те,що 
суддівське самоврядування виконує фун-
кцію корпоративного контролю за суд-
дівським адмініструванням. Як вищий ко-
легіальний орган суддівського адміністру-
вання Вищу раду юстиції необхідно виз-
начити на конституційному рівні.
Вважаємо, що органи суддівського са-

моврядування необхідно залучати для 
формування бюджету наряду з ДСА, Рада 
суддів України повинна мати можливість 
приймати участь в формуванні бюдже-
ту, також органи державної влади треба 
виключити з цього процесу. 
Принцип незалежності суддів закріп-

лений не тільки в Конституції України, 
Законі України «Про судоустрій і статус 
суддів», він закріплений у ряді статей 
процесуальних кодексів, які передбача-
ють, що при здійсненні правосуддя судді 
(народні засідателі, присяжні) незалежні і 
підкоряються тільки закону.
Ефективність та незалежність судової 

системи ґрунтується і на принципах, які 
вироблені міжнародною практикою. Дер-
жава повинна створити таку організацію 
судової системи, яка б забезпечила реаліза-



57

 Теорія та історія держави і права

цію права громадянина на судовий захист 
і справедливе судочинство. Незалежність 
суддів і підкорення їх тільки закону є най-
важливішою засадою правосуддя і переду-
мовою їх об’єктивності і неупередженості.
Незалежність судової влади, попри всі 

декларовані владою наміри щодо її утвер-
дження так і залишаються декларацією, ос-
кільки в ситуації із судочинством в Україні 
мало що змінилося. Продовжують мати 
місце факти спроб представників влади та 
політичних діячів керувати судовою сис-
темою та впливати на прийняття рішень 
у судах. Для зміцнення незалежності та 
прозорості правосуддя, підвищення авто-
ритету судової влади в цьому році в рам-
ках всеукраїнської акції «Зміцнимо довіру 
громадян до суду», за сприяння україно-
швейцарського проекту Центр суддівських 
студій дослідив питання незалежності суд-
дів. За результатами опитувань суду дові-
ряють лише 18% громадян. За таких умов, 
доходимо до висновку, що суди не стали 
дієвим інститутом захисту прав людини.
Держава повинна забезпечити належні 

гарантії особистої незалежності і проце-
суальної самостійності судді тільки тоді 
можлива сильна судова влада. Одним із 
принципів суддівської незалежності є 
функціональна незалежність судді у само-
му суді, де він працює (Основні принципи 
незалежності судових органів, схвалені 
резолюціями 40/32 і 40/146 Генеральної 
асамблеї ООН від 29 листопада та 13 груд-
ня 1985 року; Рекомендації № (94) 12 «Не-
залежність, дієвість та роль суддів», ухва-
лені Комітетом Міністрів Ради Європи 13 
жовтня 1994 року тощо). Тому при розши-
ренні окремих адміністративних повнова-
жень голів судів необхідно звернути увагу 
на те, щоб це не призвело до службових 
зловживань та не порушувало принцип 
незалежності суддів. 
Реалізація конституційних засад судо-

чинства для забезпечення захисту прав і 
свобод громадян, інтересів суспільства та 
держави, дієвості принципу верховенства 
права є першочерговим завданням усієї 
судової системи, виконання якого можли-
ве тільки за умови постановлення судами 

законних рішень та здійснення судочинс-
тва відповідно до закону. 
Досить часто якість та терміни розгляду 

справ залежать від завантаженості суддів. 
Тому вважають, що розвантаженню судів 
сприятиме розвиток альтернативних спо-
собів розв’язання спорів, запровадження 
процедур примирення (медіації) в цивіль-
них, адміністративних, господарських та 
кримінальних справах. На даний час об-
говорюється декілька законопроектів та 
пропозицій науковців щодо розвантажен-
ня судів першої інстанції по кількості пос-
тупаючих справ. Одні пропонують ввести 
медіацію (у Верховній Раді України тіль-
ки в 2012 році зареєстровано два законо-
проекти. Інші пропонують ввести миро-
вих суддів, які будуть розглядати не важкі 
справи (цивільні спори, незначні справи 
про адміністративні правопорушення). 
Про переваги альтернативних способів 

захисту прав необхідно інформувати гро-
мадськість та контролювати з боку держа-
ви їх діяльність по вирішенню правових 
спорів (при розгляді справ третейськими 
судами, комерційними арбітражними су-
дами, мировими суддями, медіаторами).
Для зручності громадян, збереження 

їх часу в Україні запроваджується проект 
щодо обміну електронними документами 
між судом і учасниками процесу. Крім 
того, вводяться системи відеоконференц 
зв’язку. На сьогодні (за даними ДСА) такі 
системи встановлено у всіх апеляційних 
судах загальної юрисдикції і закуплені для 
судів першої інстанції. Сподіваємося, що 
таке нововведення полегшить учасникам 
процесу можливість надання суду доку-
ментів і прискорить розгляд справ судом.
Останнім часом багато говориться про 

те, що удосконалення правосуддя немож-
ливе без внесення змін до Конституції 
України. При Президенті України була 
створена Конституційна Асамблея, як спе-
ціальний допоміжний орган, головною ме-
тою якого є підготовка законопроекта (но-
вої редакції) Конституції України. Одним 
із найважливіших завдань Конституційної 
асамблеї є напрацювання концептуальних 
засад модернізації положень Конституції 
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у сфері судоустрою, органів юстиції та 
правоохоронних органів. Основний ак-
цент – зробити правосуддя доступним і 
наближеним для простих громадян [6].
Законом України «Про судоустрій і ста-

тус суддів» встановлений порядок добору 
та просування по службі суддів. На сьо-
годні це питання є дуже актуальним. Нау-
ковці та практики вважають, що в Законі 
необхідно більш детально сформулювати 
вимоги до кандидата на посаду судді, ви-
ходячи із критеріїв, які пред’являються 
на аналогічні посади в країнах Європи та 
США. Щодо вікового цензу, то більшість 
науковців і практиків говорять про підви-
щення вікового цензу до 30-35 років. Ок-
рім того, суддя повинен мати: здоров’я, 
професійну справедливість, порядність, ін  -
телект, достатній досвід роботи в галузі 
права (не менше п’яти років) тощо. Ми по-
годжуємося з такою точкою зору. Також 
вважаємо, що повинен бути переглянутий 
процес призначення суддів на посаду для 
уникнення втручання представників вла-

ди в цей процес та створення правового 
механізму.
Âèñíîâêè
На завершальному етапі судово-пра-

вової реформи визначальне значення для 
прийняття рішень про заснування або 
скасування вже діючих структур судової 
влади має комплексне бачення чіткої мо-
делі судової системи, здатної забезпечи-
ти реалізацію абсолютно всіх принципів 
правової держави, що базується не лише 
на міжнародно-правових стандартах, але й 
враховує власний багатовіковий досвід у 
кожній державі [10, с.65].
Процес оновлення Конституції Украї-

ни повинен бути ефективно використаний 
членами Конституційної Асамблеї для 
внесення змін у норми, що встановлюють 
основи судоустрою і судочинства, судової 
діяльності і правосуддя.
Крім того, необхідним є реформування 

не тільки судової влади, а й усієї системи 
пра возахисних, правоохоронних органів та 
органів юстиції, альтернативного правосуддя.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У сучасних умовах захист економіки 

України та її складових – наукового, на-
уково-технічного та оборонно-промисло-
вого комплексу є одним із відповідальних 
і пріоритетних завдань держави. Без його 
ефективного вирішення можлива втрата 
технологічної незалежності України, ви-
току перспективних технологій, основою 
створення яких є людський інтелект, що 
продукує нові знання та породжує влас-

ника цих знань; втрата міжнародних і 
національного ринків технологій; пере-
творення держави на сировинний дода-
ток і територію для розміщення найбільш 
енергоємних та екологічно небезпечних 
виробництв.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У зв’язку з цим питання захисту пріори-

тетної інформації та її похідної – інтелек-
туальної власності, розвитку та функціо-
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нування вітчизняної системи захисту ос-
танніх у науково-промисловому комплек-
сі; контролю за використанням матеріаль-
них і нематеріальних активів держави у 
сфері науки та інноваційній діяльності, 
створених за рахунок державних коштів 
тощо, набули надзвичайної ваги. Визнан-
ня керівництвом держави пріоритетності 
вирішення цих питань спеціальними сила-
ми та засобами сприяло визнанню їх важ-
ливості та визначає шляхи цілеспрямо-
ваної діяльності й удосконалення норма-
тивно-правового регулювання зазначених 
відносин. Підтвердження останнього зна-
ходимо в роботі В.С. Качана «Планетар-
ний спрут»: «За підрахунками економіста 
С.Ю. Глазьєва понад 100 млрд. доларів 
коштувала Росії відплив умів за кордон» 
[14, с. 214].
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
У 1992 р. газета «Деловой мир» опуб-

лікувала захоплені вигуки президента 
американської брокерської компанії «Са-
йентифик дайменшніз» Чарльза Геймера: 
«Доступ до російських технологій – це 
величезні можливості для промисловості 
США. Ми можемо зробити великі гроші! 
Таких можливостей ніколи не було рані-
ше і, можливо, не буде в майбутньому. Це 
подібно відкриттю Атлантиди!».
Степашин С., знаходячись на посаді 

директор Федеральної служби безпеки 
Росії, в листі № 151/9-17434 від 26 серпня 
1994 повідомляв: «Захід придбав у Росії 
настільки великий обсяг нових техноло-
гій, що НАТО заснувало для їх вивчення 
та систематизації спеціальну програму» 
[14].
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Загальновідомо, що для створення но-

вих знань необхідно володіти інформацією 
певного характеру. А логіка виникнення, 
існування та пізнання інформації дає змо-
гу стверджувати, що завжди існує інфор-
мація як певна характеристика матерії та 
енергії, яка в результаті специфічної ро-
зумової людської діяльності з її пізнання 
перетворюється у відповідні відомості, що 

завдяки діяльності з їх вивчення стають 
знаннями, які в майбутньому можуть бути 
інтелектуальним продуктом і лише потім 
інтелектуальною власністю (далі – ІВ) та 
створити її право, спрямоване на регулю-
вання правовідносин у сфері ІВ [1]. Отже, 
для вдосконалення захисних характерис-
тик системи ІВ необхідно вдосконалювати 
чинне законодавство. Цьому повинна пе-
редувати копітка робота з визначення сис-
теми об’єктів інтелектуальної власності, 
до аналізу якої приєднується й автор.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Різні проблеми ІВ, у тому числі й сис-

тематизації її об’єктів, їх правового за-
кріплення та регулювання, побудови схем 
захисту ІВ від її несанкціонованого вико-
ристання на тлі сучасних змін у політико-
правовому просторі досліджуються таки-
ми авторами, як О.М. Козирєв, І.В. Бер-
надська [2, 25], А.П. Сергєєв [3], С.А. Чер-
нишова [4], В.М. Лопатін [5], О.А. Підо-
пригора, О.О. Підопригора [6; 7], В. Гой-
ло [8], О.Д. Святоцький, С.О. Довгий, 
В.С. Дроб’язко, В.О. Жаров, В.М. Литвин, 
В.О. Зайчук [9;10], Р.Б. Шишка [11] та 
інші. 
У чинному законодавстві та теоретич-

них здобутках є велика кількість пояснень 
і міркувань стосовно складових інтелек-
туальної власності, але єдиної думки не 
існує. Це пояснюється певною невідповід-
ністю між теоретичними узагальненнями 
авторів і теорією класифікації об’єктів 
навколишнього світу (у нашому випадку 
– рід, вид, форма та об’єкт інтелектуаль-
ної власності), застосування ними пріори-
тетів міжнародного та іноземного законо-
давства, що базується на прагматичному, 
а не теоретичному рівні знань. Це яскраво 
демонструє у своїй роботі О. Ротару, який 
лише на прикладі комп’ютерних програм 
показує складність класифікації останніх 
[12].
Виходячи з аналізу робіт зазначених 

вище авторів, інтелектуальна власність 
ними трактується як – визначені законом 
права, що є результатом інтелектуальної 
діяльності в промисловій, науковій, літе-
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ратурній і художній сферах. Традиційно 
інтелектуальна власність поділяється на 
промислову власність і авторське право, 
що на наш погляд не враховує складності 
досліджуваного явища.
У зв’язку з цим слід нагадати, що пра-

во інтелектуальної власності базується на 
загальних положеннях теорії права вза-
галі, філософського розуміння інтелек-
ту – розуму та здатності його до творчої 
діяльності й суто економічної категорії 
«власність». Адже власність – це будь-яка 
матеріальна чи нематеріальна субстанція 
(річ), що належить юридичній чи фізичній 
особі; творчість – це здатність до цілеспря-
мованої розумової діяльності з певним 
новим результатом; а право ІВ – це права 
на результати творчої діяльності. Тому, 
вважаємо недоцільним будувати будь-які 
теоретичні конструкції змішуючи чи ото-
тожнюючи ці поняття. Прикладом остан-
нього слугує наступне.
Деякі автори вважають, що інтелекту-

альна власність містить дві основні сфери 
прав: промислову власність, що переваж-
но охоплює винаходи i товарні знаки, та 
авторське право – відповідно літературні, 
музичні, художні та аудіовізуальні твори. 
На їхню думку, об’єкти інтелектуальної 
власності (далі – ОІВ) – це більш універ-
сальне поняття, порівняно з поняттям, 
визначеним у Конвенції при створенні 
ВОІВ, і яке повинно вживатися для позна-
чення прав на результати інтелектуальної 
(творчої) діяльності в галузі літератури 
та мистецтва, науки і техніки, а також в 
інших галузях творчості; засоби індиві-
дуалізації учасників цивільного обороту, 
товарів або послуг; захист проти несум-
лінної конкуренції [2].
Так, А.П. Сергєєв вважає, що структура 

ОІВ і законодавства із захисту цих прав 
має досить умовний характер. Визначен-
ня інтелектуальної власності в Конвенції 
1967 р. змусило деяких юристів сприйма-
ти поданий у ній перелік прав як вичерп-
ний, інші переконані, що він не є таким у 
частині прав і об’єктів. Крім необхідності 
чіткого визначення інтелектуальної влас-
ності, виникають інші правові проблеми 

стосовно: змісту права інтелектуальної 
власності; кола власників цих прав; захис-
ту прав власників; законодавчого закріп-
лення прав інтелектуальної власності. Для 
розуміння змісту права інтелектуальної 
власності важливо відзначити, що кожен 
творець має виняткове право на створе-
ний результат інтелектуальної діяльнос  -
ті [3].
Сучасне російське законодавство об’єк-

ти інтелектуальної власності поділяє на 
п’ять частин: авторське право й охоро-
на суміжних прав; патентне право; за-
конодавство про засоби індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів і 
послуг; законодавство про нетрадиційні 
об’єкти ІВ (наукові відкриття, рацпропо-
зиції, ноу-хау); законодавство про захист 
проти несумлінної конкуренції [5].
Науковці О.А. Підопригора та О.О. Пі-

допригора творчість та інтелектуальну 
діяльність умовно поділяють на два ос-
новні види: духовну та науково-технічну 
творчість. Однак автори також виокрем-
люють ще одну групу об’єктів інтелекту-
альної власності – засоби індивідуалізації 
учасників цивільного обігу товарів i пос-
луг [7]. Зазначаємо, що спочатку йдеться 
про види, а далі – про групу.
У подальшому автори класифікують 

коло об’єктів інтелектуальної власності, 
яке становлять три основні групи: перша 
– це результати наукової, літературної та 
художньої творчості, що охороняються 
авторським правом i суміжними права-
ми; друга – результати науково-технічної 
творчості, що охороняються патентним 
правом або правом промислової влас-
ності; третю групу становлять засоби ін-
дивідуалізації учасників цивільного обігу, 
товарів i послуг, прирівняні до результатів 
інтелектуальної діяльності [6]. Однак ви-
никає питання щодо наявності авторства 
в науково-технічній творчості, адже там 
також існує автор як творець.
Тому дещо некоректним, на нашу дум-

ку, є переконання вказаних науковців 
стосовно класифікації права ІВ. Останні 
вважають, що залежно від характеру інте-
лектуальної діяльності право власності на 



62

Правничий вісник Університету «КРОК»

результати інтелектуальної, творчої діяль-
ності визначається трьома видами: 

1. Якщо результатом творчої діяльності 
є твори науки, літератури, мистецтва, то 
вони охороняються авторським правом, 
до якого долучаються так звані суміжні 
права (права виконавців, розробників фо-
нограм та організацій мовлення). 

2. Результати науково-технічної твор-
чості становлять групу об’єктів права про-
мислової власності. 

3. Позначення та найменування, завдя-
ки яким розрізняються учасники цивіль-
ного обороту, товари та послуги станов-
лять третю групу прав інтелектуальної 
власності.
У такому разі виникає питання щодо оз-

нак, за якими вони відрізняють результати 
наукової ІВ та результати науково-техніч-
ної власності. У подальшому автори за-
значають, що існує певна невідповідність 
двох зазначених нижче видів прав інтелек-
туальної власності та пропонують назива-
ти їх як «право промислової власності», 
приєднавши до неї також результати нау-
ково-технічної творчості, що можуть бути 
використані у виробничій діяльності лю-
дей.
На їхню думку, твори науки, літерату-

ри та мистецтва як група об’єктів права 
інтелектуальної власності своєї назви не 
мають. Ці об’єкти визнаються такими, що 
охороняються авторським правом і суміж-
ними правами. У спеціальній літературі 
цю групу називають іноді літературною 
власністю [7]. Тобто автори у своїх мірку-
ваннях допускають ряд умовностей.
Всесвітня організація інтелектуальної 

власності (BOIB) під поняттям «інтелек-
туальна власність» розуміє промислову 
власність, що переважно охоплює винахо-
ди, товарні знаки та промислові зразки; i 
авторське право, яке стосується літератур-
них, музичних, художніх, фотографічних і 
аудіовізуальних творів. Такі дефініції та-
кож не додають ясності у вирішення про-
блеми.
Цікавими є судження В. Гойло щодо 

існування «інтелектуального капіталу». 
У одній зі своїх робіт він погоджується з 

думкою інших авторів: «...матеріальною 
сутністю інтелектуального капіталу є не-
речове, але реальне творче надбання ок-
ремої людини, колективів і всього суспіль-
ства. Соціальною ж суттю тут є характер 
володіння, розпорядження і користування 
цими надбаннями» [8]. 
Деякі автори повторно підтверджують 

уже розглянуті точки зору, наголошую-
чи, що творчість притаманна будь-якій 
діяльності людини і за цілеспрямованістю 
умовно поділяється на два основні види: 
духовну та науково-технічну. Однак тут, 
як і в роботі О.А. Підопригори та О.О. Пі-
допригори, спочатку класифікація твор-
чості подається за видами, які в подаль-
шому перетворюються чомусь у групи та 
навпаки, і їх стає більше, ніж видів [10]. 
На жаль, і ці автори помиляються.
На думку С.О. Довгого, В.О. Жарова, 

В.О. Зайчука та інших, інтелектуальна 
власність представлена трьома самостій-
ними інститутами, що утворюють від-
повідно авторське право та суміжні права, 
право на об’єкти промислової власності 
та право на нетрадиційні об’єкти інтелек-
туальної власності. Вони стверджують, 
що названі складові – авторське право і 
суміжні права, а також промислова влас-
ність не вичерпують собою всього змісту 
поняття «інтелектуальна власність». Крім 
традиційних об’єктів, що охороняються 
авторським правом і суміжними правами, а 
також правом промислової власності, пра-
вової охорони потребують інші результа-
ти інтелектуальної діяльності (наприклад, 
сорти рослин, топографії інтегральних 
мікросхем, комерційна таємниця (секрети 
виробництва, зокрема ноу-хау) тощо), які 
вважаються нетрадиційними об’єктами 
ін   телектуальної власності, оскільки вони 
є, як правило, також результатами твор-
чої діяльності людини [10]. Очевидним є 
натяк на те, що коли існує промислова 
власність, то повинна існувати й сільсько-
господарська.
Викладене демонструє як схожість, так 

і певні розбіжності в позиціях різних 
груп авторів (С.О. Довгий, В.С. Дроб’язко, 
В.О. Жаров) щодо класифікації інтелекту-
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альної власності. Додамо також, що всі 
автори визнають необхідність структури-
зації інтелектуальної власності та її пра-
вового регулювання, оскільки в принципі 
висловлюють одні й ті ж думки, лише з 
певними розбіжностями [9]. 

«Об’єкти, визнані творами науки, літера-
тури і мистецтва, а також винаходами, ко-
рисними моделями чи промисловими зраз-
ками, не вичерпують усього різноманіття 
результатів інтелектуальної діяльності. 
Поряд з ними є чимало об’єктів прав ін-
телектуальної власності, які створюються 
зусиллями людей, становлять цінність для 
суспільства і мають захищатися правом. 
До цих об’єктів українське законодавство 
відносить сорти рослин, топографії інтег-
ральних мікросхем, комерційну таємницю 
та деякі інші результати інтелектуальної 
діяльності. При цьому певні об’єкти прав 
інтелектуальної власності, зокрема нау-
кові відкриття і раціоналізаторські пропо-
зиції, є специфічними для нашого законо-
давства, позаяк у багатьох країнах світу 
вони не виокремлюються. Інші ж об’єкти 
прав інтелектуальної власності (напри-
клад, сорти рослин, комерційна таємниця, 
топографії інтегральних мікросхем) підля-
гають спеціальній правовій охороні в біль-
шості розвинутих країн.
Незважаючи на це, і перший, і другий 

вид результатів інтелектуальної діяль-
ності можна віднести до самостійного ін-
ституту прав інтелектуальної власності, 
а саме – прав на нетрадиційні результати 
інтелектуальної діяльності» [10].
Тобто, словосполучення «інтелекту-

альна власність» за своєю суттю є досить 
абстрактним, однак вживається в низці 
міжнародних конвенцій, у законодавстві, 
науковій літературі та практиці багатьох 
країн для позначення сукупності винятко-
вих прав на результати інтелектуальної та, 
передусім, творчої діяльності, а також на 
прирівняні до них за правовим режимом 
засоби індивідуалізації юридичних осіб, 
продукцію, роботи та послуги.
Про це йдеться в роботі Р.Б. Шишки, 

який стверджує, що консервативність 
міжнародного законодавства у сфері ін-

телектуальної власності стримує розвиток 
більш прогресивних теоретичних моделей 
права інтелектуальної власності. Інтегра-
ційні процеси й уніфікація законодавства 
на основі міжнародного законодавства не 
дає можливості перевірити нові концепції 
на практиці. Доводиться сподіватися, що 
з часом буде проведено ревізію положень 
цього законодавства на основі більш про-
гресивних теоретичних конструкцій [11]. 
На наш погляд, вказаним автор обґрунто-
вує необхідність систематизації чинного 
законодавства в цій галузі права.
Таким чином, наведений аналіз свід-

чить про недосконалість систематизації ІВ 
та її правового регулювання і дає підстави 
припустити, що і в чинному законодавстві 
проблема класифікації об’єктів інтелекту-
альної власності та їх правового регулю-
вання тощо за сферами діяльності держави 
досить актуальна. Вважаємо, що принцип 
прагматизму, закладений у чинне законо-
давство, певним чином виправданий, адже 
в міжнародних конвенціях з питань регу-
лювання права інтелектуальної власності 
перевага надається конкретним правам на 
художні та літературні твори, винаходи 
тощо, а саме визначення «інтелектуальна 
власність» розкривається через перелік 
об’єктів ІВ.
Тому, на нашу думку, використання вка-

заного принципу в законодавстві України 
не сприяло визначенню та розумінню сис-
теми об’єктів, суб’єктів та їх прав віднос-
но ІВ. Це результат неконкретності ст. 54 
Конституції України, яка лише включає 
дефініцію «різними видами інтелектуаль-
ної діяльності», що не розшифровується.
Наша точка зору стосовно недоскона-

лості законодавства України про інтелек-
туальну власність підтверджується О.А. 
Підопригорою та О.О. Підопригорою. Ос-
тання полягає в суперечностях між зако-
нами України «Про власність» [16], «Про 
авторське право і суміжні права» [17], 
«Про охорону прав на сорти рослин» [18], 
«Про племінну справу у тваринництві» 
[19], «Про охорону прав на винаходи і ко-
рисні моделі» [20] тощо. 
Це також яскраво демонструється по-
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рівнянням статей 176 та 177 Кримінально-
го кодексу України [21]; ст. 51-2 Кодексу 
України про адміністративні правопо-
рушення [22]; ст. 155 Цивільного проце-
суального кодексу України [23]. Однак 
вказані правові акти лише певним чином 
стосуються питань ІВ.
Найбільш детально класифікація об’єк-

тів ІВ та їх правовий статус визначені 
Цивільним кодексом України та Законом 
України «Про авторське право і суміжні 
права». Однак порівняння цих актів ви-
кликає питання їхньої узгодженості між 
собою.
Так, Цивільний кодекс України до 

об’єктів права інтелектуальної власності 
відносить: літературні та художні твори; 
комп’ютерні програми; компіляції даних 
(бази даних); виконання; фонограми, ві-
деограми, передачі (програми) організа-
цій мовлення; наукові відкриття; вина-
ходи, корисні моделі, промислові зразки; 
компонування (топографії) інтегральних 
мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; 
сорти рослин, породи тварин; комерційні 
(фірмові) найменування, торговельні мар-
ки (знаки для товарів і послуг), географіч-
ні зазначення; комерційні таємниці. У по-
дальшому кодекс структурує об’єкти дещо 
інакше: 1) літературні та художні твори; 
2) комп’ютерні програми; 3) компіляції 
даних (бази даних), якщо вони за добором 
або упорядкуванням їх складових частин 
є результатом інтелектуальної діяльності; 
4) інші твори, що в подальшому деталізу-
ються.
Кодекс також визначає об’єктами су-

міжних прав виконання; фонограми; ві-
деограми; програми (передачі) організа-
цій мовлення; відкриття, винахід, корисну 
модель, промисловий зразок, раціоналіза-
торську пропозицію, сорт рослин, породу 
тварин; комерційні (фірмові) найменуван-
ня, торговельну марку (знаки для товарів 
і послуг), географічне зазначення; комер-
ційну таємницю.
Закон України «Про авторське право і 

суміжні права» охороняє особисті немай-
нові права і майнові права авторів та їх 
правонаступників, пов’язані зі створенням 

і використанням творів науки, літератури 
та мистецтва – авторське право; і права ви-
конавців, виробників фонограм і відеограм 
та організацій мовлення – суміжні права. 
Об’єктами авторського права визнача-
ються твори в галузі науки, літератури та 
мистецтва (за текстом статей деталізують-
ся), далі закон об’єктами суміжних прав, 
незалежно від призначення, змісту, оцін-
ки, способу та форми вираження, визнає: 
а) виконання літературних, драматичних, 
музичних, музично-драматичних, хорео-
графічних, фольклорних та інших творів; 
б) фонограми, відеограми; в) передачі 
(про  грами) організацій мовлення.
Для регулювання питань ІВ також існує 

низка досить специфічних законів. 
Наведене нами фрагментарно законо-

давство України стосовно інтелектуаль-
ної власності по суті є інкорпоративним 
– об’єднаним у збірники чи зібрання, роз-
ташованим у певному порядку без зміни 
змісту. Однак, без приведення його до ста-
ну узгодженості за змістом – кодифікації 
[13, с. 139-140; 26, с. 690-691; 27, с. 174; 
28, с. 119, 173], позбутися суттєвих непо-
розумінь у ході його реалізації немож-
ливо. 
Зазначене вище дає підстави виклас-

ти свої міркування стосовно окремих вад 
наукового стану та законодавчої прак-
тики з упорядкування системи об’єктів 
інтелектуальної власності. Наша точка 
зору базується на розумінні ІВ як системи 
об’єктів ІВ, а не сукупності.
З огляду на визначення понять «рід», 

«вид», «форма», «об’єкт», «об’єкт права», 
«інститут правовий», «обсяг» і «зміст» 
тощо та загальну методологію пізнання, 
місце в її структурі системного методу, 
керуючись загальнонауковими правилами 
утворення понять і категорій, пропонуємо 
власну систему класифікації інтелектуаль-
ної власності. На її основі зможемо в по-
дальшому визначити систему її правового 
регулювання.
Відповідно до схеми отримання інте-

лектуального продукту: середовище, що 
оточує людину, наповнене інформацією, 
яка опрацьовується людиною, наділеною 
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розумом (інтелектом). Сприйняття конк-
ретної інформації людиною перетворює її 
у відомості (пізнана інформація). Творче 
осмислення відомостей зумовлює народ-
ження нового знання, інформації – нова 
інформація чи нове знання повинно на-
роджуватися в духовній сфері, науковій, 
науково-виробничій (технічній) і/або не-
традиційній. До цього слід додати, що 
духовні надбання можуть бути класифі-
ковані як загальнолюдські, так і дитячої 
творчості зокрема; наукові узагальнення 
можуть здійснюватися як суто теоретич-
ного характеру, так і прикладного; тех-
нічні досягнення можуть мати загально-
людський, загальнодержавний тощо рівні. 
Отже, інтелектуальна творчість як родове 
явище, а не як визначення, поділяється на 
такі види:

• духовна творчість (мистецтво);
• наукова творчість (загальнонаукові 

розробки, наукові розробки прикладного 
характеру на рівні науково-дослідних, 
до слідно-конструкторських робіт – 
НДДКР);

• науково-виробнича творчість (пов’я-
зана з промисловістю, сільським госпо-
дарством, іншими виробничими сферами 
людської діяльності на рівні налагоджен-
ня випуску експериментальних партій на-
укоємної продукції);

• нетрадиційна сфера творчості (суміж-
ні права, засоби індивідуалізації учасників 
цивільного обороту, товарів або послуг, 
захист проти несумлінної конкуренції 
тощо).
Виходячи з того, що будь-яке надбан-

ня людства, у тому числі й віднесене до 
творчого, має свого конкретного автора 
– суб’єкт творчого результату, породжує 
право автора на цей результат, тому завж-
ди існує авторське право в усіх проявах 
(родах, видах, формах тощо) творчості, 
з якої виникає право володіння творчим 
доробком, його виконанням чи втіленням 
і використанням. Кожен вид інтелекту-
альної власності, до речі, як і форма, ви-
ражаються її змістом і поділяються на 
конкретні об’єкти права інтелектуальної 
власності, створюють правовий інститут.

Право автора в духовній, науковій, тех-
нічній і нетрадиційній творчості висту-
пає як родо- , видо- та формоутворююче. 
Кожен рід і вид має свою форму, яка має 
певний зміст, що має відповідний обсяг. 
Під об’єктами права власності розуміємо 
конкретні форми класифікації ІВ, які мо-
жуть класифікуватися в конкретні правові 
інститути.
Таким чином, право автора – авторське 

право та інші права (суміжні) є родовим 
(основою основ) для всіх видів і форм 
інтелектуальної творчості, що породжує 
інтелектуальну власність, яка виступає як 
родове поняття, що є похідним від іншо-
го, але більш загального родового поняття 
– власності. 
Керуючись положеннями статей 2 і 3 

Закону України «Про власність» [16], за 
формою належності доцільно ділити інте-
лектуальну власність на приватну та дер-
жавну, адже колективна власність може 
бути як приватною, так і державною. Від-
повідно до цього види інтелектуальної 
творчості, а отже, і власності існують у 
певних формах, основу яких становлять 
конкретні об’єкти інтелектуальної влас-
ності.
На думку автора, види ІВ (духовна, на-

укова, науково-виробнича, інша (нетради-
ційна) поділяються за формою на приватну 
та державну, які можуть народжуватися в 
політичній, економічній, соціальній, воєн-
ній, екологічній, науково-технологічній, 
інформаційній та інших сферах діяльності 
держави, як це трактує Закон України 
«Про основи національної безпеки» [24].
Як альтернативну можна розгляда-

ти видову класифікацію ІВ за сукуп-
ністю галузей і сфер економіки країни, 
взаємопов’язаних суспільним розподілом 
праці, що включає галузі матеріального 
виробництва та невиробничої сфери (на-
родне господарство): промисловість, сіль-
ське господарство тощо. У подальшому 
виникне потреба визначитися з галузями 
промисловості (електроенергетика, палив-
на галузь, машинобудування, хімічна, 
нафтохімічна, легка промисловість тощо) 
сільського господарства тощо. Однак вка-
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заний шлях вважаємо безперспективним.
Отже, за основу приймаємо першу точ-

ку зору та спробуємо застосувати її мето-
дологічний потенціал.
На нашу думку, наукова творчість, якою 

займається певний суб’єкт наукової діяль-
ності та виробляє конкретний інтелекту-
альний продукт, має власника в царині 
науки, потім трансформується в наукову 
ІВ у економічній галузі, що включає конк-
ретні об’єкти інтелектуальної власності та 
може перетворитися у право інтелектуаль-
ної власності.
Тому, з огляду на викладене, класифі-

кація загальних об’єктів інтелектуаль-
ної власності та їх права, на нашу думку, 
підлягає переглядові за запропонованою 
схемою. Загальні об’єкти інтелектуальної 
власності в духовній (мистецькій) сфері 
поділяються на: літературні та художні 
твори; результати виконавської діяльності 
артистів, режисерів, диригентів тощо; фо-
нограми та програми ефірного мовлення; 
права виробників фонограм на їхні фоног-
рами і права організацій ефірного мовлен-
ня на їхні радіо- і телевізійні програми; 
здобутки звукозапису та запису зображен-
ня; передача радіо- і телевізійних сигналів. 
Загальні об’єкти інтелектуальної влас-
ності в науковій сфері (загальнонаукові 
розробки, наукові розробки прикладного 
характеру на рівні науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських робіт) поді-
ляються на: наукові відкриття; винаходи, 
фундаментальні письмові твори науково-
го, науково-прикладного та науково-тех-
нічного характеру.
Загальні об’єкти інтелектуальної влас-

ності в науково-виробничій сфері (про-
мисловість і сільське господарство, інші 
виробничі сфери людської діяльності на 
рівні не вище налагодження випуску екс-

периментальних партій наукоємної про-
дукції) поділяються на: відкриття, вина-
ходи, корисні моделі, промислові зразки, 
товарні знаки, селекційні досягнення (сор-
ти рослин і породи тварин); програми для 
ЕОМ, бази даних і топології інтегральних 
мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; 
компіляції даних (бази даних); промислові 
креслення; ноу-хау; твори архітектури, 
містобудування та садово-паркового мис-
тецтва.
Загальні об’єкти інтелектуальної влас-

ності в нетрадиційній сфері поділяються 
на: суміжні права, засоби індивідуалізації 
учасників цивільного обороту, товарів або 
послуг, захист проти несумлінної конку-
ренції тощо.
Отже, для вибору основи класифіка-

ції права інтелектуальної власності ми 
оперуємо такими категоріями, як «право 
авторства», «виключне право», «майнові 
права», «право володіння, користування 
чи розпорядження певною інтелектуаль-
ною власністю», «особисті немайнові пра-
ва», «права виконавців, виробників ІВ та 
їх правонаступників». Однак вважаємо, 
що найбільш вдалою є класифікація від 
об’єктів ІВ.
Âèñíîâêè
Таким чином, запропонована нами на 

початку статті гіпотеза стосовно систе-
матизації та впорядкування (кодифіка-
ції) чинного законодавства підтверджує 
свою життєздатність. А відпрацьована 
на відповідному науковому рівні система 
класифікації ІВ призведе до неминучої 
кодифікації чинного законодавства і, як 
наслідок – структуризації завдань держав-
них органів з її захисту в Україні шляхом 
упорядкування розпорядчих документів із 
вказаних питань.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У ході історичного розвитку виникла 

необхідність створення інструменту, здат-
ного захистити особисту та корпоративну 
діяльність від виникнення істотних збит-
ків, а також допомагати у виявленні полі-
тичних та економічних пріоритетів і від-
повідальності. Інститут банкрутства є най-
важливішим елементом механізму ринко-
вої економіки. Його призначення полягає 
в захисті соціально-економічних процесів 
від наслідків неефективної або недобро-
совісної діяльності їх учасників і невико-
нання взятих на себе зобов’язань. Його 
завданням також є допомога в ліквідації 
неспроможних підприємств на добровіль-
ній або примусовій основі, коли прове-
дення заходів із запобігання банкрутству, 
здійснення досудової санації, або нагляду, 
або зовнішнє управління не забезпечило 
необхідний рівень платоспроможності ор-
ганізації.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Для того, щоб ґрунтовно та деталь-

но розглянути вказані категорії, а також 
знайти їх спільні та відмінні риси, необ-
хідно звернутися до праць вітчизняних і 

зарубіжних учених, які досліджували це 
питання: Є.А. Васильєв, В.В. Вітрянський, 
В.М. Гайворонський, С.Е. Жилінський, 
С.А. Кареліна, М.І. Кулагін, В.Н. Ткачов, 
А.Н. Трайнін, П.П. Цитович, Г.Ф. Шерше-
невич та інші.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
У цивілістичній доктрині донині не 

було ґрунтовних досліджень основних по-
ложень таких категорій, як «неспромож-
ність», «банкрутство» та «неплатоспро-
можність», а також не з’ясовано їх поход-
ження та чи є вони синонімами.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення основних 

складових комплексного інституту банк-
рутства – неспроможність, неплатоспро-
можність, банкрутство − та виявлення їх 
значущості під час визначення правового 
статусу учасників цивільних правовідно-
син.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Неспроможність, банкрутство, непла-

тоспроможність – явища одного порядку, 

О.М. Борейко

здобувач,

Національний університет 

«Одеська юридична 

академія»

У статті розглянуто основні положення категорій «не-
спроможність», «банкрутство» та «неплатоспроможність». 
Визначено основні складові комплексного інституту банкрутс-
тва, виявлено їх значення під час встановлення правового стату-
су учасників цивільних правовідносин.

В статье рассмотрены основные положения категорий 
«несостоятельность», «банкротство» и «неплатежеспособ-
ность». Определены основные составляющие комплексного ин-
ститута банкротства, выявлена их значимость при установ-
лении правового положения участников гражданских правоот-
ношений.

In the article the substantive provisions of categories are consi-
dered «insolvency», «bankruptcy» and «insolvency». Certainly basic 
constituents of complex institute of bankruptcy, found out their value 
during establishment of legal status of participants of civil legal re-
lationships.

Ключові слова: банкрутство, неспроможність, конкурсне 
право, боржник, відповідальність.

Категорії «неспроможність» і «банкрутство» 
в праві та теорії
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що характеризують украй несприятливий 
стан господарюючого суб`єкта, хоча й не 
тотожні за своїм змістом. Вони є прямим 
наслідком участі суб`єктів господарюван-
ня в ринкових відносинах [1, с. 80].
Нині в юридичній літературі неодно-

разово порушувалося питання: що таке 
«неспроможність» і «банкрутство», чи є 
вони синонімами? Яка правова природа 
цих правовідносин? Існують різні точки 
зору.
Закон України «Про відновлення пла-

тоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» (далі – Закон про бан-
крутство) [2] шляхом вказівки на істотні 
риси визначив поняття неспроможності. 
Відповідно до ст. 1 закону його розуміють 
як неспроможність суб`єкта підприємни-
цької діяльності виконати після настання 
встановленого строку їх сплати грошові 
зобов`язання перед кредиторами, у тому 
числі по заробітній платі, а також вико-
нати зобов`язання зі сплати страхових 
внесків на загальнообов`язкове державне 
пенсійне страхування, податків і зборів 
(обов`язкових платежів) не інакше як 
через відновлення платоспроможності. 
Таким чином, із визначення зникла така 
невластива для цього інституту характе-
ристика економічного стану боржника, як 
незадовільна структура балансу. 
Банкрутство – визнана господарським 

судом неспроможність боржника відно-
вити свою платоспроможність і задоволь-
нити визнані судом вимоги кредиторів не 
інакше як через вживання ліквідаційної 
процедури.
Крім того, у юридичній літературі ви-

користовується також поняття «неоплат-
ність». На сучасному етапі під «неоплат-
ністю» розуміють стан боржника, за якого 
вартість його майна є меншою, ніж загаль-
ний розмір його зобов`язань. При цьому не 
має значення, на скільки розмір заборго-
ваності перевищує встановлений Законом 
про банкрутство мінімальний розмір для 
визнання боржника банкрутом, на який 
строк прострочено сплату заборгованості 
в порівнянні з установленим мінімальним 
терміном прострочення.

У юридичній літературі неодноразово 
висловлювалася думка, що критерій неоп-
латності не відповідає меті та завданням 
інституту неспроможності (банкрутства). 
Так, наприклад, В.В. Вітрянський за-

значав, що «використання критерію неоп-
латності дозволяє боржникові «водити за 
ніс» кредиторів, постійно створюючи си-
туацію своєї неплатоспроможності і в той 
же час витрачаючи кошти на власний роз-
суд, без урахування інтересів кредиторів» 
[3, с. 22].
Дійсно, у разі використання критерію 

неоплатності підприємство-боржник має 
можливість роками не виконувати пок-
ладених на нього зобов`язань, для чого 
необхідно лише підтримувати розмір за-
боргованості на рівні трохи меншому, ніж 
вартість активів. Визнати такого боржни-
ка банкрутом неможливо, навіть якщо він 
явно користується описаною ситуацією у 
власних інтересах.
Порівнюючи суть критеріїв неоплат-

но  сті та неплатоспроможності, В.В. Віт-
рянський відзначає, що, «використовую чи 
критерій неплатоспроможності, ми пе  -
редбачаємо, що боржник, мабуть, не має 
ліквідного майна, щоб розплатитися з 
кредиторами, оскільки інші причини не-
платоспроможності виключаються дією 
принципу розумності та сумлінності учас-
ників майнового обороту; якщо ж ми за-
стосовуємо критерій неоплатності, то під-
ставою для банкрутства боржника є не 
припущення про причини неплатежів, а 
фактичний стан майна боржника, вартість 
якого становить суму меншу, ніж величи-
на кредиторської заборгованості, – і доки 
це не буде доведено в суді, боржник, який 
не виконує своїх зобов`язань, вважається 
нормальним учасником правовідносин, 
що є руйнівним для майнового обороту; 
тому повернення до критерію неоплатно-
сті має бути взагалі виключено з усяких 
міркувань про реформування вітчизняно-
го законодавства про банкрутство» [4, с. 
92-93].
У зв`язку з цією проблематикою при-

нциповим є з’ясування питання про те, що 
міститься в основі неспроможності борж-
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ника, іншими словами, якими є критерії 
неспроможності (банкрутства).
Слід зауважити, що видатний цивіліст 

Г.Ф. Шершеневич віддавав перевагу тій 
системі банкрутства, яка в умовою не-
спроможності визначала не недостатність 
майна, а нездатність боржника здійснюва-
ти платежі. Таким чином, на думку Г.Ф. 
Шершеневича, банкрутство є криміналь-
ною стороною того цивільного правовід-
ношення, яке називається неспроможніс-
тю [5, с. 89].
Такої ж думки дотримувався А.Н. Трай-

нін, який писав, що «банкрутство – делікт 
своєрідний: він складається з двох еле-
ментів, один із яких (неспроможність) 
– поняття цивільного права, інший (діяння 
банкрута) – поняття кримінально-право-
ве» [6, с. 27].
Так, П.П. Цитович вказував, що «не-

спроможність торговця може виявитися 
банкрутством, а сам він – «банкрутом з ви-
дами на в`язницю, якщо не на позбавлення 
всіх прав статків і заслання» [7].
Аналізуючи думки юристів дореволю-

ційної Росії, Є.А. Васильєв дійшов виснов-
ку, що банкрутство в розумінні останніх 
було кримінально-правовою складовою 
неспроможності [8, с. 57-59].
Як у економічних дослідженнях, так і 

юридичній практиці не міститься жодних 
відмінностей між поняттями «неспромож-
ність» і «банкрутство». Очевидно, що як 
у правових нормах, так і економічній на-
уці необхідно встановити відмінність між 
цими схожими, але такими, що мають різ-
ний економічний і правовий сенс, поняття-
ми. Багато юристів пропонує законодавчо 
розмежувати поняття «неспроможність» і 
«банкрутство» та застосовувати поняття 
«банкрутство» лише в разі неправомірної 
поведінки боржника, що заподіяв збитки 
кредиторам. Існує навіть така точка зору, 
що неспроможність – неплатоспроможний 
стан боржника, а банкрутство – дії борж-
ника (в основному неправомірні), що при-
звели його до такого стану. 
Зокрема, Є.А. Васильєв вважає, що по-

няття «банкрутство» має вузьке, спеціаль-
не значення, яке описує окремий випадок 

неспроможності, коли неплатоспромож-
ний боржник винно здійснює кримінально 
карані діяння, що завдають збитків креди-
торам [9].
На думку М.І. Кулагіна, «інститут не-

спроможності іноді в економічній і юри-
дичній літературі плутають із банкрутс-
твом». При цьому «в юридичному значен-
ні банкрутство є лише одним із можливих 
наслідків, проявів неспроможності; бан-
крутство розглядається як кримінально 
каране діяння, тоді як неспроможність 
вважається інститутом приватного права» 
[11].
Таким чином, точка зору вищевказаних 

авторів також зводиться до розуміння бан-
крутства як кримінально-правового еле-
мента, наслідку неспроможності.
Такі автори, як О. Булко, Л. Шевчук, 

Ле Хоа, Б.І. Колб також вважають, що по-
няття «неспроможність» і «банкрутство» 
нетотожні, проте пропонують критерієм 
розмежування вважати ознаки неплатос-
проможності.
Зокрема, М.І. Кулагін погоджується з 

думкою Ле Хоа, що неспроможність – це 
неплатоспроможність, тобто ситуація, коли 
боржник нездатний своєчасно належним 
чином виконувати свої зобов`язання. 
Постійна і тривала неспроможність при-
зводить до абсолютної неплатоспромож-
ності, коли боржник не може відновити 
свій фінансовий стан, продовження його 
діяльності стає неможливим і недоціль-
ним. Неможливість визначається відсут-
ністю засобів для ведення фінансово-
господарської діяльності, недоцільність 
– відсутністю соціально-економічної зна-
чущості, економічного і виробничого по-
тенціалу, ринкової привабливості та кон-
курентоспроможності продукції, що ви-
пускається. Така неспроможна організація 
стає банкрутом [11, с. 172].
Дослідник В.Н. Ткачов вказує, що ці 

автори пропонують вважати неспромож-
ністю просто неплатоспроможність (не-
виконання зобов`язань), а банкрутством 
– неплатоспроможність, визнану судом. 
Проте, на його думку, така точка зору є 
спірною, оскільки виходить із цілей швид-
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ше економічних, ніж юридичних, і слід 
розмежовувати вказані категорії не за 
критерієм оплатності боржника, а за кри-
терієм спричинення внаслідок дій остан-
нього шкоди кредиторам, тобто виходячи 
з юридичних цілей з позицій цивільного, 
кримінального й адміністративного права 
[12, с. 24-27].
Таким чином, критерій «неплатоспро-

можність» є основним для визначення 
процедури банкрутства, що підлягає за-
стосуванню до боржника під час розгляду 
господарським судом справи про банк-
рутство.
У світовій практиці склався досить од-

номанітний підхід до визначення поняття 
неспроможності (банкрутства). Під не-
спроможністю розуміється абсолютна не-
платоспроможність боржника. Юридична 
неспроможність має місце тоді, коли вона 
встановлена рішенням суду або оголоше-
на боржником у встановленому законом 
порядку. Про фактичну неспроможність 
можна говорити поза рамками офіційної 
процедури банкрутства. І в тому, і в іншо-
му разі боржник є неплатоспроможним. 
Абсолютна неплатоспроможність є кри-
терієм неспроможності, тимчасова – озна-
кою неспроможності (банкрутства).
Нам є ближчою точка зору Є.А. Ва-

сильєва, який при диференціації цих по-
нять вважає за доцільне пов`язувати по-
няття «банкрутство» з уведенням конкур-
сного провадження. Під неспроможністю, 
на його думку, слід розуміти комплекс 
правовідносин, що виникають у зв`язку з 
недостатністю майна боржника (або неви-
конанням грошових зобов`язань) з момен-
ту прийняття арбітражним судом заяви 
про визнання боржника банкрутом до роз-
гляду й ухвалення позитивного рішення 
або про відмову, а також про винесення 
ухвали про припинення провадження у 
справі про банкрутство. У такому разі по-
няття «неспроможність» і «банкрутство» 
співвідноситимуться як характеристики 
зміни правового статусу боржника. Тобто, 
допоки постановою господарського суду 
боржник не визнаний банкрутом, комп-
лекс правовідносин між ним, його кре-

диторами й органами влади залишається 
в рамках неспроможності, і лише після 
відкриття конкурсного провадження може 
йтися про банкрутство [9].
На думку Є.А. Васильєва, неспромож-

ність – це нездатність боржника, відносно 
якого господарським судом порушена і 
розглядається справа про банкрутство, у 
повному обсязі задовольнити вимоги кре-
диторів. Отже, банкрутство – це визнана 
господарським судом або оголошена борж-
ником, із письмової згоди всіх кредиторів, 
нездатність боржника в повному обсязі 
задовольнити вимоги кредиторів і вико-
нати зобов’язання зі сплати обов`язкових 
платежів [9].
Таким чином, відмінність понять «не-

спроможність» і «банкрутство», вважає 
Є.А. Васильєв, у тому, що перша нездат-
ність розрахуватися з кредиторами лише 
допускається, вимагає доказів і в ході су-
дового розгляду може не підтвердитися, а 
друга нездатність доведена і тому визнана 
судом як істина [9].
Крім того, положення українського за-

конодавства про банкрутство збігаються 
із законодавством ряду іноземних держав. 
Зокрема, в США особа, відносно якої роз-
почато процедуру банкрутства, під час 
провадження у справі про банкрутство 
вважається неспроможною, а після вине-
сення судового рішення може бути визна-
на банкрутом [12, с. 24-27].
Âèñíîâêè
Використання терміну «неспромож-

ність» в Україні законодавчо не передба-
чене, проте його поява в економічній лі-
тературі та повсякденному діловому житті 
об`єктивно обумовлена економічно, юри-
дично й історично. У дореволюційній юри-
дичній літературі поняття «банкрутство» 
пояснювалося так: «банкрутство, на від-
міну від простої або нещасної неспромож-
ності, неспроможність необережна або 
злісна, в першому випадку – провина, яка 
карається легко, в другому – злочин, що 
карається суворо». Тобто банкрутство в 
той час було кримінальною стороною тих 
цивільних відносин, які називалися не-
спроможністю. На думку проф. В.М. Гай-
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воронського, з точки зору юридичної ети-
ки введення в сучасну юридичну практику 
поняття «неспроможність» є необхідним. 
Подібно до того, як у кримінальній прак-
тиці підозрюваний ще не злочинець, так і 
в справах про банкрутство неспроможний 
господарюючий суб`єкт ще не є банкру-
том («столик» ще не зламаний) [13, с. 24].
Таким чином, банкрутство слід роз-

глядати як цілісну економіко-юридичну 
категорію, в основі якої лежить непла-
тоспроможність, а відмінною ознакою 
є недостатність майна для повного ви-
конання зобов`язань у разі конкурсного 
провадження. З іншого боку, банкрутство 
необхідно розглядати як процес, що пот-

ребує управління та регулювання, тобто 
як систему економічних і юридичних від-
носин. Одним із учасників цих відносин 
є неспроможний господарюючий суб`єкт 
– поки що повноправний учасник еконо-
мічних відносин, який користується пра-
вами та свободами в діях, розпорядженні 
майном тощо. Визнання боржника банк-
рутом переводить його в інший світ, іншу 
сферу економічних відносин – відносин 
банкрутства, де діють інші закони, пра-
вила. З боку підприємств – це перехід до 
особливого режиму взаємин, пов`язаного 
з відсутністю засобів, їх пошуком у тяж-
ких умовах зовнішнього контролю з боку 
кредиторів і держави. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Перетворення − різновид реорганізації 

юридичної особи, що є зміною організа-
ційно-правової форми. Це стосується, у 
тому числі, й перетворення акціонерних 
товариств (далі – АТ). Проведення уста-
новчих зборів суб’єкта господарювання, 
що створюється в процесі перетворення 
акціонерного товариства, є надзвичайно 
важливим етапом у процедурі перетворен-
ня. Утім, чинне законодавство майже не 
містить норм, які регулювали б проход-
ження цього етапу.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У науковій літературі питання прове-

дення установчих зборів глибоко не роз-
роблялося, основна увага приділялася 
до   слідженням проблем проведення загаль-
них зборів акціонерів, які ухвалю ють 

рі шення про перетворення товариства. 
Щодо установчих зборів більшість авторів 
звертали увагу на неврегульова ність про-
цедури їх проведення [2, с. 277-284; 3].
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Окремого розгляду потребують проб-

лемні питання проведення установчих 
зборів юридичної особи, що створюється 
в процесі перетворення акціонерного то-
вариства. Відсутня також систематизація 
прогалин і неузгодженостей, що мають 
місце стосовно цього питання в діючому 
законодавстві України.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою цієї статті є визначення сучас-

ного стану правового регулювання прове-
дення установчих зборів суб’єкта господа-
рювання, що створюється в результаті пе-
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Статтю присвячено розгляду проблемних питань проведення 
установчих зборів юридичної особи, що створюється в процесі 
перетворення акціонерного товариства. Подано аналіз прогалин 
і неузгодженостей, що мають місце стосовно цього питання в 
діючому законодавстві України. Запропоновано можливі варіан-
ти вирішення зазначених проблем шляхом внесення відповідних 
законодавчих змін.

Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов про-
ведения учредительного собрания юридического лица, которое 
создается в процессе преобразования акционерного общества. 
Представлен анализ пробелов и несогласованностей, имеющих 
место по данному вопросу в действующем законодательстве 
Украины. Предложены возможные варианты решения указан-
ных проблем путем внесения соответствующих законодатель-
ных изменений.

This article is dedicated to the discussion of the problem questions 
of the foundation meeting holding of the legal entity, that is founded 
during the joint-stock company transformation. It is given the ana-
lyses of the gaps and the lack of coordination on this questions in 
the current legislation of Ukraine. It is offered the variants of these 
problems decision by the amending to the correspondent acts.

Ключові слова: акціонерне товариство, перетворення, ус-
тановчі збори, реорганізація, організаційно-правова форма.

Установчі збори суб’єкта господарювання, 
що створюється в процесі перетворення 

акціонерного товариства: 
проблемні питання
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ретворення АТ; виявлення проблем і прога-
лин у правовому регулюванні; вироблення 
пропозицій щодо вдосконалення чинного 
законодавства про реорганізацію АТ.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Перш за все необхідно провести роз-

межування компетенції між загальними 
зборами АТ і установчими зборами право-
наступника.
Відповідно до чинного законодавства 

України, а саме Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» [5, с. 81], Положення 
про порядок реєстрації випуску акцій під 
час реорганізації товариств [4]:

1) загальні збори АТ ухвалюють рішен-
ня про припинення АТ унаслідок пере-
творення, про порядок і умови здійснення 
перетворення, порядок обміну акцій това-
риства на частки (паї) підприємницького 
товариства-правонаступника;

2) установчі збори товариства-право-
наступника ухвалюють рішення про ство-
рення товариства, затвердження його ста-
туту, обрання органів управління.
Вважаємо, що розподіл питань стосов-

но припинення АТ і створення правонас-
тупника між двома зборами може спричи-
нити парадоксальну ситуацію – АТ ухва-
лило рішення про припинення, а товарис-
тво-правонаступник не створене, оскільки 
учасники установчих зборів проголосува-
ли проти.
Вважаємо недоцільним вирішувати це 

питання на різних зборах.
Щоб відповісти на запитання, чи може 

рішення про створення товариства-пра-
вонаступника бути ухвалене на загальних 
зборах АТ, слід звернутися до визначення 
поняття «перетворення».
В українському законодавстві існує де-

кілька норм, що визначають це поняття. 
Частина п’ята ст. 59 Господарського ко-
дексу України (далі – ГК України) вста-
новлює, що в разі перетворення одного 
суб`єкта господарювання в інший до ново-
утвореного суб`єкта господарювання пе-
реходять усі майнові права та обов`язки 
попереднього суб`єкта господарювання 
[1]. Таким чином, ГК України робить ак-
цент на переході до іншого, новоутворе-

ного суб’єкта господарювання всіх прав 
та обов’язків суб’єкта господарювання, 
що припиняє діяльність. У Цивільному 
кодексі України (далі – ЦК України) нав-
паки – наголос зроблено на іншому аспек-
ті. Поняття «перетворення» визначається 
в частині першій ст. 108 ЦК України, від-
повідно до якої, перетворення – це зміна 
організаційно-правової форми юридичної 
особи [9]. Утім, у частині другій зазна-
ченої статті уточнюється, що в разі пере-
творення до нової юридичної особи пере-
ходять усе майно, усі права та обов`язки 
попередньої юридичної особи [9]. Ці два 
підходи були узагальнені в Законі України 
«Про акціонерні товариства». Відповідно 
до частини першої ст. 87 Закону України 
«Про акціонерні товариства», перетворен-
ням АТ визнається зміна організаційно-
правової форми акціонерного товариства 
з його припиненням і переданням усього 
майна, прав і обов`язків підприємницько-
му товариству-правонаступнику згідно з 
передавальним актом [5].
Виходячи з цього визначення, перетво-

рення АТ характеризується трьома озна-
ками: 

1) зміною організаційно-правової фор-
ми АТ; 

2) припиненням АТ; 
3) переданням майна, прав і обов’язків 

іншому підприємницькому товариству-
правонаступнику.
Вважаємо, що таке визначення є теоре-

тично хибним, оскільки включає несумісні 
елементи. Якщо розглядати правонаступ-
ництво як перехід прав і обов’язків від ак-
ціонерного товариства-правопопередника 
до суб’єкта господарювання-правонаступ-
ника, то формально акціонерне товарис-
тво-правопопередник не змінює форму, 
воно припиняє своє існування в тій самій 
формі, у якій було створене. Натомість 
товариство-правонаступник повинно бути 
створене у формі іншій, ніж акціонерне 
товариство, що припиняється.
Виправлення такої помилки можливе 

двома шляхами: 
1) усуненням із визначення перетво-

рення вказівки на таку ознаку, як зміна 
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організаційно-правової форми (тобто взя-
ти за основу визначення, що надається у 
ГК України). Відповідно, визначення пе-
ретворення в Законі України «Про акціо-
нерні товариства» матиме такий вигляд: 
«Перетворенням акціонерного товариства 
визнається припинення акціонерного то-
вариства та передання всього майна, прав 
і обов`язків підприємницькому товарист-
ву-правонаступнику, створеному у формі 
іншій, ніж акціонерне товариство, згідно з 
передавальним актом»; 

2) визнанням, що при перетворенні АТ 
(як і будь-якої іншої господарської органі-
зації чи негосподарюючого суб’єкта) воно 
не припиняє існування, а змінює свою ор-
ганізаційно-правову форму.
Другий підхід є більш доцільним, 

перш за все, з економічної точки зору 
– він дає змогу уникнути суб’єкту госпо-
дарювання низки витрат, пов’язаних із 
перетворенням, яке розуміється як при-
пинення юридичної особи – заміни лі-
цензій, дозвільних документів, закриття 
та відкриття банківських рахунків, пере-
оформлення правовстановлюючих доку-
ментів тощо.
Якщо дотримуватися тези про те, що АТ 

не припиняється в процесі перетворення, 
аргументованої вище, то логічно, що саме 
вищий орган АТ приймає рішення про пе-
ретворення, яким затверджуються зміни 
до статуту, пов’язані зі зміною організа-
ційно-правової форми та склад нових ор-
ганів управління.
Відповідно до ст. 81 Закону України 

«Про акціонерні товариства» [12] нагля-
дова рада АТ (правління в разі її відсут-
ності) розробляє план перетворення, який 
повинен містити: 

1) повне найменування та реквізити то-
вариства; 

2) порядок і коефіцієнти конвертації ак-
цій та інших цінних паперів; 

3) відомості про права, що надавати-
муться підприємницьким товариством-
правонаступником власникам інших, крім 
акцій, цінних паперів АТ та/або перелік 
заходів, які пропонується вжити стосовно 
таких цінних паперів; 

4) інформацію щодо осіб, які стануть 
посадовими особами товариства у підпри-
ємницькому товаристві-правонаступнику 
після завершення перетворення, та запро-
поновані до виплати таким особам винаго-
роди чи компенсації.
Наглядова рада повинна підготувати 

для акціонерів пояснення до плану пере-
творення, яке повинно містити економіч-
не обґрунтування доцільності перетворен-
ня, перелік методів, що застосовувалися 
для оцінки вартості майна акціонерного 
товариства й обчислення коефіцієнта кон-
вертації акцій та інших цінних паперів ак-
ціонерного товариства. 
Матеріали, що надсилаються акціонерам 

у процесі підготовки загальних зборів, на 
які виноситься питання про затвердження 
плану перетворення, передавального акта, 
повинні включати план перетворення та 
пояснення до плану перетворення.
Процедура скликання, підготовки та 

проведення загальних зборів АТ, на яких 
ухвалюється рішення про припинення, 
детально врегульоване Законом України 
«Про акціонерні товариства».
Проте, як зазначалося вище, відповідно 

до законодавства, окрім загальних зборів 
АТ, що вирішують питання про припи-
нення товариства, повинні бути проведені 
установчі збори товариства-правонаступ-
ника. Якщо проведення загальних зборів 
АТ є детально врегульованою законом 
процедурою, то щодо установчих зборів 
правонаступника такої чіткості немає. 
Так, Закон України «Про кооперацію» пе-
редбачає порядок скликання установчих 
зборів кооперативу та порядок оформлен-
ня рішення зборів [8, с. 7]. Але на практиці 
АТ майже не перетворюються у виробни-
чі кооперативи, найбільш поширеними 
формами, такого перетворення АТ є ТОВ, 
ТДВ і КТ. А для таких товариств Закон 
України «Про господарські товариства» і 
ГК України чи ЦК України не передбача-
ють такого інституту як установчі збори.
Закон України «Про акціонерні товарис-

тва» в частині п’ятій ст. 80 містить єдину 
вказівку щодо таких установчих зборів [5]. 
Зазначена норма передбачає, що на зборах 
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учасників підприємницького товариства-
правонаступника кожний учасник отри-
мує кількість голосів, які надаватимуться 
йому акціями (частками, паями) підпри-
ємницького товариства-правонаступника, 
власником яких він може стати внаслідок 
перетворення АТ.
Такий підхід дасть змогу уникнути ба-

гатьох проблем, зокрема щодо підписання 
установчих документів товариства-пра-
вонаступника. Розглянемо це питання де-
тальніше.
Відповідно до ст. 8 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців» уста-
новчі документи юридичної особи підпи-
суються засновниками (учасниками) або 
уповноваженими особами, якщо законом 
не встановлено інший порядок їх затвер-
дження [7].
Як відомо, майже в кожному АТ є акціо-

нери, які померли, а відомості про їх спад-
коємців відсутні; акціонери, які втратили 
зв`язок із товариством – змінили адресу і 
не повідомили товариство; акціонери, які 
не мають бажання брати участь у справах 
товариства (пасивні акціонери). Наявність 
таких осіб призводить до блокування 
процесу підписання установчого доку-
мента. Як зазначає В. Кравчук, однією з 
найскладніших проблем цього процесу 
[перетворення – прим. авт.] є врахування 
інтересів акціонерів із незначними паке-
тами акцій, які не виявляють активності, 
так би мовити «втратили зв’язок» із това-
риством. Майже всі АТ, створені під час 
приватизації, мають таких акціонерів і не 
знають, як їх законно «позбутися». Зазви-
чай, ці акціонери є пасивними: не відвіду-
ють загальні збори, не вносять пропозиції, 
не контактують із товариством. Багато хто 
з них можуть узагалі не знати, що мають 
акції. У професійному середовищі їх часто 
називають «мертвими душами» [3].
Більше того, ураховуючи, що установчі 

збори проводяться за аналогією із загаль-
ними, учасники мають різну кількість го-
лосів, а рішення приймаються простою чи 
кваліфікованою більшістю голосів. Тому 
виникає питання, чи потрібно вимагати 

від усіх учасників підписання статуту.
Держкомпідприємництва неодноразо-

во в ручному режимі намагався надати 
рекомендації щодо виправлення ситуації 
[10; 11; 12]. Якщо проаналізувати чис-
ленні листи цього органу з указаного пи-
тання, то можна виділити такі підходи до 
вирішення проблеми (деякі з них є досить 
оригінальними з правової точки зору):

1) підписання статуту учасниками, які 
були присутні на установчих зборах (осо-
би, уповноважені зборами) від імені всіх 
інших учасників;

2) підписання статуту учасниками, які 
були присутні на зборах і уповноважені 
зборами на підписання на підставі довіре-
ності, виданої на підставі акта органу 
юридичної особи (незрозуміло, як може 
видати довіреність орган особи, яка не іс-
нує, більше того − такий орган, існування 
якого законом не передбачене); утім на 
практиці були випадки оформлення но-
таріусом такої довіреності та підписання 
на її підставі статуту;

3) включення до складу учасників то-
вариства лише тих акціонерів, які були на 
установчих зборах та підписали статут; 
інші акціонери можуть бути включені до 
складу учасників пізніше або витребувати 
від товариства вартість своєї частки (на 
нашу думку, запропонований підхід абсо-
лютно суперечить основним принципам 
здійснення реорганізації та грубо порушує 
права акціонерів).
По-перше, довіреність може видаватися 

тільки суб’єктом права, тобто фізичною чи 
юридичною особою [9, с. 244]. Установчі 
збори товариства не є органом юридичної 
особи, адже товариство отримає статус 
юридичної особи тільки після державної 
реєстрації [6, с. 6]. Таким чином, на під-
ставі рішення установчих зборів не може 
бути видано довіреність. Єдиним доку-
ментом, що засвідчує повноваження учас-
ників на підписання статуту, може бути 
протокол установчих зборів, оформлений 
відповідно до вимог закону.
По-друге, застосування норм ЦК Украї-

ни щодо представництва до правовідно-
син із затвердження/підписання статуту є 



77

 Цивільне право і цивільний процес

неправильним, адже відносини між учас-
ником і товариством є корпоративними, а 
не цивільно-правовими. Статут товарист-
ва, яке створюється в процесі реорганіза-
ції, ухвалюється на установчих зборах, що 
проводяться відповідно до правил, перед-
бачених для загальних зборів у статтях 58, 
60, 61 закону «Про господарські товарис-
тва» [6]. У цих зборах мають право брати 
участь усі акціонери товариства з тією ж 
самою кількістю голосів, яку вони мали 
в акціонерному товаристві. Для ухвален-
ня рішень на установчих зборах потрібен 
кворум, рішення щодо ухвалення статуту 
приймається кваліфікованою більшістю 
голосів.
Цікаво, що Держкомпідприємництва не 

пропонує найбільш логічний спосіб – під-
писання статуту головою та секретарем 
установчих зборів – спосіб, що закріпле-
ний законодавством стосовно установчих 
документів, які приймаються більшістю, а 
не одноосібно.
Âèñíîâêè
Ураховуючи вищевикладене, пропонує-

мо доповнити ГК України ст. 58-1 «Реор-
ганізація» такого змісту: 

«1. При реорганізації суб’єкта госпо-
дарювання всі або частина його прав і 
обов’язків переходять до інших суб’єктів 
господарювання (злиття, поділ, виділ, 
приєднання) або відбувається зміна його 
організаційно-правової форми (перетво-
рення). 

2. У разі злиття суб`єктів господарюван-
ня всі майнові права та обов`язки кожного 
з них переходять до суб`єкта господарю-
вання, що утворений унаслідок злиття. 

3. У разі приєднання одного або кіль-
кох суб`єктів господарювання до іншого 
суб`єкта господарювання до останнього 
переходять усі майнові права та обов`язки 
приєднаних суб`єктів господарювання. 

4. У разі поділу суб`єкта господарюван-
ня всі його майнові права та обов`язки пе-
реходять за роздільним актом (балансом) 
у відповідних частках до кожного з нових 
суб`єктів господарювання, що утворені 
внаслідок цього поділу. 

5. У разі виділення одного або кіль-
кох нових суб`єктів господарювання до 
кожного з них переходять за роздільним 
актом (балансом) у відповідних частках 
майнові права та обов`язки реорганізова-
ного суб`єкта. Суб`єкт господарювання не 
припиняється внаслідок виділу, до його 
установчих документів вносяться зміни, 
пов’язані з реорганізацією. 

6. У разі перетворення одного суб`єкта 
господарювання відбувається зміна його 
організаційно-правової форми. Суб’єкт 
господарювання, що перетворюється, не 
припиняється, до його установчих доку-
ментів вносяться зміни, пов’язані з реор-
ганізацією». 
Частину першу ст. 59 ГК України ви-

класти в такій редакції: «1. Припинення 
діяльності суб`єкта господарювання 
здій снюється шляхом його реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу) або ліквіда-
ції − за рішенням власника (власників) чи 
уповноважених ним (ними) органів, за рі-
шенням інших осіб − засновників суб`єкта 
господарювання чи їх правонаступників, а 
у випадках, передбачених законами, − за 
рішенням суду». 
Частини 2-5 ст. 59 ГК України виклю-

чити.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Важливу роль у здійсненні правозахис-

ної та правоохоронної функції в державі 
відіграє нотаріат України. Захист прав і 
законних інтересів громадян і юридич-
них осіб, запобігання правопорушенням 
є основними завданнями нотаріату, авто-
ритет і значення якого невпинно зростає в 
нинішніх умовах реформування соціаль-
но-економічних відносин і справляє знач-
ний вплив на різні сторони суспільного 
життя країни, на нормальне функціону-
вання цивільного обігу [1, с. 162-167].
Відсутність фундаментальних комп-

лексних досліджень з історії нотаріату 
свідчить про необхідність і доцільність 
подальшого поглибленого вивчення й 
осмислення особливостей виникнення 
та становлення інституту нотаріату, його 
правового регулювання в Україні для по-
дальшого розвитку та реформування.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Окремі аспекти історії українського но-

таріату досліджувалися в науковій і нав-
чальній літературі відомими вітчизняни-
ми вченими, а саме Л.Е. Ясінською, Л.О. 
Баранковою, В.М. Чернишом, Г.О. Гу-
левською., Л.В. Драгеневич, С.М. Сміян, 
Д.І. Яворницьким, О.П. Субтельним та 
іншими. Сторінки історії нотаріату та-
кож висвітлювалися в окремих працях за-
рубіжних авторів, таких як Г.В. Меркуш-

кин, К.С. Юдельсон, Н.І. Авдєєнко, М.А. 
Кабакова та інших.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Ознайомлення з сучасними науковими 

публікаціями дає можливість зробити вис-
новок, що багато питань в історії нотаріа-
ту не висвітлено, поглиблено не проаналі-
зовано цілі, завдання та функції цього інс-
титуту в різні історичні періоди, а тому не 
дають змоги повністю розкрити природу, 
сутність та функції органів нотаріату в Ук-
раїні.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Вивчення й аналіз історії зародження, 

становлення та розвитку органів нотаріа-
ту в Україні, визначення сучасного стану 
цього інституту, його цілей, пріоритетних 
завдань і стратегічних напрямів, правове 
регулювання в умовах реформування сис-
теми органів державного управління в су-
часній державі. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Поняття «нотаріат» лексично походить 

від латинського слова «note», що в пере-
кладі означає «знак». Як інститут права 
він уперше з’явився в Стародавньому 
Римі в ІІІ ст. до нашої ери. Перша згад-
ка про професію «табеліонів» прийшла з 
часів римського імператора Костянтина 
(316 рік до н.е.). Ці особи не були держав-
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ними службовцями, але під контролем де-
ржави складали за винагороду юридичні 
акти, судові папери, проекти правочинів 
[2, с. 49]. Саме цей найдавніший інсти-
тут придбав пізніше назву «нотаріат», а 
особу, яка працювала в нотаріаті, стали 
називати «нотаріусом» від латинського 
слова «notarius» – «писець, секретар». Ці-
каво, що в Росії часів Петра I – ці особи 
називалися – «нотарій», від французького 
«notaire» – «нотер» [3].
Історія українського нотаріату відзна-

чається особливостями, пов’язаними з іс-
торичним процесом розвитку української 
нації, держави та права.
Спочатку на Русі складання письмо-

вих актів при укладенні правочинів було 
виключним явищем. Наприклад, у «Русь-
кій Правді» немає жодної вказівки на 
письмові документи, як на докази існу-
вання юридичних відносин. І це природ-
но, бо Давньоруська держава була ранньо-
феодальною монархією, де йшов процес 
становлення феодального ладу і панувало 
натуральне господарство. Тому й потреби 
у вітчизняних «табеліонах» не було.
Перші письмові форми правочинів на 

Україні-Русі починають зʼявлятися в пе-
ріод феодальної роздробленості у ХІІ 
столітті. Це окремі уставні та жаловані 
грамоти удільних князів, а також деякі 
документи приватних осіб, головним зміс-
том яких було придбання та відчуження 
прав на землю та холопів [2, с. 16].
За часів Київської Русі розширюють-

ся торговельна діяльність і збільшується 
торговельний обіг. Усна форма правочину 
вже не відповідала потребам часу. Низь-
кий рівень освіти населення та збільшення 
попиту на юридичні послуги призвели до 
виникнення перших нотаріальних функ-
цій. Заповнити потребу в складанні доку-
ментів у письмовій формі змогли так звані 
дяки та піддячі. Спочатку це були люди 
вільної професії, а з розвитком приказної 
системи стали обовʼязковими членами 
державних органів, серйозно впливали 
на хід судових і адміністративних справ. 
Основним завданням дяків та їхніх поміч-
ників-піддячих було ведення діловодства 

в державних установах, складання та під-
писання грамот, видача оригіналів, копій 
документів і довідок. Дяки також вико-
нували нотаріальні функції, які їм були 
надані відносно нерухомості (ХІІІ ст.). 
Паралельно з приказними дяками у ХІV 
столітті зʼявляються майданні піддячі, які 
складали письмові акти в містах. На думку 
багатьох юристів, майданні піддячі є за-
сновниками сучасного нотаріату [4, с. 40].
У XVII-XVIII ст. прослідковується пос-

туповий процес зміни вільної діяльності 
писців-професіоналів на підконтрольність 
їх діяльності державі. Держави (і Річ Пос-
полита, і Росія) з розвитком цивільного 
обігу прагнутимуть не випустити з-під 
контролю, у першу чергу, дії з нерухомим 
майном і, як наслідок, осіб, що сприяли 
перерозподілу власності. Згідно з даними, 
які наводять у своїх працях Д.І. Яворни-
цький, О.М. Субтельний та інші істори-
ки на момент укладення Переяславської 
Угоди та Березневих Статей (1654 рік) у 
козацькій державі вже існували зародки 
капіталістичних, тобто товарно-грошових 
відносин [5, с. 298-299].
Соборне Укладення – «Кодекс Законів 

Російської держави», прийняте Земським 
собором 1649 р., а потім і логічна точка 
– Положення про нотаріальну частину, 
затверджене 14 квітня 1866 р. імпера-
тором Олександром II, – це законодавчі 
акти, на базі яких створювався та розви-
вався нотаріат тих часів. Цим положенням 
було визначено, що нотаріуси – державні 
службовці, але не мають прав на чини та 
пенсію за цим званням; призначення на 
посаду нотаріуса відбувалося за рішення-
ми окружних судів і судових палат; пла-
та нотаріусам призначалася відрядна, за 
виконання конкретних актів згідно з ус-
тановленими офіційними розцінками; ор-
ганізації контори нотаріуса предʼявлялися 
певні вимоги, закріплялися обовʼязкові 
часи присутності в конторах [6, с. 14-15].
Отже, саме за часів Російської імперії з 

прийняттям Положення про нотаріальну 
частину в Україні було створено окремий 
інститут нотаріату та визначено його міс-
це як органу публічної діяльності в сис-
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темі судового відомства, але з незалежним 
колом діяльності, таким чином, інститут 
нотаріату в Україні формувався під без-
посереднім впливом російського законо-
давства. 
Після Жовтневої революції розпочався 

новий етап в історії нотаріату. Рада народ-
них комісарів 23 березня 1918 р. прийняла 
постанову, якою скасувала «ныне действу-
ющее Положение о нотариальной части» 
та ввела нове Положення муніципалізації 
нотаріальних контор [7, с. 90-99].
У період громадянської війни виник ла 

тенденція ліквідації нотаріату, зобовʼя-
зальні відносини зводилися до аліментно-
го права, сімейно-майнових справ, побу-
тового підряду, купівлі-продажу. Але вже 
у період переходу до нової економічної 
політики увага радянської влади до но-
таріату поновлюється.
Декретом Ради народних комісарів у 

1921 р. встановлено, що посвідчення угод 
і договорів проводиться нотаріальними 
столами губернських відділів юстиції та 
повітовими бюро юстиції. У січні 1922 
р. були надруковані «Тези про нотаріат», 
де підкреслювалося, що в радянській де-
ржаві нотаріат є державною установою, 
«а все элементы гражданско-правовых 
отношений между нотариусами и клиен-
тами, свойственные капиталистическим 
странам, по вознаграждению за услуги не 
должны иметь места». У 1922 р. прийнято 
Положення про державний нотаріат, яке 
стало основою радянського нотаріату [8, 
с. 48-49].
Розвиток радянського законодавства, 

а з ним і побудова нового всесоюзного 
нотаріату розпочався укладенням Дого-
вору про створення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік 30 грудня 1922 
року. Нове Положення про нотаріат було 
введено 24 серпня 1924 року. У цей час 
розвиток законодавства та необхідність 
забезпечення єдності основних принци-
пів діяльності нотаріату в усіх радянських 
республіках зумовили створення загаль-
носоюзних актів із нотаріату. Ці питання 
було відображено в Основах судоустрою 
СРСР від 15 липня 1924 р., в яких разом 

із загальними вказівками щодо організації 
та діяльності нотаріату встановлювали-
ся розмежування компетенції республік 
СРСР щодо нотаріату. Постанову «Про 
основні принципи організації державного 
нотаріату» було прийнято 14 травня 1926 
р., на її основі в союзних республіках, у 
тому числі в Україні, прийнято аналогічні 
Положення про державний нотаріат.
Згідно з Положенням про державний 

нотаріат УРСР 1930 р. право здійснення 
нотаріальних дій належало державним но-
таріальним конторам. Плата за нотаріальні 
дії переводилася до державних доходів, а 
держава, у свою чергу, платила заробітну 
плату нотаріусам та утримувала контори. 
Державним нотаріусам не дозволялося, 
крім посади нотаріуса, займати інші де-
ржавні посади, але нотаріус міг працюва-
ти на так званих виборних посадах і зай-
матися викладацькою діяльністю. Що сто-
сується умов отримання посади нотаріуса, 
то положення 1930 р. ставило умову закін-
чення юридичного факультету універси-
тету та річний стаж роботи помічником у 
нотаріальній конторі. Нотаріусами могли 
також стати громадяни СРСР, які не мали 
вищої юридичної освіти, але які пропра-
цювали суддями не менше пʼяти років. 
Робота нотаріуса у цей період не мала в 
суспільстві важливого значення, оскільки 
цивільний оборот був обмежений – неру-
хомість або земля не була в обороті, не 
було приватного підприємництва, відчу-
ження майна здійснювалося без нотаріусів 
[9, с. 12].
У 20-50-ті роки ХХ ст. нотаріат роз-

глядався як технічний орган Наркомату 
юстиції, що сприяв суду, підвищенню 
кваліфікації судових працівників і веден-
ню судової статистики [10, с. 24]. 
Закон УРСР «Про державний нотаріат», 

введений у дію постановою Верховної 
Ради УРСР № 3378-VIII від 25 грудня 
1974 р., як і попередні нормативно-правові 
акти, не давав чіткого визначення понят-
тя «нотаріат». З тексту закону зрозуміло, 
що це була система тільки державних но-
таріальних контор, де працювали держав-
ні нотаріуси та посадові особи, що мали 
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право здійснювати нотаріальні дії. Де-
ржавні нотаріуси поділялися на категорії: 
старші державні нотаріуси, заступники 
старших нотаріусів і державні нотаріуси. 
Вони призначалися та звільнялися з поса-
ди відповідними органами юстиції (залеж-
но від категорії нотаріуса). Нотаріусом 
могла бути особа, яка мала громадянство 
СРСР і вищу юридичну освіту. В окремих 
випадках дозволялося призначення на по-
саду нотаріуса особи, що не мала вищої 
юридичної освіти [11].
Отже, вагоме місце в діяльності ра-

дянського нотаріату займав захист май-
нових інтересів, насамперед, держави, а 
потім – громадян. Значно розширилося 
коло нотаріальних дій, які могли викону-
вати нотаріуси: це нотаріальні дії, що за-
свідчували беззаперечне право; нотаріаль-
ні дії, спрямовані на посвідчення фактів; 
надання документам виконавчої сили; 
нотаріальні дії, спрямовані на збережен-
ня майна, документів і доказів. Розши-
рення основного переліку повноважень, у 
свою чергу, засвідчує також якісні зміни, 
що відбулися в нотаріаті. Але з розвит-
ком обʼєктивних соціально-економічних 
процесів (політичної перебудови), появи 
інституту приватної власності – нотаріат 
знову потребував реформування.
Початок періоду незалежності нашої 

держави був досить непростим для Украї-
ни.
У 90-ті роки на перший план уперше 

почали виходити саме незалежність і са-
моврядування нотаріальних органів. Так, 
2 вересня 1993 р. в Україні було прийнято 
Закон України «Про нотаріат». Цей закон 
вніс до історії розвитку українського но-
таріату багато новацій, серед яких запро-
вадження інституту приватних нотаріусів, 
створення кваліфікаційних комісій но-
таріату для визначення рівня професійної 
підготовки осіб, які мають намір займати-
ся нотаріальною діяльністю; заснування в 
обласних центрах, містах Києві, Севасто-
полі державних нотаріальних архівів, що 
є складовою частиною Національного ар-
хівного фонду [12].
Щодо історії нотаріату в період неза-

лежної України, необхідно сказати і про 
виникнення Української нотаріальної 
палати (далі – УНП) – добровільної гро-
мадської організації нотаріусів. Вона була 
створена в 1993 році на конференції но-
таріусів і зареєстрована Міністерством 
юстиції України [13].
З часів набуття Україною незалежності 

питання про реформування нотаріату за-
лишається актуальним.
Розвиток суспільно-правових відносин 

у державі показує, що в деяких ключових 
питаннях Закон України «Про нотаріат» 
від 2 вересня 1993 р. себе вже вичерпав. 
Нотаріальна спільнота та науковці, які 
опікуються питаннями нотаріату, вже не 
раз порушували та обговорювали на нау-
ково-практичних конференціях питання 
про долучення українського нотаріату до 
світового досвіду країн, у яких існує кла-
сичний нотаріат латинського типу. Ідеться 
про утворення єдиного нотаріату, з віль-
ними, але відповідальними самоврядними 
професіоналами та за умови залишенням 
ефективного та дієвого контролю з боку 
держави. Латинський нотаріат є систе-
мою, за якої нотаріус здійснює публічну 
функцію, отримавши від держави частину 
її влади (право надавати його документам 
силу публічного акта), але організовує 
свою роботу як самозайнята особа вільної 
професії. На міжнародній арені латинсь-
кий нотаріат представлений Міжнарод-
ним союзом нотаріату, що обʼєднує понад 
80 держав. Латинський нотаріат базується 
на традиціях римського права. У країнах, 
що входять до Міжнародного союзу но-
таріату, як і в Україні, діє континенталь-
на (романо-германська) правова система 
з її пріоритетом письмового доказу, а но-
таріально оформлені документи отриму-
ють публічне визнання та підвищену до-
казову силу [14].
Законом України «Про внесення змін 

до Закону України «Про нотаріат» № 614-
VI від 1 жовтня 2008 р. було покращено 
доступ населення до нотаріального забез-
печення, повністю зрівняно у повноважен-
нях державних і приватних нотаріусів; ус-
тановлено підвищені вимоги до професії 
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нотаріус і відповідно посилено гарантії 
його діяльності та правового режиму но-
таріальної таємниці тощо.
Новий поштовх реформі нотаріату дав 

наказ Міністра юстиції України від 24 
грудня 2010 р. № 3290/5, яким була затвер-
джено Концепцію реформування органів 
нотаріату в Україні. Головною метою ре-
формування нотаріату було визначено 
сприяння становленню цілісного підходу 
до визначення функцій нотаріату, надання 
населенню послуг правового та нотаріаль-
ного характеру відповідно до міжнародних 
стандартів, а також поступове та системне 
реформування українського нотаріату як 
інституту позасудового захисту цивільних 
прав фізичних і юридичних осіб. Концеп-
ція реформування органів нотаріату визна-
чила сучасний стан цього інституту, його 
цілі, пріоритетні завдання та стратегічні 
напрями, окреслила механізми їх реаліза-
ції та очікувані результати.
Відповідно до Концепції у 2010-2012 рр. 

передбачається розроблення, обговорення 
та прийняття базових законів у нотаріаті, 
вжиття заходів щодо зменшення кількості 
підзаконних нормативно-правових актів, 
що регулюють питання діловодства, ар-
хівної справи, ведення реєстрів нотаріаль-
них дій та їхньої узгодженості між собою; 
визначення критеріїв для оптимального 
забезпечення населення нотаріальними 
послугами; розроблення та затвердження 
Порядку підвищення кваліфікації кадрів, 
які працюють у сфері нотаріату; вжиття 
заходів щодо створення галузевого но-
таріального архіву при Міністерстві юсти-
ції України. Протягом 2012-2015 рр. має 
бути створена професійна організація но-
таріусів України та відбутися становлення 

професійного самоврядування [15].
З 7 березня 2012 р. Інструкція про поря-

док вчинення нотаріальних дій нотаріуса-
ми України [16], якою керувалися у своїй 
діяльності нотаріуси, втратила чинність, 
оскільки на підставі наказу Міністерства 
юстиції України № 296/5 від 22 лютого 
2012 р., було введено в дію новий Поря-
док вчинення нотаріальних дій нотаріуса-
ми України [17].
Âèñíîâêè
Отже, правове регулювання діяльності 

нотаріату в Україні здійснюється Консти-
туцією України, Законом України «Про 
нотаріат» від 2 вересня 1993 р., зі змінами 
та доповненнями, Порядком вчинення но-
таріальних дій нотаріусами України від 22 
лютого 2012 р. та іншими законодавчими 
актами України.
На сучасному етапі розвитку Українсь-

кої держави, під час реформування націо-
нальної правової системи в цілому та її 
окремих правових інститутів, метою ре-
форм у сфері нотаріату повинно бути не 
вирішення окремих проблем, а встанов-
лення системи ефективного позасудового 
забезпечення охорони й захисту законних 
прав та інтересів громадян, що повинно 
ґрунтуватися на єдиних принципах, фор-
мах і методах організації та здійснення 
нотаріальної діяльності. Такий підхід до 
вирішення кола проблем нотаріату може 
запобігти «монополізації» нотаріальної 
діяльності, використанню нотаріату як 
виду бізнесу та розвитку інших негатив-
них тенденцій. Необхідно широко вико-
ристовувати позитивні фактори минулого 
в діяльності сучасного нотаріату, важливо 
знати і шанувати свою історію.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Незалежна гарантія як вид забезпечен-

ня зобов’язання є порівняно новим фінан-
совим інструментом для України, адже 
перші загальні норми щодо незалежних 
гарантій з’явилися лише у 2004 р. з при-
йняттям Цивільного кодексу України. На 
сьогодні національна правова система ще 
не встигла повною мірою інкорпорувати 
та належним чином відобразити основопо-
ложні уніфіковані міжнародні правила та 
принципи регулювання незалежних гаран-
тій. Відсутність відповідних законодавчих 
положень, а також міжнаціональний ха-
рактер незалежних гарантій, спонукали 
місцеві банки до активного застосування 
у своїй діяльності міжнародно-правових 
джерел.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Разом з тим, незважаючи на широке 

використання українськими фінансовими 
інституціями міжнародних правил щодо 
незалежних гарантій і враховуючи важ-
ливість їх еволюційного ракурсу, історич-
ний аспект міжнародно-правових джерел 
незалежних гарантій досі не був детально 
досліджений українськими науковцями. 
Так, якщо на міжнародному рівні вивчен-
ням цього питання ґрунтовно займався ці -
лий ряд таких відомих фахівців, як Р. Бер-
трамс, Р. Гуд, Ф. де Лі, Дж. Берн, Дж. До-
лан, Е. Елінджер, Б. Козолчик, П. Парсонс, 
то на теренах пострадянського простору 
можна виділити хіба що поверхневі на-
працювання в цьому напрямі білоруського 
вченого С.В. Овсейка, російських дослід-
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This Article deals with the main stages of formation and develop-
ment of international legal instruments and rules for independent 
guarantees. Article provides analysis of background and specifics 
of adoption of the Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits, Uniform Rules for Demand Guarantees, United Nations Con-
vention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 
International Standard Banking Practice.
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Міжнародно-правові джерела 
регулювання незалежних гарантій: 

формування та розвиток
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ників Г.А. Аванесової, М.В. Волошиної, 
А.В. Латинцева, Е.В. Салієвої та українсь-
ких науковців Л.О. Єсіпова, В.М. Слома, 
К.Ю. Молодико.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Оскільки за своєю природою міжнарод-

ні норми щодо незалежних гарантій є жи-
вим, постійно змінним і регулярно обнов-
люваним зводом правил, для правильного 
тлумачення та коректного застосування 
необхідно чітко розуміти основні етапи їх 
становлення та розвитку.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Зважаючи на актуальність цього питан-

ня та його недостатнє висвітлення в ук-
раїнському науковому полі, необхідно де-
тально розглянути основні стадії станов-
лення та розвитку міжнародно-правових 
джерел, які регулюють незалежні гарантії. 
Таким чином, метою статті є досліджен-
ня етапів, причин і передумов прийняття 
міжнародною спільнотою правил щодо 
незалежних гарантій, а також їх система-
тичного оновлення та внесення змін.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У другій половині ХХ ст. як вид забез-

печення зобов’язань у світовій торговій 
практиці почали широко використовувати 
гарантії, зокрема тендерні гарантії, гаран-
тії виконання та гарантії повернення пла-
тежів. Проте, за винятком Уніфікованих 
звичаїв та правил для документарних ак-
редитивів (далі – УЗП), які фрагментарно 
можна було застосовувати для регулю-
вання гарантій, на міжнародній арені не 
існувало жодного спеціалізованого доку-
мента.
З метою усунення вказаної прогалини 

в середині 60-х років минулого століття 
Міжнародна торгова палата (далі – МТП) 
доручила Банківській комісії та Комісії з 
комерційної практики розпочати роботу 
над створенням уніфікованих правил, які 
на міжнародному рівні врегулювали б обіг 
гарантій. На початкових етапах розроб-
лення відповідних правил перша комісія 
проводила консультації з банкірами з 

усього світу з метою узгодження практи-
ки та термінології, що використовувалася 
в міжнародній банківській сфері, а друга 
займалася стандартизацією існуючих на 
той час комерційних звичаїв [1, с. 226].
У ході підготовки проекту уніфікованих 

правил для гарантії обидві комісії сформу-
вали робочу групу, члени якої представля-
ли інтереси як індустріальних країн, так 
і країн, що розвиваються. Розроблення 
правил здійснювалося робочою групою в 
тісному співробітництві з зацікавленими 
міжурядовими та міжнародними комер-
ційними організаціями, у тому числі Ко-
місією ООН з права міжнародної торгівлі 
(далі – ЮНСІТРАЛ), та загалом тривало 
близько 12 років [2, с. 1]. 
Результатом широкомасштабної та ко-

піткої роботи стало затвердження й опублі-
кування МПТ в 1978 р. першого міжнарод-
ного документа для регулювання га рантій 
– Уніфікованих правил для договірних 
гарантій (далі – УДГ), які в першу чергу 
були покликані забезпечити досягнення 
збалансованості між законними інтереса-
ми трьох зацікавлених сторін, а саме – бе-
нефіціара, принципала та гаранта, а також 
сприяти заохоченню більш справедливої 
та безпечної практики у сфері договірних 
гарантій [2, с. 1].
Незважаючи на беззаперечний автори-

тет розробника УДГ і значний проміжок 
часу, який знадобився для їх підготовки, 
що в принципі повинно було засвідчува-
ти якість і професійність цього докумен-
та, УДГ не знайшли широкої світової під-
тримки та фактично не застосовувалися на 
практиці.
Загальну невдачу УДГ багато в чому зу-

мовило закріплення в ст. 9 обов’язку бене-
фіціара обґрунтовувати свою претензію, 
зокрема шляхом пред’явлення докумен-
тів, що засвідчували б вину принципала 
в порушенні основного зобов’язання (на-
дання судового чи арбітражного рішення), 
або письмової згоди принципала з пре-
тензією чи сумою, яка підлягала виплаті. 
У результаті передбачення такої вимоги 
було вирішено недоцільним включати до 
УДГ положення, що регулювали б про-
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сті чи безумовні (незалежні) гарантії, за-
доволення вимог за якими не потребува-
ло жодних доказів їх обґрунтованості [2, 
с. 2]. Оскільки з усієї кількості договірних 
гарантій, які видавались на той час, що-
найменше 80% були незалежними, сфера 
застосування УДГ суттєво звузилася [3, 
с. 558]. Крім того, хоча вимога надати судо-
ве чи арбітражне рішення була теоретично 
документарною вимогою, на практиці це 
означало, що бенефіціарам потрібно було 
в судовому чи арбітражному порядку до-
водити невиконання чи неналежне вико-
нання принципалом своїх зобов’язань, що, 
по суті, суперечило основному призначен-
ню гарантій виконання, яке полягало в за-
безпеченні бенефіціару швидкого грошо-
вого відшкодування [4, с. 6]. Насамкінець, 
банки, які видавали гарантії або резервні 
акредитиви, побоюючись постійних залу-
чень до судової тяганини між їх клієнтами 
та бенефіціарами, намагались уникати ви-
користання УДГ [7, с. 229].
Включення до УДГ статті такого змісту 

можна пояснити намаганням розробників 
вирішити за її допомогою проблему не-
добросовісних вимог виконання гарантій. 
Однак, на думку Вільямса, у формулюван-
ні ст. 9 УДГ чітко прослідковується вплив 
Великої Британії, де така форма гарантій 
визнавалася на той час традиційною та 
була найбільш поширеною [5, с. 8-9].
Серед інших причин, які перешкоджа-

ли універсальному поширенню УДГ, була 
відсутність у їх тексті положень, що доз-
воляли б бенефіціарам подовжувати строк 
дії гарантій [6, с. 13], а також надмірна за -
гальність, неясність, фрагментарність і кон -
цептуальна недосконалість УДГ [26, с. 28].
У світлі загального невдоволення з 

УДГ Комітет лондонських і шотландських 
банкірів у 1985 р. подав на розгляд МТП 
проект Кодексу практики контрактних 
гарантій і порук. Ця ініціатива, разом із 
обмеженою поширеністю УДГ, спонукала 
МТП приступити до розроблення нового 
зводу правил щодо гарантій.
Наприкінці 80-х років минулого століт-

тя Банківська комісія та Комісія з комер-
ційної практики МТП знову об’єднали 

свої зусилля та створили робочу групу для 
підготовки правил. Цього разу ідея поля-
гала в тому, щоб включити до нової редак-
ції положення про прості (або безумовні 
чи незалежні) гарантії та зробити правила 
більш ґрунтовними і деталізованими, що 
сприяло б їх значно ширшому застосуван-
ню на практиці [8, с. 1].
Головною складністю в процесі розроб-

лення проекту стало узгодження інтересів 
банків, експортерів і розвинутих країн, 
що, як правило, були на боці принципала 
в гарантійних домовленостях, з інтереса-
ми імпортерів і країн, що розвиваються, 
які зазвичай виступали як бенефіціари [25, 
с. 191]. 
Так, найгостріші дискусії точилися нав-

коло ст. 20 проекту, відповідно до якої в 
разі пред’явлення вимоги бенефіціару 
потрібно було надавати письмову заяву, 
яка містила підтвердження, що принци-
пал порушив свої зобов’язання за основ-
ним договором. Відсутність консенсусу 
із зазначеного питання змусила робочу 
групу взагалі виключити цю статтю з тек-
сту, однак наполягання обох комісій МТП 
сприяли її повторному включенню. Як 
компроміс було запроваджено можливість 
не застосовувати положення статті, якщо 
це прямо передбачалося умовами гарантії 
[26, с. 29].
У грудні 1991 р. уніфіковані правила 

було прийнято двома комісіями та під-
тримано МТП. У квітні наступного року 
відбулось офіційне опублікування Уніфі-
кованих правил для гарантій за вимогою 
(далі – УГВ 458), які стали втіленням ко-
лективного знання та досвіду двох комісій 
МПТ, її національних комітетів, професій-
них і комерційних асоціацій, а також окре-
мих фахівців з усього світу та гармонічно 
доповнили надзвичайно успішні УЗП [8, 
с. 1].
Протягом перших років після прийнят-

тя УГВ 458 не мали широкої популярності 
та рідко застосовувалися на практиці [9, 
с. 458]. Як зазначив Елінгер, причини та-
кого прохолодного ставлення не були до-
стеменно зрозумілі. Одним із можливих 
пояснень було існування побоювання, що 
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УГВ 458 могли суперечити стандартним 
текстам гарантій, які використовували-
ся банками, або певним положенням, які 
банки чи бенефіціари хотіли б включати 
чи виключати з тексту гарантій. Однак, 
такі побоювання були безпідставними, 
оскільки самі УГВ 458 не містили зразків 
гарантій, а будь-які з їх положень могли 
бути виключені чи змінені в тексті гаран-
тій за домовленістю сторін. Ще однією 
ймовірною причиною було несприйняття 
окремими банками низки країн ст. 20 УГВ 
458, що начебто не узгоджувалася з кон-
цепцією незалежних гарантій на вимогу. 
Цей чинник теж був безпідставним, адже, 
по-перше, гарантії, що вимагали підтвер-
дження невиконання зобов’язання, були 
розповсюдженою практикою та лише не-
значною мірою відрізнялися від незалеж-
них гарантій; по-друге, ст. 20 чітко перед-
бачала можливість виключення її поло-
жень при застосуванні УГВ 458 [26, с. 29]. 
Насамкінець, за твердженням банків, прин-
ципали та більшою мірою бенефіціари не 
вимагали інкорпорування цих правил, що 
призвело до їх обмеженого використання 
[10, с. 705].
Однак, незважаючи на початкову непо-

пулярність УГВ 458, наприкінці 1990-х 
років ситуація почала змінюватися та 
згодом правила застосовувалися в усьо-
му світі. Широкому міжнародному виз-
нанню УГВ 458 у першу чергу посприяло 
прийняття правил Світовим банком та 
підтримання їх ЮНСІТРАЛ і провідними 
об’єднаннями в комерційній галузі, зокре-
ма Міжнародною федерацією інженерів-
консультантів тощо [11, с. 18]. Таким чи-
ном, УГВ 458 знадобилося понад десять 
років для досягнення одного з основних 
своїх завдань – універсального сприйнят-
тя та широкого застосування на практиці.
За 17 років використання (3 1992 по 

2009 р.) УГВ 458 виявились надзвичайно 
успішним і надійним міжнародним інс-
трументом, який застосовувався банками 
та комерційними підприємствами різних 
континентів і галузей промисловості. УГВ 
458 були сприйняті міжнародними ор-
ганізаціями, міжнародними фінансовими 

інституціями, регуляторами банківських 
систем, правотворцями та професійними 
федераціями. На відміну від попередньої 
редакції, УГВ 458 змогли відобразити ре-
алії міжнародного ринку гарантій за ви-
могою та досягли найбільш прийнятного 
балансу інтересів усіх зацікавлених сторін 
[12, с. 1].
УГВ 458 були все ж першою, хоча і 

вдалою, конструктивною спробою МТП 
із кодифікації міжнародної практики неза-
лежних гарантій, тому цілком закономір-
но містили певні недоліки. За час застосу-
вання їх положень виявилися проблемні 
аспекти, що потребували відповідних ко-
ригувань. Пропозиції та зауваження, які 
надходили від користувачів УГВ 458 до 
Спеціальної групи МТП по гарантіях (Спе-
ціальна група МТП по гарантіях – постій-
ний експертний орган, створений МТП 
у 2003 р. для моніторингу міжнародної 
практики у сфері гарантій), стали необхід-
ним матеріалом для підготовки оновленої 
версії правил, потреба в якій була продик-
тована часом та еволюцією в практиці за-
стосування гарантій [18, с. 12].
У 2007 р. вже традиційно під егідою 

Банківської комісії та Комісії з комерцій-
ної практики МТП розпочалася робота 
над новою редакцією УГВ. Утворена ко-
місіями Робоча група, в якості дорадчого 
органу при якій діяла Спеціальна група 
МТП по гарантіях, за два з половиною 
роки підготувала п’ять ґрунтовних проек-
тів правил, кожен із яких був поданий для 
ознайомлення та висловлення пропозицій 
національним комітетам МТП. Більше 600 
зводів коментарів, що надійшли від 50 
країн, були детально вивчені та проаналі-
зовані. Після затвердження членами обох 
комісій 3 грудня 2009 р. Виконавча рада 
МТП прийняла УГВ 758, які набрали чин-
ності 1 липня наступного року [12, с. 1].
Більш ясні, чіткі та всеохоплюючі УГВ 

758 одразу після вступу в силу почали на-
бувати широкого міжнародного розпов-
сюдження. Вони були повністю прийняті 
такими лідируючими світовими банка-
ми, як БНП Паріба (BNP Paribas), Дойче 
Банк (Deutsche Bank), Райффайзен Цент-



89

 Цивільне право і цивільний процес

ральбанк Австрія (Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG), Банк Китаю (Bank of Chi-
na) та Креді Агріколь (Credit Agricole). У 
Великій Британії, де використання УГВ 
458 було традиційно дуже низьким, нову 
редакцію охоче імплементували такі про-
відні фінансові установи, як Стандард 
Чартеред Банк (Standard Chartered Bank) 
та Ейч-ес-бі-сі Банк (HSBC). Банки Італії, 
Туреччини та Єгипту зафіксували 50-від-
соткове зростання застосування УГВ. У 
2011 р. УГВ 758 також були підтримані 
Організацією Об’єднаних Націй, а Світо-
вий банк і Міжнародна федерація інже-
нерів-консультантів інкорпорували їх до 
своїх форм банківських гарантій [13, с. 1].
Починаючи з 1960-х років, за деякий 

час до перших спроб МТП створити уніфі-
кований міжнародний документ щодо не-
залежних гарантій, цим питанням активно 
цікавилась ЮНСІТРАЛ. Але одразу після 
того, як МТП приступила до розроблення 
проекту з підготовки відповідного зводу 
правил – УГВ, ЮНСІТРАЛ вирішила зу-
пинити подальшу роботу в цьому напрямі 
й натомість допомогти МТП у реалізації 
її проекту. Однак, численні розбіжності 
в поглядах на окремі статті та відсут-
ність консенсусу щодо концептуальних 
положень УГВ суттєво уповільнили цей 
процес. Коли по кількох роках ознак про-
сування та фіналізації проекту все ще не 
було помітно, ЮНСІТРАЛ цілком виправ-
дано прийняла рішення повернутися до 
опрацювання власних ініціатив. А на той 
час, коли робота з підготовки УГВ наре-
шті зрушила з місця, проект ЮНСІТРАЛ 
зайшов надто далеко, щоб від нього від-
мовлятися [14, с. 19]. Крім того, майбут-
ній документ ЮНСІТРАЛ, на відміну від 
напрацювань у рамках МТП, повинен був 
мати обов’язкову силу для держав, які до 
нього приєднались би.
Таким чином, з 1998 до 1995 р. Робоча 

група ЮНСІТРАЛ із Міжнародної договір-
ної практики працювала над підготовкою 
уніфікованого зводу правил для гарантій. 
Спочатку планувалося розробити модель-
ний закон, що повинен був слугувати зраз-
ком для держав-учасниць у ході розроб-

лення ними відповідних національних 
законів (проект називався Уніфікований 
закон щодо міжнародних гарантій), однак 
згодом було вирішено надати документові 
статусу міжнародної конвенції прямої дії 
[15, с. 52].
Генеральна Асамблея ООН 11 грудня 

1995 р. на своїй 50-ій сесії резолюцією 
№ 48 прийняла Конвенцію ООН про не-
залежні гарантії та резервні акредитиви 
(далі – Конвенція). Конвенція набрала 
чинності 1 січня 2000 р. після приєднання 
до неї п’ятої держави (Панама), як того ви-
магає її ст. 28 (Конвенція вступає в силу з 
першого дня місяця по закінченню одного 
року після дати здачі на зберігання п’ятої 
ратифікаційної грамоти чи документа про 
прийняття, затвердження чи приєднан-
ня). Станом на 2012 р. Конвенція набрала 
чинності для Білорусі, Габону, Еквадору, 
Кувейту, Ліберії, Панами, Сальвадору й 
Тунісу. 
Підтримка Конвенції лише вісьмома 

державами, жодна з яких не є провідною 
торговельною країною, яскраво свідчить 
про її непопулярність. Таку тотальну не-
вдачу документа могли б спричинити різні 
чинники, однак, на думку Долана, найва-
гомішим стало включення до її положень 
правил щодо запобігання шахрайству, 
що суперечать принципу незалежності 
зобов’язання гаранта/емітента від основ-
ного договору [16, с. 19-21; 23]. 
Закріплення за гарантом/емітентом ши-

роких прав призупиняти платіж (пункт 
перший ст. 19), надання судам права ви-
давати попередній наказ щодо заборони 
чи затримки здійснення платежу (ст. 20), 
а також установлення необхідності дово-
дити бенефіціаром добросовісність своєї 
вимоги в першу чергу не задовольнили 
бенефіціарів. Прагнучи якомога меншо-
го залучення до спірних та інших питань, 
пов’язаних із гарантіями та резервними 
акредитивами, банки теж виступили про-
ти прийняття Конвенції, зазначені норми 
якої, безумовно, сприяли б розширенню їх 
участі [17, с. 20].
США підписали Конвенцію ще 11 груд-

ня 1997 р., але досі її так і не ратифікува-
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ли. Окрім зазначених вище причин, які не 
дали змоги Конвенції набути широкого 
світового розповсюдження та міжнарод-
ного визнання, небажанню США приєд-
нуватися до Конвенції також сприяли не-
узгодженості в ході переговорного проце-
су з підготовки її тексту, які так і не були 
усунуті [20, с. 4].
Справа в тому, що на перших етапах 

розроблення цього документа Робоча гру-
па прийняла рішення розглядати незалеж-
ні гарантії та резервні акредитиви як екві-
валентні правові інструменти. Делегація 
США одразу висловила занепокоєння, що 
такий підхід не враховував існуючі між 
ними відмінності та принципово не уз-
годжувався з прийнятою американською 
правовою практикою, і натомість запро-
понувала врегулювати їх паралельно в ок-
ремих частинах Конвенції. Ця пропозиція 
зводилася до того, що документ мав бути 
поділений на три частини, перша з яких 
стосувалася б загальних положень, а друга 
і третя – незалежних гарантій і резервних 
акредитивів відповідно. Оскільки напо-
лягання США були проігноровані, амери-
канці залишилися вкрай незадоволени-
ми таким міжнародним документом [19, 
с. 864-867].
Станом на 1996 р. у міжнародному 

праві існувало декілька універсальних до-
кументів, що моли б регулювати резервні 
акредитиви, а саме УЗП, УГВ і Конвен-
ція, однак жоден із них повною мірою не 
задовольняв США. Так, Конвенція була 
неприйнятною з наведених вище причин. 
УЗП, хоча й широко застосовувалися для 
резервних акредитивів, не зовсім підходи-
ли, оскільки із самого початку признача-
лися для документарних акредитивів і не 
містили спеціальних положень щодо ре-
зервних акредитивів. УГВ ж були розроб-
лені не для резервних акредитивів, а для їх 
європейського еквівалента – незалежних 
гарантій, що не були популярними на аме-
риканському ринку [21, с. 1873-1875].
Зважаючи на наведені вище обставини, 

а також ураховуючи нагальну необхід-
ність у прийнятті універсального спеціалі-
зованого документа для резервних акре-

дитивів, Державний департамент США 
звернувся до банківських спеціалістів у 
цій сфері з відповідною пропозицією. У 
результаті, розташований у США Інститут 
міжнародного банківського права та прак-
тики, за підтримки Міжнародної асоціації 
фінансових послуг, приступив до розроб-
лення проекту з підготовки правил для 
американського ринку резервних акреди-
тивів [24, с. 836]. 
Протягом п’ятирічного періоду Інсти-

тут міжнародного банківського права та 
практики опрацьовував величезний масив 
коментарів і пропозицій, що надходили 
від окремих спеціалістів, банків, націо-
нальних і міжнародних об’єднань. Комісія 
банківської техніки та практики МТП зі 
свого боку сформувала тимчасову Робочу 
групу, яка допомагала в реалізації цього 
проекту. Для забезпечення його послідов-
ності та відповідності з Конвенцією до 
роботи активно долучився і Секретаріат 
ЮНСІТРАЛ [22, с. 2].
У підсумку, кульмінацією цієї ініціа-

тиви стало створення Правил міжнарод-
ної практики резервних акредитивів (далі 
– Правила 98), прийнятих Міжнародною 
асоціацією фінансових послуг і поданих 
на затвердження МТП. Хоча Банківська 
комісія МТП і не виступала ініціатором 
цього проекту, 6 квітня 1998 р. вона під-
тримала Правила 98, які набрали чинності 
1 січня наступного року [23, с. 4]. 
Правила 98 були прийняті провідними 

банками США та згодом набули широкого 
світового визнання [10, с. 704].
Âèñíîâêè
Отже, у результаті тісної співпраці та 

консолідованості зусиль міжнародною 
спільнотою було вироблено кілька уніфі-
кованих документів для незалежних га-
рантій, як звичаєвого, так і обов’язкового 
характеру, які стандартизували та сис-
тематизували міжнаціональні норми та 
практику застосування незалежних гаран-
тій і заклали надійний фундамент для од-
нозначності застосування незалежних га-
рантій у світовій комерційній діяльності.
Характерні особливості незалежних га-
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рантій в окремих регіонах світу та відсут-
ність консенсусу з ключових питань при 
розробленні уніфікованих документів для 
їх регулювання призвели до виникнення 
кількох незалежних міжнародно-правових 
джерел у цій сфері, що застосовуються 
одночасно з різною інтенсивністю на ок-

ремих континентах. Запропонований сві-
товій спільноті універсальний документ 
для регулювання незалежних гарантій 
використовується лише обмеженим ко-
лом держав і без відповідних коригувань 
навряд чи набуде широкої популярності в 
найближчому майбутньому.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Відносини між співвласниками майна 

повинні характеризуватись узгодженістю 
та взаємним урахуванням інтересів, між 
ними існує певна залежність у сфері здій-
снення права спільної власності та роз-
порядження належним їм майном. Як ре-
зультат, мають місце спори, частина яких 
вирішується шляхом взаємних поступок 
і домовленостей, зокрема, шляхом укла-
дення нотаріально посвідчених договорів, 
а частина потребує розв’язання в судово-
му порядку. Спеціальні норми про право 
спільної власності містяться в Цивільному 
кодексі України (далі – ЦК України), Гос-
подарському кодексі України, Сімейному 
кодексі України (далі – СК України), Зе-
мельному кодексі України (далі – ЗК Ук-
раїни) та інших нормативно-правових ак-
тах. Є своя специфіка у відносинах спіль-
ної власності залежно від суб’єктного 
складу: юридичних осіб, коли виникає 
спільність майна засновників та учасни-
ків, наприклад, господарських товариств 
чи фермерських господарств, на правовий 
режим майна якого впливають сімейні 
правовідносини між його членами, сторін 
договору про спільну діяльність, зокре-
ма, створення простого товариства, коли 
спільна діяльність здійснюється на основі 
об’єднання вкладів учасників із метою 
одержання прибутку або досягнення пев-

ної мети, фізичних осіб-подружжя, членів 
особистого селянського господарства 
тощо. Вказане підтверджує актуальність 
проблематики дослідження.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Окремим аспектам захисту прав спів-

власників приділяли увагу у своїх працях 
такі вчені, як М.І. Брагінський, О.В. Дзера, 
І.О. Дзера, Н.С. Кузнєцова, З.В. Ромовська, 
Я.М. Шевченко, О.С. Харченко та інші. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Основну увагу в наукових досліджен-

нях приділено загальним положенням 
про спільну власність. Разом з тим існує 
потреба у виділенні особливостей захисту 
прав співвласника залежно від специфіки 
їх правового статусу та правого режиму 
належного їм майна, що випливає з по-
ложень різних галузей права (цивільного, 
господарського, сімейного, аграрного).
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
У статті буде досліджено питання спо-

собів захисту, які передбачені чинним за-
конодавством для захисту права власності 
співвласників.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Згідно з частиною третьою ст. 357 ЦК 

України [11], у разі, якщо співвласни-
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ку неможливо надати у володіння та ко-
ристування тієї частини спільного майна в 
натурі, яка відповідає його частці у праві 
спільної часткової власності, він має пра-
во вимагати від інших співвласників, які 
володіють і користуються спільним май-
ном, відповідної матеріальної компенса-
ції. Така можливість знайшла своє закріп-
лення лише у ЦК України, у Цивільному 
кодексі Української РСР (далі – ЦК УРСР) 
1963 р. (ст. 115) її не було, натомість мож-
ливим було надання грошової компенсації 
у випадку неможливості поділу спірного 
майна в натурі [12]. Аналізована норма 
ЦК України є більш широкою за змістом. 
Окрім грошей, власнику у якості компен-
сації може бути надано річ (рухома, неру-
хома), майнове право тощо, у розмірі, що 
відповідає його частці у майні. При цьому 
обов’язковою є згода такого власника на 
отримання компенсації.
Згідно з частиною четвертою ст. 362 

ЦК України в разі продажу частки у праві 
спільної часткової власності з порушен-
ням переважного права купівлі співвлас-
ник може пред’явити до суду позов про 
переведення на нього прав та обов’язків 
покупця. Одночасно позивач зобов’язаний 
внести на депозитний рахунок суду гро-
шову суму, яку за договором повинен 
сплатити покупець. До таких вимог засто-
совується позовна давність в один рік (ЦК 
УРСР 1963 р. закріплював позовну дав-
ність у три місяці). Так, І.О. Дзера цілком 
слушно підкреслює, що прийняттю рі-
шення про переведення прав та обов’язків 
повинно передувати прийняття рішення 
про визнання договору купівлі-продажу 
частки в спільній власності недійсним у 
частині умов про особу покупця та інших 
умов, пов’язаних із особою покупця [2, 
с. 132]. 
Відповідно до частини першої ст. 365 

ЦК України право особи на частку в 
спільному майні може бути припинене за 
рішенням суду на підставі позову інших 
співвласників, якщо: 

1) частка є незначною і не може бути 
виділена в натурі; 

2) річ є неподільною; 

3) спільне володіння і користування 
май ном є неможливим; 

4) таке припинення не завдасть істотної 
шкоди інтересам співвласника та членам 
його сім’ї. 
Майже аналогічно вирішується це пи-

тання в Російській Федерації. Так, згідно 
з частиною четвертою ст. 252 Цивільно-
го кодексу РФ у випадках, якщо частка 
власника є незначною, не може бути ре-
ально виділена і він не має значного інте-
ресу у використані спільного майна, суд 
може і за відсутності згоди цього власни-
ка зобов’язати інших учасників часткової 
власності виплатити йому компенсацію 
[3].
Значна кількість позовів пов’язана з 

неможливістю в нотаріальному порядку 
визначити розмір часток у спільній влас-
ності при його спадкуванні, при визнан-
ні особи безвісно відсутнім тощо. Так, у 
справі № 2-1605/11 від 12 травня 2011 р. 
Зарічний районний суд м. Суми встано-
вив, що позивачі є співвласниками квар-
тири АДРЕСА_1. 07.05.2008 року помер 
один із співвласників – ОСОБА_4, який 
був чоловіком ОСОБА_1, а також батьком 
ОСОБА_2 та ОСОБА_3. За життя ОСО-
БА_4 склав заповіт на користь дружини. 
Оскільки інший співвласник – ОСОБА_5 
з 1998 р. у спірній квартирі не проживає, 
а з 2000 р. його було визнано судом без-
вісно відсутнім, що позбавляє позивачів 
можливості в нотаріальному порядку ви-
рішити питання про визначення їх час-
ток у праві власності, просять ухвалити 
рішення про визначення часток співвлас-
ників у праві спільної власності на житло. 
Окрім того, ОСОБА_1 просить визнати 
право власності на 1/5 частину квартири 
в порядку спадщини після смерті чолові-
ка – ОСОБА_4. Суд дійшов висновку про 
наявність підстав для поновлення спад-
кових і майнових прав позивачів шляхом 
ухвалення рішення про визначення часток 
співвласників у праві спільної власності 
на житло. Окрім того, визнав за ОСОБА_1 
право власності на 1/5 частину квартири в 
порядку спадщини після смерті її чолові -
ка [4].
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Спеціальним законодавством також 
встановлюються правила захисту права 
спільної власності. Так, як випливає зі 
змісту ст. 88 ЗК України [7], учасник спіль-
ної часткової власності може пред’являти 
позов про володіння, користування та роз-
порядження земельною ділянкою, що пе-
ребуває у спільній частковій власності у 
разі відсутності згоди з цього питання між 
співвласниками (ч.1), вимагати виділення 
належної співвласнику частки зі складу 
земельної ділянки як окремо, так і ра-
зом з іншими учасниками, які вимагають 
виділення, а в разі неможливості такого 
виділення – вимагати відповідної компен-
сації (ч. 3), право вимагати у володіння, 
користування частини спільної земельної 
ділянки, що відповідає розміру належної 
йому частки (ч. 4), у разі порушення права 
переважної купівлі частки (ч. 6) – пода-
ти позов про переведення прав покупця. 
Зі змісту ч. 5 ст. 89 ЗК України випливає 
право про пред’явлення позову про поділ 
земельної ділянки, яка є у спільній суміс-
ній власності.
Як правило, при вирішенні спорів, 

пов’язаних із встановленням часток у 
спільному майні та встановленням по-
рядку користування земельною ділянкою, 
на якій таке майно знаходиться, призна-
чається судова експертиза. Так, згідно з 
рішенням Замостянського районного суду 
м. Вінниці від 6 вересня 2011 р. [4] при 
вирішенні спору, суд дослідив матеріали 
проведеної експертизи № 1030, їх варіан-
ти та взяв до уваги варіант № 4 висновку 
№ 1030 судової будівельно-технічної екс-
пертизи Подільського центру судових екс-
пертиз від 28 липня 2011 р., відповідно до 
якого пропонується встановлення порядку 
користування земельною ділянкою, який 
суд вважає найбільш реальним, таким, 
що повністю відповідає ідеальним част-
кам співвласників і порядку користування 
земельною ділянкою, і в повній мірі буде 
відповідати потребам співвласників та не 
буде порушувати охоронювані законом їх 
інтереси та права, сторони не заперечу-
вали. У справі № 2-2700/11 від 15 липня 
2011 р. [4] Суворовський районний суд 

м. Херсона, задовольняючи позов, вихо-
див із того, що варіант встановлення ре-
альних часток співвласників у будинку та 
визначення порядку користування земель-
ною ділянкою згідно з технічною експер-
тизою від 4 липня 2011 р. не суперечить 
технічним нормам, архітектурним, буді-
вельним, санітарним і протипожежним 
правилам, не порушує інтереси співвлас-
ників будинку й складений за фактичним 
користуванням земельною ділянкою сто-
ронами по справі та врахував визнання 
позову відповідачем. 
Відповідно до частини четвертої ст. 369 

ЦК України правочин щодо розпоряджен-
ня спільним майном, учинений одним із 
співвласників, може бути визнаний судом 
недійсним за позовом іншого співвласни-
ка у разі відсутності у співвласника, який 
учинив правочин, необхідних повнова-
жень. Законодавець окремо не визначає, у 
який спосіб та на яких умовах співвласни-
ки повинні уповноважити одного з них на 
вчинення правочинів щодо розпоряджен-
ня спільним майном, обмежуючись за-
кріпленням права на таке уповноваження. 
Тому повинні застосовуватися положен-
ня цивільного законодавства про пред-
ставництво, зокрема, представництво, 
що ґрунтується на договорі, а конкретні 
умови здійснення такого представництва 
повинні відображатись у договорі і/або у 
виданій на його підставі довіреності. За-
гальні правила розпорядження майном, 
що є у спільній сумісній власності, закріп-
лені в частинах другій і третій ст. 369 ЦК 
України.
Як випливає зі ст. 366 ЦК України кре-

дитор співвласника майна, що є у спільній 
частковій власності, у разі недостатності 
у нього іншого майна, на яке може бути 
звернене стягнення, може пред’явити по-
зов про виділ частки із спільного майна в 
натурі для звернення стягнення на неї (ч. 
1). У разі неможливості виділу в натурі 
частки із спільного майна або заперечення 
інших співвласників проти такого виділу 
кредитор має право вимагати продажу 
боржником своєї частки у праві спільної 
часткової власності з направленням суми 
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виторгу на погашення боргу (ч. 2), а у разі 
відмови боржника від продажу своєї част-
ки у праві спільної часткової власності або 
відмови інших співвласників від придбан-
ня частки боржника кредитор має право 
вимагати продажу цієї частки з публіч-
них торгів або переведення на нього прав 
та обов’язків співвласника-боржника, з 
проведенням відповідного перерахунку. 
Відповідно, для захисту своїх прав від 
вимог кредитора одного із співвласників, 
співвласники можуть подати позов чи за-
перечення проти виділу в натурі частки із 
спільного майна (ч. 1).
Таким же чином урегульовується пи-

тання щодо майна, що є у спільній суміс-
ній власності [11, ч. 1 ст. 371]. Додатково 
слід ураховувати положення СК України. 
Зокрема, за зобов’язаннями одного з под-
ружжя стягнення може бути накладено 
лише на його особисте майно і на частку 
у праві спільної сумісної власності под-
ружжя, яка виділена йому в натурі за умо-
ви, якщо судом встановлено, що договір 
був укладений одним із подружжя в інте-
ресах сім’ї і те, що було одержане за дого-
вором, використано на її потреби. А при 
відшкодуванні шкоди, завданої злочином 
одного з подружжя, стягнення може бути 
накладено на майно, набуте за час шлюбу, 
якщо рішенням суду встановлено, що це 
майно було придбане на кошти, здобуті 
злочинним шляхом [9, ст. 73].
Узагалі правовому режиму майна под-

ружжя законодавець відводить особливе 
місце. Так, згідно з частиною третьою ст. 
368 ЦК України майно, набуте подружжям 
за час шлюбу, є їхньою спільною суміс-
ною власністю, якщо інше не встановлено 
договором або законом. Відповідні поло-
ження закріплено також у ст. 60 СК Ук-
раїни. Існуючий в Україні режим спільної 
власності подружжя може бути названий 
режимом обмеженої спільності або спіль-
ності придбань, оскільки спільним стає 
тільки майно, придбане подружжям у пе-
ріод шлюбу. У такий спосіб законодавець 
зберіг випробувані часом принципові по-
ложення, що вироблялись у вітчизняному 
сімейному праві протягом десятиріч [8, 

с. 38]. Встановлює законодавець правила 
щодо спільного майна окремих категорій 
осіб. Так, відповідно до частини другої 
ст. 52 ЦК України фізична особа-підпри-
ємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає 
за зобов’язаннями, пов’язаними з підпри-
ємницькою діяльністю, усім своїм осо-
бистим майном і часткою у праві спільної 
сумісної власності подружжя, яке належа-
тиме їй при поділі цього майна. 
На відміну від ЦК України, Цивіль-

ний кодекс Російської Федерації містить 
більше коло норм, що стосуються ре-
гулювання відносин стосовно окремих 
суб’єктів спільної сумісної власності: 
ст. 256 регулює питання спільної влас-
ності подружжя, ст. 257 – спільної влас-
ності фермерського господарства, ст. 259 
– власності господарського товариства 
або кооперативу, створеного на базі майна 
фермерського господарства [3].
Слід акцентувати увагу на тому, що на 

більшість відносин, пов’язаних із спільною 
власністю, поширюються не лише норми 
ЦК України. Так, щодо частини другої 
ст. 372 ЦК України, яка передбачає, що в 
разі поділу майна, що є у спільній суміс-
ній власності, вважається, що частки спів-
власників у праві спільної сумісної влас-
ності є рівними, якщо інше не встановлено 
домовленістю між ними або законом. За 
рішенням суду частка співвласника може 
бути збільшена або зменшена з урахуван-
ням обставин, які мають істотне значення. 
При цих відносинах ураховуються норми 
і сімейного законодавства щодо поділу та 
виділу частки зі спільної сумісної влас-
ності подружжя, положення укладених 
між подружжям договорів, наприклад, 
шлюбного договору. Подружжя може ук-
ласти договір про поділ спільного майна, 
правова природа, форма та зміст якого ос-
таннім часом є предметом уваги науковців 
[1, с. 75]. При здійсненні права спільної 
власності та розпорядженні спільним май-
ном фермерського господарства врахову-
ються положення Закону України «Про 
фермерське господарство», особистого се-
лянського господарства – Закону України 
«Про особисте селянське господарство» 



96

Правничий вісник Університету «КРОК»

тощо. Разом з тим вказані нормативно-
правові акти майже не містять положень 
щодо порядку володіння і поділу майна, 
відповідальності членів фермерського 
господарства чи особистого селянського 
господарства за зобов’язаннями, а, отже, 
при виникненні відповідних відносин, за-
стосовуватимуться положення цивільного 
законодавства за виключенням випадків, 
коли є спеціальна норма. Так, частина дру-
га ст. 23 Закону України «Про фермерсь-
ке господарство» передбачено, що якщо 
фермерське господарство успадковується 
двома або більше спадкоємцями, то зе-
мельна ділянка поділу не підлягає, якщо 
в результаті її поділу утвориться хоча б 
одна земельна ділянка менше мінімаль-
ного розміру, встановленого для цього 
регіону. Науково обґрунтовані регіональ-
ні мінімальні розміри земельних ділянок 
визначаються центральним органом ви-
конавчої влади з питань аграрної політи-
ки України та Українською академією аг-
рарних наук і затверджуються Кабінетом 
Міністрів України [5]. Верховний Суд Ук-
раїни також звертає увагу на необхідність 
урахування при цьому постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 10 грудня 2003 р. 
№ 1908 «Про затвердження мінімальних 
розмірів земельних ділянок, які утворю-
ються в результаті поділу земельної ділян-
ки фермерського господарства, що успад-
ковується» [10, п. 22-1]. 
Відповідно до ст. 5 Закону України 

«Про особисте селянське господарство» 
земельні ділянки особистого селянського 
господарства можуть бути власністю од-
нієї особи, спільною сумісною власністю 

подружжя та спільною частковою власніс-
тю членів особистого селянського госпо-
дарства відповідно до закону. Членам осо-
бистого селянського господарства земель-
ні частки (паї) можуть виділятися в натурі 
(на місцевості) єдиним масивом у спільну 
часткову власність і спільну сумісну влас-
ність (подружжя) відповідно до закону. 
Згідно зі ст. 6 цього закону майно, яке 
використовується для ведення особисто-
го селянського господарства, може бути 
власністю однієї особи, спільною част-
ковою або спільною сумісною власністю 
його членів відповідно до закону [6]. 
Âèñíîâêè
Отже, законодавство України, яке ре-

гулює відносини захисту прав співвлас-
ників, характеризується різногалузевою 
спрямованістю, наявністю норм, що за-
кріплюють особливості правового режи-
му спільного майна окремих категорій 
осіб, як-то: подружжя, члени фермерсько-
го господарства тощо − чи особливості 
об’єктного складу як, наприклад, земель-
на ділянка. Законодавець встановлює різні 
способи захисту прав співвласника, однак, 
окрім загальних, найбільшого поширен-
ня набувають позови про поділ спільної 
власності, про виділ частки у спільній 
власності, про встановлення порядку ко-
ристування спільним майном. Разом з тим 
законодавцем у недостатньому обсязі при-
ділено увагу особливостям здійснення та 
захисту прав окремих категорій співвлас-
ників, що потребує продовження наукових 
розробок у цьому напрямі та відповідної 
активізації законотворчої діяльності. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Cвого часу, досліджуючи природу ци-

віль но-правових відносин зобов’язально-
го типу, М. Пляніоль зазначив, що вивчен-
ня солідарності є однією з найважливіших 
частин теорії зобов’язань [12, с. 230]. Оче-
видно, що солідарні зобов’язання є кіс-
тяком цивільно-правових зобов’язань із 
множинністю осіб і тим різновидом, який 
найбільш яскраво демонструє всю суть 
правовідносин зобов’язального типу уск-
ладнених такою множинністю.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Загалом, окреслені питання досліджу-

вали такі відомі вчені, як К.Н. Анненков, 
О.С. Іоффе, Р.А. Майданик, Д.І. Мейер, 
Л.Ж. Морандьєр, І.Б. Новицький, С.В. Сар-
баш, В.І. Синайський, І.П. Чирихін, Г.Ф. 
Шершеневич та інші. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Недостатньо дослідженими є питання, 

пов’язані з сутністю, ознаками, підстава-
ми виникнення та особливостями вико-
нання солідарних зобов’язань. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є з’ясування та досліджен-

ня ознак, сутності солідарних зобов’язань, 
а також підстав виникнення цього різно-
виду правовідносин, ускладнених мно-
жинністю осіб. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Солідарні зобов’язання регулюються 

Цивільним кодексом України (далі – ЦК 
України) доволі опосередковано, розкри-
ваючи такі поняття, як «солідарна вимо-
га» та «солідарний обов’язок» (статті 541-
544).
На підставі положень ЦК України мож -

на зробити висновок, що солідарні зобо-
в’язання – це різновид цивільно-правових 
зобов’язань із множинністю осіб, які ха-
рактеризуються тим, що в разі солідарної 
вимоги кредиторів (солідарних кредито-
рів) кожний із них має право предʼявити 
боржникові вимогу в повному обсязі, а 
в разі солідарного обовʼязку боржників 
(солідарних боржників) кредитор має пра-
во вимагати виконання обовʼязку частково 
або в повному обсязі як від усіх боржників 
разом, так і від будь-кого з них окремо.
Солідарна множинність може утворити-

ся як на стороні кредитора, так і на стороні 
боржника. Якщо ж солідарна множинність 
утвориться на обох сторонах одночасно, 
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Ознаки та підстави виникнення 
солідарних зобов’язань як різновиду 

цивільно-правових зобов’язань 
із множинністю осіб
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то в такому зобов’язанні кожен із креди-
торів може вимагати виконання у повній 
мірі від кожного боржника (змішана солі-
дарна множинність) [6, с. 71].
Відтак, солідарні зобов’язання слід 

розглядати та аналізувати через призму 
активної, пасивної та змішаної множин-
ності, тобто залежно від того, на стороні 
боржника чи кредитора така множинність 
виникла. 
У разі солідарних активних зобов’язань 

право вимоги належить солідарно двом 
або більше суб’єктам (особам), кожний 
із яких має право вимагати виконання 
зобов’язання в повному обсязі, а виконан-
ня боржником такого зобов’язання одно-
му з кредиторів у повному обсязі звільняє 
боржника від виконання решті солідарних 
кредиторів (ст. 542 ЦК України). Таким 
чином, головною ознакою солідарної ак-
тивної множинності є наявність права 
солідарної вимоги у двох чи більше солі-
дарних кредиторів. 
У разі солідарних пасивних зобов’язань 

має місце обовʼязок двох або більше су-
б’єктів (осіб) щодо виконання зобовʼя-
зання в цілому. При цьому кредитор має 
право вимагати його виконання частково 
або в повному обсязі як від усіх боржни-
ків разом, так і від будь-кого з них окре-
мо, а виконання зобов’язання в повно-
му обсязі одним із боржників припиняє 
обовʼязок решти солідарних боржників 
перед кредитором (ст. 543 ЦК України). 
Відтак, солідарні пасивні зобов’язання 
характеризуються наявністю солідарно-
го обов’язку двох чи більше солідарних 
боржників. 
Характеризуючи значення солідарних 

зобов’язань, Ф.К. Савіньї вказує, що солі-
дарне зобовʼязання є перевагою для кре-
дитора й обмеженням для боржника [13, 
с. 249]. Дійсно, пасивна солідарність дає 
кредиторові право вибрати найбільш за-
можного боржника, маючи інших у запасі. 
Солідарність же активна дозволяє всім 
кредиторам отримати вигоду від виконан-
ня [15, с. 15]. 
При цьому, як правильно вказує С.В. 

Сарбаш, не може відбуватися множен-

ня самого предмета зобовʼязання, у тому 
сенсі, що за пасивної множинності – борж-
ник, виконавши зобов’язання в цілому од-
ному кредитору, не буде виконувати те 
саме зобов’язання іншому; чи за активної 
множинності – кредитор не може прийня-
ти виконання зобов’язання в цілому від 
одного боржника, а потім ще раз те саме 
від іншого [15, с. 15]. 
Такий висновок С.В. Сарбаша поясню-

ється головною ознакою солідарного 
зобов’язання – єдність предмета тако го 
зобов’язання. Відтак, виконання зобов’я-
зання зроблене одним із солідарних 
борж  ників, призводить до припинення 
зобов’язання та звільняє інших боржників 
від такого виконання. Іншими словами, 
всі солідарні боржники зобов’язуються 
щодо одного і того ж: «eadem res, eadem 
pecunia», говорять древні тексти [12, с. 
235]. Наслідком єдності предмета солі-
дарного зобов’язання є наявність права 
кредитора звернутися за виконанням до 
будь-кого з солідарних боржників в пов-
ному обсязі, або в частині в будь-якій по-
слідовності. 
Хоч предмет зобов’язання один, але це 

не означає, що обов’язки окремих пасив-
них суб’єктів або права активних не мо-
жуть розрізнятись: обов’язок одного може 
бути простим, другого – умовним, третьо-
го – забезпечений неустойкою або заста-
вою [19, с. 206]. 
Відтак, іншою ознакою солідарних 

зобов’язань є множинність зв’язків – кожен 
солідарний боржник/кредитор зв’язаний 
особливим і незалежним від інших юри-
дичним зв’язком. Як правильно вказує 
Р.А. Майданник, цей зв’язок може підля-
гати знищенню, у той час як інші зв’язки 
зберігають силу; він може припинитися, 
у той час, як інші продовжують існувати; 
він може бути умовним або строковим, 
у той час, як інші безумовні та не мають 
строку [7, с. 709]. 
Проявом множинності зв’язків буде пи-

тання про те, чи є зобов’язання дійсним. 
Це питання повинно розглядатися щодо 
кожного боржника окремо. Зобов’язання 
одного боржника може підлягати виз-
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нанню недійсним з приводу обману чи 
неповноліття, без впливу на дійсність 
зобов’язання інших боржників [5, с. 65]. 
Іншим проявом множинності зв’язків є ци-
вільно-процесуальна незалежність борж-
ників – якщо один із солідарних боржни-
ків укладе мирову угоду з кредитором, то 
вона не має відношення до інших, така 
угода не зв’язує інших і вони не можуть 
захищатися нею проти кредитора [12, с. 
245]. 
Приклад прояву множинності зв’язків 

може бути наступне: обов’язок одного 
з солідарних боржників буде забезпече-
ним неустойкою, порукою, заставою, а 
обов’язок іншого забезпеченим не буде. 
Французькі вчені виділяють також інші 

ознаки солідарних зобов’язань, що не є 
властивими за ЦК України, та вказують, 
що солідарні боржники представляють 
одне одного і зв’язані взаємною порукою 
[4, c. 444-445; 8, c. 641; 12, с. 241]. 
Необхідно зазначити, що ознаки та 

особливості солідарних зобов’язань мож-
на характеризувати за різними критерія-
ми. Основним критерієм є характеристи-
ка особливостей виконання солідарних 
зобов’язань залежно від того, на чиїй 
стороні виникла множинність осіб, що 
у свою чергу є самостійним предметом 
аналізу та дослідження. Єдність предме-
та зобов’язання та множинність зв’язків 
є тими двома китами – основоположними 
ознаками, на основі яких побудована сут-
ність солідарних зобов’язань.
Певні розбіжності стосовно природи 

солідарних зобов’язань існують у питанні 
єдності солідарного зобов’язання в ціло-
му. Одні автори (Н. Дювернуа, Л.Ж. Мо -
рандьєр, Ф. Бернгефт, І. Колер, Д.І. Мей-
єр, А.А. Павлов та інші) вважають, що 
солідарне зобов’язання не відзначаєть-
ся єдністю, що насправді тут має місце 
множинність зобов’язань. Як зазначає 
Л.Ж. Морандьєр – існує стільки окремих 
зобов’язань, скільки є боржників, але 
пред мет усіх цих зобов’язань один і той 
же [8, с. 638]. Німецькі науковці також 
вважають, якщо зобов’язались декілька 
осіб, то існує декілька зобов’язальних 

відносин, і при цьому всі ці зобов’язальні 
відносини ведуть до однієї цілі та спря-
мовані на одне й те ж задоволення вимог 
[3, с. 227-228]. 
Інші автори (О.С. Іоффе, М.І. Брагін-

ський, І.Б. Новицький, С.В. Сарбаш, І.Н. 
Трепіцин, Г.Ф. Шершеневич та інші) до-
тримуються протилежної думки: тут, не-
зважаючи на подільність об’єкта і мно-
жинність осіб, має місце єдине та ціле 
зобов’язання [17, с. 62].
У вирішенні цього питання слід звер-

нутися до положень ЦК України. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 510 ЦК України у 
зобовʼязанні на стороні боржника або 
кредитора можуть бути одна або одно-
часно кілька осіб. Відповідно ж до ст. 540 
ЦК України «якщо у зобовʼязанні беруть 
участь кілька кредиторів або кілька борж-
ників…» [1]. Таким чином, ЦК України 
чітко стоїть на позиції єдності солідарного 
зобов’язання. 
На нашу думку, розбіжності в поглядах 

з цього приводу зумовлені в першу чергу 
певними розбіжностями в законодавчому 
регулюванні, а також правових доктринах 
Франції та ФРН – з одного боку, і України 
та Російської Федерації – з іншого. Хоча 
в процесі розроблення цивільного законо-
давства за основу завжди брали французь-
кий і німецький досвід – це зовсім не озна-
чало, що норми, які регулюють цивільно-
правові зобов’язання з множинністю осіб, 
а також норми ЦК України загалом, сліпо 
переписували чи запозичували. Незважаю-
чи на певні недоліки та прогалини цивіль-
ного законодавства України, розробники 
ЦК намагалися комплексно врахувати як 
зарубіжний, так і вітчизняний досвід, а та-
кож ті наукові позиції, які сформувались 
та утвердились у радянській і дореволю-
ційній цивілістиці. 
Тому, говорячи про українську цивіль-

но-правову доктрину, не повинно викли-
кати сумнівів правильність другої точки 
зору, яка вказує на єдність зобов’язання, 
оскільки не слід плутати поняття «зобо-
в’язання» і «обов’язок», унаслідок чого 
можуть робитися некоректні висновки. 
Будь-яке правовідношення (у тому числі й 
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зобов’язальне) має свій склад (юридичний 
факт, юридичний зміст, суб’єкти, об’єкт). 
Юридичний зміст складається з прав і 
обов’язків суб’єктів. В одному правовід-
ношенні (зобов’язанні) на стороні борж-
ника та/або кредитора може бути декілька 
суб’єктів, які мають права та обов’язки. 
Одні права й обов’язки в суб’єктів тотож-
ні, інші різняться, але правовідношення 
(зобов’язання) є єдиним. 
Цієї ж логіки дотримується ЦК України, 

який вказує, що сторін у зобов’язанні завж-
ди дві – боржник і кредитор, але на стороні 
боржника та/або кредитора може бути де-
кілька осіб, які мають, що найважливіше, 
спільний і єдиний предмет зобов’язання, а 
також спільну ціль – задоволення вимог за 
відповідним зобов’язанням. 
Якби було навпаки, як вказують німець-

кі та французькі автори, то кожен із борж-
ників у такому разі повинен виконувати 
зобов’язання в повній мірі: спочатку один 
солідарний боржник сплачує борг повніс-
тю, а потім інший – також повністю (або 
вони б сплачували одночасно, але також 
кожен у повній мірі). Іншими словами, 
відбувалося б множення зобов’язання, 
адже «скільки суб’єктів – стільки ж і зо-
бов’язань». Як бачимо, така позиція є не 
зовсім коректною, зважаючи на цивільне 
законодавство України. Слід розгляда-
ти природу солідарних зобов’язань (і не 
лише солідарних) глибше, звертаючись за 
допомогою до теорії права з питань теорії 
правовідносин. 
Сакае Вагацума та Тору Ариідзумі вка-

зують, що схожа полеміка є і в японській 
цивілістичній науці, та все ж підтримують 
ту точку зору, що тут має місце сукупність 
зобов’язань, оскільки ЦК Японії прямо пе-
редбачає можливість установлення права 
майнового забезпечення або поруки сто-
совно лише одного з солідарних боржни-
ків (ст. 464 ЦК Японії) [14, с. 299]. 
Утім, на нашу думку, цей аргумент 

підтверджує скоріше наявність ознаки 
множинності зв’язків у солідарному зо-
бов’язанні, а не наявності декількох су-
купних зобов’язань. Тобто, однин із борж-
ників у такий спосіб гарантував виконан-

ня зобов’язання в разі звернення до нього 
вимоги з боку кредитора. 
Не може діяти й аргумент А.А. Павло-

ва, який, обстоюючи точку зору наявно-
сті множинності зобов’язань, вказує, що 
самостійність кожного з солідарних зобо-
в’язань означає також, що судове рішення, 
винесене на основі спору кредитора й од-
ного з боржників – не має сили для інших 
[11, с. 74-75]. 
На нашу думку, тут необхідно розрізня-

ти принципи цивільного процесуального 
права і цивільного права, а також цивіль-
но-процесуальні правовідносини щодо ви-
рішення спору та цивільні солідарні пра-
вовідносини. Це твердження немає жодно-
го відношення до характеристики єдності 
(чи відсутності такої єдності) цивільно-
правового солідарного зобов’язання. Тим 
більше, що рішення суду хоч і не поши-
рюється на інших боржників, які в процесі 
участі не брали, але в будь-якому разі ма-
тиме правові наслідки для таких боржни-
ків.
Так, І. Чирихін правильно зазначав, що 

частка солідарності за зобов’язанням і са-
мого зобов’язання може бути не однакова, 
тому й припинення солідарності в ньому 
може іноді не співпадати з припиненням 
самого зобов’язання [18, с. 84]. 
Підстави ж виникнення солідарної 

множинності необхідно характеризувати 
за джерелом їх установлення. До таких 
джерел належать закон і договір (ст. 541 
ЦК України) [1]. Слід однак зауважи-
ти, що тільки в ЦК України солідарність 
зобов’язання передбачена в сімнадцятьох 
випадках. 
Так, наприклад, регулюючи договір 

довічного утримання (догляду), положен-
нями ЦК України встановлено, що у ви  -
падках, коли набувачами є кілька фізич-
них осіб, вони стають співвласниками 
майна, переданого їм за договором довіч-
ного утримання (догляду), на праві спіль-
ної сумісної власності. Якщо набувачами 
є кілька фізичних осіб, їх обовʼязок перед 
відчужувачем є солідарним (ч. 3 ст. 746 
ЦК України), або, регулюючи договір 
субконцесії, ЦК України встановив, що 
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користувач і субкористувач відповідають 
перед правоволодільцем за завдану йому 
шкоду солідарно (ч. 3 ст. 1119 ЦК Украї-
ни) [1].
Слід наголосити, що закон повинен 

прямо встановлювати солідарність зо бо-
в’язання в тих чи інших випадках. Не мо-
жемо не відзначити позицію К. Анненкова, 
який вказує, що солідарне зобов’язання (у 
тому числі й солідарна відповідальність) 
може мати місце лише тоді, коли вказівка 
на можливість її виникнення була в законі 
прямо виражена. Солідарність не може 
вважатися в жодному разі встановленою 
ні шляхом висновків із закону, ні внаслі-
док поширювального застосування за ана-
логією закону, який встановлює її в інших 
схожих випадках, що означає неприпус-
тимість встановлення її на одних лише 
здогадах. За відсутності позитивного вста-
новлення солідарності в законі чи договорі 
неможливе прийняття боржниками такого 
тягаря шляхом опосередкованого виснов-
ку з існуючих між ними правовідносин, 
наприклад, із неподільного володіння [2, 
с. 57]. 
Наступною підставою виникнення солі-

дарного зобов’язання є договір. Виходячи 
з принципу свободи договору, за наявності 
декількох осіб на стороні боржника чи 
кредитора, сторони мають право в будь-
якому договорі встановити солідарність 
зобов’язання. Так, О.С. Іоффе вказує, що 
для цілей встановлення солідарності в до-
говорі робиться спеціальне застереження 
– «солідарно» (наприклад, «отриману по-
зику зобовʼязуємося погасити солідарно») 
[15, с. 20]. 
Існує думка, відповідно до якої солі-

дарність може випливати з договору і без 
наявності в ньому терміну «солідарно», 
тобто суть зобовʼязання може породжу-
вати солідарність [16, с. 303]. На дум-
ку І.М. Тютрюмова, термін «солідарно» 
можна замінити конструкцією «загалом і 
порізно», «кожен за всіх і всі за одного», 
«неподільно» [5, с. 63]. Схожої думки до-
тримується М. Пляніоль, який вказує, що 
немає необхідності у використанні сакра-
ментального слова «солідарність». Наміри 

сторін встановити солідарність можуть 
ясно випливати з умов договору. Достат-
ньо, коли воля сторін у цьому відношенні 
не підлягає сумніву [12, с. 233]. 
Протилежної думки дотримується К. 

Анненков, який вказує, що солідарність 
зобов’язання ніколи не може припуска-
тись і встановлюватися шляхом тлума-
чення договору, оскільки солідарність у 
зобов’язанні представляє вигоду тільки 
для кредитора, і оскільки він не потурбу-
вався про її встановлення в ньому, то тлу-
мачення повинно бути на користь особи 
зобов’язаної – у сенсі її відсутності [2, с. 
49]. І. Чирихін додає, що ніколи не можна 
опосередкованим шляхом дійти виснов-
ку про наявність солідарності, виходячи 
лише з одних здогадок, якщо в такому до-
говорі, що є підставою його виникнення, 
прямо про це не сказано [18, с. 83]. 
На нашу думку, солідарність може 

встановлюватися договором без застосу-
вання терміну «солідарно» лише в разі, 
коли порядок виконання зобов’язання і 
його наслідки передбачені в такому ж ви-
гляді як і в статтях 542-544 ЦК України із 
застосуванням тієї ж юридичної техніки. 
Будь-яка інша термінологія виключає на-
явність солідарної множинності в цивіль-
но-правовому зобов’язанні. Будь-які сум-
ні ви повинні тлумачитися на користь 
боржника.
Японські вчені вказують, що можли-

вий випадок виникнення солідарного зо   -
бов’язання шляхом поступового укладен-
ня окремих договорів між кредитором і 
кожним із боржників [14, с. 298-299]. На 
нашу думку, такий випадок можливий 
лише за однієї умови – коли в кожному 
такому договорі буде прямо передбаче-
но, що при укладенні кредитором інших 
договорів із третіми особами стосовно 
одного й того ж предмета, всі боржники 
будуть зобов’язанні перед кредитором со-
лідарно. 
Не можна вважати солідарним зобов’я-

зання, де, скажімо, кредитор уклав договір 
підряду з одним боржником, потім інший 
договір підряду з іншим боржником сто-
совно будівництва того ж будинку, але со-
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лідарність зобов’язання була передбачена 
лише в останньому договорі з останнім 
боржником, без вказівки на це в першому 
договорі. Не можна приєднати до боржни-
ка іншого і домовитися про солідарність 
зобов’язання лише з останнім. На це має 
бути воля всіх суб’єктів, яка має прямо 
випливати з договору чи договорів. 
Іншу ситуацію матимемо в разі з актив-

ною солідарною множинністю. Кредитор 
має право утворити активну солідарну 
множинність шляхом укладання окремо-
го договору з іншим суб’єктом і без зго-
ди на це боржника за аналогію з інститу-
том заміни кредитора в зобов’язанні (ст. 
513-519 ЦК України). Оскільки кредитор 
не має права поставити боржника в гір-
ше правове становище, ніж він був перед 
кредитором до утворення в такий спосіб 
активної солідарної множинності, або до 
приєднання нового солідарного креди-
тора, то слід застосовувати положення в 
тому числі ст. 518 ЦК України, відповідно 
до якої боржник має право висувати проти 
вимоги нового кредитора у зобовʼязанні 
заперечення, які він мав проти первинного 
кредитора.
На думку І.Б. Новицького, не мож-

на виключати можливості встановлення 
солідарності й одностороннім правочи-
ном. Наприклад, заповітом може бути пе-
редбачено солідарність права вимоги або 
обов’язку двох спадкоємців [9, с. 207]. Але 
відповідно до ст. 540 і ст. 541 ЦК України 
солідарність зобов’язання не може бути 
встановлена одностороннім правочином 
– лише договором. Для цього потрібно 
внести зміни в ці статті й окрім договору, 
закону та випадків неподільності предме-
та – передбачити можливість встановлен-
ня солідарності заповітом. Ми не бачимо 
причин позбавляти спадкодавця такого 
права, тому вважаємо такі зміни цілком 
слушними. 
Як вказує С.В. Сарбаш, не можна ви-

ключати встановлення солідарності зви-
чаєм ділового обороту. Треба зауважити, 
що множинність і утворюється нерідко 
через солідарність сторін (в іншому разі 
утворювати множинність немає сенсу), а 

часткове зобовʼязання, як правило, уза-
галі може бути розділене на самостійні 
зобовʼязання (окремі договори), зберіга-
ючи лише економічну єдність результату. 
Тому, беручи до уваги непоіменовані за-
коном зобовʼязання, щодо яких законода-
вець не мав можливості визначитися з не-
обхідністю або відсутністю солідарності, 
слід припустити, що з самої суті відно-
син може випливати солідарність. Що ж 
стосується зобовʼязань поіменованих, то 
солідарність у такому разі законодавцем 
встановлена, а в інших випадках вона від-
крита для угоди сторін [15, с. 29]. 
На наш погляд, ст. 541 ЦК України 

містить імперативний припис щодо того, 
чим може встановлюватися солідарність 
– це договір і закон, тому навряд чи може 
йтися про можливість установлення солі-
дарності звичаєм ділового обороту. Твер-
дження «суть зобовʼязання може пород-
жувати солідарність» і без згадки в не-
поіменованому договорі про солідарність 
зобов’язань – видається не зовсім реаль-
ною в контексті ст. 541 ЦК України, ок-
рім випадків із неподільними предметами 
зобов’язання. Хоча, дійсно, низка цивіль-
них зарубіжних законодавств допускає 
встановлення солідарності звичаєм діло-
вого обороту, наприклад, ЦК Нідерландів, 
ЦК Російської Федерації.
Слід також відзначити правильність 

думки В.І. Синайського, який вказує, що 
судове рішення не може бути підставою 
виникнення солідарності, оскільки судо-
вим рішенням утверджуються права осіб, 
а не створюються заново [16, с. 197]. З 
цього приводу І. Чирихін додає, що судо-
ве рішення не може створювати й солідар-
ної відповідальності там, де вона не виті-
кає з самого правовідношення, яке зумо-
вило виникнення спору, і якщо насправді 
й можуть траплятися такі випадки, коли 
рішення неправильно встановлює солі-
дарність, то все ж ця обставина в жодно-
му разі не може бути прийнята за привід 
до визнання судового рішення за одну з 
підстав виникнення цих зобов’язань зага-
лом [18, с. 78]. 
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Âèñíîâêè
1. Солідарні зобов’язання характеризу-

ються тим, що в разі солідарної вимо-
ги кредиторів кожний із них має право 
предʼявити боржникові вимогу в повно-
му обсязі, а в разі солідарного обовʼязку 
боржників – кредитор має право вимагати 
виконання обовʼязку частково або в пов-
ному обсязі як від усіх боржників разом, 
так і від будь-кого з них окремо.

2. Солідарні зобов’язання слід розгля-
дати та аналізувати через призму актив-
ної, пасивної та змішаної множинності.

3. Єдність предмета зобов’язання та 
множинність зв’язків є тими основопо-
ложними ознаками, на основі яких побу-
дована сутність солідарних зобов’язань.

4. Незважаючи на подільність об’єк-

та і множинність осіб, при солідарно-
сті суб’єктів має місце єдине та ціле зо-
бов’язання. Твердження про те, що «скіль-
ки суб’єктів – стільки ж і зобов’язань», 
видається не зовсім коректним. 

5. Підставами виникнення солідарної 
множинності за джерелом їх встановлен-
ня, відповідно до положень ЦК України, 
є закон і договір. Солідарне зобов’язання 
може мати місце лише тоді, коли вказів-
ка на можливість її виникнення була в за-
коні чи договорі прямо виражена. Будь-які 
сумніви повинні тлумачитися на користь 
боржника.

6. За ЦК України солідарність зобов’я-
зання не може встановлюватися запові-
том, звичаєм ділового обороту або ж судо-
вим рішенням.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У сучасному цивільному обороті дедалі 

більшого поширення набувають майнові 
права, розвиток цивілістичної думки, що 
пов’язані з категорією «безтілесна річ». Іс-
торія цієї категорії сягає в римське приват-
не право; уже в ті часи цивільний оборот 
не обмежувався обігом тілесних речей (res 
corporales), що спричинило створення кон-
цепції «безтілесної речі» (res incorporales). 
До останніх відносили такі «предмети», 
які не були матеріальними, але щодо них 
виникали права та обов’язки; в якості res 
incorporales розглядалися майнові права 
[1, с. 145-152]. У зв’язку з цим практичний 
та теоретичний інтерес становить пробле-
ма природи майнових прав як об’єктів і 
доцільність поширення на них правового 
режиму речей.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У цивільно-правовій науці проблема 

безтілесних речей розглядається доволі 
рідко, що пояснюється уведенням у за-
конодавчу, наукову та правозастосовну 
термінологію більш загального поняття 
«об’єкт цивільних правовідносин». Тео ре-
тичні проблеми майнових прав як об’єк-
тів українськими вченими переважно 
ви світлюються в роботах, присвячених 
дослідженню відступлення права вимоги і 
в працях за суміжною тематикою (М. Ве-

нецька О. Яворська, Ю. Гладьо, М. Осад-
чий). Тоді як у російській науці ці питання 
дискутуються досить жваво (В. Байбак, 
В. Бєлов, Ю. Галінська, В. Лапач, Л. Но-
восьолова, В. Почуйкін, К. Скловський та 
інші).
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Між тим, залишаються невирішеними 

питання про природу майнових прав як 
об’єктів, можливість визнання їх безтілес-
ними речами та поширення на них право-
вого режиму речей, теоретичного обґрун-
тування законодавчої конструкції, що за-
кріплена в ч. 2 ст. 190 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК України) про те, що 
майнові права є неспоживною річчю.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є спроба визначити, яку 

концепцію речі пропагує законодавець і 
чи відносить закон майнові права до кате-
горії «безтілесні речі».
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Відомо, що людина визначає речі в зов-

нішньому світі за допомогою відчуттів, 
зору тощо; це можливо лише за умови, що 
об’єкт є матеріальним. Відокремленість, 
предметність речей формує уявлення 
про тілесність як безперечну їх ознаку. 
Нау ка цивільного права дає різноманітні 
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тлумачення речей, найповнішим із яких 
видається пояснення їх як предметів та 
інших явищ матеріального світу, щодо 
яких можуть виникати цивільні права 
й обов’язки. Таке визначення дає змогу 
включати до числа речей і такі явища, які 
не мають «зримого» образу, не є предме-
тами в прямому значенні цього слова, нап-
риклад, різні види енергії, газів тощо.
Дослідники виділяють низку ознак, 

притаманних речам як об’єктам цивільних 
прав. По-перше, відносна незалежність і 
стійкість існування; проміжний результат 
виробництва, що залежить, скажімо, від 
неправильної хімічної реакції, не може 
називатися річчю в юридичному сенсі. 
По-друге, речі є матеріальними предме-
тами, які наділені масою і вимірюються в 
просторі. Це дає змогу віднести до кате-
горії речей не лише «окреслені предмети» 
(тверді тіла), а й рідини, гази за умови їх 
виокремлення – поміщення в певні резер-
вуари, цистерни тощо. По-третє, реча-
ми є як результати людської праці, так і 
природні предмети (а також істоти), що 
наділені корисними властивостями, які 
використовуються людиною для задово-
лення різноманітних потреб. По-четверте, 
речами є лише такі предмети матеріально-
го світу, які допущені в цивільний оборот 
правопорядком держави [2].
Російський учений С. Скрябін виділив 

чотири головні ознаки речі, з якими слід 
погодитися: 
а) це матеріальна субстанція; має тіло, 

що дає змогу володіти нею та здійснювати 
панування над нею; 
б) річ має індивідуальні ознаки (внут-

рішні та зовнішні), що дає змогу ідентифі-
кувати її; 
в) з річчю пов’язаний майновий інтерес 

(у зв’язку з цінністю речі, її корисними 
властивостями, можливістю її передання 
іншій особі); 
г) річ є об’єктом безпосереднього па-

нування носія речового права [3].
Очевидно, що «безтілесним речам» 

(майновим правам) ці ознаки не прита-
манні.
Водночас, слід ураховувати трансфор-

мацію самого юридичного поняття «річ». 
Розвиток науково-технічного прогресу 
призвів до модернізації концепцій права 
власності та юридичного визнання но-
вих видів майна, що зумовило розширен-
ня кола об’єктів права власності у двох 
напрямах. По-перше, поява нових видів 
енергетичних і сировинних джерел ви-
робництва спричинили розширення по-
няття «речової» власності, оскільки до 
об’єктів права власності стали відносити 
електричну енергію, газ, інші речовини, 
які не вписуються в традиційне розумін-
ня речі. По-друге, відновлення концепції 
«безтілесних речей» спричинило відне-
сення до їх категорії майнових прав, які 
мають вартість і грошову оцінку. Усе це 
спричинило необхідність установлення 
пра  вового механізму, який дав би змо-
гу за кріпити такі майнові права за окре-
мими володільцями так, щоб ефективно 
експлуатувати їх у цивільному обороті, 
шляхом ви знання цих прав особливими 
майновими цінностям – об’єктами цивіль-
них право відносин, прирівнюючи їх до 
речей, оскільки існуючі правові механіз-
ми орієнтовані на цивільний оборот саме 
матеріальних предметів – речей. Наслід-
ком стали визнання в більшості країн двох 
видів об’єктів права власності – матеріаль-
них і нематеріальних, і відхід доктрини 
та практики від традиційного розуміння 
об’єктів права власності та концепції ре-
чових прав; різноманітні права майнового 
змісту, їх комерційне відчуження стають 
важливим фактором обороту, посуваючи 
на другий план обіг реальних об’єктів.
Отже, на сьогодні в науці визначилося 

два концептуальні підходи до поняття речі 
як об’єкта прав – вузького та широкого 
тлумачення. Перший вважався традицій-
ним для країн континентальної правової 
системи – речами визнавалися виключно 
тілесні явища. Такий підхід ґрунтувався 
на положенні §90 Німецького цивільного 
уложення, за яким в очах закону речами 
є лише матеріальні предмети. Цей посту-
лат було покладено в основу концепції 
оречевленої власності, що була сприйнята 
більшістю країн континентальної системи 
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права. У вітчизняній науці поняття речі 
звузилося в радянський період; ті предме-
ти, які вилучалися з обігу (земля, природні 
ресурси), не належали до категорії речей; 
головною ознакою вважалася споживча 
вартість речі; основним критерієм класи-
фікації слугувала приналежність речі до 
засобів виробництва чи предметів спожи-
вання, що визначало коло суб’єктів права 
власності на неї; приватноправова класи-
фікація речей розглядалася як другорядна. 
Це спричинило певні відставання в розроб-
ленні теорії речей у цивілістиці; тоді як у 
зарубіжній доктрині поняття «річ» уже 
виходило далеко за межі «тілесних» явищ, 
у вітчизняній цивільно-правовій доктрині 
та практиці утримувалися вузько направ-
лені погляди на річ.
Матеріалістична концепція речі дедалі 

частіше ставиться під сумнів, зокрема і в 
російській правовій науці, а також у прав-
ничих школах країн СНД. Одна зі спроб, 
пов’язана з пропозицією докорінно змі-
нити погляд на концепцію об’єктів права 
власності, висловлювалася ще в радянсь-
кий період. З такою ініціативою виступив 
Ю.Г. Басін, який виділив кілька груп пов-
новажень у змісті права власності; кожна 
з цих груп, на думку вченого, наділена 
особливостями повноважень, зміст яких 
залежить від характеру об’єкта права влас-
ності. Цей автор пропонував застосовувати 
термін «право власності» виключно у зна-
ченні родового поняття, в якості визнано-
го й охоронюваного законом абсолютного 
права суб’єкта здійснювати на свій розсуд 
та у своїх інтересах повне владарювання у 
відношенні безпосередньо належних йому 
об’єктів цивільного права без необхідності 
отримання будь-чиїх дозволів чи згод. Він 
виділив види права власності на підставі 
притаманних кожному з них об’єктів: пра-
во власності на речі («оречевлене» право 
власності); право власності на предметні 
символи майнових благ; право власності 
на оборотні активи; право інтелектуальної 
власності [4, с. 39].
Пропонована цим ученим концепція 

власності не знайшла загальної підтримки. 
У дискусії виступив О.С. Іоффе, вказуючи, 

що в межах загального поняття власності 
автор виділяє кілька видів – ті, які спира-
ються на матеріальну основу і які не мають 
такої, але в яких володілець права висту-
пає господарем; але особи, яким майно на-
лежить на праві оперативного управління 
чи повного господарського ві дання, є гос-
подарями, та не є власниками; за умови, 
якби господар був родовою ознакою всіх 
видів власності, то зазначена концепція 
могла б бути досягнутим рішенням про-
блеми, яка хвилює всіх цивілістів; однак, 
цього немає, а отже, немає ні загального 
визначення права власності в цілому, ні 
особливого характеру окремих видів, які 
автор підводить під це поняття [5, с. 58].
Інший підхід у наукових поглядах на 

речі (широке тлумачення) ґрунтується на 
поширенні правового режиму речей і на 
всі інші майнові об’єкти, насамперед, на 
майнові права. Для прихильників такого 
підходу проблема полягає в тому, як саме 
поширити на всі інші об’єкти правовий ре-
жим речей? Адже конкретних пропозицій, 
як саме це можливо зробити, практично 
жоден дослідник не висловлює. Це спри-
чинено, насамперед, відсутністю тривалої 
й усталеної практики використання таких 
об’єктів у цивільному обороті.
Як наслідок, стосовно майнових прав 

виникла ідея створити юридичну фікцію, 
яка проголошує їх річчю (ч. 2 ст. 190 ЦК 
України).
Опоненти пропозиції про поширення 

цивільно-правового режиму речей на всі 
майнові об’єкти апелюють до тих поло-
жень цивільного законодавства, які влас-
не й призначені для регулювання обігу та 
здійснення прав на «безтілесні» об’єкти 
(майнові права), наприклад, правил про 
цесію, переведення боргу, факторингу 
то  що. Казахський правник С. Скрябін за   -
уважує, що фахівці, які пропонують адап -
тувати правила щодо обороту речей до 
безтілесних об’єктів, не враховують спе-
цифіку останніх. Правила про речові до-
говори, які пов’язані з переданням речей 
і одночасно опосередковують перехід ре-
чових прав, вони намагаються перенести 
на випадки обігу зобов’язальних прав. 
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При цьому посилаються на відсилочні 
норми та положення про те, що предме-
том різних договорів визнаються майнові 
права [6]. На думку цього вченого, автори 
не беруть до уваги того факту, що конс-
трукція цих договорів первісно розрахова-
на саме на оборот речей у традиційному 
значенні та пов’язана з їх споживчими 
якостями як матеріальних предметів. На-
приклад, правила про кількість та якість 
товару – навряд чи найвідчайдушніший 
прихильник безтілесних речей, як ствер-
джує дослідник, наважиться поширити 
їх на зобов’язальні права та інші явища. 
Учений вважає, що головні зусилля слід 
спрямувати на створення нових механіз-
мів здійснення прав на безтілесні об’єкти, 
а не доведення необхідності поширити на 
них речово-правовий режим.
Як зазначає А.П. Сергєєв, юридичне 

поняття речей не співпадає з буденним 
уявленням про них. Із позиції діючого 
законодавства, речами визнаються не ли-
ше традиційні предмети побуту, засоби 
виробництва тощо, а й живі істоти (на-
приклад, тварини), складні матеріальні 
об’єкти (промислові будівлі, залізниця 
тощо), різноманітні підвладні людині ви-
ди енергії (теплова, електрична, атомна 
тощо), рідкі, газоподібні речовини (вода, 
газ у резервуарах, трубопроводі тощо [7, с. 
195]). Аналогічного погляду дотримують-
ся інші правники – як російські (В.П. Мо-
золін та інші), так і вітчизняні (В.М. Са-
мойленко, О.В. Дзера та ін.). Скажімо, 
професор О.В. Дзера під річчю розуміє 
«все, що об’єктивно існує та за допомогою 
чого можна задовольнити ту чи іншу пот-
ребу і з приводу чого виникають цивіль-
ні правовідносини». Однак, цей правник 
виключає майнові права з кола об’єктів 
права власності; інший підхід, на його 
думку, може призвести до юридичної по-
милки. Він зазначає, що «не можуть бути 
об’єктом права власності нереалізовані 
майнові права та невиконані договірні 
обов’язки (наприклад, несплачена вина-
города за продане майно), а відтак вони 
можуть бути об’єктом зобов’язальних чи 
інших прав; об’єктами права власності 

можуть бути лише ті об’єкти цивільних 
прав, які існують об’єктивно в тій чи ін-
шій матеріалізованій формі, доступній для 
реального володіння, користування та роз-
порядження» [8, с. 653].
Якщо ж звернутися до досліджень по-

няття «безтілесні речі», то в поглядах на 
нього також слід виділити кілька підходів. 
Прихильники першого (Д.І. Мейєр (вва-
жав «безтілесними речами» й чужі дії), 
Д.В. Мурзін, В.А. Порошков, Ю.І. Свядосц, 
Є.А. Суханов, Л.Г. Юлдашбаева та інші) 
тлумачать їх у вузькому значенні та відно-
сять до безтілесних речей виключно май-
нові права, які мають вартість і грошову 
оцінку; вважають їх «ідеальним», нема-
теріалізованим об’єктом; такі «безтілес-
ні речі» – права формалізовані в законі 
й називаються «речами». Такий погляд 
означає відступ від класичної концепції 
речових прав. Унаслідок певного консер-
ватизму та статичності права, відповідно 
до цивільно-правової доктрини стосов-
но «безтілесних речей» (майнових прав) 
діють певні умови обігу, що притаманні 
матеріальним об’єктам права власності, 
тобто тілесним речам.
Прибічники іншого підходу – розши-

реного тлумачення поняття «безтілесні 
речі» – (Ю.С. Гамбаров, К.Д. Кавелін, 
К.П. Побєдоносцев, К.І. Скловський) від-
носять до них такі блага, які лише формаль-
но віднесені до речей, тоді як насправді не 
є матеріальними предметами. У тому чис-
лі, деякі автори вважають безтілесними 
речами (майном) усі види об’єктів, які не 
мають зримих фізичних параметрів – усі 
види енергії, газоподібні речовини, інфор-
мація, цінні папери на електронних носіях 
(Ю.Г. Басін). На думку цих учених, прак-
тична доцільність диктує необхідність 
ви  рішення питання уніфікації правового 
режиму різнорідних об’єктів цивільних 
прав за допомогою відповідних технічних 
засобів.
Висловлюються й альтернативні підхо-

ди: пропонується замінити поняття «без-
тілесна річ» – терміном «ідеальна річ»; а в 
сукупності майна виділяти три групи: ма-
теріальні речі, інші майнові блага та май-
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нові права [9]. Думається, що ця пропози-
ція заслуговує на увагу насамперед тому, 
що об’єднати терміном «річ» усі види 
майнових благ, виключивши лише май-
нові права, неможливо через надзвичайну 
різноманітність природи таких благ. При-
таманні речам (матеріальним предметам) 
властивості зумовлюють певні правові 
механізми їх обороту – способів передан-
ня управненим особам тощо. Певні види 
майна, хоч і наділені певними фізичними 
характеристиками (енергія, газ тощо), але 
не мають традиційної для речей зовніш-
ньої форми. Це зумовлює необхідність в 
особливих механізмах їх відчуження, які 
відрізняються від механізмів регулювання 
обігу речей.
Варто зазначити, що деякі вітчизняні 

науковці, зокрема, Ю. Гладьо, пропону-
ють вести мову не про «безтілесні речі», 
а про «безтілесне майно», яке є ширшим 
за змістом, об’єднує в собі різні об’єкти 
цивільних прав (речі, майнові права тощо). 
Автор вважає, що майнове право не мож-
на ототожнювати з «безтілесною річчю», 
оскільки на противагу римському праву 
в ст. 177 ЦК України встановлено чіткий 
перелік об’єктів, де речі та майнові права 
є окремими об’єктами цивільних прав. До 
того ж, вважає правник, положення ч. 2 
ст. 190 ЦК України, у якій закріплено, що 
майнові права є неспоживною річчю, є не 
зовсім правильним, бо в ньому не розме-
жовуються поняття «річ», «майно», «май-
нове право», тоді як «майно» є ширшим і 
містить у собі як речі, так і майнові права 
[10, с. 106].
На нашу думку, згаданий правник не 

враховує того, що у ст. 190 ЦК України 
сформульовано юридичну фікцію, без 
якої неможливо забезпечити належний 
обіг майнових прав як об’єктів.
Інший, сучасний варіант вирішення цієї 

проблеми, на нашу думку, міг би ґрунту-
ватися не на категорії речі, а на категоріях 
об’єкта і майна, які закріплені в націо-
нальному законодавстві. У системі май-
нових об’єктів виділено речі, інше майно, 
майнові права – такий висновок випливає 
з положень ст. 177 ЦК України. Згадуван-

ня в цій нормі «речей» та «іншого майна» 
дає підстави для висновку, що інше майно 
– це ті речі, яким не притаманні всі тра-
диційні властивості предметів матеріаль-
ного світу. Можемо припускати, що це 
всі види енергії, газ і подібне. Отже, ви-
дається доцільним виділяти три види май-
нових об’єктів – тілесні (речі), безтілесні 
(квазіречі – газ, енергія, тощо) та ідеальні 
(майнові права). Позначати всі ці об’єкти 
категорією «річ» означало б позбавити 
сенсу категорію «майно», призначення 
якої − слугувати узагальненим поняттям 
до всіх майнових об’єктів цивільних пра-
вовідносин.
Цікаво, що закон прямо не вказує на 

«безтілесні речі», але в ч. 2 ст. 190 ЦК Ук-
раїни, як ми вже зазначили, проголошує: 
майнові права є неспоживною річчю. За-
кон не встановлює перелік об’єктів права 
власності, а в ст. 316 ЦК України вказує, 
що «правом власності є право особи на річ 
(майно)». Очевидно, що доцільність уточ-
нення в дужках у цій нормі існує винятково 
за умови, якщо термін «майно» вживати в 
широкому значенні – як сукупності речей 
і майнових прав. З цього можна зробити 
висновок, що, створивши правову фікцію 
«майнове право є річчю», закон припускає 
існування іншої правової фікції «майнове 
право є об’єктом права власності». Проте, 
такий висновок випливає з аналізу поло-
жень ст. 316 у контексті ч. 2 ст. 190; тоді 
як правова фікція повинна бути прямо за-
кріплена в законі. Загалом же слід зробити 
висновок, що законодавець, не застосову-
ючи конструкцію «безтілесні речі», перед-
бачає поширення на майнові права режи  -
му об’єктів права власності, тобто право-
вого режиму речей. Згаданий підхід кри-
тично оцінюється в науці. Так, О. Яворсь-
ка стверджує, що майнові права не мо  жуть 
ототожнюватися з річчю, тому вказані 
норми ЦК України є некоректними [11, 
с. 226].
Цікаво, що положення про визнан-

ня майнових прав речами не містилося 
у первісному варіанті ст. 190; відповідні 
зміни були внесені Законом України від 
15 грудня 2005 р. «Про внесення змін до 



111

 Цивільне право і цивільний процес

деяких законодавчих актів України» [12]. 
Як підкреслюється в Пояснювальній за-
писці до проекту цього закону, він спря-
мований на формування єдиного підходу в 
регулюванні правовідносин, пов’язаних із 
забезпеченням виконання зобов’язань, що 
складаються в системі іпотечного кредиту-
вання, розвитку іпотечних правовідносин. 
Зі змісту цього документа напрошуєть-
ся висновок, що законодавець передба-
чав поширення режиму права власності, 
зокрема, на майнові права щодо об’єктів 
незавершеного будівництва, що, на нашу 
думку, було б цілком логічним.
Âèñíîâêè
Підсумовуючи, зазначимо, що сучас-

ний закон проголошує майнові права річ-
чю, таким чином відновлюючи на законо-
давчому рівні поняття безтілесної речі (res 

incorporales). Ця норма втілює конструк-
тивну правову фікцію, яка необхідна для 
вирішення питань, пов’язаних із оборотом 
майнових прав як об’єктів (безтілесних 
речей, ідеальних об’єктів), оскільки існу-
ючі в цивільному законодавстві механізми 
орієнтовані на обіг речей, предметів ма-
теріального світу. Заперечення такої фікції 
унеможливлює розгляд майнових прав як 
об’єктів. З теоретичної точки зору майнові 
права слід віднести радше до «ідеальних», 
а не безтілесних майнових об’єктів.
Справжнє теоретичне та практичне 

значення цього законодавчого рішення 
можна з’ясувати на підставі аналізу особ-
ливостей правового регулювання обігу 
окремих видів «безтілесних речей» – май-
нових прав (права вимоги, права оренди), 
проблем їх відчуження, передання від од-
ного суб’єкта до іншого тощо.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Питання діяльності транспортної систе-

ми України є актуальними, особливо щодо 
її використання, адже географічне поло-
ження та проходження територією країни 
міжнародних транспортних коридорів да-
ють можливість перевезення транзитних 
вантажів і пасажирів, що позитивно вили-
ває на економіку та покращення добробу-
ту нашого населення, створення додатко-
вих робочих місць.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Визначення ролі та місця транспортної 

системи України в забезпеченні надан-
ня послуг у ході перевезення пасажирів і 
вантажів потребують вирішення низки пи-
тань, які вивчають зарубіжні та вітчизняні 
фахівці: Е.Ф. Демський, Є.В. Додін, В.А. 
Єгіазаров, В.Г. Єрмолаєв, А.В. Мілаше-
вич, С.В. Продайко, В.Й. Развадовський, 
О.В. Сіваков, М.Л. Шелухін, В.К. Шкару-
па та інші.
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У статті досліджено сучасний стан і можливості діяльності 
транспортної системи України, розглянуто нормативні акти, що 
регулюють цю діяльність.

В статье исследовано современное состояние и возможности 
деятельности транспортной системы Украины, рассмотрены 
нормативные акты, регулирующие эту деятельность.

The article investigates the current state, resources and potentialities 
of the transportation system functioning of Ukraine, it analyses the 
Regulation Acts that adjust and control this activity.

Ключові слова: транспортна система, транспорт загального 
користування, шляхи сполучення загального користування.

Сучасний стан і можливості діяльності 
транспортної системи України
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Вивчаючи низку питань, пов’язаних із 

діяльністю транспортної системи Украї-
ни, необхідно враховувати досвід зарубіж-
них держав, особливо сусідніх, поступово 
приводити нормативно-правові акти у від-
повідність до чинного законодавства цих 
країн, що покращить якість перевезення 
вантажів і пасажирів, створить відповідні 
умови діяльності транспорту.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − розкрити сучасний стан і 

можливості діяльності транспортної сис-
теми України, визначити позитивні мо-
менти, намітити вирішення проблемних 
питань.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Відповідно до Указу Президента Украї-

ни від 12 травня 2011 р. № 581/2011 «Про 
Положення про Міністерство інфраструк-
тури України» [1] створено єдину транс-
портну систему, у якій Міністерство ін-
фраструктури України є центральним ор    -
ганом державної виконавчої влади, діяль -
ність якого спрямовується та координуєть-
ся Кабінетом Міністрів України.
Постановою Верховної Ради України 

від 10 листопада 1994 р. № 232 введено в 
дію Закон України «Про транспорт» [2], 
згідно з яким єдину транспортну систему 
становить:

– транспорт загального користування 
(залізничний, морський, річковий, авто-
мобільний і авіаційний, а також міський 
електротранспорт, у тому числі метро-
політен);

– промисловий залізничний транс-
порт;

– відомчий транспорт;
– трубопровідний транспорт;
– шляхи сполучення загального корис-

тування.
Єдина транспортна система повинна 

відповідати вимогам громадського вироб-
ництва та національній безпеці, мати роз-
галужену інфраструктуру для надання 
всього комплексу транспортних послуг, 
у тому числі складання і технічної підго-

товки вантажів до транспортування, за-
безпечувати зовнішньоекономічні зв’язки 
України.
Залізничний транспорт є однією з най-

важливіших складових транспорту, що 
забезпечує життєдіяльність багатогалузе-
вої економіки держави. Протягом усього 
періоду проведення економічних перетво-
рень залізниці працюють стабільно, для 
більшості регіонів вони є практично єди-
ними транспортними комунікаціями.
Управління залізничним транспортом 

загального користування здійснюється 
Державною адміністрацією залізничного 
транспорту України (Укрзалізниця).
Перевезення вантажів і пасажирів 

здійснюють 6 залізниць, що підпорядко-
вані Укрзалізниці – Донецька, Львівська, 
Одеська, Південна, Південно-Західна та 
Придніпровська, у складі яких функціо-
нує 1492 залізничних станцій, 55 локомо-
тивних і 48 вагонних депо, 110 дистанцій 
шляху, 69 дистанцій сигналізації і зв’язку, 
44 дистанцій енергопостачання.
Парк тягового рухомого складу нара-

ховує 1547 електровозів, 2447 тепловозів, 
2994 вагони електропоїздів, 965 вагонів 
дизель-поїздів, у тому числі за строком 
експлуатації повністю замортизовано 
1047 (57%) електровозів, 531 (18%) теп-
ловоз, 584 (40%) секції електропоїздів, 
94 (46%) дизель-поїзди, що знаходяться 
в експлуатації та підлягають оновленню 
або списанню. Станом на 1998 р. експлу-
атувалося 2597 локомотивів, у тому чис-
лі електровозів – 1127, тепловозів – 1470, 
секцій електропоїздів – 1339, дизель-поїз-
дів – 250.
Парк пасажирських вагонів становить 

9025 вагонів, із них 1126, тобто 12,5%, 
потребують заміни. Для збереження пот-
рібного парку пасажирських вагонів слід 
щорічно його поповнювати сучасними ва-
гонами в кількості не менше 745 одиниць. 
Із урахуванням цих обставин прийнято 
постанову Кабінету Міністрів України від 
11 листопада 1994 р. № 703 «Про органі-
зацію виробництва пасажирських вагонів» 
[3], затверджено програму освоєння віт-
чизняного пасажирського вагонобуду-
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вання. Парк вантажних вагонів залізниць 
становить 170120 вагонів, із них 12465 
(13,6%) підлягають заміні. Залізниці вико-
нують усі обов’язки з відправлення ванта-
жів і мають значний потенціал збільшення 
обсягів перевезень. Загальна протяжність 
залізничної мережі України становить 22,5 
тис. км, із них електрифіковано – 39,5%, 
що у 5 разів більше порівняно з 1980 р., 
обладнано автоматичним регулюванням 
руху поїздів – 60%, електричною цент-
ралізацією стрілок і сигналів – 70,2%.
Питома вага перевезень залізничним 

транспортом у вантажообігу всіх видів 
транспорту України (крім трубопровід-
ного) становить 85%, а пасажирообіг − 
63,7% [4]. Залізниці повністю забезпечу-
ють перевезення вантажів у морські та 
річкові порти: Іллічівський, Ізмаїльський, 
Одеський, Південний, Маріупольський, 
Миколаївський, Херсонський, Білгород-
Дністровський, Черкаський − і оснащені 
необхідним обладнанням, устаткуванням, 
крановим господарством, складськими 
приміщеннями, обчислювальною техні-
кою та сучасним зв’язком.
Географічне положення України обумо-

влює її значення для Європейської транс-
портної системи у вирішенні проблем 
забезпечення оптимальних шляхів транс-
портування вантажів і пасажирів, скоро-
чення строків перевезень, зниження вар-
тості продукції. Найкоротші шляхи з Єв-
ропи в Закавказзя, Центральну Азію, Іран, 
Афганістан, у порти Чорного моря, країни 
Близького Сходу проходять територією 
України. На західних кордонах залізниці 
мають прикордонні переходи на дев’яти 
станціях. Із дев’яти пріоритетних міжна-
родних транспортних коридорів (МТК), 
визначених другою Пан’європейською 
конференцією, три проходять територією 
України. Укрзалізниця постійно вивчає 
можливості покращення перевезення ван-
тажів і пасажирів, пропозиції відносно 
організації коридору Європа − Азія, що 
скоротить відстань пробігу вантажів із Єв-
ропи на 700-1300 км порівняно з діючим. 
Значний ефект може бути досягнуто за 
умови організації паромного сполучення 

Україна − Грузія, із використанням існу-
ючого паромного комплексу в Іллічівсь-
ку та нового в Поті [5]. Ураховуючи на-
копичений досвід роботи міжнародного 
залізничного паромного сполучення між 
портами Іллічівська та Варни, що діє по-
над 20 років, можна зробити висновок, що 
ця транспортна артерія на сьогодні зали-
шається одним із головних напрямків, що 
з’єднують держави СНД із Болгарією та 
іншими Балканськими країнами. Навіть 
при тому, що в Україні знизилась еконо-
мічна активність та обсяг залізничних пе-
ревезень, перевезення територією України 
все ще перевищують відповідні показники 
практично всіх країн Європи.
В умовах відсутності фінансових і ма-

теріальних ресурсів Укрзалізницею прий-
нято стратегію їх концентрації на магіст-
ральних напрямках, що входять до складу 
міжнародних транспортних коридорів. За 
рахунок власних коштів відремонтова-
но всіма видами ремонту понад 1000 км 
колій. Продовжується електрифікація ді-
лянок, відновлюється та модернізується 
пасажирське господарство, переобладну-
ються вокзали, перони, посадочні плат-
форми та закінчуються роботи зі створен-
ня національної автоматичної системи уп-
равління пасажирськими перевезеннями 
«Експрес-УЗ». Укрзалізниця вивчає мож-
ливості прискорення та підвищення якості 
міжнародних транзитних перевезень за 
рахунок зміни технологій, очікується, що 
впровадження низки заходів забезпечить 
підвищення конкурентоздатності заліз-
ничного транспорту, збільшить обсяги 
перевезень із Європи до Азії, а також ва-
лютні надходження.
Приділяється значна увага розвиткові 

комбінованих залізнично-автомобільних 
перевезень. 
Важливим елементом у нинішніх умо-

вах є комерціалізація та реструктуризація 
залізниць, які проводяться відповідно до 
затвердженої концепції та програми.
У структурі Укрзалізниці функціонують 

також об’єднання та підприємства, безпо-
середньо підпорядковані та покликані ви-
конувати завдання якісного і своєчасного 
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забезпечення надійної роботи з переве-
зення пасажирів і вантажів, збереження 
життя, здоров’я пасажирів і матеріальних 
цінностей, підготовки кадрів.
Нові умови діяльності залізниць, зміни 

в економіці країни зумовлюють необхід-
ність постійної роботи зі створення нор-
мативних і законодавчих актів, внесення 
змін до законів України «Про транспорт», 
«Про залізничний транспорт», «Статуту 
залізниць України».
Зручним і комфортабельним видом 

електротранспорту є метрополітен. Його 
послугами користуються жителі трьох 
міст країни – Києва, Дніпропетровська та 
Харкова.
Найбільш потужний метрополітен на-

шої держави знаходиться в столиці. Він 
має три лінії з 50 комфортабельними стан-
ціями. Близько 60 км зі сходу на захід, із 
півночі на південь прямують підземні ек-
спреси, які щодоби перевозять майже 1,5 
млн. пасажирів. Найближчими роками 
колектив «Київметробуду» порадує киян 
новими станціями на Сирці, Виноградарі, 
Вітряних Горах, Ново-Біличах, Теремках, 
Троєщині та в напрямку аеропорту «Київ». 
Метро не зупиниться у своєму розвиткові, 
оскільки Київська міська державна ад-
міністрація постійно вишукує кошти для 
фінансування метробуду. Адже він несе 
цивілізацію, утверджує імідж Києва як 
сучасного європейського міста [6]. За роз-
порядженням Кабінету Міністрів України 
від 30 червня 1998 р. № 464-р метрополі-
тен було передано у власність громади 
Києва.
Основні техніко-економічні показни-

ки діяльності метрополітенів за 1998 р. у 
містах Харкові та Дніпропетровську такі: 
експлуатаційна довжина − майже 41 км, 
кількість ліній – чотири з 32 станціями, які 
мають 61 ескалатор, є три електродепо для 
рухомого складу, що мають інвентарний 
парк вагонів кількістю 347, максималь-
на швидкість руху поїздів − 80 км/год. У 
1998 р. перевезено платних пасажирів 147 
млн. осіб, що становить більше 400 тис. 
осіб на добу. 
Нині харків’ян та гостей міста обслуго-

вують 29 станцій метрополітену, експлу-
атаційна довжина його ліній становить 
37,6 км. Схема метрополітену складається 
з трьох самостійних ліній, які взаємно пе-
ретинаються: Холодногірсько-заводської 
– завдовжки 17,2 км, Салтівської – 10,4 км, 
Олексіївської – 10,0 км. Діють 3 переса-
дочних вузли [13].
Дніпропетровський метрополітен і досі 

складається лише з однієї лінії, – Цент-
рально-Заводської, на якій збудовано 
шість станцій. Початковим проектом пе-
редбачалося спорудження лінії завдовжки 
11,8 км із дев’ятьма станціями Наразі дов-
жина лінії метрополітену – 7,8 км [14].
У державі вживаються необхідні заходи 

для розвитку міського електротранспорту. 
Збільшується кількість і протяжність трам-
вайних і тролейбусних ліній. Оновлюється 
рухомий склад, у тому числі вітчизняного 
виробництва. Велика увага приділяється 
поліпшенню технічного стану рухомого 
складу, трамвайних колій, контактної ме-
режі, посиленню потужності ремонтно-ек-
сплуатаційної бази.
Автомобільний транспорт є однією з 

важливих галузей народного господарс-
тва, забезпечуючи разом з іншими вида-
ми транспорту надійне функціонування 
виробництва і перевезення товарів про-
мисловості та сільського господарства, 
населення, потреби капітального будів-
ництва. Правові та соціальні основи до-
рожнього руху з метою захисту життя та 
здоров’я громадян, створення безпеки і 
комфортних умов для учасників руху та 
охорони довкілля визначено в ст. 1 Закону 
України «Про дорожній рух», затвердже-
ного постановою Верховної Ради України 
від 30 червня 1993 р. [7], що регулює сус-
пільні відносини у сфері дорожнього руху 
та його безпеку, визначає права, обов’язки 
та відповідальність суб’єктів-учасників 
дорожнього руху, міністерств, інших цен-
тральних органів державної, виконавчої 
влади, об’єднань, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності 
та господарювання.
За останні роки цей вид транспорту 

набув значного розвитку та є важливою 
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ланкою єдиної транспортної системи. 
Ско ординованою є робота автомобілістів 
і залізничників, працівників річкового та 
морського транспорту, збільшились обся-
ги перевезення вантажів і пасажирів не 
тільки в державі, а й за її межами. На сьо-
годні підприємства, організації та устано-
ви, а також громадяни мають більше 10 
млн. автотранспортних засобів.
Велике господарство потребує постій-

ної уваги, упровадження нових техно ло-
гій, застосування прогресивних методів у 
будівництві, ремонті доріг, збільшення їх 
кількості та якості.
Усе це покликані виконувати та контро-

лювати Державне агентство автомобіль-
них доріг України, яке прийшло на зміну 
Державній службі автомобільних доріг 
України відповідно до Указу Президента 
України від 6 квітня 2011 року [15]. 
Згідно з постановою Верховної Ради 

України від 19 травня 2011 р. прийнято 
Повітряний кодекс України [9], у ст. 2 яко-
го визначено, що Україні належить повний 
і виключний суверенітет над її повітряним 
простором, який є частиною території дер-
жави.
Повітряним простором України є час-

тина повітряної сфери, розміщеної над 
сушею та водною територією, у тому чис-
лі над її територіальними водами (тери-
торіальним морем).
Державне регулювання діяльності ци-

вільної авіації країни визначено пункті 3 
статті 4 Повітряного кодексу, у якому за-
значено, що президент і Кабінет Міністрів 
України забезпечують реалізацію держав-
ної політики розвитку авіації держави від-
повідно до її конституції та законів.
За рішенням Міністерства інфраструк-

тури України можливі об’єднання зусиль 
і проведення робіт за визначеними напря-
мами з органами інших держав.
Безпосереднє керівництво підрозділами 

авіаційного транспорту здійснює Держав-
на авіаційна служба України [8].
Водні ресурси України є обмеженими та 

вразливими природними об’єктами. Згід-
но зі ст. 3 Водного кодексу України, за-
твердженого постановою Верховної Ради 

України від 6 червня 1995 р. № 214/95-ВР, 
до водного фонду відносяться:

– озера, річки, водосховища, ставки, ка-
нали та інші водні об’єкти;

– підземні води та джерела;
– внутрішні морські води та територі-

альне море [10]. 
Водний транспорт об’єднує велику кіль-

кість організацій і підприємств. Керів-
ництво ними здійснює Державна служба 
морського та річкового транспорту Ук-
раїни, яка прийшла на зміну Державній 
службі морського та річкового транспорту 
України відповідно до Указу Президента 
України від 6 квітня 2011 року [15].
Річковий транспорт працює в тісній 

взаємодії з залізничним, автомобільним і 
морським. Річкою Дніпро перевозять мі-
нерально-будівельні матеріали, вугілля, 
сировину та продукти металургії, сільсь-
кого господарства. 
Морський транспорт має важливе зна-

чення в обслуговуванні народного госпо-
дарства. Морськими шляхами постійно 
курсують судна, що відправляються з пор-
тів: Бердянський, Маріупольський, Кер-
ченський, Одеський, Іллічівський, Мико-
лаївський, Херсонський, Білгород-Дніст-
ровський, Феодосійський, Ізмаїльський, 
Ренійський, Жовтневий, Євпаторійський, 
Севастопольський, Запорізький.
Торговельні зв’язки нашої держави є 

дуже широкими. Згідно зі ст. 1 Кодексу 
торговельного мореплавства України [11], 
торговельне мореплавання − це діяльність 
із використанням суден для перевезення 
вантажів, пасажирів, багажу, рибних та 
інших морських промислів, розвідки та 
видобування корисних копалин, виконан-
ня буксирних, криголамних і рятувальних 
операцій, прокладання кабелю, а також 
для інших господарських, наукових і куль-
турних цілей. Підтримуються торговельні 
зв’язки з усіма портами Середземного, 
Чорного, Червоного морів. Східної Афри-
ки, Персидської затоки, Північної Європи, 
Південно-Східної Азії, Північної та Ла-
тинської Америки, Далекого та Близького 
Сходу, Індійського океану, Придунайсь-
ких держав.
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Усі порти мають сучасне обладнання, 
що дає змогу своєчасно приймати, збері-
гати та відправляти вантажі.
Систему трубопровідного транспор-

ту України згідно зі ст. 2 Закону України 
«Про трубопровідний транспорт» [12] ста-
новлять:

– магістральний трубопровідний транс-
порт;

– промисловий трубопровідний транс-
порт.
Стаття 1 розкриває значення термінів:
– магістральний трубопровід – техноло-

гічний комплекс, який функціонує як єди-
на система, до якого входять окремий тру-
бопровід зі всіма об’єктами і спорудами, 
пов’язаними з ним єдиним технологічним 
процесом, або декілька трубопроводів, які 
виконують транзитні, міждержавні, між-
регіональні поставки продуктів транспор-
тування споживачам, або інші трубопро-
води, спроектовані та побудовані згідно з 
державними будівельними вимогами від-
носно магістральних трубопроводів;

– промислові трубопроводи – всі інші 
немагістральні трубопроводи в межах ви-
робництв, а також нафтобазові, внутріш-
ньопромислові нафто-, газо- та продук-
топроводи, міські газопроводи, водопро-
відні, теплопровідні, каналізаційні мережі, 
розподільчі трубопроводи водопостачан-
ня, меліоративні системи.
Трубопровідний транспорт використо-

вується для транспортування хімічних 
продуктів, води, вуглеводнів та інших 
продуктів і речовин із місць знаходження, 
промислів, виготовлення або збереження 
до місця їх переробки чи користування, 
перевантаження та подальшого транспор-
тування. Цей вид транспорту відіграє важ-

ливу роль в економіці держави, завдяки 
йому є можливість у підприємств, закладів 
та організацій використовувати прийом, 
збереження, перевантаження і транспор-
тування трубопроводами, а також тран-
зиту на договірній основі з урахуванням 
економічної ефективності та пропускної 
можливості магістральних трубопроводів. 
Особливе значення надається зовнішньое-
кономічній діяльності, завдяки чому отри-
муються необхідні кошти для проведення 
ремонтних робіт, запровадження новітніх 
технологій. Трубопроводи пролягають 
майже всією територією держави та до-
правляють продукти за її межі. Вони пот-
ребують переобладнання та капітального 
ремонту. Ураховуючи те, що на сьогодні 
будуються трубопроводи в обхід нашої 
країни, слід терміново вживати відповід-
них заходів.
Âèñíîâêè
Розглядаючи сучасний етап і можли-

вості діяльності транспортної системи Ук-
раїни, необхідно: 

1. Ретельно вивчити можливості участі 
України в міжнародних транспортних ко-
ридорах.

2. У подальшому використовувати об’єк -
ти, побудовані для проведення Євро-2012.

3. Активізувати будівництво власних 
літаків, потягів, автомобілів, відновити 
будівництво водного транспорту.

4. Вжити невідкладних заходів щодо 
функціонування трубопровідного транс-
порту як транзитного.

5. Підготувати та прийняти нормативні 
акти відносно їх адаптації до діючого за-
конодавства зарубіжних країн, особливо 
Європейського Союзу.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Усвідомлюючи інтенсивність міграцій-

них процесів в Україні, необхідним уба-
чається створення преференційного режи-
му для потенційних біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту шляхом 
внесення відповідних змін і доповнень 
до актів міжнародного та національно-
го законодавства з метою подальшого 
вдосконалення інституційного законо-
давства. Необхідним є також розширення 
співробітництва задля спільної боротьби з 
незаконною імміграцією та розв’язанням 
проблем біженців на багатосторонньому 
рівні серед держав СНД.
На сьогодні існує практика безпідстав  -

ної відмови у визнанні іноземця або апат-
рида біженцем або особою, яка потребує 
надання притулку, а також практика, по в’я-
зана зі скасуванням рішення про визнання 
особи біженцем або особою, що потребує 
надання притулку. Така ситуація зумов-
лена нівелюванням положень міжнарод-
но-правових стандартів у вказаній сфері 

регулювання в актах національного зако-
нодавства та наявності значної кількості 
прогалин у нормах чинного як міжнарод-
ного, так і національного законодав ства, 
що спрямовані на недопущення іно земців 
і апатридів до системи надання ста тусу бі-
женця або особи, яка потребує додатково-
го захисту в Україні, унаслідок чо го вони 
змушені шукати захисту в іншій країні.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Порушене питання є предметом уваги 

багатьох відомих учених. Нині зазначені 
у статті проблеми знайшли своє частко-
ве втілення в роботах В.Б. Авер’янова, 
О.М. Бандурки, М.О. Баймуратова, А.С. 
Васильєва, М.В. Вітрука, Л.Д. Воєводіна, 
В.К. Гіжевського, Л.М. Галенської, І.П. 
Голосніченка, Є.В. Додіна, О.Є. Єжової, 
Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, В.І. Кисі-
ля, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, А.Т. Ком-
зюка, В.О. Котюка, С.Ю. Кашкіна, П.А. 
Калініченка, С.О. Мосьондза, С.С. Саїва 
та інших дослідників.
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Кожна держава зобов’язана створити сприятливі умови для 
міграційних відносин. На сьогодні відсутні ефективні механізми 
регулювання міграційних відносин на національному та регіо-
нальному рівнях, але надані автором статті пропозиції спрямо-
вані на подолання проблемних питань, які виникають в сфері ре-
гулювання міграційних відносин та сприятимуть вдосконаленню 
законодавчої бази.

Каждое государство обязано создать необходимые условия 
для миграционных правоотношений. На сегодняшний день от-
сутствуют эффективные механизмы регулирования миграцион-
ных правоотношений на национальном и региональном уровне. 
Для преодоления данных проблем автор статьи предлагает кон-
кретные пути усовершенствования законодательной базу регу-
лирования миграционных правоотношений.

Every state has to create the additional facilities for migratory re-
lationships. For today absence the effective machinery for governing 
(regulating) migratory relationships on national and international 
levels. To resolve these problems the author of this article offer im-
proving our legislation base which is governed the migratory rela-
tionships.

Ключові слова: міграційна політика, імміграція, міграційні 
процеси, особа, яка потребує надання притулку, статус біжен-
ця, надання притулку.

Деякі аспекти міжнародно-правового 
регулювання міграційних відносин
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Незважаючи на проаналізовані здобут-

ки в досліджуваній проблематиці та нау-
ковій літературі, зокрема, у вітчизняних та 
іноземних правників бракує як системних 
досліджень, так і конкретних пропозицій 
щодо покращення міжнародно-правового 
регулювання міграційних відносин.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення та дослід-

ження європейсько-правового досвіду ре-
гулювання міграційних процесів у межах 
країн-членів ЄС, правовий аналіз терміну 
«особа, яка потребує надання притулку» 
та визначення пропозицій щодо покра-
щення міжнародно-правового регулюван-
ня міграційних відносин.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Розглядаючи європейський досвід регу-

лювання міграційних процесів у межах 
країн-членів ЄС, необхідно звернути ува-
гу на наявність дієвої законодавчої бази 
(ідеться про законодавство вищого рівня 
для країн-членів ЄС), реалізація якої є 
достатньо ефективною та сприятливою 
для іноземців та осіб без громадянства, 
які прибувають із третіх країн. Так, поло-
ження Маастрихтської угоди 1992 року 
знаходять своє практичне застосування 
в регулюванні міграційних процесів на-
селення та не мають декларативного ха-
рактеру, вони спрямовані на розширення 
співробітництва між державами-членами 
Європейського Союзу в галузі імміграції 
та безпеки [5, с. 265].
Країни-члени ЄС розглядають іммігра-

цію як важливий елемент європейських 
відносин з іммігрантами третіх країн, їх 
політика в галузі регулювання міграційних 
процесів спрямована на сприяння інтегра-
ції іноземців, які постійно проживають на 
території Європейського Союзу з місце-
вим населенням, включаючи можливість 
набуття ними громадянства. При цьому, 
країни-члени ЄС неухильно додержують-
ся положень міжнародних договорів, що 
містять спеціальні норми захисту прав 
біженців, зокрема, Женевської конвенції 

про захист цивільного населення під час 
війни 1949 року, Європейської конвенції 
про видачу правопорушників 1957 року, 
Конвенції про незастосування терміну 
давнини до військових злочинів і злочинів 
проти людства 1968 року, Шенгенської 
угоди 1985 року, Шенгенської конвенції 
1990 року. Відповідно до положень Шен-
генської угоди 1985 року передбачено від-
сутність міграційного контролю на тери-
торіях країн-членів, це передбачає єдність 
між Шенгенськими країнами, а також єд-
ність дій щодо попередження незаконної 
імміграції [4]. Вказана угода передбачає 
можливість введення прикордонного кон-
тролю в межах Шенгенської території в 
разі існування реальної загрози національ-
ній безпеці країнам-членам угоди, а також 
наявність єдиної візової політики. Шен-
генські візи видаються будь-якою держа-
вою, що є членом указаної угоди, особам, 
які не мають громадянства Європейського 
Союзу, з метою безперешкодного пересу-
вання в межах території Шенгенської зони. 
Членами цієї угоди визначено єдині пра-
вила прикордонного контролю на зовніш-
ніх кордонах. Створено єдину автоматизо-
вану систему – «Шенгенська інформацій-
на система». Держави-члени зобов’язані 
реєструвати в Шенгенській інформаційній 
системі імена іноземців, перебування яких 
на території цих країн є небажаним. За до-
помогою ШІС здійснюються консультації 
з будь-якого прикордонного пункту. У ме-
жах угоди впроваджено досить потужне 
поліцейське співробітництво, що включає 
в себе обмін інформацією та право пере-
слідування на території іншої держави-
члена.
Вищезазначені позитивні досягнення 

країн-членів ЄС є прикладом необхід-
ності створення єдиного в межах СНД 
прикордонного контролю за зовнішніми 
кордонами з метою спільної боротьби з 
незаконною імміграцією, при цьому за-
лишаючи право свободи кожної держави 
у вирішенні питання про інтеграцію іно-
земних громадян, яких вона може прийня-
ти. Після розпаду СРСР на пострадянсь-
кому просторі налічуються сотні тисяч 
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біженців, які стали жертвами етнічних і 
релігійних конфліктів у Нагірному Кара-
басі, Придністров’ї, Таджикистані, Чечні, 
Абхазії. На превеликий жаль, співробіт-
ництво в межах структур Співдружності 
здійснюється вкрай незадовільно, незва-
жаючи на те, що з цього питання в межах 
СНД було підписано Угоду про допомогу 
біженцям і вимушеним переселенцям, але 
Україна в ній участі не бере [5, с. 236].
З огляду на вищезазначені факти, не-

обхідним убачається розширення спів-
робітництва задля спільної боротьби з 
незаконною імміграцією та розв’язанням 
проблем біженців на багатосторонньому 
рівні серед держав СНД шляхом укладен-
ня такого правового документа, як «Уго-
да про створення єдиного прикордонного 
контролю та активізація спільних зусиль з 
метою захисту прав біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту» (далі – Угода). Зазначене спів-
робітництво повинно бути дієвим та не 
мати декларативного характеру. Вказана 
Угода повинна складатися з V розділів, 
зокрема: Розділ І – Визначення основних 
термінів; Розділ ІІ – Упровадження єдино-
го прикордонного контролю. Глава 1 – По-
рядок перетинання внутрішніх і зовнішніх 
кордонів. Глава 2 – Порядок здійснення 
візового контролю; Розділ ІІІ – Упровад-
ження єдиної інформаційної системи в ме-
жах СНД; Розділ IV – Засади захисту прав 
біженців та осіб, які потребують додат-
кового або тимчасового захисту. Глава 1 
– Порядок надання необхідної інформації 
та документів на запити біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасо-
вого захисту. Глава 2 – Гарантії правового 
та соціального захисту біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимча-
сового захисту. Глава 3 – Створення Спе-
ціального фонду допомоги біженцям та 
особам, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту в межах СНД. Глава 
4. – Відповідальність сторін за порушення 
положень цієї Угоди; Розділ V – Заключні 
положення. Ця Угода обов’язково повин-
на визначати порядок перебування інозем-
ців та осіб без громадянства на території 

однієї з держав-учасниць з урахуванням 
таких положень:

• порядок перебування іноземців та 
осіб без громадянства повинен характе-
ризувати держави СНД як надійні перед-
бачувані країни, що вирізняються демок-
ратичністю та повагою до прав, свобод і 
законних інтересів людей;

• визнання державами СНД того, що 
від закріплення порядку перебування іно-
земців та осіб без громадянства, які пере-
бувають на території однієї з країн-учас-
ниць Угоди, залежить закріплення анало-
гічного положення щодо громадян однієї 
з країн-учасниць Угоди, які перебувають 
за кордоном, зокрема, відповідно до при-
нципу взаємності;

• визнання країнами-учасницями Уго-
ди необхідності розроблення дієвих пра-
вових заходів внутрішньодержавного ха-
 рактеру, спрямованих на покращення пра-
вового становища іноземців та осіб без 
громадянства, у тому числі потенційних 
бі женців, які потерпають від свавілля з 
боку відповідних органів державної влади 
під час перебування на території однієї з 
країн-учасниць Угоди з метою постійно-
го проживання на території цієї держави, 
тимчасового перебування на цій території 
та які проїжджають через територію однієї 
з країн-учасниць Угоди транзитом.
На сьогодні існує низка міжнародно-

правових документів, що стосуються за-
хисту прав біженців, до них належать: 
універсальні міжнародні угоди, що регу-
люють правовий стан біженців і захист 
їхніх прав (Конвенція про статус біжен-
ців 1951 року, Протокол, що стосуєть-
ся статусу біженців 1967 року, Статут 
Управління Верховного комісара ООН у 
справах біженців 1950 року, Конституція 
Міжнародної організації по міграції 1989 
року); регіональні міжнародні договори та 
конвенції, що регулюють правовий захист 
біженців у певному регіоні (Конвенція, 
що регулює конкретні аспекти проблем 
біженців у Африці 1969 року, ІV Ломей-
ська конвенція 1989 року, Угода про до-
помогу біженцям і вимушеним переселен-
цям 1993 року, Картахенська декларація 
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про біженців 1984 року тощо); міжнарод-
ні договори, що регулюють визначений 
комплекс питань захисту прав біженців 
(Гаазька угода про моряків-біженців 1957 
року, Угода про скасування віз для біжен-
ців 1959 року, Європейська угода про пе-
редачу відповідальності за біженців 1980 
року, Дублінська конвенція, що визначає 
державу, відповідальну за розгляд заяв 
про надання притулку, поданих в одній 
із держав-членів Європейських співробіт-
ництв 1990 року тощо); міжнародні дого-
вори, дії яких було поширено на біженців 
(Всесвітня конвенція про авторське право 
1952 року, Конвенція МОП про рівно-
правність громадян країни та іноземців і 
осіб без громадянства в галузі соціального 
забезпечення 1962 року тощо); міжнарод-
ні угоди, що містять спеціальні норми за-
хисту прав біженців (Женевська конвенція 
про захист цивільного населення під час 
війни 1949 року, Європейська конвенція 
про видачу правопорушників 1957 року, 
Конвенція про незастосування терміну 
давнини до військових злочинів і злочинів 
проти людства 1968 року, Шенгенська 
угода 1985 року, Шенгенська конвенція 
1990 року та інші); міжнародні договори 
загального характеру, що стосуються бі-
женців (Загальна декларація прав люди-
ни 1948 року, Конвенція про оголошення 
безвісно відсутніх мертвими 1950 року, 
Конвенція ООН про морське право 1982 
року, Конвенція про пошук і рятування на 
морі 1979 року, Пакт про громадянські і 
політичні права 1966 року, Пакт про еко-
номічні, соціальні і культурні права 1966 
тощо); угоди та декларації про притулок 
(Декларація ООН про територіальний 
притулок 1967 року, Гаванська конвен-
ція про притулок 1928 року, Каракаська 
конвенція про територіальний притулок 
1954 року та інші); міжнародні договори, 
що регулюють правовий стан апатридів 
(Конвенція про статус апатридів 1951 
року, Конвенція про скорочення без гро-
мадянства 1961 року); двосторонні угоди, 
що регулюють правовий статус біженців 
(Угода між Австрією й Угорщиною про 
видачу злочинців 1976 року, Угода між 

Південною Африкою і Мозамбіком про 
ненапад і добросусідство 1984 року, Угода 
між Афганістаном і Пакистаном про доб-
ровільне повернення біженців 1988 року 
тощо). Наявність такої великої кількості 
міжнародно-правових актів ускладнює 
механізм реалізації законних прав та інте-
ресів біженців, зокрема, щодо визначення 
правового та соціального становища бі-
женців, надання їм ефективної правової 
допомоги. Ускладнення полягають також 
у наявності диференційованих визначень 
терміну «біженець». З огляду на це, необ-
хідним вбачається прийняття та застосу-
вання однакової універсальної міжнарод-
ної угоди, яка б ефективніше сприяла ре-
алізації законних прав і свобод біженців, 
або визнання одного з вищезазначених 
міжнародно-правових актів універсаль-
ним і таким, що підлягає обов’язковому 
застосуванню при визначені суб’єктивних 
та об’єктивних критеріїв визнання особи 
біженцем. На думку автора цієї статті, за-
слуговує універсального визнання та за-
стосування Конвенція про статус біженців 
1951 року, яка є єдиним міжнародно-пра-
вовим актом, що закріплює концептуально 
правильне визначення статусу біженця та 
дає можливість цій категорії осіб одержу-
вати гідний соціальний і правовий захист.
Особливу увагу необхідно звернути на 

традиційний інститут міжнародного права 
– надання притулку. Необхідність дослід-
ження цього інституту пов’язана з невиз-
наченістю у практичній діяльності упов-
новаженими владними структурами тер-
мінів «біженець» та «особа, яка потребує 
надання притулку». Останній паралельно 
використовується з терміном «біженець», 
у законодавстві деяких Європейських де-
ржав, зокрема, у Конституції Франції 1793 
року зазначалося, що країна надає «приту-
лок іноземцям, вигнаним зі своєї батьків-
щини за справу свободи». Нерозрізнення 
цих термінів прослідковується також у ч. 
1 статті 28 Конституції Російської Феде-
рації, ч. 3 статті 10 Конституції Італії, п. 
1 статті 16-а Основного Закону ФРН, п. 4 
статті 13 Конституції Іспанії та ін. Право 
притулку регламентовано та гарантовано 
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низкою міжнародно-правових актів, до 
них належить Загальна декларація прав 
людини від 10 січня 1948 р., п. 1 ст. 14 виз-
начає, що «Кожна людина має право шу-
кати притулку від переслідування в інших 
країнах і користуватися цим притулком 
[2]. Це право не може бути використане 
в разі переслідування, дійсно заснованого 
на вчиненні неполітичного злочину, або 
діяння, що суперечить цілям і принципам 
Організації Об’єднаних Націй». Аналогіч-
ні приписи містяться в інших актах, у тому 
числі Декларації ООН «Про територіаль-
ний притулок» від 14 грудня 1967 р. [3], 
а також у Декларації про територіальний 
притулок, яку прийнято Радою Європи у 
1977 році . Більшість держав обмежують 
перелік причин та умов, за яких може бути 
надано притулок. Так, у ст. 63 Конститу-
ції РФ зазначено, що притулок надається 
іноземцям, які переслідуються за свою 
діяльність на користь свободи та позбав-
лені у своїй країні основних прав і свобод. 
Конституція ФРН з цього приводу наго-
лошує на політичних переслідуваннях, 
нелюдському або ганебному поводженні 
або покаранні. Спеціальний закон Іспанії 
встановлює умови, за яких громадяни ін-
ших держав і апатриди користуються в 
цій державі правом на притулок. Також, 
притулок надається не тільки з політичних 
мотивів, а й із будь-яких інших гуманних 
причин: расових, релігійних тощо, інколи 
цей термін у міжнародних правових актах 
окреслений як політичний притулок.
В Конституції України право притулку 

закріплене ч. 2 ст. 26 «Іноземцям і особам 
без громадянства може бути наданий при-
тулок у порядку, встановленому законом» 
[1]. Конституція України не містить будь-
яких обмежень, пов’язаних із наданням 
притулку, але зрозуміло, що він не може 
бути наданий кримінальним злочинцям та 
особам, які переслідуються за фашистську 
та іншу діяльність подібного характеру, а 
також діяльність, пов’язану з людинонена-
висницькою пропагандою. У вищезазна-
чених міжнародних актах і законодавстві 
названих країн існують різні підходи до 
визначення поняття «особа, яка потребує 

надання притулку». Інший підхід до виз-
начення цього поняття прослідковується в 
Законі України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту». Так, закон використовує термін 
«особа, яка потребує додаткового захис-
ту», нею визнається «особа, яка не є бі-
женцем відповідно до Конвенції про ста-
тус біженців 1951 року і Протоколу щодо 
статусу біженців 1967 року, але потребує 
захисту, оскільки така особа змушена була 
прибути в Україну або залишитися в Ук-
раїні внаслідок загрози її життю, безпеці 
чи свободі в країні походження через по-
боювання застосування щодо неї смертної 
кари або виконання вироку про смертну 
кару чи тортур, нелюдського або такого, 
що принижує гідність, поводження чи по-
карання» [2]. Законодавець відмежовує на-
ціональне законодавство у сфері притулку 
від національного законодавства у сфері 
біженців, але чітко не визначає, що осо-
бою, яка потребує додаткового захисту, 
є особа, яка потребує надання притулку. 
Якщо припустити, що ці поняття є іден-
тичними, то виникає питання про звуже-
ний характер визначення терміну «особа, 
яка потребує надання притулку».
З метою усунення різних підходів до 

тлумачення терміну «особа, яка потребує 
надання притулку», пропонуємо таке виз-
начення: «особою, яка потребує надання 
притулку, є будь-яка особа, яка не виз-
нається біженцем відповідно до чинних 
міжнародно-правових документів, яка має 
цілком обґрунтовані побоювання стати 
жертвою переслідувань за ознакою раси, 
віросповідання, громадянства, належності 
до певної соціальної групи або політич-
них переконань та якій надається право 
в’їзду та право законного перебування на 
території України протягом необмежено-
го часу, в межах якого вона не може бути 
вислана та не підлягає видачі як своїй 
патримоніальній державі, так і будь-якій 
третій іноземній державі».
Подане автором цієї статті визначення 

терміну «особа, яка потребує надання при-
тулку» відповідає вимогам чинних міжна-
родно-правових актів із питань регламен-
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тації права притулку, зокрема, Загальній 
декларації прав людини 1989 року, Декла-
рації про територіальний притулок, при-
йнятій Радою Європи в 1997 році. Про-
понуємо вказане визначення внести до 
Закону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту» шляхом включення пункту 25 до 
ч. 1 ст. 1 Закону України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту», що сприятиме пра-
вильному визначенню правового статусу 
осіб, які потребують надання притулку.
Âèñíîâêè
З огляду на вищезазначене, автор вва-

жає за необхідне розширити співробітниц-
тво задля спільної боротьби з незаконною 

імміграцією та розв’язання проблем бі-
женців на багатосторонньому рівні серед 
держав СНД шляхом укладення такого 
правового документа, як «Угода про ство-
рення єдиного прикордонного контролю 
та активізація спільних зусиль з метою 
захисту прав біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового або тимчасового захис-
ту». Також, автором статті запропоновано 
визначення терміну «особа, яка потребує 
надання притулку», що відповідає вимо-
гам чинних міжнародно-правових актів 
з питань регламентації права притулку. 
Внесення запропонованих автором статті 
змін та доповнень до чинного законодав-
ства сприятиме ефективній реалізації та 
регламентації правового статусу осіб, які 
потребують надання притулку. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Єдність правозастосування є ключовим 

принципом правової держави. Як зазначає 
професор О. Мережко [1], заперечення 
принципу однакового застосування зако-
ну суперечить одному з центральних при-
нципів правової держави, згідно з яким у 
ліберальній державі суддя є лише безсто-
роннім слугою права, тобто він застосовує 
право об’єктивно, логічно, послідовно і в 
однаковий спосіб. Тобто, аналогічні спра-
ви з аналогічними фактичними обстави-
нами повинні вирішуватися аналогічним 
чином. Ситуація, коли навіть в ідентичних 
ситуаціях у процесі застосування тієї са-
мої норми права судді виносили різні рі-
шення, явно суперечить концепції верхо-
венства права [1].
Саме прецедент є тим інструментом, 

що якнайефективніше забезпечує єдність 

застосування права в судах. Так, росій-
ський учений, доктор права (Ессекський 
університет, Велика Британія), член ко-
місії з удосконалення правосуддя Асоціа-
ції юристів Росії О. Верещагін зазначає: 
«Обов’язок судів додержуватися преце-
дентів не встановлений в Англії та США 
жодним законом або конституцією – це 
лише звичай, який сприймається всіма як 
щось само собою зрозуміле: якщо суд од-
ного разу так вирішив, то зрозуміло, що і 
в іншій подібній справі він теж повинен 
так вирішити. Інше означало б, що право 
застосовується непередбачуваним чином і 
неоднаково стосовно різних осіб» [2].
Згідно зі ст. 24 Конституції України 

громадяни мають рівні конституційні пра-
ва і свободи та є рівними перед законом. 
Однак, виходячи з вимог основного зако-
ну компаративістики, відповідно до якого 
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У статті розглянуто тенденції впровадження судового пре-
цеденту в судочинство країн із яскраво вираженим пріоритетом 
статутного права. Доведено, що з метою забезпечення спра-
ведливості судочинства та єдності правозастосування впро-
вадження судового прецеденту є переважаючою тенденцією в 
таких країнах. Стверджується, що правова система України в 
цілому відкрита для запровадження судового прецеденту.

В статье рассмотрены тенденции внедрения судебного пре-
цедента в судопроизводство стран с ярко выраженным приори-
тетом статутного права. Доказано, что с целью обеспечения 
справедливости судопроизводства и единства правоприменения 
внедрение судебного прецедента является преобладающей тен-
денцией в таких странах. Утверждается, что правовая система 
Украины в целом открыта для введения судебного прецедента.

The article considers the trend of introducing legal precedent in 
proceedings of a pronounced priority of statutory law. It is shown that 
in order to ensure fairness and justice Unity enforcement of judicial 
precedent is a prevailing trend in these countries. It is alleged that the 
legal system of Ukraine in general open to the introduction of judicial 
precedent.

Ключові слова: англо-американська система права, романо-
германська система права, судовий прецедент, судова практи-
ка, єдність правозастосування.

Значення та перспективи впровадження 
судового прецеденту в судочинстві України 

в контексті забезпечення 
єдності правозастосування
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одні й ті ж правові проблеми однаково чи 
майже однаково вирішуються в усіх роз-
винених правових системах світу [3], про-
блема єдності правозастосування може 
вирішуватися тільки на основі судового 
прецеденту. Отже, для практичної реалі-
зації вимог ст. 24 конституції вирішення 
проблеми судового прецеденту є незапе-
речним.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Професор О. Верещагін зазначає: «Вво-

дити прецеденти не потрібно – йдеться 
лише про те, щоб дещо впорядкувати їх 
вживання. Крім того, добре було б просто 
привчити громадськість і суддів не бояти-
ся самого слова «прецедент» (в континен-
тальній Європі юристи-науковці не боять-
ся вже давно)» [2]. Така ситуація певним 
чином характеризує стан дослідження 
прецеденту в судовій практиці України. 
Так, у базі авторефератів Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
вдалося знайти 6 авторефератів дисерта-
цій (Кухнюк Д.В., Тополевський Р.Б., Гу-
раленко Н.А., Стецик Н.В., Шевчук С.В., 
Мазур М.В.), у назві та/або рефераті яких 
згадується слово «прецедент» щодо судо-
вої практики України [4-9]. 
Так, у роботі Д.В. Кухнюка «Судовий 

прецедент як джерело кримінально-про-
цесуального права України» [4] обґрун-
товано необхідність визнання судового 
прецеденту джерелом кримінального пра-
ва та запропоновано механізм його дії. 
Сформульовано пропозиції щодо вдоско-
налення кримінально-процесуального за-
конодавства України з метою закріплення 
за рішеннями Верховного Суду України 
(ВСУ) ознак судового прецеденту. Також 
Гураленко Н.А. у роботі «Судовий преце-
дент в системі джерел права: філософсько-
правовий аспект» [6] досліджує судовий 
прецедент як філософсько-правову кате-
горію, показує його значення в системі 
джерел вітчизняного права, обґрунтовує 
необхідність становлення та розвитку су-
дового прецеденту за умов реформування 
правової системи України з урахуванням 
інтеграційних процесів сучасності. У пра-
ці Стецика Н.В. «Технологія судової пра-

вотворчості: загальнотеоретична характе-
ристика» [7] обґрунтовано можливість 
запровадження прецедентної судової пра-
вотворчості в судочинство вищих судових 
органів в Україні. Дослідження Шевчука 
С.В. «Загальнотеоретичні проблеми нор-
мативності актів судової влади» [8] дово-
дить, що нині у країнах англосаксонської 
та романо-германської правових сімей 
стає помітнішою загальна тенденція щодо 
розуміння важливої ролі суду у формуван-
ні права під час здійснення правосуддя, 
що досягається в результаті визнання нор-
мативності актів судової влади (судовий 
прецедент, усталена судова практика, пра-
воположення, правова позиція).
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Разом із тим, виконані роботи ще не 

створили критичної маси думок щодо ро-
зуміння ролі та значення впровадження 
судового прецеденту в судочинстві Ук-
раїни та перспектив такого впроваджен-
ня в контексті забезпечення єдності пра-
возастосування в Україні, у тому числі в 
контексті світових правових традицій. 
Про це свідчать, зокрема, гострі дискусії 
серед представників юридичної громадсь-
кості [10]. Окремі аспекти цієї проблеми 
розглянуто автором у його роботах [11-13 
та ін.]. Як зазначає Б.В. Малишев, запро-
вадження прецедентного права в Україні 
повинно бути поступовим і багатовектор-
ним процесом, неодмінно пов’язаним із 
укріпленням незалежності судової влади, 
підвищенням професійних вимог до суд-
дів (особливо вищих судів), забезпеченням 
належного рівня правової культури насе-
лення. Важливим елементом цього проце-
су є аналіз, адаптування та використання 
досвіду, цінностей, традицій і принципів, 
які притаманні праву Англії – класичному 
виразникові ідеї судового прецеденту [14, 
с. 311] .
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз тенденцій упро-

вадження судового прецеденту в судо-
чинство країн із яскраво вираженим пріо-
ритетом статутного права; аналіз ролі су-
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дового прецеденту як чинника забезпечен-
ня справедливості судочинства та єдності 
правозастосування; аналіз місця судового 
прецеденту в сучасній правовій системі 
України.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У російському виданні [15] були опуб-

ліковані, за визначенням автора видан-
ня, «цікаві» характеристики таких систем 
права:

– англійська система: можна все, крім 
того, що не можна;

– німецька система: не можна нічого, 
крім того, що можна;

– російська система: не можна нічого, 
навіть того, що можна.
Оскільки в кожному жарті завжди є чи-

мала частка правди, то неважко помітити, 
що ці характеристики визначають у по-
рядку убування ступінь демократичності 
тієї чи іншої системи, при цьому як найде-
мократичніша характеризується англійсь-
ка (прецедентна) система права.
Уявлення про судовий прецедент (від 

лат. praecçdçns – попередній) як джерело 
права в правових системах, що відносять-
ся до сім’ї англо-американського права, 
є хрестоматійним. При аналізі переваг, 
властивих прецеденту як провідному дже-
релу права в цій правовій системі, наголо-
шується на динамізмі оновлення правових 
норм. Це обумовлено тим, що подальші 
рішення у прецедентних справах вносять 
окремі зміни в прецедент, що сформував-
ся раніше, модифікуючи та вдосконалюю-
чи правову норму [16].
Український дослідник англійського 

прецедентного права Б.В. Малишев ствер-
джує, що доктрина прецеденту забезпечує 
водночас і стабільність і динамічність пре-
цедентного права. Завдяки їй, прецедент-
на форма права здатна оперативно й адек-
ватно реагувати на всі зміни суспільного 
життя й у більшості випадків здійснювати 
ефективніше, ніж нормативно-правовий 
акт, регулювання конкретних відносин 
[14, с. 307].
Ще у 1903 р. Г.В. Демченко відносно 

судових рішень у прецедентній правовій 
системі вказував, що надзвичайно важ-

лива сторона судового рішення полягає 
в тому, що воно, будучи судовим преце-
дентом, здатне до певної міри впливати 
на подальше застосування норм права в 
судах і житті. Воно сприяє одноманітності 
судової практики, обмежує сваволю судів 
і зміцнює засади законності та принцип 
рівності всіх перед судом. Цією стороною 
судового рішення цікавляться здавна [17].
Зокрема, К. Цвайгерт і Х. Кетц вказу-

ють, що перевагою прецедентного права 
є більш «відкрите і чесне» обґрунтування 
судових рішень. Система прецедентного 
права робить прозорою та передбачува-
ною як судову систему, так і діяльність 
правоохоронних органів, оскільки жод-
ний орган чи посадова особа не зможуть 
в аналогічних обставинах відступити від 
правила, закріпленого в цьому рішенні. 
За таких обставин втрачає сенс чинити 
тиск на суд або будь-яку посадову особу, 
зменшується кількість скарг і знижується 
рівень корупції, оскільки ніхто не зможе 
діяти в аналогічній справі інакше, ніж у 
попередній [18].
Ураховуючи ці переваги прецедентної 

системи, постає питання її застосування в 
європейських країнах романо-германської 
системи права та пострадянських держа-
вах, зокрема Україні.
Нині побутує стійка думка, що в наших 

країнах застосування судового прецеденту 
неможливе. На думку доктора юридичних 
наук В. Усанова, така позиція має свої ко-
рені в радянській теорії права, яка вважа-
ла, що судовий прецедент у соціалістичній 
правовій системі не розглядається як дже-
рела права, оскільки зворотне підриває ав-
торитет законності [16]. Зокрема, І.Б. Но-
вицький зазначав: «У радянській державі 
не може бути місця для судового преце-
денту. Радянський суд є провідником та 
охоронцем законності, він повинен суворо 
стежити за тим, щоб загальні норми зако-
ну (і підзаконних актів) неухильно дотри-
мувалися всіма громадянами, посадовими 
особами, установами і перш за все – самим 
судом» [19, с. 125].
Разом з тим, в умовах курсу на побудову 

правової демократичної держави правові 
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системи пострадянських країн не можуть 
стояти осторонь загальносвітових і євро-
пейських тенденцій. Як зазначає В. Уса-
нов, судова практика визнаєìться джере-
лом права в країнах романо-германської 
правової сім’ї [16]. Учені К. Цвайгерт і 
X. Кетц, Р. Давид і К. Жоффре-Спінозі 
вва  жають, що нездатність законодавця 
вчасно встигати за мінливою дійсністю є 
рушійною силою для розвитку суддівсь-
кої нормотворчості [18; 20]. Це підтверд-
жується практикою використання судами 
прецеденту практично в усіх країнах кон-
тинентальної правової системи. Зокрема, 
Р. Давид і К. Жоффре-Спінозі вказують: 
«Місце, відведене серед джерел права су-
довими рішеннями, відрізняє романо-гер-
манські правові системи, з одного боку, 
від англійського загального права, а з ін-
шого – від соціалістичного права... Щоб 
судити про важливість судових рішень у 
виробленні права, слід і тут остерігатися 
готових формул, які, прагнучи підкреслю-
вати винятковість закону, відмовляються 
визнавати джерелом права судову практи-
ку. Ці формули дещо смішні, коли їх вжи-
вають в такій країні, як Франція чи ФРН, 
де судова практика у ряді сфер відіграє 
провідну роль у розвитку права і де до-
ктринальні твори часто є не чим іншим, як 
викладом судової практики» [21].
Отже, якщо будь-яке право на постра-

дянському просторі не є прецедентним, то 
це соціалістичне право. Якщо ж ми долає-
мо теоретичну спадщину соціалістичного 
права, то необхідно визнати судовий пре-
цедент.
У згаданій вище статті О. Верещагін 

чільне місце присвятив розвінчанню міфів 
про роль судового прецеденту в Росії та 
світі [2].
Міф перший і головний − Росія не є краї-

ною прецедентного права. Воно характер-
не лише для англосаксонських країн. Ця 
теза вкрай далека від дійсності, вона є на 
порядок складнішою. Роль законодавства в 
англосаксонських країнах колосальна і на-
вряд чи поступається ролі його в РФ і краї-
нах континентального права (Німеччина, 
Франція та ін.). Дотримання прецеденту в 

Англії й США необхідно для однакового 
застосування права стосовно різних осіб. 
Така ж ситуація і в Росії та практично в 
усіх континентальних країнах – з тією від-
мінністю, що там слово «прецедент» суди 
намагаються не вживати.
Міф другий − у Росії намагаються ввес-

ти прецедентне право. У дійсності воно 
й так існувало, існує та буде існувати – 
просто тому, що без нього неможливо 
обійтися. Прецеденти зародилися ще в 
судово-адміністративній практиці Мос-
ковської Русі та найактивнішим чином за-
стосовувалися в діяльності судів у Росій-
ській імперії. І навіть у СРСР не було за-
конодавчої заборони на їх використання. 
Тому вводити прецеденти не потрібно – 
ідеться лише про те, щоб дещо впорядку-
вати їх уживання.
Міф третій − можна обійтися без преце-

дентів. Насправді без судових прецедентів 
не обходилися навіть у СРСР. Так, адво-
кати постійно посилалися на опубліковані 
судові рішення, а судді реально їм сліду-
вали, навіть якщо не згадували їх у текс-
ті свого рішення. В іншому разі рішення 
було б скасоване як таке, що неправильно 
тлумачить закон.
Міф четвертий − слідування прецеден-

ту несумісне з незалежністю суддів і під-
порядкуванням їх тільки закону. Насправ-
ді суди застосовують не тільки закони, а й 
безліч підзаконних актів, і з цим ніхто не 
сперечається. Крім того, якщо прецедент 
суперечить закону, то суддя має право 
вмотивовано відмовитися застосовувати 
такий прецедент – так само, як це відбу-
вається у разі протиріччя між законом і 
підзаконним актом. Принцип верховенс-
тва закону слідування прецеденту анітро-
хи не порушується.
Міф п’ятий − судовий прецедент не-

сумісний із поділом влади. Прихильники 
цієї позиції повинні пояснити, чому таке 
питання не виникає там, де, безперечно, 
є як прецедент, так і поділ влади (Велика 
Британія, США, Канада і т. д.). А як бути 
з нормотворчістю виконавчої влади – пос-
тановами уряду, положеннями, інструк-
ціями та наказами? Як вони поєднуються з 
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догмою про те, ніби створення норм – пре-
рогатива лише однієї гілки влади [2]?
Більше того, згідно з ч. 9 ст. 8 Цивіль-

ного процесуального кодексу України, 
забороняється відмова в розгляді справи 
з мотивів відсутності, неповноти, нечіт-
кості, суперечливості законодавства, що 
регулює спірні відносини (аналогічні нор-
ми є і в інших кодексах). Отже, вирішую-
чи справи в таких умовах, суди вимушені 
заповнювати прогалини в законодавстві, 
тобто займатися правотворчістю.
Вище зазначалося, що всі держави, які 

вважають себе правовими, вирішують пи-
тання єдності правозастосування. Так, у 
ст. 95 Конституції Німеччини вказується, 
що для відправлення правосуддя у сфері 
загальної, адміністративної, фінансової, 
трудової та соціальної юстиції Федерація 
засновує як верховні судові палати фе-
деральну загальну палату, федеральний 
адміністративний суд, федеральну фінан-
сову палату, федеральний трудовий суд і 
федеральний соціальний суд... Для забез-
печення єдності судової практики пови-
нен бути утворений спільний сенат судів, 
зазначених у першому абзаці [22, с. 198-
199]. Таким чином, вимога єдності судової 
практики закріплена в Німеччині на конс-
титуційному рівні.
Суддя Верховного Суду України (далі – 

ВСУ) Б.М. Пошва відзначає [23], що саме 
в Німеччині одним із основних елементів 
гарантій надійності судової системи є су-
довий прецедент, зафіксований у Законі 
про судоустрій ФРН у редакції від 9 трав-
ня 1975 р. з наступними змінами. Про пре-
цедентний характер рішень Федерального 
Верховного суду ФРН свідчать положення 
§ 132 закону: «Якщо один склад судової 
колегії у кримінальних справах (Великого 
сенату з кримінальних справ) Федеральної 
судової палати у кримінальних справах 
під час розгляду справи вважає, що вона 
повинна бути вирішена інакше, ніж та, яка 
попередньо розглядалася всім складом 
Великого сенату з кримінальних справ або 
спільно об’єднаними великими сенатами з 
кримінальних і цивільних справ, то справа 
повинна розглядатися всім складом Вели-

кого сенату з кримінальних справ, спільно 
об’єднаними великими сенатами або усім 
складом Федеральної судової палати у 
кримінальних справах», і положення § 17 
і 17а закону про те, що «якщо суд визнав 
звернення до нього в межах судового по-
рядку розгляду справи допустимим, то всі 
інші суди зв’язані таким рішенням» [23].
Як зазначає С.В. Шевчук, у країнах ро-

мано-германського права офіційно судо-
вий прецедент не визнаєìться джерелом 
права, але практично він діє у вигляді 
концепції «усталеної судової практики» 
(jurisprudence constante), за якою «низка 
раніше прийнятих та узгоджених судових 
рішень розглядається як переконливий 
доказ правильного тлумачення правової 
норми» [8].
У Російській Федерації проблема впро-

вадження прецеденту є предметом го-
строї дискусії. Вважається, що офіційно 
про практичне впровадження прецеденту 
можна судити на підставі постанови Кон-
ституційного Суду (далі – КС) РФ від 21 
січня 2010 р. № 1-П [24]. У п. 3 цієї поста-
нови КС вирішив, що з метою забезпечен-
ня однакового застосування в практиці ар-
бітражних судів положень глави 37 АПК 
РФ федеральному законодавцеві належить 
– керуючись вимогами Конституції РФ і 
з урахуванням правових позицій КС РФ, 
виражених у цій постанові, – у шестимі-
сячний строк внести зміни та доповнення 
в арбітражне процесуальне законодавство, 
що закріплюють можливість перегляду за 
нововиявленими обставинами судового 
акта арбітражного суду, заснованого на 
правовій нормі, практика застосування 
якої після вступу цього судового акта в за-
конну силу визначена (змінена) постано-
вою Пленуму Вищого Арбітражного Суду 
(далі – ВАС) РФ або постановою Президії 
ВАС РФ, винесеним за результатами роз-
гляду іншої справи в порядку нагляду з 
урахуванням сформованої практики, у 
тому числі виходячи з правових позицій, 
сформульованих Пленумом ВАС РФ.
Таким чином, КС РФ визнав обов’яз-

ковим застосування норм, установлених 
постановою Пленуму ВАС РФ або поста-
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новою Президії ВАС РФ, тобто судовими 
органами. З цього приводу Голова ВАС 
РФ А. Іванов констатував, що російське 
правосуддя змінює свою природу, рухаю-
чись від романо-германської правової си-
стеми, коли суд, виносячи свій вердикт, 
орієнтується на той чи інший кодекс, – до 
прецедентного права, коли судді апелю-
ють до прецедентів, тобто рішень, які 
раніше винесли інші судді [24].
В Україні застосування рішень судів як 

джерела права реалізовано на законодав-
чому рівні. Так відповідно до ст. 17 Закону 
України (далі – ЗУ) «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» суди застосовують 
при розгляді справ Конвенцію та практику 
Європейського суду з прав людини (далі 
– ЄСПЛ) як джерело права. Таким чином, 
на законодавчому рівні встановлено, що 
в Україні необхідно застосовувати судові 
рішення як джерела права. Так, у Поста-
нові Вищого Господарського Суду Украї-
ни (далі – ВГСУ) від 10 липня 2012 р. у 
справі № 24/5005/11877/2011 зазначаєть-
ся, що згідно з точкою зору ВСУ, рішення 
ЄСПЛ, якими надаються тлумачення та 
практика застосування положень Конвен-
ції, є формою прецедентного права, що 
розширює нормативний обсяг Конвенції, 
встановлюючи нові загальнообов’язкові 
правила [25].
В Україні основи судового прецеденту 

виражені також через повноваження ВСУ 
та КС України. Так, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 38 
ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», ВСУ 
переглядає справи з підстав неоднакового 
застосування судами (судом) касаційної 
інстанції однієї й тієї ж норми матеріаль-
ного права у подібних правовідносинах. 
Таким чином, передбачається, що в анало-
гічних обставинах різні суди будуть засто-
совувати одну й ту ж норму права однако-
во. В іншому разі одне з рішень підлягає 
перегляду для приведення у відповідність 
одне одному. Порівняння двох судових рі-
шень з метою єдиного правозастосування, 
а також приведення практики судів ниж-
чих інстанцій до практики ВСУ, є по суті 
впровадженням прецеденту. Крім того, 

згідно зі ст. 94 ЗУ «Про Конституційний 
суд України», підставою для конституцій-
ного звернення щодо офіційного тлума-
чення Конституції України та законів Ук-
раїни є наявність неоднозначного застосу-
вання положень Конституції України або 
законів України судами України, іншими 
органами державної влади.
З цього приводу М.В. Мазур на основі 

аналізу й порівняння юридичних власти-
востей «класичних» судових прецедентів 
Англії, нормативно-правових актів і актів 
КС України обґрунтовує позицію про те, 
що останні є різновидом судових преце-
дентів, які можуть застосовуватися не 
тільки в межах конституційного провад-
ження, а й в інших формах судочинства 
[9]. За С.В. Шевчуком, тенденції визнання 
судового прецеденту складовою мотиву-
вальної частини акта судової влади почи-
нають складатися і в українській правовій 
системі саме в частині визнання за актами 
судової влади їх нормативної характерис-
тики за аналогією з прецедентним правом 
[8].
Необхідність застосування прецеденту 

в судовій практиці України в контексті 
вдосконалення судочинства спричинена 
таким факторами.

1. Необхідність забезпечити єдність 
правозастосування та рівність усіх грома-
дян перед законом, згідно зі ст. 24 Консти-
туції України.
Так, в Україні після вступу в силу у 

2011 р. Податкового кодексу виникли су-
перечки навколо того, чи можна включати 
до складу валових витрат збитки, отри-
мані до набрання кодексом чинності [13]. 
Працівники податкової служби, природно, 
були проти цього, тому що неврахування 
зазначених витрат забезпечує збільшен-
ня податків. У цьому зв’язку суди зайня-
ли суперечливу позицію: одні ставали на 
бік податкових органів, інші – платників 
податків. При цьому для великих підпри-
ємств ішлося про мільйони гривень. У та-
ких умовах, очевидно, не існує фактичної 
рівності перед законом платників подат-
ків, які отримали різні судові рішення.
Інший випадок аналогічної нерівності 
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автор досліджував у своїй роботі «Акту-
альні питання оскарження постанов про 
порушення кримінальної справи в світлі 
рішень Європейського суду з прав люди-
ни (на прикладі статті 212 Кримінального 
кодексу України» [11]. Встановлено, що в 
однакових умовах і за аналогічних обста-
вин одні суди визнавали законним пору-
шення кримінальних справ щодо платни-
ків податків за ухилення від сплати подат-
ків, а інші суди – ні. При цьому зазначені 
суперечності не усувалися навіть на рівні 
касаційної інстанції, оскільки судову прак-
тику з цього питання ніхто не узагальню-
вав. Природно, громадяни знаходилися в 
очевидно неоднакових умовах.

2. Застосування судового прецеденту, з 
одного боку, зменшує вірогідність судової 
помилки, оскільки складається набір типо-
вих судових рішень, а з іншого − істотно 
знижує роль хабарів та/або адміністратив-
ного тиску. Для обґрунтування цієї пози-
ції доцільно повернутися до досліджень 
К. Цвайгерта і Х. Кетца, які, як зазначено 
вище, доводили, що перевагою прецеден-
тного права є більш «відкрите і чесне» 
обґрунтування судових рішень [18].
Суддя ВСУ І.Б. Шицький вказує, що 

без однакового застосування законів всі-
ма суддями і судами не може бути права 
та законності, не може бути суду, не може 
бути правової держави. Єдине застосуван-
ня законів, верховенство права повинні 
стати не епізодами, а базовими принципа-
ми діяльності судової системи як надійно-
го та останнього охоронця свободи та де-
мократії. Верховенство права як принцип, 
що задекларований і використовується в 
Україні, слід розуміти як формально рівну 
для всіх міру свободи. У нехтуванні при-
нципом однакового правозастосування 
закладено підстави для довільного засто-
сування судами законів, правової невпев-
неності в законності судового рішення, 
і головне – це дає привід для тотального 
поширення правового нігілізму [26].
Наприклад, ВГСУ регулярно по-різно-

му застосовує ст. 100 в системному зв’язку 
із ст. 268 Цивільного кодексу України, то 
вважаючи право на участь у конкретному 

господарському товаристві немайновим і 
не застосовуючи строки позовної давності 
до корпоративних спорів, то вважаючи 
таке право майновим і застосовуючи стро-
ки позовної давності до корпоративних 
спорів, при цьому не допускаючи пере-
гляд відповідних справ до ВСУ. Скла-
дається враження, що ВГСУ залишає цю 
невизначеність для прийняття рішень під 
замовлення [27].

3. В умовах верховенства права правові 
норми та їх джерела повинні відповіда-
ти принципу правової визначеності, чи 
впевненості (legal certainty). Цей принцип 
іноді називають юридичною безпекою, 
правовою стабільністю. Стрижнем цієї 
концепції є передбачуваність. Застосуван-
ня актів повинно бути передбачуваним 
для індивідів. По-перше, така передбачу-
ваність збільшує автономію особистості у 
ставленні держави і зрештою забезпечує 
її свободу. По-друге, вона є раціональною 
основою організації будь-якої норматив-
ної системи. Принцип правової визначе-
ності знайшов повне відображення в праві 
Ради Європи і праві Європейського Сою-
зу [28]. По-третє, у разі якщо особа буде 
точно знати, що суд винесе рішення не на 
її користь, оскільки в аналогічних ситуа-
ціях суд уже так чинив, це може суттєво 
зменшити кількість позовів, апеляційних 
і касаційних скарг, що зменшить заван-
таженість судів. Разом із тим, якщо конк-
ретні закони, нехай навіть найстабільніші, 
будуть тлумачитися судами неоднаково, 
то принцип правової визначеності буде 
порушений. Тому прецедентне (стабільне) 
тлумачення одного й того ж закону в ана-
логічних умовах відповідає дотриманню 
принципу правової визначеності. Зокрема, 
С.В. Шевчук зазначає, що в умовах англо-
саксонської правової сім’ї обов’язковість 
прецедентного права заснована на до-
ктрині stare decisis, тоді як у країнах ро-
мано-германської правової сім’ї – на кон-
ституційних принципах рівності, правової 
визначеності та довіри до права [8].

4. Слідування прецеденту дало б змо-
гу знизити залежність судових рішень від 
політичної кон’юнктури, що є різнови-
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дом правової визначеності. Так, протягом 
2002-2009 рр. КС України неодноразово 
вказував, що звуження змісту та обсягу 
соціальних прав шляхом прийняття но-
вих законів або внесення змін до чинних 
законів за ст. 22 Конституції України не 
допускається. Однак, у рішенні КС від 26 
грудня 2011 р. № 20-рп/2011 був сформу-
льований прямо протилежний висновок 
[29].

5. Повага до прецедентної практики 
ЄСПЛ. Зокрема, у своїх рішеннях ЄСПЛ 
неодноразово вказував, що згідно з його 
усталеною судовою практикою Суд, у 
контексті ст. 6 Конвенції, розглядає та 
перевіряє належне здійснення правосуд-
дя національними судами [30; 31 та ін.]. 
Тому, якщо ЄСПЛ одного разу вказав на 

недоліки національного судочинства, то 
така позиція ЄСПЛ повинна враховувати-
ся і в подальших рішеннях національних 
судів.
Âèñíîâêè
На підставі здійсненого аналізу доведе-

но, що з метою забезпечення справедли-
вості судочинства та єдності правозастосу-
вання впровадження судового прецеденту 
є переважаючою тенденцією в країнах із 
яскраво вираженим пріоритетом статут-
ного права. Правова система України в 
цілому відкрита для запровадження судо-
вого прецеденту, але для цього потрібно 
визнати необхідність і доцільність такого 
процесу. Судовий прецедент є суттєвим 
резервом удосконалення національного 
судочинства.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Метод у праві – категорія спірна, яка 

не має загальноприйнятого визначення. 
І хоча у більшості з них спільна основа, 
окремі положення все ж відрізняються, а 
відтак визначення залишається не сфор-
мованим до кінця.
Останні дослідження в галузі фінан-

сового права свідчать про безпідставне 
розширення меж фінансового права, що 
спричинене неправильним тлумаченням 
поняття «метод» і його ролі у праві, та як 
наслідок формуванням галузі виключно 
на підставі критерію предмету. Подібна 
ситуація спостерігається й у інших галу-
зях права.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питанням методу у праві присвятили 

свої праці С.С. Алєксєєв, М.Й. Байтін, 
А.М. Вітченко, І.В. Рукавішнікова, А.В. Са-
пій, В.Д. Сорокін, О.І. Процевський, М.Д. 
Шаргородський, Л.С. Явіч, Ю.В. Со рокіна 
та інші. Поряд із цим, більша частина за-
гальнотеоретичних досліджень була про-
ведена у 50-х роках ХХ ст. і з того часу 
особливо не актуалізувалися.
В Україні питання методу та методу у 

фінансовому праві комплексно не дослід-

жувалися, існуючі напрацювання мають 
фрагментарний характер. У наукових ви-
даннях останніх років опубліковано ок-
ремі дослідження ролі методу правового 
регулювання при визначенні системи фі-
нансового права та вплив методу правово-
го регулювання на формування інститутів 
фінансового права. Поряд із цим, поняття 
методу не досліджувалося. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Питання про роль і місце методу в сис-

темі правового регулювання, у першу чер-
гу, залежить від правильного розуміння та 
змістовного наповнення терміну. Дослід-
ження існуючої наукової літератури за-
свідчило не завжди однакове, а в окремих 
випадках – помилкове розуміння поняття 
«метод» у праві. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Завданням статті є дослідження поняття 

«метод» у праві в цілому та методу у фі-
нансовому праві зокрема.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Метод у теорії права є категорією, що 

не знайшла єдиного підходу до її розу-
міння.
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Поняття «метод» у праві 
(на прикладі фінансового права)

«Питання методу правового регулювання – це питання першочергового 
теоретичного значення, оскільки метод збирає в єдиний фокус правові 
особливості даної галузі, виражає її правову сутність»

С.С. Алєксєєв [1]
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Найчастіше метод визначають як сукуп-
ність прийомів і засобів правового впливу 
на суспільні відносини. Подібне визначен-
ня було запропоноване радянським теоре-
тиком С.С. Алєксєєвим, який стверджував, 
що метод – це сукупність прийомів і засо-
бів юридичного впливу, спрямованих на 
ре гулювання правом суспільних відно-
син [2].
Аналіз наукової літератури дає підстави 

робити висновок, що при визначенні мето-
ду правового регулювання в першу чергу 
використовується категорія «спосіб» або 
«способи». Часто метод визначається й 
через категорії «засіб» [3], «прийом» [4].
Дослідження етимології слова «метод» 

показує, що воно походить від древньо-
грецького μέθοδος, що в перекладі означає 
«шлях через» або «шлях до чого-небудь». 
У сучасній грецькій мові це слово перекла-
дається як метод, іноді як прийом, спосіб.
Використання у визначенні поняття 

«метод» спільного за характером, та по 
суті його синоніму, слова «спосіб» спри-
чиняє деяку невизначеність, а відтак пот-
ребує уточнення. Побутує точка зору, що 
слова «спосіб» і «метод» є синонімами, 
просто перше – грецького походження, а 
друге – його англійський еквівалент.
Відповідно до академічного «Тлумач-

ного словника української мови» метод 
– це спосіб пізнання явищ природи та сус-
пільного життя; прийом або система при-
йомів, що застосовується в якій-небудь га-
лузі діяльності (науці, виробництві тощо) 
[5]. Відповідно до «Тлумачного словника» 
В. Даля метод – це спосіб, порядок; уста-
новлений шлях для ходу, досягнення чо-
гось, у вигляді загальних правил [6]. Від-
повідно до «Великої радянської енцикло-
педії» метод – це спосіб досягнення будь-
якої цілі, вирішення конкретного завдання 
[7].
Спосіб згідно з «Великим тлумачним 

словником сучасної української мови» 
– це певна дія, прийом або система прийо-
мів, яка дає можливість зробити, здійсни-
ти що-небудь, досягти чогось, або те, що 
служить знаряддям, засобом тощо у якій-
небудь справі, дії [8].

Таким чином, із наведеного видно, що 
в більшості випадків метод і спосіб вжи-
ваються як синоніми. Можна також ствер-
джувати, що метод може передбачати не 
один, а кілька способів досягнення цілі, 
відтак метод є більш загальним поняттям, 
а спосіб – конкретним. 
Не зовсім вдалим є використання у виз-

наченні поняття «метод» слів «засіб» і 
«прийом» поряд із «способом». Засіб – це 
якась спеціальна дія, що дає можливість 
здійснити що-небудь, досягти чогось; спо-
сіб. Прийом – це спосіб виконання або 
здійснення чого-небудь, метод досліджен-
ня, вивчення чого-небудь, певний захід 
для здійснення чого-небудь, досягнення 
якоїсь мети.
Отже, з одного боку, «засіб», «прийом» 

є синонімами «методу» та «способу», а з 
іншої – складовими «способу». Відтак, при 
визначенні поняття «метод» нам видаєть-
ся доцільним використовувати виключно 
категорію «спосіб» як більш загальну, 
хо ча не всі автори поділяють таку точку 
зору, дуже часто ототожнюючи методи та 
способи [9], вживаючи їх як синоніми або 
називаючи конкретні способи методами 
[10].
На сторінках наукових видань розгор-

нулася дискусія з приводу змісту методу 
у праві, учасники якої, по суті, дискуту-
ють про одне й те саме, але називають це 
різними словами. Така ситуація склалася 
виключно у зв’язку з тим, що жоден із на-
уковців не досліджував комплексно ети-
мологію слова «метод». Так, В.Д. Сорокін 
вказав, що метод включає співвідношення 
трьох елементів правового регулювання – 
дозволів, зобов’язань і заборон. Таку його 
точку зору підтримала І.В. Рукавішніко-
ва, зазначивши, що «в рамках одної пра-
вової норми можна виявити різноманітні 
способи правового регулювання» [11]. 
Це твердження критикували М.І. Байтін і 
Д.Е. Петров, які наголосили, що «при кон -
струюванні юридичної норми законодав-
цем використовуються різні засоби пра-
вового регулювання, але характер їх взає-
мозв’язку, який відображає закладений у 
даній нормі метод регулювання, має бути 
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чітким і визначеним з метою однакового 
тлумачення такої норми» [12].  
Дозволимо собі не погодитися з такою 

критикою, адже нами у процесі дослід-
ження встановлено, що метод – це сукуп-
ність способів, а тому слід розрізняти, 
наприклад, метод правового регулювання 
та спосіб правового впливу (яким можуть 
бути зобов’язання, уповноваження та за-
борона). 
Тому саме метод правового регулюван-

ня, а не метод права, є одним із критеріїв 
розмежування галузей права. Твердження 
про те, що, мовляв, існує лише два мето-
ди – імперативний і диспозитивний, а від-
повідно і дві галузі – приватне і публічне, 
– помилкове, що буде обґрунтовано далі. 
У праві метод не вживається відокрем-

лено, а виключно у словосполученнях 
«метод права», «метод правового регу-
лювання», «правовий метод». При цьому, 
дуже часто автори не задумуються про до-
цільність і виправданість вживання слова 
«метод» у конкретному словосполученні.
Так, право в загальному розумін-

ні (об’єктивне право) – це сукупність 
загальнообов’язкових правил поведінки 
(норм), що встановлюються й охороняють-
ся державою; правове регулювання – спе-
цифічний вплив, що здійснюється правом 
як особливим нормативним інституційним 
регулятором; а правовий – прикметник, 
що вказує на характерну особливість яви-
ща як такого, що лежить у межах права, 
тобто здійснюється в порядку та у спосіб, 
передбачений нормами права.
Відтак, із наведеного видно, що вжи-

вання поняття «правовий метод» з точки 
зору теорії права є не досить вдалим, ос-
кільки таке словосполучення вказує лише 
на те, що метод лежить у межах норматив-
но-правового регулювання і не суперечить 
установленому державою нормативному 
порядку. Зважаючи на відсутність у віт-
чизняному праві норм, які закріплювали б 
конкретні методи, можемо стверджувати, 
що правового методу не існує як такого. 
Свого часу на відмінності правового і не-
правового в системі засобів регулювання 
акцентував увагу В.Д. Сорокін.

Більш вдалими, на нашу думку, є понят-
тя «метод права» і «метод правового регу-
лювання», які теж слід розмежовувати.
Досить логічним було б стверджувати, 

що метод права вказує на спосіб дії права, 
спосіб досягнення цілі правом, тобто вка-
зує, як саме правила поведінки адресують-
ся конкретним суб’єктам. 
Відповідно, до методів права можна 

віднести імперативний і диспозитивний 
методи, які вказують на особливості фор-
мування правил і порядок їх адресування 
конкретним суб’єктам.
Регулювання ж – це вплив, а отже, метод 

регулювання вказує, як саме здійснюєть-
ся цей вплив та за допомогою якого спо-
собу – закріплення права, встановлення 
обов’язку чи встановлення заборони. Або, 
узагальнено, метод правового регулюван-
ня – це сукупність способів впливу права 
як особливого регулятора на суспільні від-
носини в цілому.
Оскільки регулювання відносин до-

говором не є правовим регулюванням, а 
єдиним суб’єктом правового регулювання 
є держава в особі уповноважених нею ор-
ганів державної влади та органів місцево-
го самоврядування, то і метод правового 
регулювання лише один – державно-влад-
ний. 
До методів правового регулювання 

можна відносити зобов’язання, дозволи 
та заборони. Дозволи, оскільки вони ви-
ражаються уповноважуючими нормами, 
у свою чергу переростають у рівність 
сторін, кожна з яких у межах встановле-
ного правила самостійно формує модель 
власної поведінки.
Зважаючи на наведене, дещо нівелюєть-

ся надумана останніми роками проблема 
відсутності самостійного методу, напри-
клад, у фінансовому праві, і можливості 
застосування у фінансовому праві диспо-
зитивного методу. Коли йдеться про метод 
фінансового права, то це тільки імператив-
ний, як і у всіх публічних галузях права. 
Але на рівні методу фінансово-правового 
регулювання проявляється особливість, 
що породжується специфікою закріплення 
прав, установлення обов’язків чи заборон. 
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Саме на цьому етапі з’являється диспози-
тивність як результат реалізації уповнова-
жуючих норм, які породжують вибір учас-
никами моделі поведінки на підставі та в 
межах встановленого нормою права доз-
волу. Ще раз підкреслюємо, що в такому 
разі це лише специфічний прояв держав-
но-владного методу (методу правового ре-
гулювання) в межах фінансового права.
Окреслена проблема частково перегу-

кується з проблематикою (теорією) так 
званого єдиного методу [13]. У науковій 
літературі його ще можна зустріти під 
назвою «загальний метод» [14], «загаль-
ноправовий метод» [15], «вихідний ме-
тод», «первинний метод», «ідеальний ме-
тод» або «надгалузевий метод» [16]. Най-
частіше його називають методом права в 
цілому, протиставляючи значній кількості 
галузевих методів.
Так, А.М. Вітченко зазначає, що загаль-

ний метод властивий системі права в ціло-
му та вбирає всі правові особливості цієї 
системи [13].
Дослідник В.Д. Сорокін стверджує, що 

особливості методу правового регулюван-
ня треба шукати не на рівні галузі права, а 
в основі системи права – на рівні правової 
норми. Саме тут об’єктивно закладена за-
гальна універсальність методу правового 
регулювання, що потім поширюється на 
всю систему права [17]. Саме тому особ-
ливістю загального методу є його закріп-
леність, опосередкованість у нормі права 
[18].  
Таким чином, метод правового регулю-

вання – спільний для всіх галузей права, 
і, як влучно зазначив В.Д. Сорокін, вклю-
чає в себе взяті в органічній єдності три 
способи – дозвіл, зобов’язання і заборону 
[19]. А вже в межах кожної окремої галузі 
права проявляється особливе поєднан-
ня способів впливу – закріплення права, 
встановлення обов’язку, встановлення за-
борони. 
У цьому аспекті хотілося б звернути 

увагу і на той факт, що Л.С. Явіч зазначив, 
що метод − це сукупність лише тих юри-
дичних засобів впливу, які держава за-
стосовує під час першого (курсив – Т.М.) 

регулювання суспільних відносин [20]. 
Найімовірніше, автор мав на увазі саме 
метод права. Зауважимо, що такий під-
хід одразу знімає проблему використання 
диспозитивного методу у фінансовому 
праві, оскільки під час першого регулю-
вання суспільних відносин держава засто-
совує юридичні засоби впливу виключно 
імперативного характеру, усі інші є похід-
ними.
Наступним у дослідженні методу постає 

питання суб’єкта, який реалізовує дії, що 
охоплюються змістом способу. Найчасті-
ше ним у визначеннях виступає держава.
Так, Л.С. Явіч визначив метод як су-

купність юридичних засобів впливу, які 
застосовує держава під час першого регу-
лювання суспільних відносин [20].
Учені О.С. Іоффе та М.Д. Шаргородсь-

кий визначили метод як специфічний спо-
сіб, за допомогою якого держава на основі 
сукупності юридичних норм забезпечує 
потрібну їй поведінку людей як учасників 
правовідносин [21].
На думку А.М. Васильєва, метод є спо-

собом впливу держави на ті чи інші сус-
пільні відносини, що використовуються як 
прийоми для встановлення взаємозв’язку 
сторін [22].
Дослідники Н.І. Матузов і А.В. Маль-

ко суб’єктом впливу називають державну 
владу, зазначаючи, що правовим методом 
є відомий набір юридичного інструмен-
тарію, за допомогою якого державна вла-
да здійснює необхідний вплив на вольові 
суспільні відносини з метою надання їм 
бажаного розвитку [23]. Ідентичне визна-
чення міститься і в одному з вітчизняних 
підручників із загальної теорії держави і 
права [24].
Метод правового регулювання як су-

купність прийомів і засобів правового 
впливу на суспільні відносини визначила 
О.Ф. Скакун. Він несе основне наванта-
ження в динаміці, роботі права, показує, 
як регулюються суспільні відносини, яки-
ми прийомами та в які способи [25]. Як 
сукупність прийомів і засобів правового 
впливу на суспільні відносини визначає 
метод І.В. Панова [26]. З таких визна-
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чень авторів можна зробити висновок, що 
суб’єктом впливу на суспільні відносини 
теж виступає держава, оскільки право, 
про яке йдеться у них, є продуктом жит-
тєдіяльності саме держави.
Так, Н.В. Генріх, досліджуючи метод 

кримінально-правового регулювання, за-
значає, що під ним слід розуміти обумо-
влену предметом і цілями кримінального 
права, і таку, що не повторюється в інших 
галузях права, комбінацію загальнопра-
вових прийомів і способів регулюван-
ня, що включає в себе державні дозволи, 
зобов’язання і заборони, які в нормах 
кримінального права покладаються на 
учасників кримінально-правових відно-
син, і відображає історично зумовлені тип 
і режим кримінально-правового регулю-
вання [27]. Тобто тут автор теж суб’єктом 
здійснення впливу визначає саме держа-
ву.
Відмінну від наведених точку зору вис-

ловив В.Д. Сорокін, вказавши, що право-
вий метод є сукупністю юридичних при-
йомів, засобів, способів впливу соціаль-
них управляючих систем, що входять до 
державного апарату, на соціально-правове 
середовище в цілому та на його складові 
елементи [28]. Тобто, автор персоніфіку-
вав конкретний суб’єкт – соціальну управ-
ляючу систему як складову державного 
апарату.
Дуже часто метод визначають безосо-

бово. Наприклад, В.М. Горшенєв визна-
чив його як різноманітний спосіб впливу 
на суспільні відносини з метою їх урегу-
лювання [29]. 
На думку А.М. Вітченко, метод є сукуп-

ністю специфічних нормативних засобів 
впливу на суспільні відносини [30]. Б.В. 
Шейндлін визначає метод як заснований 
на принципах цієї системи права спосіб 
впливу на визначені види суспільних від-
носин [31].
Дослідник П.Б. Євграфов зазначив, що 

суть і призначення методу полягає у виз-
начених взаємопов’язаних способах, при-
йомах і засобах, якими галузь виконує 
функцію регулювання й охорони суспіль-
них відносин [32].

На нашу думку, метод слід сприйма-
ти безособово. Адже за умови, що вплив 
чинить держава, абсолютно всі відносини 
регулювалися б виключно за допомогою 
імперативного методу, бо навіть відступ 
від приписів, установлених державою, до-
пускається лише в разі, коли це прямо сан-
кціоновано державою. Натомість, коли ми 
говоримо про безособовий вплив, це пере-
дбачає можливість регулювання відносин 
у тому числі за допомогою договору, тоб-
то без участі держави.
Ще один парадокс підходів до визна-

чення методу – відсутність єдності у пог-
лядах на об’єкт впливу. Найчастіше вка-
зується, що метод – це спосіб впливу на 
суспільні відносини, але інколи йдеться й 
про учасників правовідносин, свідомість і 
волю людей. Так, О.І. Процевський визна-
чив метод як спосіб впливу на свідомість і 
волю людей [33]; А.Г. Зюнькін визначаю-
чи метод фінансово-правового регулюван-
ня, вказує, що він є сукупністю прийомів 
і способів правового впливу на учасників 
фінансово-правових відносин [34]. 
Учені О.Ф. Скакун [25], А.М. Васильєв 

[24], В.М. Горшенєв [29] передбачають 
вплив методу на суспільні відносини, а 
М.І. Байтін і Д.Е. Петров деталізують: 
«суспільні відносини різноманітних пра-
вових утворень» [15]; Н.І. Матузов та А.В. 
Малько говорять про «вольові суспільні 
відносини» [23], а Б.В. Шейндлін – «виз-
начені види суспільних відносин» [31].
Аналізуючи всі наведені підходи, мож-

на зауважити, що метод однозначно не 
може впливати на свідомість і волю лю-
дей, як і на суспільні відносини, оскільки 
на них вплив здійснює норма. Метод може 
впливати на поведінку людей (суб’єктів 
відносин). При цьому вплив здійснюється 
виключно в межах правовідносин. Метод 
повинен здійснювати вплив на характер 
суспільних відносин у цілому, і лише тоді 
він повноцінно виконуватиме свою основ-
ну функцію, слугуватиме критерієм роз-
поділу правових норм.
Більш вдалим у цьому плані можна 

вважати визначення, запропоноване В.З. 
Янчуком, відповідно до якого метод – це 
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спосіб, прийом, засіб впливу, за допомо-
гою якого встановлюються та реалізують-
ся повноваження суб’єктів, установлюєть-
ся характер відносин між ними [35].
Дійсно, повноваження суб’єктів можуть 

встановлюватися і реалізовуватися абсо-
лютно по-різному. Наприклад, одна справа, 
коли йдеться про імперативне нормативне 
регулювання, інша – про регулювання за 
допомогою договору. У одному випадку 
повноваження суб’єкта встановлюються 
виключно законом, в іншому – виключно 
договором (або ж окреслюються законом 
і деталізуються договором). Подібний ха-
рактер установлення повноважень впли-
ває і на порядок їх реалізації: у одному ви-
падку він визначається законом, у іншому 
– договором. Від цього залежить характер 
конкретних відносин між учасниками.
Âèñíîâêè 

1. При визначенні поняття «метод» 
найбільш доцільним є використання кате-

горії «спосіб» як загальної до «прийом» і 
«засіб».

2. У теорії права слід розмежовувати 
поняття «метод права» та «метод право-
вого регулювання». Метод права вказує 
на спосіб дії права, спосіб досягнення 
цілі правом, як саме правила поведінки 
адресуються конкретним суб’єктам. Від-
повідно, методами права є імперативний 
і диспозитивний методи. Метод правово-
го регулювання – це сукупність способів 
впливу права як особливого регулятора 
на суспільні відносини в цілому (через за-
кріплення права, встановлення обов’язку 
чи встановлення заборони). Метод право-
вого регулювання лише один – державно-
владний. 

3. Метод слід сприймати безособово та 
зважати, що він чинить вплив на характер 
суспільних відносин у цілому. І лише в 
цьому разі він повноцінно виконує свою 
основну функцію – слугує критерієм роз-
поділу правових норм на галузі.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Однією з особливостей сучасного етапу 

соціально-економічного розвитку держави 
є значна криміналізація економіки. Діяль-
ність окремих суб’єктів господарської 
діяльності інколи спрямовується не на 
задоволення зростаючих потреб суспільс-

тва, а на особисте, як правило, незаконне 
збагачення за рахунок порушення прав і 
законних інтересів інших учасників госпо-
дарської діяльності. Наслідки цього про-
цесу, безсумнівно, не обмежуються від-
носинами господарювання, а впливають 
на різні сфери суспільного життя, істотно 
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Запропоновано на основі аналізу наукової літератури та 
судової практики авторське бачення груп способів вчинення 
фінансових шахрайств як елемента криміналістичної характе-
ристики. 

Предложено на основе анализа научной литературы и су-
дебной практики авторское виденье групп способов совершения 
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On the basis of analysis of scientific literature and judicial prac-
tice authors’ vision of groups of methods of feasance of financial 
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Групи способів вивчення фінансових 
шахрайств як елемент криміналістичної 

характеристики злочинів цього виду 
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позначаються на ефективності фінансово-
го ринку держави в цілому [7].
Однією з криміногенних сфер і важко 

контрольованою з боку правоохоронних 
органів є фінансова. Шахрайства, вчинені 
у сфері фінансів, − це витончені злочини, 
виявлення і розслідування яких вимагає 
від правоохоронців знання механізму їх 
вчинення, що відображається в наукових 
положеннях, які отримали назву «кримі-
налістична характеристика». На нашу 
думку, криміналістична характеристика 
шахрайств у сфері обігу фінансів є ключо-
вим, відправним моментом для побудови 
методики розслідування цього різновиду 
злочинів. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
У криміналістичних дослідженнях цим 

злочинам тільки починає приділятися ува-
га в роботах таких учених, як: В.В. Білоус, 
А.Ф. Волобуєв, В.А. Гамза, В.П. Головіна, 
О.В. Курман, К.Б. Лещук, Г.А. Матусовсь-
кий, І.І. Попович та інші.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Аналіз слідчо-судової практики дає 

змогу зробити висновок про появу нових, 
більш складних і раніше не відомих право-
охоронним органам способів підготовки, 
вчинення та приховування шахрайств у 
фінансовій сфері. Для «озброєння» право-
охоронців необхідним є вивчення кримі-
нальної практики з формулюванням поло-
жень, що мають значення для виявлення 
й ефективного розслідування злочинів за-
значеної категорії. Тобто, потрібні знання: 
обстановки вчинення злочинів, предмета 
зазіхання, способів учинення злочинів і 
відповідних засобів, типологічних особ-
ливостей шахраїв, особливостей організо-
ваної злочинної групи (шахрайство у фі-
нансовій сфері) [1, с. 153].
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є обґрунтування акту-

альності та доцільності розгляду питання 
щодо способів учинення фінансових шах-
райств як елемента криміналістичної ха-
рактеристики злочинів цього виду.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Економічно фінанси доцільно розгляда-

ти у двох аспектах, а саме, як сукупність: 
1) економічних відносин, що виника-

ють у процесі створення, розподілу та 
використання певних фондів коштів, не-
обхідних державі та місцевому самовря-
дуванню для виконання своїх завдань і 
функцій; 

2) фондів коштів, мобілізованих держа-
вою та місцевим самоврядуванням для 
здійснення своїх завдань і функцій [2, с. 14].
З точки зору криміналістичної науки 

під шахрайствами у фінансовій сфері до-
цільно розуміти злочини, спрямовані на 
заволодіння коштами за допомогою обма-
ну, зловживання довірою, вчинені у сфері 
економічних відносин, що виникають у 
процесі створення, розподілу та вико-
ристання певних фондів коштів, що мають 
значення для нормального функціонуван-
ня держави та фінансових інститутів.
Особливість структури криміналістич-

ної характеристики шахрайства, вчинено-
го у фінансовій сфері, визначається в 
то му, що в неї, як елемент, включаються 
дані про предмет злочинного зазіхання. 
Це обумовлено тим, що предмет злочин-
ного зазіхання, як річ матеріального світу, 
у зв’язку з якою або з приводу якої від-
бувається злочин, багато в чому визна-
чає спосіб і механізм учинення злочину, 
є орієнтиром для встановлення особли-
востей обстановки здійснення злочину, а 
в деяких випадках дає певну інформацію 
про характерні риси особистості злочин-
ця. Тому інформація про предмет злочин-
ного зазіхання в ході вчинення фінансо-
вого шахрайства, наявна, як правило, уже 
на початку розслідування, разом з іншою 
інформацією зі справи може прояснити 
окремі сторони способу, механізму й об-
становки здійснення шахрайства. 
Вивчення матеріалів кримінальних 

справ показує, що шахраї використовують 
досить різноманітні способи вчинення 
зло  чинів у фінансовій сфері, що базуєть-
ся на поєднанні обману та зловживання 
довірою. Усі виявлені способи можна 
об’єднати в декілька груп.
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1. Вчинення шахрайства в банківській 
сфері. Останнім часом в Україні, і на тери-
торії СНД, значна кількість дрібних банків 
були збанкрутовані самими засновниками. 
Найчастіше використовувалася така зло-
чинна схема банкрутства: після реєстрації 
банку залучалися нові клієнти, які пере-
ходили на розрахунково-касове обслуго-
вування в заснований банк або вкладали 
гроші на депозит, активно залучалися ре-
сурси по міжбанківському кредитуванню. 
Після акумуляції в банку достатньої суми 
засновникам видавалися дуже великі кре-
дити, які в сукупності робили банк непла-
тоспроможним, а збитки перекладалися на 
його клієнтів.
У банківській сфері зловживання з боку 

персоналу − явище розповсюджене. Особ-
ливо, як показує практика, у дрібних бан-
ках. Причина цього явища в першу чергу 
криється у обійманні однією людиною де-
кількох посад одночасно. Це, наприклад, 
дає можливість працівникові вчинити роз-
крадання як касирові, а потім приховати 
його як бухгалтеру.
Поширеним є так зване електронне 

шахрайство − злочини, що відбуваються 
за допомогою комп’ютерів. Наприклад, у 
крупні фірми надходили листи із прохан-
ням уточнити дані за пластиковими кар-
тами. Натискаючи на посилання в цьому 
листі клієнт потрапляв на злочинну копію 
сайту банку, де йому пропонували ввести 
номер кредитки та пін-код.
Деякі банки приймають від своїх клієн-

тів на безпечне зберігання цінні папери, 
документи та інші матеріальні цінності. 
Найпоширенішим є шахрайство, пов’яза-
не з виготовленням дублікатів ключів 
сховищ клієнтів. Збитки від несанкціо-
нованого доступу до камер сховища 
звичайно виявляються під час перевірки 
клієнтами своїх камер. Довести факт роз-
крадання з камери клієнтові буває дуже 
складно. Якщо викрадача не буде знайде-
но, то клієнтові навряд чи відшкодують 
збиток.
Поширеною є практика, коли праців-

ники нижчої та середньої ланки банку 
надають інформацію про своїх клієнтів 

банкам-конкурентам або розголошують 
інсайдерську інформацію, яку потім ви-
користовують опоненти в злочинних на-
мірах. 
В умовах постійної й динамічної змі-

ни курсу валют відкриваються додаткові 
можливості для махінацій, що ґрунтують-
ся на неправильному перерахуванні курсів 
валют. Таке перерахування шахраї можуть 
закласти в комп’ютерну програму. Різни-
ця між дійсним курсом і фіктивним стає 
їхнім прибутком.

2. Вчинення шахрайства у сфері кредит-
них відносин. Як банківську заставу од-
ним вітчизняним клієнтом було надано 
кілька вантажних автомобілів «MAN». 
Ко ли термін повернення кредиту добігав 
кінця, клієнт повідомив, що товар, прода-
жем якого він планував розрахуватися за 
кредит, уже прибув і розмитнений, та ук-
ладено договір про намір придбання з ін-
шою юридичною особою, що й підтвердив 
відповідними факсовими повідомленнями 
та фотокопіями необхідних документів. 
Залишилося тільки передати товар. Але 
гроші, як виявилося, були у клієнта на ра-
хунках, і передати транспорт він не має 
можливості. Тому попросив повернути на 
кілька днів закладені автомобілі. І хоча 
в банку знали, що фальсифікація факсо-
вих повідомлень і фотокопій документів 
− справа нехитра, але все-таки вирішили 
піти назустріч клієнтові й закрили заставу. 
Як наслідок − кредитні кошти зникли за 
кордоном, а автомобілі було реалізовано 
дружнім структурам.
Щорічно банки в усьому світі видають 

приватним особам у вигляді позик близь-
ко 1,7 трлн. доларів. Наприклад, згідно 
з даними Міністерства промисловості й 
торгівлі Великої Британії тільки на кре-
дитних картах британських громадян за-
раз знаходиться близько 50 млрд. фунтів 
стерлінгів, а середній обсяг усіх позик ста-
новить приблизно 11,3 тис. фунтів на одну 
родину, що дорівнює приблизно половині 
середньорічної зарплати в країні.
Звичайно ж, потенціал споживчих кре-

дитів оцінили не тільки чесні громадяни, а 
й шахраї. Сама специфіка роботи кредит-
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них відділів (у великих банках − кредит-
них управлінь) надає більші можливості 
для зловживань. Особливо слід звернути 
увагу на їх поширення в системі експрес-
кредитування в магазинах. Для цієї про-
цедури оформлення кредиту необхідний 
усього один документ і заповнення кіль-
кох анкет.
Слід зазначити, що існує кілька варіан-

тів, за допомогою яких шахраї вводять в 
оману і банк, і позичальника. Наприклад, 
один із них − «допомога» в оформлен-
ні документів за відповідну винагороду, 
хоча іноді виявляється, що дані позичаль-
ника використано для придбання товарів 
на більші суми.
У закордонній практиці траплялися ви-

падки, коли працівник банку привласню-
вав великі суми грошей, використовуючи 
чеки, залишені в банку позичальниками 
з метою оплати після закінчення строку 
отриманих кредитів. Працівник переко-
нував своїх клієнтів виписувати чеки, 
датовані майбутнім числом, і віддавати 
йому на зберігання. Потім він міняв дати 
чеків і одержував за ними кошти, моти-
вуючи свої дії тим, що чеки були випи-
сані як погашення заборгованості, строк 
оплати якої наступив у день одержання 
грошей.
У 2004 р. за матеріалами ВДСБЕЗ 

УМВС України в Дніпропетровській обл. 
було порушено кримінальну справу за ч. 
4 ст. 190 КК України (шахрайство) щодо 
двох раніше засуджених громадян. Ці 
люди за чужими паспортами брали в кре-
дит побутову техніку у великих магазинах 
міста, а потім продавали її з 50-відсотко-
вою знижкою.
Шахраї приїжджали в села й дізнавали-

ся, є чи бажаючі заробити відразу близько 
1000 гривень. Для одержання грошей не-
обхідно тільки надати паспорт для оформ-
лення кредиту на купівлю побутової тех-
ніки. Після оформлення всіх документів і 
одержання товару шахраї розплачувалися 
з покупцями. При цьому вони запевняли, 
що погашати кредит не потрібно, тому 
що їхні дані з комп’ютерної бази будуть 
вилучені. Отриману побутову техніку 

шахраї реалізовували за половину ціни й 
зникали.
Розповсюджена афера вітчизняних шах-

раїв − узяти кредит і не віддавати його. 
Причому при оформленні кредиту вони 
часто не мають достатньої застави або по-
ручительства, у звʼязку з чим необхідними 
є довірчі відносини з персоналом кредит-
ного відділу. Іноді працівники цього від-
ділу самі допомагають оформити кредит 
сумнівному клієнтові за умови одержання 
30% майбутнього безповоротного креди-
ту.

3. Шахрайства у сфері обігу цінних па-
перів. Загалом учинення шахрайства для 
заволодіння цінними паперами шляхом 
укладання фіктивного договору купівлі-
продажу зводиться до того, що шахрай 
укладає договір, за яким він за отриман-
ня від контрагента певних цінних паперів 
зобов’язується надати товар (який нібито 
є у нього) або виконати які-небудь роботи 
(надати послуги). Переконавши контра-
гента в необхідності передоплати за таким 
договором (наполяганням на тому, що без 
цього неможливо розпочати постачання 
товарів, що це необхідно як гарантія ви-
конання зобов’язань контрагентом, що 
так склалася практика, так завжди робить-
ся тощо), шахрай одержує цінні папери та 
зникає. Для демонстрації своєї чесності та 
серйозності намірів, а також, щоб виграти 
час, злочинець може поставити невелику 
партію товарів або створити видимість 
виконання деякої частини робіт за догово-
ром.

 4. Створення фінансової піраміди (з ви-
користанням цінних паперів) із подальшим 
заволодінням коштами інвесторів. Основ-
на ідея цього способу полягає в створенні 
організації за типом фінансової піраміди, 
що здійснює різні шахрайські маніпуля-
ції з цінними паперами: залучення мак-
симальної кількості коштів від фізичних і 
юридичних осіб в обмін на випущені цією 
організацією цінні папери, обіцянка ви-
соких прибутків за ними (нібито за раху-
нок ефективного використання залучених 
коштів) і швидке виконання цих обіцянок 
за рахунок залучення ще більшої кількості 
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вкладників. При цьому, жодного «ефек-
тивного використання» привернутих кош-
тів не відбувається, вони не вкладаються в 
поліпшення або розширення виробництва, 
а привласнюються шахраями.

5. Вчинення шахрайства на ринку цін-
них паперів із використанням підробле-
них документів і цінних паперів. У пер-
шому випадку при вчиненні цього виду 
шахрайств здебільшого використовують-
ся підроблені за допомогою комп’ютерно-
друкувальної техніки цінні папери, які 
згодом реалізуються за заниженою ціною 
або обмінюються на товарні цінності. У 
другому випадку для отримання законним 
шляхом цінних паперів використовуються 
підроблені документи: паспорти, доручен-
ня, виписки з реєстру акціонерів тощо − 
або надається інформація, підтверджена 
підробленими документами про наявність 
у шахраїв цінних паперів.

6. Вчинення шахрайства із застосуван-
ням фіктивних цінних паперів. На відмі-
ну від підроблених фіктивні цінні папери 
мають формальні атрибути, але не мають 
під собою фактичних підстав для випус-
ку в обіг. Це здебільшого незареєстровані 
відповідним чином цінні папери, неза-
безпечені цінні папери (цінні папери, ви-
пущені якою-небудь організацією, у якої 
немає реальних коштів для виконання 
своїх зобов’язань за ними), погашені цінні 
папери (в основному це векселі, які були 
сплачені векселедавцем, але фактично не 
вилучені з обігу внаслідок їх викраден-
ня), вигадані цінні папери (неіснуючі за 
законодавством України цінні папери, які 
є плодом уяви і винахідливості шахраїв), 
цінні папери, випущені від імені неісную-
чих компаній (цінні папери, емітента яких 
у реальності немає, а існує він тільки у 
вигляді назви на подібному цінному папе-
рі, співзвучного з реально існуючою ком-
панією). Суть цієї групи способів полягає 
в тому, що шахраї, випустивши будь-які з 
вищевказаних фіктивних цінних паперів, 
використовують їх як засіб оплати за різ-
ні товари, роботи, послуги або як безпо-
середній цінний товар (як нібито ліквідні 
цінні папери) при їх продажу.

7. Вчинення шахрайства шляхом видачі 
завідомо неправильно складеного векселя, 
неправильного оформлення індосаменту, 
свідомої зміни, виправлення, псування на-
писів на векселі тощо. Суть цієї групи спо-
собів полягає в умисному складанні вексе-
ля з дефектом форми (відсутність хоча б 
одного з реквізитів) або дефектом змісту 
(неправильне вказування реквізитів), щоб 
надалі відмовити в платежі на «законній 
підставі». Такі дефекти можуть стосува-
тися будь-якого з вексельних реквізитів, 
адже документ, у якому відсутній який-
небудь із необхідних реквізитів, не має 
сили векселя [3, с. 39].

8. Вчинення шахрайства за допомо-
гою спеціально створених комп’ютерних 
програм чи з використанням мережі Ін-
тернет. Ця група способів учинення шах-
райства полягає в створенні спеціальних 
комп’ютерних програм, за допомогою 
яких шахраї проникають у бази даних 
реєстраційних і депозитарних компаній і 
змінюють інформацію, що там міститься, 
про власників тих чи інших цінних папе-
рів на свою користь. Потім, звернувшись у 
ці компанії офіційно, здійснюють продаж 
приписаних собі цінних паперів, а гроші 
привласнюють [4]. 

9. Вчинення шахрайства за допомогою 
заснування фінансових пірамід (із вико-
ристанням мережевого маркетингу. Фі-
нансові піраміди продовжують існувати 
й понині. Шахраї шукають нові форми 
обману, при цьому намагаються не рекла-
мувати свою діяльність. Зазвичай усе виг-
лядає так: молоді люди роздають листівки 
із запрошенням на високооплачувану ро-
боту. У вказаний час у великому залі яко-
го-небудь клубу чи установи збираються 
сотні людей, які бажають одержати таку 
роботу. Співробітники фірми повідомля-
ють, що їхня компанія займається мереже-
вим маркетингом (називають його при ць-
ому прогресивним видом бізнесу, широко 
розповсюдженим у світі).
Сутність поняття «мережевий марке-

тинг» багатьом присутнім, зазвичай, не 
відома. Цільова аудиторія, яку використо-
вують шахраї, інформується великим об-
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сягом даних щодо: величезних заробітків, 
котеджів, побудованих співробітниками, 
придбання яхт тощо. Названі перспективи 
вводять в оману. Для їх реалізації необхід-
но внести в бізнес фірми декілька сотень 
доларів і привести із собою трьох клієн-
тів, які теж принесуть таку суму. Після 
цього присутні почнуть отримувати «над-
прибутки». На початковому етапі частина 
шахрайської цільової аудиторії отримує 
прибуток, однак, це є складовою типової 
шахрайської схеми. Більшість клієнтів за-
лишаться ошуканими.

10. «Елітний клуб». Цільова аудиторія 
таких видів клубу складається з елітних 
закритих клубів з метою одержання висо-
кого прибутку їх членами, які обов’язково 
повинні мати респектабельний вигляд і 
робити високі внески за право вступу та 
відвідування клубу. Керівники елітних 
клубів надзвичайно ретельно обирають 
майбутніх членів, виходячи з їхнього фі-
нансового стану, сугестивності, готов-
ності вірити бездоказовим заявам тощо. 
При цьому, члени клубу офіційно не ку-
пують акцій або облігацій, а оформлюють 
внески як дарування певної суми однією 
приватною особою − іншій. Прикладом 
такої групи злочинів є «клуб мільйонерів» 
− фінансова піраміда, заснована Робертом 
Флетчером. Він створив систему тренінгів 
у всіх областях України, під час яких нав-
чав людей. Метою цієї цільової аудиторії 
було швидке заробляння коштів шляхом їх 
інвестування в бізнес-програми, які пропо-
нував Р. Флетчер. Однак, перевіркою було 
встановлено, що жоден із таких бізнес-
проектів ніколи не працював. При цьому, 
Флетчер робив вигляд, що рекламований 
бізнес належить йому, хоча сам, як прави-
ло, мав там мізерну частку, начебто 1%, 
що не давало йому ніяких прав впливати 
на цей бізнес. Ошукана аудиторія вірила, 
надавала кошти, що не обліковувалися. 
Правоохоронними органами було пору-
шено кримінальну справу за ознаками 
шахрайства та затримано Р. Флетчера. У 
ході слідства встановлено, що підозрюва-
ний обіцяв прибуток у розмірі 200-300%. 
Інвестиційні договори не підписували, од-

нак, приймали гроші й видавали звичайні 
боргові розписки [5].

11. «Духовні товариства». Цей різновид 
є поділом фінансової піраміди на кілька 
спеціалізованих підрозділів, більшість із 
яких займається зовні законною діяльніс-
тю і є офіційно визнаним джерелом одер-
жання прибутку.
Важливою характерною рисою системи 

є її сильний релігійний ухил. Керівники 
«філій» і найбільш відповідальні посадові 
особи в них призначалися тільки з найбли-
жчих учнів гуру-засновника, який офіцій-
но займався лише духовною освітою. Фі-
нансова основа системи − звичайна піра-
міда з виплат премій членам, які вступили 
раніше, за рахунок внесків нових членів. 
Прикладом такої піраміди є «Кінгс Кепі-
тал» та «Посольство Боже» [5].
Âèñíîâêè
Діяльність фінансових пірамід в Україні 

не врегульована, хоча в Сполучених шта-
тах Америки подібні утворення працюють 
цілком легально. Суть полягає не в тому, 
що не потрібно вкладати гроші, а в тому, 
що якщо громадян обдурюють, то держава 
повинна припинити таку злочинну діяль-
ність. Натомість, проти нещодавньої реін-
карнації «МММ» наші законодавці поки 
що пропонують боротися шляхом бло-
кування сайтів таких компаній рішенням 
суду, проте фахівці пояснюють, що це не-
ефективно [8].
Суттєвим елементом криміналістич-

ної характеристики цієї групи злочинів 
будуть і знаряддя вчинення злочинів, а 
саме − комп’ютерна техніка, що викорис-
товується як для підробки паперів, так 
і для проникнення в бази даних та їх ко-
ригування. Також, у комп’ютерній тех-
ніці залишаються сліди вчинених злочи-
нів, що неабияк допомагає в розсліду-
ванні.
Наведене, звичайно, не вичерпує всіх 

нюансів механізму вчинення фінансових 
шахрайств, але може слугувати, на наш 
погляд, вихідним для подальшого розроб-
лення відповідної методики розсліду-
вання.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Процесуальний статус сторін у кримі-

нальному процесі в умовах чинного за-
конодавства є досить нерівним. Під час 
здійснення судово-правової реформи та 
прийняття нового Кримінального проце-
суального кодексу України (далі – КПК) 
особливої актуальності набувають питан-
ня щодо чіткого визначення, розроблен-
ня та створення системи гарантій прав 
обвинуваченому, захиснику, потерпілому 
як учасникам кримінального процесу з 
метою своєчасного забезпечення їм прав 
на доступ до правосуддя, удосконалення 
процесуального механізму реалізації їх-
ніх прав. Новий КПК України має на меті 
встановити змагальність у кримінальному 
судочинстві, тому вніс суттєві зміни щодо 
порядку відкриття матеріалів криміналь-
ній справи.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблемам удосконалення процедури 

відкриття та ознайомлення з матеріалами 
кримінальної справи приділяли увагу такі 
вчені, як Р.В. Багдасаров, Ю.М. Гроше-
вий, І.Ю. Гловацький, І.Ю. Стецовський, 

М.А. Фомін, Б.І. Яворський. Однак новий 
КПК України розширив дію принципу 
змагальності у кримінальному судочинс-
тві, надавши стороні захисту право знайо-
митися з матеріалами досудового розслі-
дування під час його проведення, а також 
вніс певні зміни щодо порядку відкриття 
матеріалів справи після закінчення досу-
дового провадження.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Перевага сторони обвинувачення над 

стороною захисту завжди існувала при 
досудовому розслідуванні кримінальних 
справ. Це, безумовно, перешкоджало дії 
принципу змагальності сторін та вста-
новленню процесуальної рівноправності 
учасників. Вирішення цієї проблеми є 
досить актуальною, оскільки потрібно не 
лише закріпити в новому КПК правові 
норми, що встановлюють змагальні засади 
у кримінальному судочинстві, а й створи-
ти ефективний механізм їх реалізації.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є теоретико-правовий 

аналіз основних положень нового КПК 

Г.В. Соловей

аспірант,

Навчально-науковий 

інститут права та масових 

комунікацій Харківського 

національного університету 

внутрішніх справ

Науковий керівник

В.І. Теремецький,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін,

Харківський національний 

університет внутрішніх 

справ

У статті розглянуто актуальні проблеми реалізації при-
нципу змагальності при закінченні досудового розслідування 
кримінальних справ та пропонуються шляхи їх вирішення. Про-
аналізовано основні норми нового КПК України щодо порядку 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування під час 
його здійснення. 

В статье расмотрены актуальные проблемы реализации 
принципа состязательности при окончании досудебного рас-
следования уголовных дел и предлагаются пути их решения. 
Проанализированы основные нормы нового УПК Украины от-
носительно порядка ознакомления с материалами досудебного 
расследования во время его осуществления.

The article is devoted the actual problems of the principle of 
competition at the end of the pre-trial investigation of criminal case 
and proposed solutions. The main provisions of the new CCP of 
Ukraine concerning the procedure to the materials of preliminary 
investigation during its implementation.

Ключові слова: принцип змагальності, досудове провад-
ження, захисний висновок, відкриття матеріалів справи.

Деякі аспекти дії принципу змагальності 
при закінченні досудового провадження



149

 Кримінальне право та кримінологія

України щодо розширення дії змагальних 
засад при ознайомленні та відкритті ма-
теріалів досудового розслідування.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Новий КПК України дав можливість 

стороні захисту ознайомитися з матеріа-
лами справи під час здійснення досудово-
го розслідування. Так, відповідно до ч. 1 
ст. 221 нового КПК України, слідчий, про-
курор зобов’язані за клопотанням сторони 
захисту або потерпілого надати матеріали 
досудового розслідування для ознайомлен-
ня, за винятком матеріалів про застосуван-
ня заходів безпеки щодо осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві, а та-
кож тих матеріалів, ознайомлення з якими 
на цій стадії кримінального провадження 
може зашкодити досудовому розслідуван-
ню. Відмова в наданні для ознайомлення 
загальнодоступного документа, оригінал 
якого знаходиться в матеріалах досудово-
го розслідування, не допускається [1].
На нашу думку, таке нововведення у віт-

чизняний кримінальний процес зміцнить і 
розширить дію змагальних засад у досудо-
вому провадженні. Науковці неодноразо-
во висловлювали думку про те, що захис-
ник має право ознайомитися з матеріала-
ми справи під час проведення досудового 
розслідування, оскільки саме це може за-
безпечити реалізацію принципу змагаль-
ності повністю в досудовому провадженні 
кримінальних справ. Так, Р. В. Багдасаров 
стверджує: «Рівні можливості для подан-
ням доказів у судове засідання повинні 
відповідати рівним можливостям щодо їх 
збирання та процесуального закріплення 
у попередньому розслідуванні. Про про-
цесуальну рівність можна говорити лише 
тоді, коли захисник володіє всією інфор-
мацією у справі з моменту пред’явлення 
обвинувачення або з моменту появи тако-
го учасника процесу, як підозрюваний. Він 
має рівні права зі слідчим щодо збирання 
відомостей у справі за допомогою одних і 
тих же дій» [2, c. 118]. Ю. І. Стецовський 
ще у 80-х роках XX ст. зазначав, що адво-
кат не зможе здійснити захист, не знаючи 
матеріалів справи. З новими матеріалами 
захисник має право ознайомлюватися під 

час здійснення досудового розслідуван-
ня, а не тільки після його завершення [3, 
c. 9]. Підтримуючи вищезазначену пози-
цію вчених, вважаємо, що ознайомлення з 
матеріалами справи після завершення до-
судового розслідування є недостатнім для 
сторони захисту, щоб належним чином 
захистити права та законні інтереси обви-
нуваченого в кримінальному судочинстві. 
За наявності у сторони обвинувачення пе-
реважного права щодо сторони захисту в 
зібранні, перевірці та дослідженні доказів, 
прокурору відомі всі або деякі докази сто-
рони захисту, при цьому сторона захисту 
не володіє в повній мірі інформацією про 
будь-які матеріали справи до завершення 
досудового провадження, що призводить 
до порушення рівноваги сторін або балан-
су їх інтересів у кримінальному процесі. 
Тому ознайомлення сторони захисту з ма-
теріалами справи під час розслідування на-
дає захиснику можливість знати, на чому 
ґрунтується обвинувачення, та належним 
чином захистити свого підзахисного.
Водночас у ч. 1 ст. 212 нового КПК 

України передбачено, що сторона обви-
нувачення може відмовити захиснику в 
ознайомленні з матеріалами справи на 
підставі того, що надання таких відомос-
тей може зашкодити досудовому розслі-
дуванню [1]. Таким чином, автори нового 
КПК України не відмінили таємницю до-
судового розслідування та все ж надали 
право слідчому та прокурору не повідом-
ляти стороні захисту про всі свої дії та от-
римані докази. Тому, з одного боку, новий 
КПК України розширює дію принципу 
змагальності на стадії досудового провад-
ження кримінальних справ, надавши пра-
во захиснику ознайомитися з матеріалами 
справи під час ведення розслідування, а, 
з другого, вказує на те, що таке право він 
зможе отримати лише тоді, коли слідчий 
чи прокурор не будуть заперечувати про-
ти цього. Слід вказати, що такий порядок 
ознайомлення з матеріалами справи ха-
рактерний для кримінального процесу де-
ржав із континентальною системою права 
(наприклад, Німеччина, Франція, Росія), 
оскільки ознайомлення з ними обвину-
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ваченого та його захисника здійснюється 
частково під час досудового провадження, 
а з усіма матеріалами – після закінчення 
розслідування [4, с. 183]. Зважаючи на 
те, що під час розслідування сторона об-
винувачення завжди займала домінуюче 
становище на відміну від сторони захисту, 
можемо зробити висновок: сторона обви-
нувачення неохоче буде йти на співпра-
цю із захисником. Таким чином, автори 
нового КПК України розширили принцип 
змагальності, однак остаточно не створи-
ли ефективний механізм для реалізації цієї 
засади в досудовому провадженні кримі-
нальних справ.
Новий КПК України з метою встанов-

лення процесуальної рівноправності сторін 
у досудовому провадженні змінив поря-
док відкриття матеріалів досудового роз-
слідування. Після закінчення досудового 
провадження прокурор чи слідчий за його 
дорученням зобов’язані повідомити сто-
рону захисту про завершення розслідуван-
ня у справі та надати доступ до матеріалів 
досудового розслідування кримінальної 
справи (ч. 1 ст. 290 нового КПК) [1]. Право 
сторони захисту на ознайомлення з усіма 
матеріалами кримінальної справи після за-
кінчення досудового розслідування є важ-
ливим елементом у структурі криміналь-
ного процесу, оскільки компенсує менші 
процесуальні можливості сторони захисту 
щодо формування власної доказової бази 
у досудовому провадженні і, як наслідок, 
надає захиснику можливість обстоювати 
інтереси підзахисного у кримінально-про-
цесуальному змаганні [5, c. 4].
Так, згідно з ч. 2 cт. 290 нового КПК 

України, прокурор або слідчий за його до-
рученням зобов’язані надати не тільки до-
ступ до матеріалів справи, що є в його роз-
порядженні, а й надати докази, які самі по 
собі або в сукупності з іншими доказами 
можуть бути використані для доведення 
невинуватості або меншого ступеня вину-
ватості обвинуваченого. Ми погоджуємо-
ся з думкою М. А. Фоміна, який зазначає, 
що лише після того, як у руках сторони за-
хисту будуть всі матеріали кримінальної 
справи, вона отримає реальну можливість 

спростувати подані стороною обвинува-
чення докази [6, с. 91]. Отже, таке новов-
ведення є доцільним і науково обґрунто-
ваним. Сторона захисту зможе дослідити 
всі матеріали справи, щоб правильно зро-
зуміти суть самого обвинувачення, оці-
нити докази, які лежать у його основі, та 
забезпечити належний захист прав обви-
нуваченого.
Водночас, сторона захисту за запитом 

прокурора також зобов’язана надати мож-
ливість скопіювати речові докази, доку-
менти або їх копії, доступ до житла чи ін-
шого володіння, якщо сторона захисту має 
намір використати відомості, що містяться 
в них, як докази у суді (ч. 6 ст. 290 нового 
КПК України) [1]. Сторона захисту також 
має право відмовитися представляти про-
курору доступ до будь-яких матеріалів, які 
можуть бути використані стороною обви-
нувачення на підтвердження винуватості 
обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення (п. 2 ч. 6 ст. 290 ново-
го КПК України) [1].
На нашу думку, такі нововведення у 

кримінально-процесуальне законодавс-
тво сприятимуть реалізації змагальних 
засад у кримінальному судочинстві. Саме 
обов’язковість відкриття матеріалів спра-
ви іншій стороні процесу надасть мож-
ливість сторонам обвинувачення та за-
хисту вивчати матеріали, зібрані ними в 
процесі досудового розслідування, що, 
у свою чергу, забезпечить процесуально 
рівне становище обох сторін у суді.
Однак, не всі науковці підтримують 

дане твердження. Зокрема, С. Погодін за-
значає: сторона захисту, ознайомившись 
з усіма матеріалами досудового розсліду-
вання, може краще підготовитися до судо-
вого розгляду. Водночас, стороні обвину-
вачення не відомі всі доказами сторони за-
хисту, тому що остання може відмовитися 
надавати прокурору доступ до будь-яких 
матеріалів, які можуть бути використані 
стороною обвинувачення на підтверджен-
ня винуватості обвинуваченого у вчиненні 
злочину. Тому вони вважають, що за такої 
ситуації порушується принцип змагаль-
ності та рівності сторін у кримінальному 
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судочинстві, оскільки сторона обвинува-
чення не може ретельно підготуватися до 
судового розгляду справи через незнання 
матеріалів сторони захисту [7, с. 46].  Так, 
В. Сопін наголошує на несправедливості 
положень, за якими сторона обвинува-
чення перед направленням справи до суду 
повинна надавати стороні захисту всі свої 
докази та матеріали й вручати обвинува-
ченому копію обвинувального висновку, 
де міститься детальний аналіз усіх зібра-
них доказів [8, c. 41]. Ми, безумовно, не 
погоджуємося з такою позицією вчених, 
оскільки вважаємо, що за подібної ситу-
ації порушується дія принципу змагаль-
ності в досудовому провадженні. Сторо-
на обвинувачення має значну перевагу в 
дослідженні та збиранні доказів у справі. 
Сторона захисту, безперечно, повинна 
знати та ознайомлюватися з матеріалами 
справи, оскільки лише за такої ситуації у 
неї є реальна, а не декларативна змога на-
лежним чином захистити законні інтереси 
обвинуваченого.
Досудове розслідування у криміналь-

них справах завершується складанням, 
здебільшого, слідчим обвинувального 
акта, після чого затверджується прокуро-
ром і направляється до суду (ст. 291 ново-
го КПК України) [1]. Тобто, обвинуваль-
ний акт є підсумковим документом до-
судового провадження, встановлює межі 
судового розгляду та окреслює загальний 
напрям діяльності державного обвинувача 
в суді. Так, П.Л. Фріс правильно зазна-
чає, що обвинувальний висновок формує 
думку суду задовго до початку розгляду 
кримінальної справи, оскільки саме з його 
вивчення розпочинається ознайомлення 
судді зі справою [9, c. 30]. Метою такого 
акта є доведення вини обвинуваченого, 
тому очевидно, що такий документ має 
суто обвинувальний характер і відображає 
бачення справи з боку слідчого чи проку-
рора, який прагне сформувати відповідну 
позицію суду. Тому вчені неодноразо-
во вважали за доцільне надати захисни-
ку право складати в кримінальній справі 
документ на противагу обвинувальному 
висновку. Зокрема, В.К. Волошин зазна-

чає, що захисник повинен представити 
захисний висновок після ознайомлення 
з матеріалами справи, подавати його до 
суду та прокуророві одночасно із вручен-
ням обвинувального акта обвинуваченому 
[10, c. 16]. Вважаємо, що захисник не тіль-
ки має право складати такий висновок, а 
й зобов’язаний це робити. У новому КПК 
України повинна бути передбачена право-
ва норма, за якою захисник подає до суду 
захисний висновок, який обов’язково має 
бути наданий для ознайомлення зацікав-
леним сторонам. Захисний висновок му-
сить публічно оголошуватися на початку 
судового слідства та відповідати певним 
обов’язковим правовим ознакам, таким, 
як законність, обґрунтованість, умотиво-
ваність, об’єктивність, чіткість, послідов-
ність, логічність. Крім того, захисний ви-
сновок повинен відповідати певним вимо-
гам щодо його форми та змісту. Для цього 
слід доповнити новий КПК нормою, яка 
закріплювала б основні вимоги, що вста-
новлюються до такого документа. Однак, 
захисний висновок, на відміну від обвину-
вального акта, повинен не затверджувати-
ся, а лише підписуватися захисником та 
обвинуваченим. З метою надання цьому 
документу відповідної ваги під час судо-
вого розгляду кримінальної справи його 
необхідно прирівняти за процесуальним 
значенням до обвинувального висновку. 
Після цього різні за природою процесу-
альні документи стануть рівноцінними з 
позицій принципу змагальності [2, с. 124].

Âèñíîâêè

На підставі проведеного дослідження 
можна запропонувати такі висновки:

1. Новий КПК України дав можливість 
стороні захисту знайомитися з матеріала-
ми справи не тільки після закінчення до-
судового розслідування, а й під час його 
здійснення. Такі нововведення значно 
зміцнять реалізацію принципу змагаль-
ності в досудовому провадженні кримі-
нальних справ.

2. Закріплення за захисником обов’язку 
щодо складання захисного висновку та 
направлення його до суду істотно розши-



152

Правничий вісник Університету «КРОК»

рить дію змагальних засад у кримінально-
му судочинстві, оскільки сторони обви-
нувачення та захисту будуть знаходитися 
в рівноправному становищі при поданні 
матеріалів справи до суду. Слід відміти-
ти, що такі зміни до нового КПК України 
повинні супроводжуватися наділенням 
сторони захисту правом проводити слідчі 
дії за власною ініціативою і при цьому не 
направляти відповідного клопотання про 
дозвіл на проведення таких дій, як це пе-

редбачено у ст. 221 нового КПК України 
[1].
На нашу думку, перспективним у по-

дальшому є наукове обґрунтування питань, 
пов’язаних із дослідженням дії змагаль-
них засад у судовому розгляді криміналь-
них справ, оскільки новий КПК України 
не тільки реформував стадію досудового 
розслідування, а й значно розширив дію 
змагальних засад у судовому провадженні 
кримінальних справ.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Завданням реформування правосуддя 

є не лише поліпшення роботи суду чи 
правоохоронних органів і зменшення 
кіль кості злочинів, а й підвищення ефек-
тивності захисту населення, у тому числі 
від неефективних дій державних служ-
бовців. 
Проблематика злочинності серед не-

повнолітніх має особливості відносно 
характеристики суб’єкта злочину. Багато 
вчених розглядають питання, пов’язані з 
неповнолітніми з огляду на їх криміноло-
гічну характеристику. 
Незважаючи на те, що стаття 33 Конс-

титуції України гарантує кожному, хто на 
законних підставах перебуває на території 
України, свободу пересування, вільний 
вибір місця проживання, право вільно за-
лишати її територію, існують обмеження 
цього права, тобто застосування на під-
ставах, передбачених кримінально-про-
цесуальним законодавством, запобіжних 
заходів, що обмежують право особи на 
пересування [1]. Держава, визнавши необ-
хідність приділяти особливу увагу кримі-
нальному провадженню у справах щодо 
неповнолітніх злочинців, повинна про-
довжити корегування норм кримінально-

процесуального законодавства з огляду на 
особливості цієї категорії громадян. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Дослідженням загальних питань засто-

сування запобіжних заходів займалося 
багато видатних науковців, серед яких: 
І.Л. Петрухін, В.М. Коркунов, З.З. Зіна-
туллін, З.Д. Єнікєєв, М.І. Капінус, Г.М. 
Міньковський, М.М. Михеєнко, А.П. Ри-
жов, В.М. Тертишник, М.В. Щедрін та 
інші. Більш детально у своїх роботах тему 
застосування запобіжних заходів до не-
повнолітніх розглядали Г.Е. Омельченко, 
Г.М. Міньковський, В.А. Михайлов, Л.К. 
Трунова, Є.Г. Ткачова та інші. 
Багато міжнародних актів присвячені 

проблемі злочинності серед неповноліт-
ніх: Міжнародні стандартні правила ООН, 
що стосуються здійснення правосуддя що-
до неповнолітніх від 29 листопада 1985 р., 
Конвенція про права дитини від 20 листо-
пада 1989 р. тощо.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
В Україні донині залишається значна 

частина невирішених питань у частині 
процесуального порядку реалізації пра-
восуддя щодо неповнолітніх, насамперед 
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У статті досліджено особливості обрання запобіжних за-
ходів до неповнолітніх. Проаналізовано ефективність застосу-
вання запобіжних заходів, що обмежують свободу пересування. 

В статье исследованы особенности избрания мер пресечения 
в отношении несовершеннолетних. Проанализирована эффек-
тивность применения мер пресечения, связанных с ограничением 
свободы передвижения. 

The article examines the characteristics of preventive measures 
for minors. We analyze the effectiveness of preventive measures that 
restrict freedom of movement.
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кримінально-процесуальний примус, запобіжні заходи, підписка 
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Застосування до неповнолітніх 
запобіжних заходів, що обмежують 

свободу пересування
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у сфері дії кримінального процесу. Хоча 
чинний Кримінально-процесуальний ко-
декс України містить окремий розділ, 
присвячений особливостям провадження 
у справах про злочини, вчинені непов-
нолітніми, він не повною мірою розглядає 
питання застосування до неповнолітніх 
запобіжних заходів, не пов’язаних із поз-
бавленням волі [1].
Однією з тем, що потребує більш де-

тального законодавчого корегування, є 
застосування до неповнолітніх підозрюва-
них, обвинувачених запобіжних заходів, 
не пов’язаних із триманням під вартою, у 
тому числі й підписки про невиїзд.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − з’ясувати основні напря-

ми в реформуванні законодавства віднос-
но застосування запобіжних заходів до пі-
дозрюваних, обвинувачених, які є непов-
нолітніми; запропонувати зміни до Кримі-
нально-процесуального кодексу України 
щодо застосування запобіжних заходів, не 
пов’язаних із позбавленням волі до непов-
нолітнього підозрюваного, обвинувачено-
го з урахуванням особливостей цієї кате-
горії суб’єктів кримінального процесу.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Міжнародна спільнота наголошує на 

необхідності особливого захисту непов-
нолітніх. Це знайшло своє відображення в 
міжнародно-правових актах, до яких при-
єдналася й Україна [2]. Оскільки непов-
нолітні злочинці серед суб’єктів кримі-
нального процесу є найбільш вразливими, 
питання, пов’язанні з їх  кримінальною 
відповідальністю, займають особливе міс-
це в роботі будь-якого правоохоронного 
органу та потребують підвищеної уваги з 
боку держави [3]. У цьому сенсі особливе 
значення мають питання використання де-
ржавою різних форм примусу до найменш 
захищеної категорії громадян. До цієї ка-
тегорії правопорушників треба застосову-
вати норми права з урахуванням усіх особ-
ливостей, не лише психіко-вікового стану 
особи, а й соціального, матеріального ста-
новища неповнолітнього та дорослих, які 
відповідальні за нього.

Правоохоронні органи у своїй діяльність 
щодо розслідування злочинів як основний 
метод використовують кримінально-про-
цесуальний примус незалежно від особис-
тості злочинця. Метод примусу належить 
до найбільш жорстких засобів впливу на 
особу, але водночас є універсальним засо-
бом регулювання поведінки людини, яка 
порушує норми права, встановлені держа-
вою [4]. У науці кримінального процесу 
засоби процесуального примусу поділя-
ють відповідно до змісту та призначення 
на декілька видів, по-перше, засоби, що 
забезпечують затримання підозрюваного; 
по-друге, запобіжні заходи, що забезпечу-
ють належну поведінку підозрюваного чи 
обвинуваченого; по-третє, засоби проце-
суального примусу, що забезпечують по-
рядок кримінального судочинства [5]. 
Стосовно застосування будь-якого із 

запобіжних заходів до неповнолітнього 
згідно з чинним Кримінально-процесуаль-
ним кодексом 1960 р. слід відзначити, що, 
по-перше, до них можна застосовувати 
запобіжний захід тільки після винесення 
слідчим постанови про притягнення особи 
(неповнолітнього) в якості обвинувачено-
го [1]. По-друге, вони є найбільш вразли-
вою та найбільш психічно неврівноваже-
ною категорією обвинувачених, тому лег-
ше за інших піддаються психологічному 
впливові, але наслідки цього впливу мо-
жуть бути непередбачуваними. Запобіжні 
заходи, такі як затримання та взяття під 
варту неповнолітнього, мають законо-
давчо закріплені особливості [1, с. 434], 
але застосування запобіжних заходів, не 
пов’язаних із позбавленням волі, до не-
повнолітніх застосовуються в загальному 
порядку.
Вивчаючи думки різних учених стосов-

но поняття «запобіжні заходи», можемо 
зробити підсумкове його визначення, а 
саме: запобіжні заходи – це превентивні 
заходи процесуального примусу, що за-
стосовуються спеціальними владними ор-
ганами, які здійснюють діяльність у сфері 
кримінального судочинства, до осіб, які 
мають правовий статус підозрюваного 
або обвинуваченого, або підсудного, або 
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засудженого, що не лише обмежують пра-
ва людини, а й спричиняють на останню 
певний психологічний тиск [5; 6]. Вони 
обмежують особисту свободу з метою 
запобігання можливості підозрюваним, 
обвинуваченим ухилятися від слідства 
та суду, перешкоджати розслідуванню у 
кримінальній справі, продовжувати зай-
матися злочинною діяльністю, ухилитися 
від виконання процесуальних рішень. 
Основна складова інституту запобіж-

них заходів – це превентивність. «Пре-
вентивні заходи в кримінальному процесі 
найчастіше застосовуються для запобіган-
ня небажаної поведінки конкретної особи 
(приватна превенція), а не для залякування 
інших громадян (загальна превенція), ос-
кільки заходами покарання вони не», – за-
значає І.Л. Петрухін [7, с. 81]. Превентив-
ність запобіжних заходів полягає в тому, 
що такі заходи державного примусу засто-
суються в разі, коли ще немає процесуаль-
ного правопорушення, але є припущення, 
що певна людина, яка має процесуальний 
статус підозрюваного або обвинуваченого 
у здійснені злочину або підсудного, може 
його здійснити [7]. Однак застосування за-
побіжних заходів лише з огляду на їх пре-
вентивність є неприпустимим.
Застосування певного виду запобіжно-

го заходу повинно бути обумовлене на-
явністю в матеріалах справи відповідних 
підстав. Для застосування запобіжного 
заходу, у тому числі й підписки про не-
виїзд, такими підставами є припущення 
про можливість здійснення суб’єктом 
дій, спрямованих на спробу ухиляння від 
суду та слідства або в інший спосіб пере-
шкоджати правосуддю. Питання про наяв-
ність достатніх підстав для застосування 
запобіжного заходу вирішують у кожно-
му конкретному випадку орган дізнання, 
слідства, прокурор, суддя або суд [6]. На-
приклад, про намір ухилитися від слідства 
або суду можуть свідчити такі дані, як 
придбання проїзних документів, раптове 
звільнення з роботи, продаж майна або 
придбання майна в іншій місцевості, а та-
кож свідчення свідків. Усе це стосується 
дорослих, матеріально самостійних осіб. 

У разі здійснення злочину неповноліт-
німи згідно із законодавством України діє 
загальне правило: за наявності достатніх 
підстав вважати, що підозрюваний, обви-
нувачений має намір намагатися ухили-
тися від слідства чи суду, перешкоджати 
встановленню істини у справі або продов-
жувати злочинну діяльність, до нього мо-
жуть бути застосовані запобіжні заходи, 
вказані у статті 149 Кримінально-проце-
суального кодексу України 1960 р. [1]. У 
розділі цього кодексу, присвяченому про-
вадженню у справах про злочини непов-
нолітніх, також не визначено, яким чином 
вирішуються питання про достатність під-
став та чим саме повинно буде доведено 
необхідність застосування запобіжного 
заходу до неповнолітнього [1]. Тому слід-
чий або суд вирішують питання в загаль-
ному порядку.
У разі, коли необхідне застосуван-

ня запобіжних заходів до неповнолітніх 
злочинців фактичні данні, які свідчили б 
про намір підозрюваного ухилитись від 
слідства мають власні особливість. Крім 
показань свідків, до них можуть надходи-
ти такі відомості, як наявність фактичної 
матеріальної незалежності від батьків або, 
навпаки, залежність від матеріального ста-
новища батьків, опікунів, піклувальників і 
доступність матеріальних цінностей [6]. 
Тобто, зникнення коштовних речей або 
грошей, а також наявність власних кош-
тів, які уможливлювали б утечу обвину-
ваченого з дому, дають слідчому підстави 
для підозри. У таких випадках треба при-
діляти увагу не лише діям неповнолітніх, 
а й відповідальних за дитину дорослих, які 
можуть бути спрямовані на допомогу не-
повнолітнім з утечею.
Пленум Верховного Суду України у 

постанові «Про практику застосування су-
дами України законодавства у справах про 
злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 
р. у пункті 3 говорить, що суд, приймаючи 
рішення про застосування запобіжного за-
ходу до неповнолітнього, повинен урахо-
вувати: «… стан здоров’я неповнолітньо-
го, його сімейний і матеріальний стан, сто-
сунки з батьками, дієвість існуючого кон-
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тролю за його поведінкою, вид діяльності, 
місце проживання, дані про попередні 
судимості, соціальні зв’язки, схильності, 
спосіб життя, поведінку під час провад-
ження в цій або іншій кримінальній справі, 
наявність факторів, обставин чи визнання 
ним моральних цінностей, які дозволяють 
прогнозувати його поведінку. Зазначені 
обставини можуть з’ясовуватися шляхом 
опитування батьків, опікунів, піклуваль-
ників, представників адміністрації за міс-
цем роботи чи навчання неповнолітнього 
тощо» [8, с. 1]. 
Слід розуміти, що вказані обставини 

повинні враховуватися не лише судом, а й 
слідчими, які вирішують питання застосу-
вання запобіжних заходів до неповноліт-
нього на стадіях досудового слідства. До 
того ж, повинні бути задіяні працівники 
правоохоронних органів і суду, які мають 
відповідні спеціальні знання, кваліфіка-
цію та можуть упевнено прогнозувати 
поведінку неповнолітнього. У таких ви-
падках для вирішення питання про необ-
хідність обрання запобіжного заходу та 
певного його виду до неповнолітнього на 
будь-якій стадії кримінального процесу 
повинен бути залучений педагог або спе-
ціаліст із дитячої психології. 
З аналізу чинного Кримінально-проце-

суального кодексу України зрозуміло, що 
до неповнолітніх можуть бути застосовані 
всі запобіжні заходи, передбачені статтею 
149 згаданого кодексу [1], хоча існують 
деякі ускладнення. Відповідно до частини 
1 статті 436 цього кодексу до неповноліт-
нього може бути застосовано в загальному 
порядку: підписка про невиїзд, особиста 
порука, порука громадської організації 
або трудового колективу, застава [1]. Але 
в якому порядку застосувати до специфіч-
ного процесуального суб’єкта поруку гро-
мадської організації або трудового колек-
тиву, ураховуючи особливості трудових 
правовідносин із неповнолітніми? До того 
ж, стаття 436 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України містить спеціаль-
ний запобіжний захід, який за змістом є 
порукою відповідальних за дитину осіб. 
Або яким є процесуальний порядок за-

стосування застави, якщо неповнолітній 
обвинувачений бажає виступати заставо-
давцем за заставою, ураховуючи не лише 
матеріальну, а й моральну нестабільність 
таких суб’єктів? 
Останнім часом практика правоохо-

ронних органів іде шляхом застосування 
до неповнолітніх як запобіжного заходу 
тримання під ватрою у виключних випад-
ках. Згідно з аналізом даних практики за-
стосування запобіжних заходів за 2008 р. 
у м. Севастополь відносно неповнолітніх 
у 80% кримінальних справ обиралася за-
побіжним заходом підписка про невиїзд, 
у інших випадках − взяття під варту та 
лише один випадок застосування застави, 
яку вносили батьки обвинуваченого [9]. 
Немає сумніву, що застосування до непов-
нолітнього злочинця запобіжного заходу 
у вигляді підписки про невиїзд, незважа-
ючи на відносну м’якість цього засобу, не 
повинно здійснюватися автоматично та на 
тих самих умовах, що й до дорослих.
Підписка про невиїзд є засобом психо-

логічно-примусового характеру, що  діє 
безпосередньо на підозрюваного, обви-
нуваченого [6, с. 60]. Але в разі обрання 
запобіжного заходу треба враховувати 
особливості неповнолітнього обвинуваче-
ного: його матеріальну та певну моральну 
залежність від батьків чи відповідальних 
осіб; особливості психічного та фізич-
ного розвитку; емоційну нестабільність, 
пов’язану з віком. 
Підписка про невиїзд обирається в разі, 

коли уповноважена особа має достат-
ньо даних вважати, що обставини справи 
свідчать про те, що мета застосування за-
побіжного заходу може бути досягнута [3]. 
Мета застосування підписки про невиїзд, 
згідно з чинним законодавством України, 
досягається шляхом обмеження права пі-
дозрюваного, обвинуваченого відлучатися 
із зареєстрованого місця проживання чи 
перебування або з місця тимчасового зна-
ходження [1]. Таким чином, підписка про 
невиїзд не має на меті протидію перешкод-
жання встановленню істини у криміналь-
ній справі, або продовжування злочинної 
діяльності, або досягнення інших резуль-
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татів, не вказаних у законі, оскільки вона 
застосовується в тих випадках, коли віро-
гідність, що особа буде здійснювати такі 
дії, дуже мала [6]. Це загальне положення 
в рівній мірі відноситься як до дорослих 
підозрюваних, так і неповнолітніх.
Відносно ефективності розглядуваного 

нами запобіжного заходу, у разі його за-
стосування до неповнолітнього, необхідно 
враховувати соціальне середовище, умови 
проживання цієї категорії обвинувачених 
[3]. У випадках проживання з батьками 
чи опікунами питання про зміну місця 
проживання більшою мірою залежить 
від можливостей і бажань батьків. Тому 
досягнення основної мети застосування 
підписки (не допустити ухиляння підоз-
рюваного від слідства) залежить не лише 
від неповнолітнього, його психіко-фізіо-
логічних або інших особливостей, а й від 
соціально-матеріальних і моральних особ-
ливостей осіб, які відповідають за дитину 
до досягнення нею повноліття. 
Відомий російський процесуаліст Л.К. 

Трунова у своїй дисертаційній роботі «Су-
часні проблеми застосування запобіжних 
заходів у кримінальному процесі» пору-
шує питання, пов’язанні з особливостя-
ми застосування запобіжних заходів до 
неповнолітніх. Вона зазначає, що до не-
повнолітнього, який оступився, необхідно 
застосовувати запобіжний захід, здатний 
забезпечити контроль за його поведінкою 
[3]. Учений вважає, що серед запобіжних 
заходів найбільш ефективними є заходи 
за участю дорослих як посередників між 
дитиною та слідчим. У цих випадках до-
рослий бере на себе відповідальність, 
як правову, так і моральну, за поведінку 
неповнолітнього після застосування за-
побіжного заходу та на весь час прове-
дення розслідування. Ця теза, безумовно, 
відповідає дійсності, але не можна пого-
дитися з висловлюванням автора, наведе-
ним далі. Зокрема, Л.К. Трунова  зазначає, 
що підписка про невиїзд стосовно непов-
нолітнього є неефективною на тій підставі 
що: «Підписка про невиїзд не може надати 
такого стримуючого і виховного впливу, 
як особисте поручительство і нагляд» [3, 

с. 318]. Варто зауважити, що мета будь-
якого запобіжного заходу, у тому числі й 
підписки про невиїзд, не передбачає ви-
ховного впливу на підозрюваного чи об-
винуваченого. 
Такої ж думки дотримуються й інші на-

уковці, зокрема Г.М. Міньковський і В.А. 
Михайлов, які вважають, що до непов-
нолітніх бажано застосовувати запобіж-
ний захід у вигляді віддання під нагляд 
батьків, опікунів, піклувальників або адмі-
ністрації дитячої установи [6, с. 74]. 
Деякі науковці вважають, що ефектив-

ність досягнення мети підписки про не-
виїзд залежить лише від свідомості особи, 
до якої застосовується цей запобіжний 
захід, і наполягають на тому, що непов-
нолітній не в змозі усвідомити зміст під-
писки про невиїзд і сутність правових об-
межень, які вона містить [5]. Така думка 
ставить під сумнів як ефективність під-
писки про невиїзд у разі її застосовування 
до неповнолітніх, так і взагалі можливість 
неповнолітнього обвинуваченого нести 
кримінальну відповідальність. Оскільки 
неусвідомлення значення процесуальних 
дій та їх наслідків повинно порушувати 
перед слідчим питання про здатність усві-
домлювати обвинуваченим значення своїх 
дій при вчиненні злочину. 
Новий Кримінальний процесуальний 

кодекс України 2012 р. відводить особли-
востям розслідування та розгляду кримі-
нального провадження за участю непов-
нолітніх главу 38 «Кримінальне провад-
ження щодо неповнолітніх», але в статті 
492 «Застосування до неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого запобіж-
ного заходу» також містяться вимоги 
щодо застосування затримання та взяття 
під варту, але немає роз’яснень щодо по-
рядку застосування запобіжних заходів, 
не пов’язаних із триманням під вартою, 
тобто вони повинні застосовуватися в за-
гальному порядку, як і до дорослих. Нова-
ціями Кримінального процесуального ко-
дексу України 2012 р. є те, що у статті 176 
у переліку запобіжних заходів не передба-
чено підписку про невиїзд, а унормовано 
домашній арешт і особисте зобов’язання. 
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Крім того, у статті 493 «Передання непов-
нолітнього підозрюваного чи обвинуваче-
ного під нагляд» цього кодексу визначено, 
що до неповнолітнього може бути засто-
совано спеціальний запобіжний захід – пе-
редання під нагляд.
Згідно зі статтею 179 Кримінального 

процесуального кодексу 2012 р. особис-
те зобов’язання полягає в покладенні на 
підозрюваного, обвинуваченого зобов’я-
зання виконувати покладені на нього слід-
чим суддею, судом обов’язки, передбачені 
статтею 194 цього кодексу, де сказано, що 
підозрюваний, обвинувачений повинен 
«…виконувати один або кілька обов’язків, 
необхідність покладення яких була дове-
дена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової 
особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, 
в якому він зареєстрований, проживає чи 
перебуває, без дозволу слідчого, прокуро-
ра або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи 
суд про зміну свого місця проживання та/
або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з 
будь-якою особою, визначеною слідчим 
суддею, судом, або спілкуватися з нею із 
дотриманням умов, визначених слідчим 
суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слід-
чим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотич-
ної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи 
або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних 
органів державної влади свій паспорт 
(паспорти) для виїзду за кордон, інші до-
кументи, що дають право на виїзд з Украї-
ни і в’їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю» 
[10].
Зі змісту статей 179, 181, 194 Криміналь-

ного процесуального кодексу 2012 р. вип-
ливає, що особисте зобов’язання є більш 
широким за переліком обов’язків, які мо-
жуть бути покладені на особу, ніж підпис-
ка про невиїзд за правилами Кримінально-

процесуального кодексу 1960 року. Проте, 
якщо особистим зобов’язанням буде пок-
ладено на особу лише зобов’язання не від-
лучатися з населеного пункту, в якому він 
зареєстрований, проживає чи перебуває, 
без дозволу слідчого, прокурора або суду 
(пункт 2 частини 5 статті 194 КПК 2012 р.), 
що обмежує свободу пересування межа-
ми населеного пункту, це є тим самим 
запобіжним заходом, що й підписка про 
невиїзд.
Згідно з частиною 1 статті 181 Кримі-

нального процесуального кодексу 2012 р. 
домашній арешт обмежує свободу пересу-
вання певним житлом, яке не можна зали-
шати або постійно, або протягом певного 
часу, визначеного судом. 
Домашній арешт як запобіжний захід, 

що обмежує свободу пересування особи, 
має більш жорсткий характер, ніж особис-
те зобов’язання, але також не пов’язаний 
із триманням під вартою.
Ураховуючи практику застосування за-

побіжних заходів до неповнолітніх, слід 
внести зміни до кримінального процесу-
ального законодавства, які підвищили б 
ефективність застосування запобіжних 
заходів, не пов’язаних із триманням під 
вартою, з огляду на матеріальну, соціаль-
ну та психіко-емоційну нестабільність не-
повнолітніх.
Âèñíîâêè
Учені психологи та кримінологи вста-

новили, що найбільш схильними до здій-
снення злочинів є підлітки віком від 16 до 
18 років. Але здійснення неповнолітнім 
протиправної поведінки ще не говорить, 
що в подальшому вони обов’язково будуть 
злочинцями. З віком у більшості таких 
осіб бажання продовжувати протиправну 
діяльність зникає, вони не повторюють 
вчинення злочинів. Тому завданням пра-
воохоронних органів у процесі розсліду-
вання справ за участю неповнолітніх є не 
лише розкриття злочинів і покарання вин-
них, а й використання для цього засобів, 
що були б ефективними та не порушували 
права дитини. 
Обираючи запобіжний захід до непов-

нолітнього, слід ураховувати тяжкість 



159

 Кримінальне право та кримінологія

злочину, кількість учинених протиправ-
них діянь, соціальну адаптованість само-
го правопорушника та суб’єктивне усві-
домлення поведінки обвинуваченим. Але 
неприпустимою є думка про те, що до не-
повнолітніх, які оступились, треба стави-
тися як до дорослих злочинців, оскільки 
життєвий шлях такої людини тільки роз-
починається, тому дії дорослих повинні 
бути спрямовані на недопущення повто-
рення асоціальної поведінки неповноліт-
нього. 
Наведені вище положення ставлять під 

сумнів застосування підписки про невиїзд 
у тому загальному вигляді, в якому вона 
застосовується до дорослих, морально та 
матеріально незалежних осіб. Однією з 
причин є той факт, що неповнолітній пі-
дозрюваний, обвинувачений не завжди 
сам вирішує питання стосовно реєстрації 
місця проживання або місця тимчасового 
знаходження. Здебільшого це залежить від 
волевиявлення батьків або відповідальних 
за дитину осіб, і це потрібно враховувати в 
процесі реформування інституту запобіж-
них заходів.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У практиці надання медичних послуг 

непоодинокі випадки, коли співробітники 
медичних установ надають інформацію 
про перелік медичних препаратів, кіль-
кість звернень та обсяг і зміст медичних 
призначень, результати аналізів пацієнта 
по телефону чи шляхом надсилання елект-
ронних листів чи повідомляють її в інший 
спосіб колегам, партнерам, співробітни-
кам, іншим пацієнтам. Чи завжди узгоджу-
ються з пацієнтом способи використання 
інформації про стан його здоров’я і коли 
певні способи використання інформації 
можуть бути розцінені як неправомірні? 
Стаття має на меті розкрити особливості 

об’єктивних і суб’єктивних ознак складу 
злочину, передбаченого ст. 145 КК Украї-
ни [1], виявити складові відомостей, що 
становлять лікарську таємницю, способи 
неправомірного використання лікарської 
таємниці, способи фіксації фактів непра-
вомірного використання лікарської таєм-
ниці, повноту та достатність правової, у 
тому числі кримінально-правової охоро-
ни інформації, що визнається лікарською 
таємницею.
Одразу зауважимо, що в статті не ви-

світлюються питання повноти та достовір-
ності інформації, правильних чи непра-

вильних діагнозів, відповідності протоко-
лам Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни (далі – МОЗ) схем лікування пацієнтів, 
оптимальності та ефективності медичних 
препаратів, які призначаються лікарями, 
оскільки вони, перш за все, стосуються 
реалізації права пацієнта на кваліфіковану 
оптимальну й ефективну медичну допомо-
гу та стосуються, безперечно, належного 
виконання своїх професійних обов’язків 
медичними працівниками. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питаннями розголошення лікарської 

таємниці займалися в тій чи інші мірі вчені, 
які присвячували свої дослідження кримі-
нально-правовій охороні конфіденційної 
інформації: О.О. Антопольський, О.В. Ба-
раєва, Л.Р. Клебанов, О.Д. Куліков, К.А. 
Маркелова, Є.В. Пікуров, П.П. Андрушко, 
П.С. Берзін, М.І. Лащук, М.І. Мельник, 
А.А. Музика, М.І. Хавронюк.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
В Україні медичні послуги надаються 

на підставі укладених письмових чи ус-
них договорів, у яких, як правило, не ого-
ворюються питання охорони відомостей, 
які стали відомі медичному персоналові у 
зв’язку з наданням таких послуг пацієнту. 
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Стаття присвячена висвітленню питань кримінально-пра-
вової охорони відомостей, що є лікарською таємницею в розрізі 
специфіки об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину, пе-
редбаченого ст. 145 КК України. 

Статья посвящена освещению вопросов уголовно-правовой 
охраны сведений, являющихся врачебной тайной в разрезе специ-
фики объективных и субъективных признаков состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 145 УК Украины.

Article is devoted to criminal protection of information that is 
confidential medical information in the context of the specific objective 
and subjective elements of the crime under Art. 145 of the Criminal 
Code of Ukraine.

Ключові слова: лікарська таємниця, конфіденційна інфор-
мація, кримінально-правова охорона, кримінальна відповідаль-
ність.

Кримінальна правова охорона відомостей, 
що становлять лікарську таємницю
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Питання, що потребують додаткового до-
слідження полягають у належному вико-
нанні своїх обов’язків медичними праців-
никами в частині нерозголошення певних 
відомостей, які стали їм відомі, а також 
аналізується зміст відомостей, що потре-
бують кримінально-правової охорони. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою даної стаття є висвітлення питань 

кримінально-правової охорони відомос-
тей, що є лікарською таємницею в розрізі 
специфіки об’єктивних і суб’єктивних оз-
нак складу злочину, передбаченого ст. 145 
КК України
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
Відповідно до ст. 11 Закону України 

«Про інформацію» до конфіденційної ін-
формації про фізичну особу належать, 
зокрема, дані про її національність, освіту, 
сімейний стан, релігійні переконання, стан 
здоров’я, а також адреса, дата і місце на-
родження. Право на інформацію про стан 
свого здоров’я достовірну та повну, у тому 
числі на ознайомлення з відповідними ме-
дичними документами, що стосуються її 
здоров’я, має будь-яка повнолітня фізична 
особа. Інші особи (батьки (усиновлювачі), 
опікун, піклувальник) також мають пра-
во на інформацію про стан здоров’я своєї 
дитини або підопічного. Нагадаємо, що 
дитиною є особа до досягнення нею пов-
ноліття [6]. 
Персональними даними, відповідно до 

Закону України «Про захист персональ-
них даних», є ті відомості чи сукупність 
відомостей про фізичну особу, яка іден-
тифікована або може бути конкретно іден-
тифікована [5]. Відповідно до ст. 7 Закону 
«Про захист персональних даних» заборо-
няється обробка персональних даних, які 
стосуються здоров’я чи статевого життя. 
Заборона не стосується випадків, якщо об-
робка персональних даних:

1) здійснюється за умови надання 
суб’єктом персональних даних однознач-
ної згоди на обробку таких даних; 

2) необхідна для здійснення прав та ви-
конання обов’язків у сфері трудових пра-
вовідносин відповідно до закону; 

3) необхідна для захисту інтересів 
суб’єкта персональних даних або іншої 
особи в разі недієздатності або обмежен-
ня цивільної дієздатності суб’єкта персо-
нальних даних; 

4) здійснюється релігійною організа-
цією, громадською організацією світо  -
гляд ної спрямованості, політичною пар-
тією або професійною спілкою, що ство-
рені відповідно до закону, за умови, що об-
робка стосується виключно персональних 
даних членів цих об’єднань або осіб, які 
підтримують постійні контакти з ними у 
зв’язку з характером їх діяльності, та пер-
сональні дані не передаються третій особі 
без згоди суб’єктів персональних даних; 

5) необхідна для обґрунтування, задо-
волення або захисту правової вимоги; 

6) необхідна в цілях охорони здоров’я, 
для забезпечення піклування чи лікування 
за умови, що такі дані обробляються ме-
дичним працівником або іншою особою 
закладу охорони здоров’я, на якого покла-
дено обов’язки щодо забезпечення захис-
ту персональних даних; 

7) стосується обвинувачень у вчиненні 
злочинів, вироків суду, здійснення держав-
ним органом повноважень, визначених 
законом, щодо виконання завдань опера-
тивно-розшукової чи контррозвідувальної 
діяльності, боротьби з тероризмом; 

8) стосується даних, які були оприлюд-
нені суб’єктом персональних даних. 
Відповідно до ст. 286 Цивільного ко-

дексу України (далі – ЦК України) фі-
зична особа має право на таємницю про 
стан свого здоров’я, факт звернення за 
медичною допомогою, діагноз, а також 
про відомості, одержані при її медичному 
обстеженні. Забороняється вимагати та 
подавати за місцем роботи або навчання 
інформацію про діагноз та методи ліку-
вання фізичної особи [2]. 
Відповідно до ст. 391 Закону України 

«Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я» пацієнт має право на таєм-
ницю про стан свого здоров’я, факт звер-
нення за медичною допомогою, діагноз, а 
також про відомості, одержані в ході його 
медичного обстеження. Забороняється ви-
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магати та надавати за місцем роботи або 
навчання інформацію про діагноз і методи 
лікування пацієнта. Статтею 39 Основ за-
конодавства України про охорону здоров’я 
передбачено, що пацієнт, який досяг пов-
ноліття, має право на отримання достовір-
ної та повної інформації про стан свого 
здоров’я, у тому числі на ознайомлення 
з відповідними медичними документами, 
що стосуються його здоров’я, а батьки 
(усиновлювачі), опікун, піклувальник ма-
ють право на отримання інформації про 
стан здоров’я дитини або підопічно  го [4].
Психіатрична допомога також надаєть-

ся з істотними обмеженнями щодо роз-
голошення відомостей про стан здоров’я 
особи. При цьому до складу зазначених ві-
домостей належить: факт наявності у осо-
би психічного розладу, факт звернення за 
психіатричною допомогою та лікування у 
психіатричному закладі чи перебування в 
психоневрологічних закладах для соціаль-
ного захисту або спеціального навчання, а 
також інші відомості про стан психічного 
здоров’я особи, її приватне життя.
У ст. 6 Закону України «Про психіат-

ричну допомогу» [9] у медичних праців-
ників, інших фахівців, які беруть участь у 
наданні психіатричної допомоги, та осіб, 
яким у зв’язку з навчанням або виконан-
ням професійних, службових, громадсь-
ких чи інших обов’язків стали відомі такі 
відомості, є зобов’язання не розголошу-
вати їх, крім випадків, передбачених цією 
статтею. 
У Законі України «Про захист населен-

ня від інфекційних хвороб» [10] передба-
чено, що відомості про зараження особи 
інфекційною хворобою, що передається 
статевим шляхом, проведені медичні ог-
ляди та обстеження з цього приводу, дані 
інтимного характеру, отримані у зв’язку з 
виконанням професійних обов’язків служ-
бовими особами та медичними працівни-
ками закладів охорони здоров’я, станов-
лять лікарську таємницю. Надання таких 
відомостей дозволяється у випадках, пере-
дбачених законами України.
Лікарську таємницю становлять і відо-

мості про результати медичного огляду, 

наявність чи відсутність ВІЛ-інфекції в 
особи, яка пройшла медичний огляд (ст. 
8 Закону України «Про протидію поши-
ренню хвороб, зумовлених вірусом імуно-
дефіциту людини (ВІЛ), та правовий і со-
ціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» 
[11]).
Таким чином, можна зробити висновок, 

що лікарську таємницю становлять відо-
мості про стан свого здоров’я, факт звер-
нення за медичною допомогою, діагноз, 
результати аналізів чи оперативних втру-
чань, а також відомості, одержані при ме-
дичному обстеженні, огляді, оперативно-
му втручанні. 
Відповідно до ст. 285 ЦК повнолітня фі-

зична особа має право на достовірну і пов-
ну інформацію про стан свого здоров’я, 
у тому числі на ознайомлення з відповід-
ними медичними документами, що сто-
суються її здоров’я [2]. У частині другій 
ст. 285 ЦК батьки (усиновлювачі), опікун, 
піклувальник мають право на інформацію 
про стан здоров’я дитини або підопічного. 
Якщо інформація про хворобу фізичної 
особи може погіршити стан її здоров’я або 
погіршити стан здоров’я фізичних осіб, 
визначених частиною другою цієї статті, 
зашкодити процесові лікування, медич-
ні працівники мають право дати неповну 
інформацію про стан здоров’я фізичної 
особи, обмежити можливість їх ознайом-
лення з окремими медичними документа-
ми. У разі смерті фізичної особи члени її 
сім’ї або інші фізичні особи, уповноважені 
ними, мають право бути присутніми при 
дослідженні причин її смерті та ознайоми-
тись із висновками щодо причин смерті, а 
також право на оскарження цих висновків 
до суду. 
Фізична особа зобов’язана утримувати-

ся від поширення інформації про стан сво-
го здоров’я, факт звернення за медичною 
допомогою, діагноз, а також про відомості, 
одержані в ході її медичного обстеження, 
яка стала їй відома у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків або з інших джерел. 
Фізична особа може бути зобов’язана до 
проходження медичного огляду у випад-
ках, установлених законодавством. 
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Відповідно до ст. 40 Закону «Осно-
ви законодавства України про охорону 
здоров’я» медичні працівники та інші 
особи, яким у зв’язку з виконанням про-
фесійних або службових обов’язків стало 
відомо про хворобу, медичне обстеження, 
огляд та їх результати, інтимну і сімейну 
сторони життя громадянина, не мають 
права розголошувати ці відомості, крім 
передбачених законодавчими актами ви-
падків [4]. При використанні інформації, 
що становить лікарську таємницю, в нав-
чальному процесі, науково-дослідній ро-
боті, у тому числі у випадках її публікації 
у спеціальній літературі, повинна бути за-
безпечена анонімність пацієнта. 
Схожа норма міститься й у Міжнарод-

ному кодексі медичної етики [12], згідно з 
яким лікарі повинні зберігати у абсолют-
ній таємниці все, що їм відомо про свого 
пацієнта, навіть після смерті останнього. 
Обов’язок зберігати лікарську таємни-

цю покладається на медичних та інших 
працівників також окремими законодав-
чими актами, якими регулюється порядок 
лікування та профілактики окремих видів 
хвороб, якими при цьому визначається і 
зміст інформації, що становить лікарську 
таємницю, підстави та умови її розголо-
шення.
Хоча в деяких випадках, інформація 

про стан здоров’я повинна бути розголо-
шена. Так, відповідно до ст. 30 Сімейного 
кодексу України [13] наречені зобов’язані 
повідомити один одного про стан свого 
здоров’я. Результати медичного обстежен-
ня є таємницею і повідомляються лише 
нареченим. Приховування відомостей про 
стан здоров’я одним із наречених, наслід-
ком чого може стати (стало) порушення 
фізичного або психічного здоров’я іншого 
нареченого чи їхніх нащадків, може бути 
підставою для визнання шлюбу недійс-
ним. 
Відповідно до ст. 3 Закону України 

«Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні» [3] друковані засоби ма-
сової інформації в Україні не можуть бути 
використані для поширення відомостей, 
розголошення яких забороняється стат -

тею Закону України «Про інформацію» [6].
Треба зауважити, що в разі оприлюднен-

ня завідомо недостовірної інформації про 
стан здоров’я, такі дії не можна кваліфіку-
вати як розголошення інформації про стан 
здоров’я. Тобто особа фактично не роз-
голошує інформацію про стан здоров’я, а 
надає завідомо недостовірну інформацію 
про стан здоров’я. У такому разі в осо-
би, відносно якої була розголошена заві-
домо неправдива інформація про її стан 
здоров’я, є можливість захистити свої 
права та законні інтереси в цивільно-пра-
вовому порядку. Треба також пам’ятати, 
що за таких обставин застосовується по-
зовна давність в один рік і обчислюється 
від дня поміщення цих відомостей у засо-
бах масової інформації або від дня, коли 
особа довідалася чи могла довідатися про 
ці відомості. 
З огляду на те, що всі без виключення 

проходять медичне обстеження та отри-
мують необхідну медичну допомогу тоб-
то потенційно абсолютно кожний із нас 
може бути потерпілим від розголошення 
лікарської таємниці, варто розібратись, які 
саме відомості відносяться до лікарської 
таємниці, у якій спосіб її може бути розго-
лошено, а також із тим, у який спосіб варто 
захищати свої права та інтереси, і головне 
– як зафіксувати факт незаконного вико-
ристання інформації про стан здоров’я.
Варто також зазначити, що у червні 

2012 р. Кабінетом Міністрів України 
було прийнято постанову № 546 «Про за-
твердження Положення про електронний 
реєстр пацієнтів» [14], відповідно до якого 
створюється єдина інформаційна система 
збирання, реєстрації, накопичення, збері-
гання, адаптування, змін, поновлення, ви-
користання і поширення (розповсюджен-
ня, реалізації, передачі), знеособлення, 
знищення відомостей про фізичну особу 
та отриману нею медичну допомогу. По-
ложення передбачає, що володільці реєс-
тру вносять та обробляють інформацію 
в реєстрі відповідно до їх повноважень і 
функціональних обов’язків та зобов’язані 
не допускати розголошення у будь-який 
спосіб персональних даних, що вносяться 
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до реєстру. До останнього, згідно з поло-
женням, вноситься інформація про:

1) фізичну особу, яка міститься у медич-
них облікових формах, затверджених на-
казами МОЗ і зареєстрованих у Мін’юсті; 

2) заклад охорони здоров’я, у якому па-
цієнту надано медичну допомогу;

3) надану медичну допомогу пацієнту; 
4) лікарські засоби та вироби медич-

ного призначення, які закуплені за кошти 
державного та місцевих бюджетів для па-
цієнта; 

5) згоду на обробку персональних да-
них відповідно до положень Закону Украї-
ни «Про захист персональних даних». 
Згода суб’єкта персональних даних 

для внесення інформації до реєстру є 
обов’язковою та оформляється у вигляді 
будь-якого документованого, зокрема 
письмового, добровільного волевиявлення 
фізичної особи щодо надання дозволу на 
обробку її персональних даних відповід-
но до сформульованої мети їх обробки 
[14, п. 5]. Тобто при підписанні зазначе-
ної згоди на використання відомостей про 
стан здоров’я має бути зазначено, що вони 
можуть бути занесені до єдиного реєстру 
пацієнтів чи інших реєстрів. У разі, якщо 
мета обробки даних визначена некорект-
но (неповно) використання її в інший, ніж 
вказано в меті, спосіб може розглядатись 
у тому числі як розголошення інформації 
про стан здоров’я. 
Вірогідно, не кожен із пацієнтів захоче 

розміщувати відомості в єдиному реєстрі 
пацієнтів і в будь-якому іншому реєстрі, 
тому примушування підписати згоду на 
розміщення інформації про фізичну особу, 
заклад охорони здоров’я, у якому пацієн-
тові надано медичну допомогу, зміст ме-
дичної допомоги, лікарські засоби, вироби 
медичного призначення та розміщення за-
значеної інформації в будь-якому реєстрі 
без згоди суб’єкта персональних даних пе-
ребуватиме поза межею правового кола.
Будь-яка клініка, що надає послуги з ме-

дичного обслуговування, також веде пев-
ну базу даних своїх пацієнтів. У ній знахо-
дяться відомості про стан здоров’я пацієн-
та. При оформленні договірних відносин 

із надання зазначених послуг клініка має 
також отримати згоду про знаходження 
інформації про стан здоров’я пацієнта та 
порядок використання зазначеної інфор-
мації. 
Медичні працівники мають право нада-

ти неповну інформацію про стан здоров’я 
фізичної особи, обмежити можливість 
їх ознайомлення з окремими медичними 
документами, тільки якщо інформація 
про хворобу фізичної особи може погір-
шити стан її здоров’я або погіршити стан 
здоров’я фізичних осіб, батьків (усинов-
лювачів), опікуна, піклувальника зашко-
дити процесові лікування. 
Варто зазначити, що градації ймовір-

ного впливу інформації про стан здоров’я 
однієї людини на стан здоров’я іншої досі 
не вироблено, тому медичний працівник 
повинен самостійно оцінити потенційну 
можливість негативного впливу зазна-
ченої інформації на стан здоров’я інших 
осіб і прийняти рішення про здійснення 
чи нездійснення такого повідомлення. Бе-
зумовно, варто також пам’ятати про поло-
ження ст. 13 ЦК України [2]. Медичний 
працівник, очевидно, однозначно не може 
передбачити, як вплине на стан здоров’я 
пацієнта і зазначених осіб така інформа-
ція, а тому до відповідальності він може 
притягатись за умови, що він повинен 
був передбачити можливе погіршення їх 
здоров’я.
Так, відповідно до ст. 20 Закону Украї-

ни «Про судову експертизу» [7] підпри-
ємства, установи, організації незалежно 
від форми власності зобов’язані надавати 
безоплатно інформацію, необхідну для 
проведення судових експертиз, держав-
ним спеціалізованим установам, а також, 
за згодою, натурні зразки або каталоги 
своєї продукції, технічну документацію 
та іншу інформацію, необхідну для ство-
рення й оновлення методичної та норма-
тивної бази судової експертизи. Державні 
спеціалізовані установи, судові експерти 
та залучені фахівці, які проводять судові 
експертизи, у разі отримання інформації, 
що становить державну, комерційну чи 
іншу охоронювану законом таємницю, 
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повинні забезпечити нерозголошення цих 
відомостей.
Відповідно до ст. 17 Закону України 

«Про попередження насильства в сім’ї» 
[8] посадові особи та працівники, які здій-
снюють заходи з попередження насильс-
тва в сім’ї, не можуть розголошувати відо-
мості про особисте та сімейне життя, що 
стали їм відомі у зв’язку з виконанням їх 
службових обов’язків. Здійснення заходів 
з попередження насильства в сім’ї в межах 
наданих їм повноважень покладається на: 

1) спеціально уповноважений орган ви-
конавчої влади з питань попередження на-
сильства в сім’ї; 

2) відповідні підрозділи органів внут-
рішніх справ; 

3) органи опіки і піклування; 
4) спеціалізовані установи для осіб, які 

вчинили насильство в сім’ї, та жертв тако-
го насильства: кризові центри для членів 
сімей, у яких вчинено насильство в сім’ї 
або існує реальна загроза його вчинення; 
центри медико-соціальної реабілітації 
жертв насильства в сім’ї. 
Право на одержання і використання 

конфіденційних відомостей про стан пси  -
хічного здоров’я особи та надання їй 
психіатричної допомоги має сама особа 
чи її законний представник. При цьому 
в договорах на надання юридичної допо-
моги також необхідно передбачати по-
рядок використання відомостей про стан 
здоров’я особи. У разі, наприклад, якщо 
такі відомості надаються суду для під-
твердження певних обставин справи чи їх 
спростування, то їх використання іншою 
стороною повинно бути обмежене захис-
том прав протилежної сторони виключно 
в цій справі. Використання ж цих же відо-
мостей про стан здоров’я, які стали відомі 
особі в іншому судовому процесі, ймовір-
но, має кваліфікуватися як їх неправомір-
не використання.
За усвідомленою згодою особи або її за-

конного представника відомості про стан 
психічного здоров’я цієї особи та надання 
їй психіатричної допомоги можуть пере-
даватися іншим особам лише в інтересах 
особи, яка страждає на психічний розлад, 

для проведення обстеження та лікування 
чи захисту її прав і законних інтересів, для 
здійснення наукових досліджень, публіка-
ції в науковій літературі, використання в 
навчальному процесі. 
Допускається передача відомостей про 

стан психічного здоров’я особи та надан-
ня їй психіатричної допомоги без згоди 
особи або без згоди її законного представ-
ника для: 

1) організації надання особі, яка страж-
дає на тяжкий психічний розлад, психіат-
ричної допомоги; 

2) провадження дізнання, досудового 
слідства або судового розгляду за письмо-
вим запитом особи, яка проводить дізнан-
ня, слідчого, прокурора та суду. 
У листку непрацездатності, що видаєть-

ся особі, яка страждає на психічний роз-
лад, діагноз психічного розладу вписуєть-
ся за згодою цієї особи, а у разі її незгоди 
– лише причина непрацездатності (захво-
рювання, травма або інша причина). За-
бороняється вимагати відомості про стан 
психічного здоров’я особи та про надання 
їй психіатричної допомоги, за винятком 
випадків, передбачених у законодавстві. 
Документи, що містять відомості про стан 
психічного здоров’я особи та надання їй 
психіатричної допомоги, повинні зберіга-
тися з додержанням умов, що гарантують 
конфіденційність цих відомостей. Ви-
лучення оригіналів цих документів та їх 
копіювання може здійснюватися лише у 
випадках, встановлених законом. 
Відповідно до ст. 22 Закону України 

«Про державну статистику» [15] не забо-
ронено поширення знеособленої статис-
тичної інформації у незведеному вигляді, 
яка не дає можливості визначити конфі-
денційну статистичну інформацію щодо 
конкретного респондента.
Таким чином, законодавець установ-

лює способи використання інформації про 
стан здоров’я особи та осіб, які зазначену 
інформацію мають право використовува-
ти. Норми щодо порядку використання 
інформації про стан здоров’я особи ре-
гулюють, яка саме інформація про стан 
здоров’я не підлягає розголошенню чи 
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іншому неправомірному використанню та 
встановлює порядок використання зазна-
ченої інформації.
Розголошення окремих видів конфі-

денційної інформації про особу може ут-
ворювати склади злочинів, передбачених 
ст.ст. 132, 145, 159, 163, 168, 381 КК Ук-
раїни [1]. Зазначеними статтями перед-
бачена відповідальність за розголошення 
окремих видів конфіденційної інформації 
щодо особи, незалежно від того, яким чи-
ном вона стала відома особі, що її розго-
лосила, а тому, якщо розголошенню таких 
відомостей передувало їх незаконне зби-
рання чи зберігання, дії винного повинні 
кваліфікуватись за ст. 182 КК України та 
відповідною статтею, якою передбачаєть-
ся відповідальність за розголошення та-
ких видів конфіденційної інформації про 
особу. 
У діях осіб, яким у зв’язку з виконан-

ням ними професійних, службових, гро-
мадських обов’язків стали відомі відо-
мості про стан здоров’я, може мати місце 
склад злочину, передбачений ст. 145 КК 
України, у разі, якщо вони в будь-який 
спосіб розголосили відомості про стан 
здоров’я особи будь-яким третім особам 
без письмової згоди на це суб’єкта персо-
нальних даних. 
Розголошення службовою особою ліку-

вального закладу, допоміжним працівни-
ком, який самочинно здобув інформацію, 
або медичним працівником відомостей 
про проведення медичного огляду особи 
на виявлення зараження вірусом імуно-
дефіциту людини чи іншої невиліковної 
інфекційної хвороби, що є небезпечною 
для життя людини, або захворювання на 
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) 
та його результатів, що стали їм відомі у 
зв’язку з виконанням службових або про-
фесійних обов’язків, тягне відповідаль-
ність, передбачену ст. 132 КК України. 
Але відмежування складів злочину, 

передбачених ст. ст. 132 та 145 КК Ук-
раїни здійснюється за суб’єктивними та 
об’єктивними ознаками.
Так, відомості про результати медично-

го огляду, наявність чи відсутність ВІЛ-

інфекції в особи, яка пройшла медичний 
огляд, є конфіденційними та становлять 
лікарську таємницю. Передача таких ві-
домостей дозволяється тільки особі, якої 
вони стосуються, а у випадках, передба-
чених законами, також законним пред-
ставникам цієї особи, закладам охорони 
здоров’я, органам прокуратури, слідства, 
дізнання та суду. Умови і порядок ме-
дичного огляду визначаються Правилами 
медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-
інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих 
на СНІД та медичного нагляду за ними, 
які затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України «Питання запобігання 
та захисту населення від ВІЛ-інфекції та 
СНІД» від 18 грудня 1998 р. № 2026 [16], 
та Порядком добровільного консультуван-
ня і тестування на ВІЛ-інфекцію (прото-
кол), затвердженим наказом МОЗ України 
від 19 серпня 2005 р. № 415 [17]. 
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 

132 КК України можуть бути три категорії 
осіб: 

1) службові особи лікувальних закла-
дів; 

2) допоміжні працівники лікувальних 
за кладів; 

3) медичні працівники – неслужбові 
особи лікувальних закладів, яким у зв’язку 
з виконанням професійних або службових 
обов’язків стали відомі дані про медичний 
огляд особи на її ВІЛ-інфікованість або 
захворювання на СНІД чи наявність інфі-
кованості іншими невиліковними інфек-
ційними хворобами, і які вони зобов’язані 
зберігати в таємниці, або які самочинно 
здобули інформацію про проведення ме-
дичного огляду особи на виявлення зара-
ження вірусом імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної інфекційної хвороби 
(допоміжні працівники лікуваль них за-
кладів). 
До таких осіб відносяться, зокрема пра-

цівники державних комунальних закладів 
охорони здоров’я, інших державних чи 
комунальних установ, організацій або за-
кладу, медичного закладу іншої форми 
власності, представник об’єднання гро-
мадян, який після відповідної підготовки 
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може проводити консультування перед та 
після тесту на ВІЛ-інфекцію в порядку, 
передбаченому Порядком добровільного 
консультування і тестування на ВІЛ-ін-
фекцію, затвердженим наказом МОЗ Ук-
раїни від 19 серпня 2005 р. № 415 [17].
Ураховуючи, що до конфіденційної 

інформації відноситься й інформація про 
стан здоров’я особи, норми ст. 182 і ст. 145 
КК України співвідносяться як загальна 
та спеціальна та за правилами конкурен-
ції, діяння в разі розголошення інформа-
ції виключно про стан здоров’я повинно 
кваліфікуватися виключно за ст.145 КК 
України. 
Розголошення лікарської таємниці – це 

незаконне ознайомлення хоча б однієї осо-
би з відомостями, що становлять згідно з 
чинним законодавством лікарську таєм-
ницю, особою, якій ці відомості стали ві-
домі у зв’язку з виконанням професійних 
чи службових обов’язків і які вона не має 
права розголошувати. 
Розголошення таких відомостей у випад-

ках, передбачених законом (наприклад, за 
письмовим запитом особи, яка проводить 
досудове слідство) або особам, які мають 
право знати інформацію про стан здоров’я 
особи, складу злочину не утворює. 
Способи розголошення відомостей, 

що становлять лікарську таємницю, мо-
жуть бути різними: повідомлення таких 
відомостей іншим особам усно, у засобах 
масової інформації, наукових статтях, 
доповідях на конференціях тощо; надан-
ня змоги іншим особам ознайомитися зі 
змістом документів, що містять лікарську 
таємницю, передавати інформацію різни-
ми засобами зв’язку (з використанням ін-
тернет-технологій, мобільних технологій, 
телефонних технологій, засобами пошто-
вого зв’язку) тощо. 
Тяжкими наслідками можуть визнава-

тися погіршення стану здоров’я особи, ві-
домості щодо якої розголошено, її психіч-
на хвороба чи самогубство, звільнення 
особи, відомості щодо якої розголошено, 
з роботи тощо, а також погіршення стану 
здоров’я батьків (усиновлювачів), опіку-
на, піклувальника дитини або підопічного, 

яким повідомлені (стали відомі) відомості 
про дійсний стан здоров’я дитини чи пі-
допічного, чи близьких родичів пацієнта, 
яким стали відомі такі відомості. Питан-
ня про визнання тих чи інших наслідків 
тяжкими повинно вирішуватись у кожно-
му конкретному випадку індивідуально з 
урахуванням усіх обставин справи.
Злочин є закінченим з моменту спричи-

нення особі, щодо якої розголошено відо-
мості, що становлять лікарську таємницю, 
тяжких наслідків.
Суб’єктивна сторона злочину характе-

ризується непрямим умислом чи обома 
видами необережності до тяжких наслід-
ків. Саме розголошення є умисним. За на-
явності прямого умислу до тяжких наслід-
ків дії винного повинні кваліфікуватися як 
злочин проти життя чи здоров’я. Мотиви 
і мета розголошення лікарської таємниці 
можуть бути різними. Залежно від конк-
ретних мотивів і мети розголошення лі-
карської таємниці може містити ознаки 
більш тяжкого злочину, наприклад, до-
ведення до самогубства (ст. 120 КК Ук-
раїни). У такому разі дії винного повинні 
кваліфікуватися за сукупністю злочинів.
Суб’єктом злочину є особа, яка умис-

но розголосила відомості, що становлять 
лікарську таємницю, які вона зобов’язана 
зберігати в таємниці згідно з чинним за-
конодавством у зв’язку з виконанням нею 
професійних чи службових обов’язків. До 
таких осіб відносяться, перш за все, медич-
ні та фармацевтичні працівники, службові 
особи закладів і органів охорони здоров’я, 
особи, яким такі відомості стали відомі у 
зв’язку з навчанням, працівники міліції, 
кримінально-виконавчих установ, праців-
ники дошкільних навчальних закладів, 
загальноосвітніх шкіл соціальної реабілі-
тації та професійних училищ соціальної 
реабілітації, навчально-реабілітаційних 
центрів (закладів освіти, які забезпечують 
умови для відновлення здоров’я, соціаль-
ної адаптації, професійної орієнтації ді-
тей, що мають органічні та функціональні 
захворювання внутрішніх органів та сис-
тем або вади психофізичного розвитку), 
слідчі, особи, що проводять дізнання, про-
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курори, судді, адвокати, захисники, закон-
ні представники.
У ст. 145 КК України не передбачаєть-

ся, що злочином є лише незаконне роз-
голошення лікарської таємниці. Спричи-
нити тяжкі наслідки може і законне пові-
домлення відомостей, які є лікарською 
таємницею, певним органам чи особам. 
Необхідно також урахувати, що в окремих 
випадках вирішення питання про те, пові-
домляти чи ні повну інформацію про стан 
здоров’я пацієнта певним особам законом 
передано на розсуд медичного працівни-
ка. 
Âèñíîâêè
Кримінально-правова охорона відомос-

тей про стан здоров’я обмежується вста-
новленням заборони її розголошувати у 
не передбачений законодавством спосіб 
та не уповноваженим на отримання зазна-
ченої інформації особам. Деталізація спо-
собів розголошення інформації про стан 
здоров’я особи в самій нормі призведе до 
звуження прав на захист своїх законних ін-
тересів потерпілих осіб. Наявність вказів-
ки в самій нормі на способи розголошення 
такої інформації видавалася б доречною 
лише уточненням «розголошення у будь-
який спосіб», але відсутність конкретиза-
ції способів розголошення припускає, що 
кримінальна відповідальність, у разі на-
явності інших елементів складу злочину, 
буде мати місце в разі вчинення винною 
особою розголошення у будь-який спосіб 
(надсилання ммс, електронних листів, смс, 

усні, письмові повідомлення, розголошен-
ня відомостей інтимного характеру), пові-
домлення схем лікування, наслідків опера-
тивного втручання тощо). При цьому, ви-
користання інформації про стан здоров’я 
особи без конкретизації ідентифікуючих 
ознак зазначеної особи (прізвища, ім’я та 
по батькові, фото-, відеоматеріалів, які да-
ють змогу ідентифікувати особу) для кон-
сультаційних, дослідницьких, медичних 
цілей не може вважатися розголошенням 
зазначеної інформації.
Предмет злочину, яким є відомості, 

що становлять лікарську таємницю, скла-
дається з відомостей про наявність і кіль-
кість звернень до лікувального закладу, 
перелік лікувальних закладів, до яких 
звертається пацієнт, перелік призначень 
лікаря та схема лікування зазначеного па-
цієнта, результати аналізів і досліджень 
пацієнта, перелік медичних препаратів, 
призначених пацієнту, будь-які докумен-
ти про стан здоров’я пацієнта, що містять 
повну чи часткову інформацію про його 
стан здоров’я. Дотримання ж медичними 
працівниками медичної етики є гарантом 
забезпечення права на особисте життя 
кожної особи, яка звертається за наданням 
їй медичної допомоги. 
Способами розголошення є активні 

(повідомлення зазначених відомостей 
шляхом надсилання листів, у тому числі 
електронних, смс, ммс, фотокопій) і па-
сивні дії (нездійснення всіх необхідних 
заходів для збереження лікарської таєм-
ниці). 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сучасній політичній мапі Європи 

Угорщина, за визнанням більшості нау-
ковців, які досліджують проблематику 
державного устрою, є найбільш яскравим 
прикладом реалізації моделі парламентсь-
ко-президентської республіки. 
За цих умов вартий уваги, з погляду до-

слідника, феномен інституту глави уряду, 
як головної політичної фігури в угорсько-

му суспільстві, від якого залежать ключеві 
рішення у всіх сферах розвитку країни. У 
цій статті зроблена спроба проаналізувати 
саме соціально-психологічний фено мен 
політичного лідерства на прикладі пре-
м’єр-міністрів Угорщини новітньої доби.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Парламентсько-президентська система 

влади, що діє в Угорщині, надає уряду 
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У статті аналізується роль соціально-психологічний фе-
номен політичного лідерства на прикладі діяльності прем’єр-
міністрів Угорщини новітньої доби. Особливу увагу автор при-
діляє детальній соціально-психологічній характеристиці всіх 
прем’єр-міністрів незалежної Угорщини. Показано також як 
особисті якості керівників уряду, їх ставлення до своєї команди 
впливали на прийняття доленосних рішень у житті угорського 
суспільства.

В статье анализируется роль социально-психологический 
феномен политического лидерства на примере премьер-минис-
тров Венгрии новейшей эпохи. Особое внимание автор уделяет 
детальной социально-психологической характеристике всех 
премьер-министров независимой Венгрии. Показано также как 
личные качества руководителей правительства, их отношение к 
своей команде влияли на принятие судьбоносных решений в жиз-
ни венгерского общества.

In this article the role of social and psychological phenomenon of 
political leadership by the example of Hungarian Prime Ministers of 
newest era is analyzed. Particular attention is paid by the author to 
the detailed social and psychological characteristics of all the Prime 
Ministers of the independent Hungary. It is also shown how the per-
sonal qualities of government leaders, their attitude to their team 
influence the adoption of crucial decisions in the life of Hungarian 
society.

Ключові слова: соціально-психологічний феномен політич-
ного лідерства, прем’єр-міністри Угорщини новітньої доби, со-
ціально-психологічна характеристика.
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надзвичайно великі повноваження і ро-
бить його відповідальним за створення не-
обхідних умов для економічного процві-
тання і демократичного розвитку країни. 
Повна зміна загального вектора суспіль-

ного, політичного, економічного розвитку 
означало для Угорщини повернення до 
свого досоціалістичного минулого з його 
розмаїттям суспільних традицій і струк-
тур, але з урахуванням того досвіду, який 
за ці роки здобули Європейські дер жави, 
що йшли іншим шляхом суспільно-полі-
тичного розвитку. Парадигмою держа-
вотворення в Угорщині було визначено 
організацію влади за схемою: громадянин 
– суспільство – держава. Саме реалізація 
цієї схеми викликала й викликає супере-
чки серед провідних політичних партій 
Угорщини. Не просто було знайти і баланс 
різних гілок влади як головного гаранта 
демократії. В результаті довготривалих 
дискусій угорці відмовилися від інституту 
«сильного» Президента і створили біпо-
лярну систему влади, в якій провідні ролі 
відіграють парламент і виконавча влада 
при певному контролі за дотриманням 
Конституції з боку Президента та Консти-
туційного Суду [1, с.125].
Вищий орган виконавчої влади в Угор-

щині формується на парламентських заса-
дах і створюється з представників однієї 
або кількох партій, які мають більшість 
у парламенті. Такий уряд відповідальний 
перед парламентом і може бути відправ-
лений ним у відставку. Парламент не тіль-
ки творить закони і приймає бюджет, а й 
спрямовує та контролює діяльність уряду. 
Виконавча влада може належати міцному 
уряду тієї партії, що має більшість у парла-
менті (50 % + один депутат), або коаліцій-
ному уряду парламентської більшості, яка 
складається з парламентських партійних 
фракцій (також 50 % + один депутат).
Формування уряду на парламентських 

засадах полягає в тому, що персональний 
склад виконавчої влади певною мірою ві-
дображає партійну структуру парламенту 
– до уряду входять представники партії 
або партій парламентської більшості, які, 
керуючись вимогами партійної дисциплі-

ни, здійснюють волю своєї фракції. Вотум 
недовіри з боку парламенту спричинює 
або відставку уряду, або розпуск парла-
менту й проведення дострокових виборів. 
При цьому урядова і парламентська кризи 
можливі й у разі парламентської рівнова-
ги. Спираючись на парламентську біль-
шість, уряд в Угорщині здатний справ-
ляти зворотний вплив на законодавчий 
орган, на управління справами в країні. 
Домінуюча роль у системі виконавчої 
влади належить прем’єр-міністру, що є 
дуже важливою рисою угорського парла-
ментаризму. Прем’єр-міністром стає лідер 
партії, що перемогла на виборах, якого за 
одностайного схвалення програми уряду 
обирає парламент за поданням Президен-
та країни.
Прем’єр-міністр представляє міністрів 

свого кабінету, яких за його пропозицією 
призначає Президент. До Конституції в 
результаті угоди між Угорським демокра-
тичним форумом (УДФ) і Союзом вільних 
демократів (СВД) перед виборами 1990 р. 
було внесено певні поправки, найважливі-
шою з яких є положення про принципи 
конструктивного вотуму недовіри. Він 
може бути винесений лише прем’єр-мініс-
тру, а не окремим членам кабінету. Од-
ночасно з винесенням питання про вотум 
недовіри повинна пропонуватися нова 
кандидатура на посаду прем’єр-міністра, 
що дає змогу забезпечити стабільність у 
діяльності уряду. Відкликання прем’єра 
між виборами до парламенту дуже склад-
не. Після перших демократичних виборів 
до Державних Зборів в Угорщині у березні 
1990 р. перемогу одержали правоконсер-
вативні, націоналістичні сили, які свою 
передвиборну програму побудували на не-
самовитій критиці соціалістичного ладу та 
діяльності УСРП. Оскільки жодна партія 
не отримала абсолютної більшості, то був 
сформований коаліційний правоконсерва-
тивний уряд з представників партій хрис-
тиянсько-національної орієнтації (УДФ, 
ХДНП, НПДГ) на чолі з Й. Анталлом.
Йожеф Анталл народився 1932 р. в ро-

дині впливового чиновника хортістської 
Угорщини. Його батько в 1939–1944 рр. 
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був радником МВС, уповноваженим уря-
ду у справах біженців, у 1945–1946 рр. 
– депутатом парламенту від НПДГ, яка 
була тоді правлячою партією, міністром 
у двох перших післявоєнних коаліційних 
урядах. У родині панував дух відданості 
національно-християнським, консерва-
тивним цінностям колишньої Угорщини. 
Родина й особливо батько дуже вплинули 
на формування особистості Й. Анталла як 
політика і людини.
В інтерв’ю, даному 1989 р. одній з га-

зет, Й. Анталл зазначав: «Батько справив 
дуже великий вплив на моє політичне 
мислення і людську поведінку» [2]. За 
участь у подіях 1956 р. Й. Анталлу було 
за боронено з 1959 р. до 1962 р. виклада-
ти в гімназії, де він раніше працював. З 
1964 р. й аж до 1990 р., коли він був обра-
ний прем’єр-міністром, працював в архіві 
й бібліотеці музею історії медицини імені 
Земльвейса, певний час був його дирек-
тором. Під впливом сімейних традицій 
Й. Анталл був близький до НПДГ і ХДНП, 
сприяв їх відродженню. Однак 1988 р. при-
єднався до Угорського демократичного 
фо руму [3, с. 91]. 
Безумовно, Й. Анталл був харизматич-

ним лідером, який мав яскраву індиві-
дуальність, нестандартність і виняткову 
властивість не тільки розробляти та при-
ймати рішення, а й втілювати їх у життя. 
Своїм світоглядом, системою цінностей, 
культурою він значно відрізнявся від сво-
го оточення. Він належав до тієї невеликої 
групи людей, які мають власне бачення 
світу. Й. Анталл запровадив нові прави-
ла поведінки влади і суспільства, які до-
корінно відрізнялися від тих, що панували 
за часів Я. Кадара.
Водночас Й. Анталл мав досить великі 

проблеми через жорсткий стиль керівниц-
тва, що було зумовлено певними причи-
нами. З одного боку, перехідне угорське 
суспільство мало потребу в жорсткому, рі-
шучому лідерові, воно пов’язувало з ним 
надії на вихід із кризової ситуації, у якій 
перебувала країна, а з іншого – можли-
вості прем’єр-міністра були досить обме-
жені. Чому? По-перше, економіка країни 

перебувала у глибокому кризовому стані, 
влада на всіх рівнях тільки-но формува-
лася, старі кадри пішли, а нові не набули 
досвіду управління державою. По-друге, 
авторитарний стиль керівництва, прита-
манний Й. Анталлу, прийняття ним са-
мостійних рішень у тих чи інших сферах 
без узгодження з партнерами по коаліції 
викликали невдоволення, а то й відкритий 
протест як друзів, так і опозиціонерів.
Й. Анталл був цілком сформованим 

політиком з власним потенціалом, чудо-
вим партнером у суперечці, реалістом. Він 
прагнув компромісу з політичними сила-
ми як усередині країни, так і за її межами, 
бажав, щоб Східна Європа якомога швид-
ше інтегрувалася у європейські структури. 
Його метою була мирна зміна державного 
устрою, створення правової держави, яка 
б ґрунтувалася на парламентській демо-
кратії. Й. Анталл тяжів до консолідації 
партій, що поділяють схожі ідеологічні 
принципи, і прагнув консенсусу з різними 
політичними силами, у тому числі й опо-
зиційними. 
Владу він розглядав як інструмент, за 

допомогою якого можна карати ворогів і 
винагороджувати прихильників. Вважав, 
що в Угорщині бізнесмени, банкіри, керів-
ники підприємств належать до того про-
шарку суспільства, який повинен служити 
владі, а не навпаки. 
Й. Анталл не переймався проблемами 

маленької людини, він їх просто не помі-
чав, за надзвичайно важливими державни-
ми справами в нього не вистачало часу та 
й бажання на те, щоб зважати на проблеми 
бідних і знедолених.
Й. Анталл вважав, що політична паліт-

ра Угорщини новітньої доби повинна 
складатися з трьох напрямів: національно-
консервативного, соціал-демократичного 
та ліберального, які можуть перебувати у 
протистоянні одне до одного, але за пев-
них умов і консолідуватися. У зовнішній 
політиці на перше місце він ставив при-
нципи національного самовизначення, 
рівності великих і малих народів. Між-
народне життя він розглядав як зіткнення 
різних цивілізацій із своєю національною, 
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релігійною та культурною самобутністю. 
Й. Анталл зосередив у своїх руках ве-

личезну владу. Не було іншої сили, яка 
б могла протистояти прем’єр-міністру. 
Без нього не приймалися жодні рішення, 
водночас для розробки та втілення цих 
рішень у життя не вистачало професійно 
підготовленого апарату. На початку в Й. 
Анталла не було власної адміністрації, 
стара була створена для обслуговування 
уряду, а не прем’єра. Команда прем’єр-
міністра була не тільки непрофесійною, 
а й надзвичайно заполітизованою, що за-
важало загальній справі. У міністерствах 
і відомствах чистки дійшли ледь не до 
виконавців. Таким чином, багато фахівців 
покинули державну службу і перейшли у 
приватний сектор. 
Ще з осені 1990 р. Й. Анталл прогно-

зував розпад СРСР і досить прискіпливо 
стежив за політичною ситуацією в Україні 
з тим, аби, коли УРСР стане незалежною 
державою, одразу встановити з нею друж-
ні добросусідські відносини. 
Помер Й. Анталл у листопаді 1993 р. 

на посту прем’єр-міністра. Його похоро-
ни були пишні та надзвичайно урочисті, 
на них прибули провідні політики світо-
вого рівня, Президенти сусідніх держав, у 
тому числі Президент України Л. Кравчук. 
Угорщина з сумом прощалася з першим 
прем’єр-міністром новітньої доби – люди-
ною, яка все своє життя боролася за вільну 
та незалежну угорську державу.
Наступним Прем’єр-міністром Угор-

щини став лідер УСП Д. Хорн.
Дюла Хорн народився 1932 р. у прос-

тій робітничій родині, що значною мірою 
визначило його післявоєнне життя і діяль-
ність. Як представник робітничої молоді, 
він був направлений на навчання до СРСР. 
1954 р. закінчив Ростовський економічний 
інститут, після чого працював у Мініс-
терстві фінансів, захистив кандидатську 
дисертацію з економіки. 1956 р. він висту-
пив на боці комуністів, 1957 р., уже після 
утворення уряду Я. Кадара, кілька місяців 
перебував у загоні МВС із захисту право-
порядку. 
З 1959 р. Д. Хорн на дипломатичній ро-

боті. У 1969–1985 рр. працював у міжна-
родному відділі ЦК УСРП, з 1985 р. був 
першим заступником міністра закордон-
них справ, а в 1989–1990 рр. в уряді М. Не-
мета обіймав пост міністра закордонних 
справ. У 1989 р. разом з М. Неметом при-
ймав рішення про дозвіл німцям з НДР, 
що зібралися на австрійсько-угорському 
кордоні, перейти до Австрії. Першим з 
угорських керівників ще 1989 р. висловив 
думку про можливість членства Угорщини 
в НАТО та ЄС. Д. Хорн примикав до ре-
форматорського крила колишньої УСРП, 
яке й очолив як голова утвореної УСП 
після розколу УСРП 1989 р. Незважаючи 
на нищівну поразку соціалістів 1990 р. та 
антисоціалістичну істерію і постійне цьку-
вання УСП в подальші роки, він зумів збе-
регти і зміцнити партію, привести її до 
перемоги на парламентських виборах у 
1994 р. [3, с. 92]. 
Соціалістичний прем’єр-міністр не мав 

такої харизми, як його попередник. Він 
був неперевершеним майстром інтриги, 
гравцем на випередження. Його розраху-
нок базувався на об’єктивній оцінці су-
перника та використанні його помилок, на 
вмінні перетворювати супротивників на 
прихильників. Йому притаманні хитрість, 
цілеспрямованість, політичний розраху-
нок, ставка на політику сили. Його ото-
чення відзначало в ньому твердість та не-
щадність, грубість і насильство, поєднані 
з посмішкою і прихованими намірами. 
Усе це створює цілісний образ Д. Хорна 
– політика й урядовця. Дитячий досвід 
пошуку шматка хліба, необхідність силою 
відповідати на життєві виклики вплинули 
на його формування як політика. Життєве 
кредо Д. Хорна: «У цьому світі ти тільки 
тоді чогось вартий, якщо ти сильніший чи 
хитріший за інших» [4, с. 461].
На відміну від Й. Анталла, Д. Хорн 

ро зумів проблеми маленької людини. І 
справді, у Хорні прості виборці побачили 
себе: не красень, трошки кострубатий, так 
само некомфортно почувається в оточенні 
інтелігенції, говорить просто й зрозуміло, 
не пересипає виступ цитатами та зарозумі-
лими сентенціями. 
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Досить показовим у плані вміння Д. Хор-
на майстерно вести політичну гру є досяг-
нення домовленості УСП із Союзом віль-
них демократів про укладення коаліційної 
угоди. Потрібно зазначити, що вільні де-
мократи із самого початку створення цієї 
партії займали жорстку антисоціалістич-
ну позицію, їх пропаганда завжди ґрун-
тувалася на критиці колишнього устрою 
та сучасної соціалістичної партії. Уважно 
проаналізувавши політичну ситуацію як 
ззовні, так і всередині країни, детально 
розглянувши можливості партнерів по 
майбутній коаліції з позиції того, якою 
мірою вони будуть керованими, Д. Хорн 
разом зі своїми соратниками приймає 
єдино правильне рішення і утворює союз 
УСП та СВД. Він також враховував знач-
ний авторитет вільних демократів у Єв-
ропі. 
Для Д. Хорна ця компромісна угода оз-

начала багато: вірогідність домовленості 
із Заходом (будучи реалістом у зовнішній 
політиці, розглядав її як зіткнення інтере-
сів різних народів, прагнув, щоб Угорщи-
на посіла однозначне місце у західному 
світі, адже вона матиме історичний шанс 
лише тоді, коли свій розвиток пов’яже з 
великою чи великими державами, їх бло-
ками та союзами); історичне примирення 
із сусідами (Угорщина може потрапити в 
Європу, вирішивши проблеми із сусідами, 
а будучи в Європі, зможе більше допомог-
ти й угорцям, що проживають у сусідніх 
країнах); домовленість із західним капі-
талом (якщо західний капітал усвідомить, 
що лівий уряд підтримуватиме внутрішню 
та зовнішню стабільність у країні, то це 
буде сигналом для великих іноземних ін-
вестицій і забезпечення нормальних умов 
для діяльності іноземних підприємств); 
домовленість з внутрішнім значним капі-
талом (не оголошуємо амністію, але і не 
запитуємо, хто і звідки отримав свій пер-
ший мільйон, якщо капітал у свою чергу 
підтримуватиме уряд); домовленість з 
профспілками та робітниками (труднощі 
– це показник перехідного періоду, основа 
системи – підтримка провідних суспіль-
них груп); домовленість з «малою люди-

ною» (мала людина має знайти собі місце 
у новому світі, тимчасові труднощі будуть 
компенсовані згодом, а зараз потрібно 
потерпіти); домовленість на регіонально-
му рівні (регіони отримують підтримку, 
в тому числі й фінансову, за свою лояль-
ність до уряду); пакт з опозицією з основ-
них питань подальшого стратегічного роз-
витку країни (Д. Хорн – прихильник кон-
солідації всіх політичних сил у парламенті 
та суспільстві навколо генеральної ідеї по-
будови демократичного суспільства, що 
базується на ринковій економіці).
Принципом політики Д. Хорна став ві-

домий вислів періоду Я. Кадара: хто не 
проти нас, той – з нами, на відміну від 
періоду Й. Анталла, коли визначальним 
було: хто не з нами, той проти нас. 
На виборах 1998 р УСП, здобувши біль-

ше голосів, ніж будь-яка інша партія, про-
грала вибори об’єднаній опозиції на чолі 
з СМД–УГП, прем’єр-міністром став її 
лідер В. Орбан. 
Віктор Орбан – політик нового поко-

ління. Він народився 1963 р. У 1987 р. за-
кінчив юридичний факультет Будапешт-
ського університету (кафедра держави і 
права). У студентські роки виявляв значну 
політичну активність, редагував студент-
ський суспільно-політичний журнал. Піс-
ля здобуття освіти до 1988 р. – співробіт-
ник Інституту підвищення кваліфікації 
Міністерства сільського господарства і 
продовольства. У вересні 1989 р. за сти-
пендією Фонду Сороса виїхав вивчати 
історію англійської політичної філософії 
в Оксфордському університеті. Однак на 
початку 1990 р. у зв’язку з наближенням 
парламентських виборів достроково по-
вернувся в Угорщину. Він – один з органі-
заторів СМД, який брав активну участь у 
переговорах круглого столу з опозиційни-
ми партіями в групі, що готувала пропо-
зицію про зміну Конституції. У 1990, 1994 
і 1998 роках В. Орбан обирався депутатом 
парламенту за партійним списком мо ло-
дих демократів, у 1990–1994 рр. був ке рів-
ником парламентської фракції СМД, з 
1993 р. – голова партії, став визнаним лі-
дером. Він – гарний оратор і яскравий по-
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леміст, уміє прихилити до себе аудиторію 
[3, с. 92]. 
В. Орбан має багато спільного з Д. Хор-

ном. Обидва не бояться труднощів, мо-
жуть поразку перетворити на перемогу, 
піднятися з колін і досягти олімпу, твердо 
й наполегливо йти до своєї мети. Хорн і 
Орбан націлені на прийняття рішень і ре-
алізацію влади. Обидва нікому не довіря-
ли, вважали, що існує лише одна система 
стосунків, у центрі якої їх особистість і 
лише від них залежать будь-які рішення, 
справи в державі, вони вважали політику 
боротьбою особистостей, а не ідей.
Водночас між В. Орбаном і Д. Хорном 

існують значні розбіжності. Якщо перший 
керується бажанням, то другий – інтереса-
ми. В. Орбану притаманний категоричний 
стиль правління, він безкомпромісний, 
жорсткий у прийнятті рішень, прихиль-
ник військових дій: напад, швидкість і 
рішучість – ось принципи його владарю-
вання. Обстоюючи двополюсну політич-
ну систему – є праві і ліві, – на практиці 
прагне до однополярності: або вони, або 
ми. Політика В. Орбана розумна й логіч-
на. Він прагне централізованої сильної 
держави, заснованої на національній са-
мосвідомості та гордості. У своїй зовніш-
ній політиці він скептик щодо Європи й 
Заходу, розглядає їх як поле для власної 
боротьби, де потрібно діяти категорично і 
безапеляційно   [4, с. 464]. 
До кожних переговорів готується ґрун-

товно, кожен його жест ретельно проду-
маний. Якщо помиляється, то це теж не 
помилка, а продуманий крок. Навчився 
використовувати пресу, на відміну від 
попередників, які або приятелювали, або 
воювали з нею. Він знає, яким має бути 
вираз обличчя під час інтерв’ю, коли 
потрібна посмішка, а коли – серйозність. 
Усвідомив, що прем’єр-міністром недо-
статньо лише бути, а й треба поводитися 
відповідно.
Стиль роботи В. Орбана, попри моло-

дий вік, вирізнявся винятковою жорстокіс-
тю, що межує з диктатом. Не випадково з 
уряду пішло немало його колишніх сорат-
ників по партії, не згадуючи про членів ко-

аліції. Він також був надзвичайно високої 
думки про себе, що дуже зашкодило йому 
у виконанні важливих державних функ-
цій. Через цю хворобливу ваду молодого 
прем’єр-міністра не сприймала й біль-
шість керівників провідних країн світу.
В. Орбан за період свого правління так і  

не виконав більшості своїх передвиборних 
обіцянок, а програма його діяльності зали-
шилася на рівні декларації. Незважаючи 
на коаліційну більшість, кадровий потен-
ціал (новий уряд мав змогу використати 
кадри, що пройшли підготовку у кращих 
навчальних закладах Заходу) у парламен-
ті, коаліційному уряду за роки правління 
не вдалося досягти помітних результатів, 
а в самому уряді частина міністрів, вис-
ловлюючи свою незгоду з непослідовним 
курсом В. Орбана, подала у відставку. За-
гострилася ситуація і в самій коаліції через 
те, що керівництво НПДГ незадовільно 
сприймало авторитарні методи прем’єр-
міністра, який ніколи не погоджував своїх 
рішень принципового характеру не тільки 
з партнерами по коаліції, а й усередині 
своєї партії.
Тож не випадково, що на виборах до 

парламенту у квітні 2002 р. перемогла 
Угорська соціалістична партія, яка разом 
із Союзом вільних демократів утворила 
парламентську більшість і сформувала ко-
аліційний уряд на чолі з П. Меддєші. 
Він народився у Будапешті 1942 р. Його 

рід бере початок від трансільванського 
дворянства, дід був священиком, а один 
з предків студіював при дворі трансіль-
ванського князя Габора Бетлена. 1940 р. 
його родина переселилася з Трансільванії 
до Будапешта, оскільки батько П. Мед-
дєші отримав роботу в Міністерстві пос-
тачання. 1947 р. вони переїхали до Буха-
реста, де його батько був торговим радни-
ком. Тут П. Меддєші вивчив румунську та 
французьку мови. 

1966 р. П. Меддєші закінчив Будапешт-
ський економічний університет ім. Карла 
Маркса, факультет теоретичної політеко-
номії. Отримав диплом і захистив канди-
датську дисертацію. Трудову діяльність 
розпочав у Міністерстві фінансів, де з 1966 
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до 1986 р. обіймав різні посади. В уряді 
Кароя Гроса він був міністром фінансів. З 
1988 до 1990 р. в уряді Міклоша Немета 
– віце-прем’єр-міністр, відповідаль ний за 
економічні питання. Саме тоді він подав 
свій перший великий проект – нову стра-
тегію оподаткування, що лягла в основу 
тактики переходу Угорщини до ринкової 
економіки. Запроваджена тоді система 
ПДВ і податку на  прибуток працює доте-
пер. Меддєші також розробляє програму 
лібералізації угорської економіки. За його 
словами, це був найкращий період його 
життя і він пишається тим, що відіграв 
значну роль в економічній підготовці змі-
ни політичного устрою. У цей час Угор-
щина приєдналася до Світового банку та 
Міжнародного валютного фонду. Адже са-
ме Угорщина була першою з постсоціаліс-
тичних країн, яка прилучилася до цих між-
народних фінансових організацій [5]. 
Але через конфлікти, які час від часу 

виникали у Медєші із М. Неметом він 
змушений був піти з великої політики і 
цілком присвятити себе банківській і нау-
ковій діяльності. 
У середині 90-х років уряд очолював 

Дьюла Хорн. Новий Прем’єр згадав про 
Меддєші і попросив його очолити Мініс-
терство фінансів. Той погодився і з влас-
тивою для нього енергією взявся за нову 
програму реформ державного бюджету. 
Але, як і минулого разу, справу до кінця 
довести не вдалося. На виборах 1998 р. со-
ціалісти зазнали поразки. Довелося знову 
повернутися до наукової діяльності і зай-
нятися бізнесом. П. Меддєші виступає з 
лекціями в Зальцбургу, Парижі, Лондоні. 
З 1998 до 2001 р. він очолював банк «Інтер-
Європа», створив кілька приватних фірм [6].
За оцінками угорських та інших за-

рубіжних політологів, П. Меддєші був 
майстром компромісу, мав виняткове 
уміння знаходити спільну мову навіть з 
ідеологічними супротивниками. Постій-
ною його тактикою було деяке дистан-
цювання від сил, які його підтримують, 
залишаючись начебто ззовні. Так, попри 
те, що він ніколи не був членом Угорської 
соціалістичної партії, він встиг побувати 

міністром фінансів, прем’єр-міністром 
саме за підтримки з боку УСП. Він не є 
харизматичною особистістю і не дуже 
гарний промовець, проте свою кар’єру ро-
ками успішно будує завдяки тонкому дип-
ломатичному відчуттю.
З часу зміни в Угорщині політичного 

устрою він ніби й у політиці, і водночас 
дистанціюється від неї. Постійно нагадує 
про себе, щоб рахувалися з ним, проте 
ніколи безпосередньо не втручається у 
політичні буденні справи та проблеми. 
Багаторазово відмовлявся від депутатства, 
погоджувався тільки на такі пропозиції, 
які давали переконливий результат. Вод-
ночас стабільно тримає економічні пози-
ції у приватній сфері, чим забезпечує собі 
відповідний відступ у будь-який час. 
Одним з надійних методів П. Меддєші 

на шляху до влади є те, що він дуже рідко 
висловлює однозначну думку про будь-
що. Завжди формулює її обережно, шука-
ючи «золоту середину». Наприклад, коли 
журналісти запитали про його позицію 
щодо глобалізації, він зазначив, що пот-
рібно йти працювати за великі гроші до 
мультинаціональних компаній, але обіда-
ти слід не в Макдональдсі, а в маленьких 
ресторанчиках, що зберігають національні 
традиції.
Він не є вождем мас і ніколи не праг-

нув того, щоб  його особистість була пра-
пором у боротьбі за депутатські місця в 
парламенті. Він є прихильником органі-
заційної, апаратної роботи й робить це із 
задоволенням. 
Він уникає відкритих конфліктних си-

туацій і рішучих виступів як під час зміни 
політичного устрою, так і в період стабілі-
зації. Про себе говорить, що він обережний 
реформатор, а не революціонер. Угорські 
політологи зазначають, що для Меддєші 
характерне тривале очікування, відходи 
назад з тим, щоб пізніше повернутися на 
справді виграшну позицію. 
Загалом для Меддєші характерно, що 

перед тим як погодитися на нову посаду, 
він завжди висуває свої умови. В обох 
випадках, коли був міністром фінансів, 
він пов’язав це з можливістю особистого 
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добору кадрів. Коли був кандидатом на 
пост прем’єр-міністра, зажадав, аби у ньо-
го був власний виборчий штаб, а також 
можливість отримати деякі з повноважень 
голови партії. Прихильність до власної ко-
манди пояснюється його переконаністю, 
що це є ключем до успішної організації 
роботи, створення відповідного зв’язку з 
апаратом, що він зрозумів ще на посадах у 
Міністерстві фінансів.
Для Меддєші багато важать вишу-

каність, елегантність. Ці риси він вважає 
важливими і в громадському житті. Ос-
танніми роками він очолив такі неполітич-
ні організації, як Угорську спілку гольфу, 
Угорський банківський союз, Угорський 
союз промисловців.
Опоненти Меддєші постійно звинува-

чують його в тому, що він з’являється на 
політичній арені лише в кризових ситуа-
ціях і бачить проблеми навіть там, де їх 
нема. За оцінками аналітиків, він справді 
оцінює ситуацію в країні більш песиміс-
тично, ніж опозиція.
Офіційне висунення П. Меддєші відбу-

лося 7 червня 2001 р. Як і було погоджено, 
він створив власну команду і не вступив 
до партії, засвідчуючи цим, що він, як за-
вжди, – незалежний. Тоді ж відмовляється 
від головування в банку «Інтерєвропа», 
проте його консалтингова фірма працює. 
Тобто, П. Меддєші залишається вірним 
своїм принципам: нічого не кидає на са-
моплив, забезпечуючи собі можливість 
будь-коли знову вийти з політики.
У жовтні 2004 року через черговий 

політичний скандал, спровокований парт-
нерами по коаліції вільними демократами, 
Медьєши пішов у відставку.
Новим  прем’єр-міністром Угорщини 

став Ференц Дюрчань. Він народився   4 
червня 1961 року в місті Папа. Вчився в 
Університеті Януса Паноніуса в місті Печ, 
з 1980 по 1984 рік на педагогічному фа-
культеті, потім, з 1984 по 1990 рік – на 
економічному. Був активістом Ліги ко-
муністичної молоді (KISZ).
Після падіння комуністичного режиму 

зайнявся бізнесом. Операції на ринку не-
рухомості і участь в приватизації держав-

ної власності зробили Дюрчаня мульти-
мільйонером і однією з найбагатших лю-
дей Угорщини.
Після приходу до влади наступників 

компартії – Угорської соціалістичної пар-
тії (MSZP) – Дюрчань повернувся в полі-
тику, з 2002 по 2003 рік займав посаду 
старшого радника в апараті прем’єр-мініс-
тра Петера Медьєши (Peter Medgyessy). 
З травня 2003 по вересень 2004 року був 
міністром у справах дітей, молоді і спорту. 
У 2003 році увійшов до складу національ-
ного виконавчого комітету MSZP, в 2004 
році очолював відділення партії в області 
Дьер-Мошон-Шопрон.
У жовтні 2004 року стає прем’єр-мініс-

тром. Новий керівник уряду проявив нез-
вичайні здібності лідера і за популярністю 
перевершив харизматичного главу Fidesz 
В.Орбана. В результаті соціалістам вдало-
ся отримати перемогу на загальних вибо-
рах 2006 року [7].
Дюрчані характеризувався надзвичай-

ною впевненістю у своїй компетентності, 
таланті, обдарованості. Він керувався  
суто внутрішніми чинниками – надання 
собі ролі доленосця, переконаного у влас-
ній геніальності. Його самозакоханість 
деколи межувала з фарсом. Так автор цих 
рядків приймав участь у зустрічі Дюрчані 
із керівниками дипкорпусу присвяченій 
подіям осені 2006 року. Події які ледь не 
вилилися в криваві сутички демонстрантів 
із поліцією.
Прем’єр-міністр перетворив цю зус-

тріч в театр одного актора, паузи по де-
кілька хвилин, закатання очей,  зітхання 
і ойкання. Більшість послів цю поведінку 
не сприйняли і у кулуарах навіть сміяли-
ся з артистичних здібностей керівника 
угорського уряду.
Дюрчані був яскравим прикладом ав-

торитарній моделі взаємодії лідера і гру-
пи. Він як лідер одноосібно детермінував 
спосіб прийняття рішення, жорстко ви-
магав від підлеглих  повного підпорядку-
вання, У випадку якогось супротиву різко 
критикувати підлеглих і застосовувати до 
них серйозні санкції аж до звільнення з 
посади. Так сталося з декількома мініст-
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рами коаліційного уряду. Рівень свободи 
членів Кабінету міністрів він звів майже 
до нуля. Його ставлення до колег по уряду 
залежало не від результатів їх діяльності, 
а від особистих симпатій.
Спостерігачі вказували на схильність 

Дюрчаня до надмірно різких і необачних 
заяв. 17 вересня 2006 року був опубліко-
ваний запис виступу прем’єр-міністра на 
закритому урядовому засіданні. Дюрчань 
признавався, що керівництво країни оду-
рювало громадян, щоб перемогти на вибо-
рах, і приховувало інформацію про реаль-
ний стан угорської економіки. Прихильни-
ки опозиції відреагували на це масовими 
акціями протесту і безладами і зажадали 
відставки Дюрчаня, проте прем’єр-міністр 
відмовився залишити свою посаду.
Дюрчань  пішов у відставку у березні 

2009 ображений на всіх, і у першу чергу 
на угорський народ, який не оцінив  його 
постать «рятівника нації».
У квітні 2009 р. парламент Угорщини 

вибрав нового прем’єр-міністра країни 
замість Ференца Дюрчаня. Ним став 41-
річний міністр національного розвитку і 
економіки Гордон Байнаї.
Г. Байнаї  народився 5 березня 1968 

року в Середі. Після закінчення школи 
Байнаї переїхав до Будапешта, де в 1987 
році вступив на факультет міжнародних 
відносин Будапештського університету 
економічних наук імені Карла Маркса.
Хоча Байнаї не був активістом Ліги ко-

муністичної молоді Угорщини (KISZ), він 
активно брав участь у молодіжній політи-
ці, був головою студентської організації 
«Незалежне студентське відділення». В 
університеті Байнаї познайомився з Фе-
ренцем Дюрчанем, який тоді був членом 
центрального комітету KISZ[8].
Після закінчення університету в 1991 

році зі ступенем по економіці [11], Бай-
наї працював разом з Дюрчанем у фінан-
сових компаніях CREDITUM Financial 
Consultant, а після стажування у Європей-
ському банку реконструкції та розвит-
ку в 1993 році – у компанії EUROCORP 
International Financial Inc. Потім на протязі 
тринадцяти років Байнаї працював у різ-

них бізнесових структурах де проявив не-
пересічні здібності менеджера та організа-
тора.
Хоча Байнаї був безпартійним, в липні 

2006 року прем’єр-міністр від Соціаліс-
тичної партії Ференц Дюрчань призначив 
його головою угорського Національного 
агентства з розвитку. Байнаї став одним з 
авторів відхиленого проекту реформ, зап-
ропонованих Дюрчанем [9]. У червні 2007 
року Байнаї отримав портфель міністра 
місцевого самоврядування та регіональ-
ного розвитку, ставши одним з наймолод-
ших членів кабінету міністрів Угорщини. 
У 2008 році, після того як ліберальна пар-
тія «Вільних демократів» залишила ко-
аліцію з соціалістами, Байнаї залишився в 
уряді, його відомство було перейменовано 
в міністерство національного розвитку і 
економіки, основним завданням якого за-
лишилося розподіл коштів виділених Єв-
росоюзом на інвестиційні проекти всере-
дині країни.
Через проблеми в економіці, викликані 

світовою економічною кризою, Угорщи-
на була змушена взяти позику в розмірі 
25 мільярдів доларів у Міжнародного ва-
лютного фонду. Рейтинг Дюрчаня на по-
чатку 2009 року виявився рекордно низь-
ким і змусив його в березні оголосити про 
відставку з посади голови соціалістів і 
прем’єр-міністра країни. 
Як наступника Дюрчаню соціалісти і 

«Вільні демократи» погодилися на канди-
датуру Байнаї. Він вступив на цю посаду 
14 квітня 2009 року після голосування про 
недовіру Дюрчаню. Після призначення 
Байнаї призначив собі символічну зарпла-
ту в 1 форинт (близько одної копійки).
На відміну від свого попередника Байнаї 

відрізнявся скромністю та виваженістю. У 
нього домінував інтерес не до самого себе, 
а до країни, бажання виправити помилки 
свого попередника, як у політичній так і 
в економічній сфері. Коли Байнаї говорив 
«моя робота», це означало «моя місія у 
житті». Дихотомії «робота – задоволен-
ня» для нього не існувало. Він більше був 
занепокоєний роботою, що повинна була 
зроблена, ніж собою».
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Провідні угорські вчені-психологи ви-
діляли такі  психологічні риси Байнаї, як 
політичного лідера: порядність, чесність, 
доброту, рішучість, уміння переконувати, 
сильна воля, високі організаторські здіб-
ності.
У той же час Байнаї не мав політичних 

амбіцій. Він зразу ж заявив, що прийшов у 
кризовий період, і не претендує ні на роль 
лідера партії, ні на посаду прем’єр-мініст-
ра у майбутньому.
Так і сталося подалі. На парламентських 

виборах у квітні 2010 року Байнаї відмо-
вився балотуватися в прем’єр-міністри від 
Соціалістичної партії, хоч за період його 
правління значно покращилася ситуація у 
економіці країни, підвищився авторитет 
УСП. [10].
Після приходу до влади Партії грома-

дянський союз – ФІДЕС, прем’єр-мініс-
тром Угорщини стає знову В.Орбан. Про 
цього політичного лідера ми уже писали 
досить детально раніше. За період, коли 
він був в опозиції мало змінилося в його 
соціально-психологічній характеристиці. 
Звичайно він постарів, став більш вива-
жений та обачливий. Однак, якщо взяти 
запропоновану видатним українським 
політологом М. Головатим  модель  стату-
су політичного лідера за такими ознаками: 
функціонально-рольовою; професійною; 
морально-етичною; самооцінкою [11], то 
все сказане раніше повністю відповідає 
і сьогоднішньому виміру його нинішніх 
психологічних якостей.

Хоч як не дивно популярність партії, і 
її лідера за два с половиною роки правлін-
ня не понизилася, а залишається на досить 
високому рівні.
Âèñíîâêè
Логіка викладеного в цій статті потре-

бує певних узагальнень, зокрема й зв’язку 
з описаними соціально-психологічними 
феноменами прем’єр-міністрів Угорщини 
новітньої доби. 
Більшість прем’єр-міністрів були до-

сить жорсткими та безжалісними до свого 
оточення. Якщо в того чи іншого міністра 
виникав сумнів у правильності політики, 
що проводилася главою уряду, його від-
правляли у відставку. Зазначимо при цьо-
му, що можливості кадрових перестано-
вок, особливо в Й. Анталла, В. Орбана та 
Ф.Дюрчані, були дуже обмежені. Перехід-
ний період у житті угорського суспільства, 
може, й потребував саме таких жорстких 
рішень, однак практика диктату однієї 
особи стосовно кадрових рішень заходить 
у суперечність з прагненням розбудови в 
Угорщині правової держави.
Ті ж прем’єр-міністри, які сповідува-

ли демократичні принципи керівництва 
П.Медєші, Г.Байнаї, створювали потужну 
команду однодумців, з якою досягали ва-
гомих результатів в політичному та еконо-
мічному житті Угорщини. Однак інтриги 
всередині коаліції, супротив опозиції не 
дали їм змогу довести до кінця заплано-
ване.

 
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë:

1. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія / Д.І.Ткач. – К.: 
МАУП, 2004. – 480 с.

2. HVG. – 1989. – Oktуber, 7.
3. Усиевич М. А. Десятилетие реформ в Венгрии. 90-е годы ХХ в. // Новая и новейшая история. 

– 2002. – № 5. – С. 80–97.
4. Magyarorszбg йvtizedkцnyve. A rendszervбltбs (1988–1998). 1. Kцtet. – 620 o.; 2. Kцtet. – 502 o. 

– Bp.: DKMKA, 1998.
5. Эхо планеты. ИТАР-ТАСС. – 2002. – 5–11 апреля.
6. Кузьмин А. Портрет П. Меддеши // Эхо планеты. 2002. № 6. С. 14.
7. Hungary’s parliament passes non-confidence motion against PM. – Xinhua,15.04.2009.
8. Hungary’s Bajnai takes over a nation in crisis. – Reuters, 13.04.2009
9. PM nominee seeks broad parliamentary support. – The Budapest Times, 30.03.2009
10. Marloes de Koning. Pulling Hungary back from the безодні. – NRC Handelsblad,08.04.2010.
11. Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001.– С.66-67.



180

Правничий вісник Університету «КРОК»

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У прoцеci дocлiдження здійснено aнaлiз 

динaмiки прoфеciйнoгo caмoвизнaчення 
вiйcькoвocлужбoвцiв зa кoнтрaктoм у кoн -
текcтi ocнoвних етaпiв їхньoї прoфеcio-
нaлiзaцiї в умoвaх Збрoйних сил Укрaїни. 
Динaмiкa явищa рoзглядaєтьcя у зв’язку зi 
змiнoю oб’єктa, щo припуcкaє рухливicть 
йoгo oкремих cклaдoвих, які oхoплюють 
рiзнi iєрaрхiчнi рiвнi, i мaє певнi тимчacoвi 
пoкaзники та грaницi [1-6 та ін.]. У цьо-
му дocлiдженнi тaким oб’єктoм булo прo-
феciйне caмoвизнaчення, a йoгo елементa-
ми − cтруктурнi кoмпoненти функцioнaль-
нo-пcихoлoгiчнoї cтруктури.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У нaукoвoму acпектi вивчення прoб-

лем, пoв’язaних iз прoфеciйним caмoвиз-
нaченням рiзних фaхiвцiв, впливу нa цей 
прoцеc пcихoлoгiчних чинникiв знaйшлo 

cвoє вiдoбрaження в низцi дocлiджень вiт-
чизняних i зaрубiжних учених: К. Aбуль-
хaнoвoї-Cлaвcькoї, Л. Aнциферoвoї, Л. Бo -
жoвич, М. Гiнзбургa, Є. Клiмoвa, Т. Куд-
рявцевa, C. Мaкcименкa, A. Мaркoвoї, A. 
Oc  ницькoгo, Ф. Пaрcoнc, Ю. Пoвaрьoнкo-
вa, C. Рубiнштейнa, Д. Cьюперa, В. Тaтен-
кa, Т. Титaренкo, Л. Шнейдерa, Е. Ерік co  нa 
тa iнших. У контексті військової та право-
охоронної проблематики цю тему розроб-
ляли Г. Лoжкiн, O. Caфiн, В. Ocьoдлo тa 
iнші.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Слiд зaзнaчити, щo у вiйcькoвiй пcи-

хoлoгiї нa cьoгoднi зaвдaння вивчення 
прoфеciйнoгo caмoвизнaчення вiйcькoвo-
cлужбoвцiв, які прoхoдять cлужбу зa кoнт-
рaктoм нa пocaдaх рядoвoгo та cержaнтcь-
кoгo cклaду, зaлишaєтьcя пoзa нaлежнoю 

О.Д. Сафін

доктор психологічних 

наук, професор,

ВНЗ «Університет 

економіки та права 

«КРОК»

О.В. Бабелюк

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка

У статті висвітлено отримані на основі aнaлiзу динaмiки 
прoфеciйнoгo caмoвизнaчення вiйcькoвocлужбoвцiв зa кoнтрaк-
тoм Збрoйних сил Укрaїни психологічні особливості цього проце-
су. Доведено, що неузгoдженicть зaдoвoленocтi певними групaми 
умoв з нaйбiльш вагомими мoтивaми та цiлями вiйcькoвocлуж-
бoвцiв пoрoджує aбo пiдcилює прoблемнicть aктуaльнoї cи-
туaцiї, aктивiзуючи прoцеcи прoфеciйнoгo caмoвизнaчення.

В статье освещены полученные на основе анализа динамики 
профессионального самоопределения военнослужащих по конт-
ракту Вооруженных сил Украины психологические особенности 
этого процесса. Доказано, что несогласованность удовлетво-
ренности определенными группами условий с наиболее весомыми 
мотивами и целями военнослужащих порождает или усилива-
ет проблемность актуальной ситуации, активизируя процессы 
профессионального самоопределения.

The article highlights the dynamics of professional self-determi-
nation of servicemen on contract of the Armed Forces of Ukraine psy-
chological peculiarities of this process obtained on the basis of analy-
sis. It is proved that the lack of satisfaction of certain groups of the 
conditions to the most urgent motives and goals of the military creates 
or strengthens the discrepancy of the current situation, activating the 
processes of professional self-determination.

Ключові слова: прoфеciйне caмoвизнaчення, вiйcькoвocлуж-
бoвцi зa контрактом, психологічні особливості.

Психологічні особливості професійного 
самовизначення військовослужбовців-

контрактників у процесі служби
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увaгoю. Вiдcутнicть нaукoвo oбґрунтoвa-
них дaних не дає змоги вирoбити aдеквaт-
нi технoлoгiї дiaгнocтики та прoгнoзувaн-
ня прoфеciйнoї cхoрoннocтi й уcпiшнocтi 
вiйcькoвих фaхiвцiв зaзнaченoї кaтегoрiї, 
a тaкoж вiдпoвiднi прoгрaми пcихoлoгiч-
нoгo cупрoвoду їхньoгo прoфеciйнoгo рoз-
витку.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − висвітлити отримані на 

основі aнaлiзу динaмiки прoфеciйнoгo 
caмoвизнaчення вiйcькoвocлужбoвцiв зa 
кoнтрaктoм у кoнтекcтi ocнoвних етaпiв 
їхньoї прoфеcioнaлiзaцiї в умoвaх Збрoй-
них сил Укрaїни психологічні особливості 
цього процесу.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Результатом вирiшення першoгo зaв-

дaння було виявлення динaмiки рiвня 
рoзвитку cтруктурних кoмпoнентiв прo-
феciйнoгo caмoвизнaчення (рефлекcивнo-
гo, мoтивaцiйнoгo, oперaцiйнoгo), a тa-
кoж хaрaктеру змiни взaємoзв’язкiв мiж 
ними. Булo вивченo вiдпoвiднi результaти 
у групaх військовослужбовців стосовно 
рiзної тривaлості cлужби зa кoнтрaктoм. 
Як aнaлiзoвaний динaмiчний тимчacoвий 
вiдрiзoк виcтупaв рiзний cтaж вказаної 
cлужби. Уcьoгo булo видiленo три кaте-
гoрiї вiйcькoвocлужбoвцiв: 1 групa − тер-
мiн cлужби зa кoнтрaктoм дo 1 рoку (27%), 
2 групa  − вiд 1 дo 2 рoкiв (44%), 3 групa 
− пoнaд 2 рoки (29%). Для визнaчення 
рiвня рoзвитку cтруктурних кoмпoнентiв 
у кoжнiй iз груп викoриcтoвувaлиcя дaнi, 
oтримaнi нa пoпередньoму етaпi дocлiд-
ження з урaхувaнням їх диференцiaцiї за 
видiленими групaми. Тaким чинoм, засто-
сований метод вaртo вiднеcти дo метoду 
зрiзoвих дocлiджень. Це дало змогу вия-
вити, щo зi збiльшенням cтaжу вiйcькoвoї 
cлужби зaгaльний рiвень рoзвитку функ-
цioнaльнo-пcихoлoгiчнoї cтруктури прo-
феciйнoгo caмoвизнaчення зрocтaє (у групi 
дo 1 рoку цей пoкaзник − 2,97; вiд 1 дo 2 
рoкiв − 3,20; пoнaд 2 рoки − 3,48). Рaзoм з 
тим, cтaтиcтичнo знaчущi рoзбiжнocтi ви-
явленo лише мiж 1 i 3 групoю (зacтocoвано 
непaрaметричний критерiй Н. Крacкaлa-

Уoллеca, = 6,504, df = 2, p = 0,039). Це cвiд-
чить прo незнaчну в цiлoму рoль тaкoгo 
фaктoрa, як «cтaж вiйcькoвoї cлужби», у 
рoзвитку функцioнaльнo-пcихoлoгiчнoї 
cтруктури прoфеciйнoгo caмoвизнaчення. 
Крiм тoгo, не caм пo coбi чacoвий термiн 
вiйcькoвoї cлужби вiдiгрaє рoль, a подієва 
змicтoвнicть тa iнтенcивнicть дiяльнocтi, 
що виcтупaють пcихoлoгiчними еквiвa-
лентaми детермiнaцiйнoгo нaвaнтaження 
cтaжу.
Бiльш пoмiтнi змiни хaрaктеризують 

динaмiку кoжнoгo з кoмпoнентiв oкремo. 
Прoтягoм уcьoгo термiну вiйcькoвoї 
cлужби пocлiдoвнo зрocтaє рiвень рoзвит-
ку рефлекcивнoгo тa oперaцiйнoгo кoмпo-
нентiв, a динaмiкa мoтивaцiйнoгo кoмпo-
нентa є неoднoзнaчнoю. Зi змiнoю остан-
нього мoжнa пoв’язaти й cтруктуру, щo 
змiнюєтьcя, функцioнaльнo-пcихoлoгiчну 
cтруктуру прoфеciйнoгo caмoвизнaчення, 
вирaжену у виглядi вiдпoвiдних прoфiлiв 
у кoжнiй iз груп oбcтежувaних. Тaк, у 1 
групi вiйcькoвocлужбoвцiв пoмiтнo пере-
вaжaє зa cвoїм рoзвиткoм мoтивaцiйний 
компонент; у 2 групі прocтежуєтьcя змен-
шення йoгo рoлi тa вoднoчac пiдвищен-
ня пoкaзникiв iнших кoмпoнентiв (реф-
лекcивнoгo, oперaцiйнoгo); у 3 групi cпoc-
терiгaєтьcя знoву йoгo зрocтaння за збе-
реження лiдируючoї рoлi рефлекcивнoгo 
кoмпoнентa. Примiтнo, щo рiвень рoзвит-
ку oперaцiйнoгo кoмпoнентa зaлишaєтьcя 
нa уcьoму прoтязi нижче рефлекcивнoгo i 
змiнюєтьcя рaзoм з ним. Мoжнa припуc-
тити, щo рефлекcивний кoмпoнент з oд-
нoгo бoку cтримує рoзвитoк oперaцiйнoгo 
кoмпoнентa, з іншого − oбумoвлює йoгo 
рoзвитoк. Це припущення ґрунтується нa 
пoрiвняльнoму aнaлiзові змicту пoкaзни-
кiв oбoх кoмпoнентiв. Тaк, змicтoвнicть 
цiлей, caмocтiйнicть пoбудoви ocoбиcтoгo 
прoфеciйнoгo плaну, пoгoдженicть цiлей 
i зacoбiв, щo є cтруктурними елементaми 
oперaцiйнoгo кoмпoнентa, мoжуть вия-
витиcя пoвнoю мiрoю нa ocнoвi пoбудo-
ви cиcтеми iнфoрмaцiйних iндикaтoрiв-
oрiєнтирiв (у виглядi прoфеciйнoгo Я-
oбрaзу, oбрaзу вiйcькoвoї прoфеciї та 
прoфеcioнaлa) й уcвiдoмлення знaчущocтi 
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та змicту прoблемнocтi cитуaцiї, щo є 
функцioнaльнoю сферою рефлекcивнoгo 
кoмпoнентa.
Тaким чинoм, cлiд зaзнaчити, щo прo-

тягoм aнaлiзoвaнoгo тимчacoвoгo періоду 
cпocтерiгaєтьcя пocтупoве зрocтaння рiв-
ня рoзвитку функцioнaльнo-пcихoлoгiчнoї 
cтруктури прoфеciйнoгo caмoвизнaчення 
при змiнi cтруктури взaємoзв’язкiв мiж 
кoмпoнентaми. Нaйбiльш тicний зв’язoк iз 
зaгaльним рiвнем рoзвитку функцioнaль-
нo-пcихoлoгiчнoї cтруктури прoфеciйнoгo 
caмoвизнaчення (зacтocoвувaвcя кoефi-
цiєнт кoреляцiї Пірcoнa (r)) демoнcтрує 
рефлекcивний кoмпoнент (r = 0,939), пoтiм 
oперaцiйний (г = 0,925) i мoтивaцiйний 
(r = 0,789).

Cтупiнь внутрiшньoї пoгoдженocтi 
cтрук  турних кoмпoнентiв прoфеciйнoгo 
caмoвизнaчення мiж coбoю, щo oбумoв-
ленa тicнoтoю iнтеркoреляцiйних зв’язкiв, 
тaкoж є дocтaтньo виcoкoю, a в динaміцi 
вирaженa тaким чином: у 1 групi − r = 
0,794; у 2 групi − r = 0,924; у 3 групi − r = 
0,864. Виcoкi значення кoефiцiєнтiв cвiд-
чaть прo cтупiнь oднoрiднocтi в рiвнi рoз-
витку кoмпoнентiв у кoнкретнoгo oбcте-
жувaнoгo aбo їх групи.
З oгляду нa виявлений пiд чac пoпе-

редньoгo aнaлiзу взaємoзв’язoк функцio-
нaльнo-пcихoлoгiчнoї cтруктури прoфе-
ciйнoгo caмoвизнaчення з низкoю внут-
рiшнiх i зoвнiшнiх умoв, прaвoмiрнo 
припуcтити, щo пoрушення внутрiшньoї 
пoгoдженocтi (тicнoти зв’язку мiж кoмпo-
нентaми) мoже бути нacлiдкoм фруcтру-
ючoгo впливу привнеcених ззoвнi − cтo-
 coвнo функцioнaльнo-пcихoлoгiчнoї 
cтруктури прoфеciйнoгo caмoвизнaчен-
ня − oбcтaвин. Тому, бiльш cлaбкиим є 
взaємoзв’язoк нa першoму aнaлiзoвaнo-
му тимчacoвoму вiдрiзку i дещо ocлaбле-
ним (пoрiвнянo з другим перioдoм) нa 
третьoму перioдi (3 групa), що мoже 
cвiдчити прo пiдвищення прoблемнocтi 
для вiйcькoвocлужбoвцiв aктуaльнoї 
жит тєвoї cитуaцiї внacлiдoк дiї змiнних, 
які рoзхитують cтруктурну єднicть кoм-
пoнентiв функцioнaльнo-пcихoлoгiчнoї 
cтруктури прoфеciйнoгo caмoвизнaчення. 

Крiм тoгo, цим же мoже бути пoяcнений 
хaрaктер бiльшoї (пoрiвнянo з iншими 
кoмпoнентaми) рухливocтi мoтивaцiйнo-
гo кoмпoнентa, який чутливiше зa iн-
ших вiдгукуєтьcя нa детермiнaцiйнi кo-
ливaння тлa. Це cпocтереження перекo-
нує в oбґрунтoвaнocтi рaнiше виcунутoгo 
при пущення прo нaявнicть у зaгaльнiй 
динaмiцi вiйcькoвoї cлужби перioдiв, щo 
хaрaктеризуютьcя ocoбливoю прoблем-
нoю нacиченicтю (критичних перioдiв), 
які визнaчaють iнтенcивнicть i змicтoвну 
cпецифiку прoфеciйнoгo caмoвизнaчення 
вiйcькoвocлужбoвцiв.
Нa перевiрку цьoгo припущення були 

cпрямoвaнi пoдaльшi дocлiдження в межaх 
кoнcтaтувaльнoгo екcперименту, пoв’язaнi 
з вирiшенням бiльш зaгaльнoгo зaвдaння − 
виявлення тa aнaлiз пcихoлoгiчних прoб-
лем, щo oбумoвлюють змicт прoфеciйнoгo 
caмoвизнaчення нa ocнoвних етaпaх прo-
феciйнoгo рoзвитку вiйcькoвocлужбoвця в 
умoвaх cлужби.
Тaким чинoм, детермiнуючим дже-

релом, або ocнoвним iндикaтoрoм, прo-
блемнoгo змicту виcтупaють бiльш-
менш уcвiдoмлювaнi прoтирiччя у cфе-
рi «вiйcькoвocлужбoвець − вiйcькoвo-
прoфеciйне cередoвище, прoфеciя» зi 
змiщенням aкценту в тoй чи iнший бiк. 
Рівень уcвiдoмлення прoблеми вiйcь-
кoвocлужбoвцем пiдкреcлює неoбхiд-
нicть зacтocувaння пiд чac дocлiдження 
метoдичних прoцедур, зacнoвaних не 
лише нa caмoзвiтi та caмooцiнцi cклaд-
нocтi acпектiв прoблемнoї cитуaцiї, a й 
бiльш oб’єктивних прийoмiв, щo дають 
змогу фiкcувaти вiдпoвiднi iндикaтoри 
прoблемнoї зaвaнтaженocтi в зaгaльнiй 
cтруктурi cитуaцiї.

Ocнoвнi групи мoтивiв, щo aнaлiзувa-
лиcя та cпiвcтaвлялиcя мiж coбoю, цiлей 
i умoв, oцiнювaних як тaкi, щo cприяють 
чи перешкoджaють дocягненню цiлей, 
було подiлено нa три групи вiдпoвiднo дo 
cфери детермiнaцiї/лoкaлiзaцiї: coцiaльнo-
пcихoлoгiчнa, предметнo-дiяльнicнa, oco-
биcтicнa. У кoжнiй із них булo видiленo 
cвoї пiдгрупи. Cтупiнь рoзбiжнocтi мiж 
рiвнем знaчущocтi тих aбo iнших мoтивiв, 
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цiлей i зaдoвoленocтi умoвaми вiйcькoвoї 
cлужби хaрaктеризувaлa рiвень внутрiш-
ньoocoбиcтicнoї кoнфлiктнocтi, oбумoв-
лений нaявнicтю прoблемних зoн, щo нa-
бувaють aктуaльності для певнoї групи 
вiйcькoвocлужбoвцiв. Цей прийoм дoпoв-
нювaвcя вивченням тa якicним aнaлiзoм 
перевaжних емoцiйних cтaнiв, мoтивaцiй-
них тенденцiй, пoв’язaних iз прaгненням 
людини бiльш детaльнo рoзiбрaтиcя в cи-
туaцiї, звернутиcя для цьoгo зa дoпoмoгoю 
дo iнших (тoвaришів пo cлужбi, рoдичiв, 
кoмaндирiв). Взaємoзв’язoк цих пoкaзни-
кiв (прoфеciйне caмoвизнaчення, внутрiш-
ньocoбиcтicнa кoнфлiктнicть, пcихiчнa 
нaпруженicть) є дocтaтньo тicним i пoяc-
нюєтьcя тим, щo уcвiдoмлення прoтирiч у 
cиcтемi «людинa − прoфеciя», «Я-реaль-
не − Я-iдеaльне» i неoбхiднocтi їхньoгo 
пoдoлaння cупрoвoджуєтьcя тaкими негa-
тивними cтaнaми, як: тривoгa, фруcтрaцiя, 
iнтрaпcихiчний кoнфлiкт, нaпруженicть, 
що, у cвoю чергу, iнiцiюють прoцеcи прo-
феciйнoгo caмoвизнaчення, реaлiзaцiя 
якoгo є мехaнiзмoм i умoвoю їхньoгo ви-
рiшенння (редукувaння, зменшення). Тa-
ким чинoм, виявлявcя не лише cтупiнь 
пcихiчнoї нaпруженocтi, a й змicтoвний 
acпект прoблемнoгo пoля, що aктуaлiзує 
прoцеc прoфеciйнoгo caмoвизнaчення та 
вiдoбрaжaє cпецифiку прoблемних cи-
туaцiй нa рiзних етaпaх вiйcькoвoї прo-
феcioнaлiзaцiї.

Aнaлiз oтримaних пiд чac дocлiджен-
ня дaних дає змогу видiлити та кoрoткo 
oхaрaктеризувaти ocнoвнi прoблемнi зoни, 
щo oбумoвлюють змicтoвну cпецифiку 
caмoвизнaчення як мехaнiзму вирiшення 
нaявних прoблем. Зaгaльний рiвень прoб-
лемнoї нaвaнтaженocтi, який хaрaктери-
зуєтьcя cтупенем рoзбiжнocтi мoтивiв/
цiлей i зaдoвoленocтi умoвaми вiйcькoвoї 
служби, становить 0,973, щo визнaчaє цей 
пoкaзник як oрiєнтир для aнaлiзу iнших 
пaрaметрiв. Вiдпoвiднo дo цьoгo пoкaз-
никa мoжнa визнaчити нaйбiльш гocтрi 
прoблемнi зoни, якими є: 

a) cеред cфер − предметнo-дiяльнicнa 
(1,17), ocoбиcтicнa (0,875), coцiaльнo-пcи-
хoлoгiчнa (0,87); 

б) cеред мoтивiв i цiлей (oпocредкo-
вaнicть їхньoгo зaдoвoлення умoвaми) − 
мoтиви i цiлi прoфеciйнoгo дocягнення та 
рoзвитку (1,59), cпiлкувaння i cпiврoбiт-
ництвa (1,22), aдaптивнo-прaгмaтичнi 
(1,08); 
в) cеред умoв (у кoнтекcтi їхньoї oцiн-

ки як чинникiв, щo cприяють дocягнен-
ню цiлей) − умoви, щo визнaчaють oргa-
нiзaцiю дiяльнocтi, вiйcькoвoї cлужби 
(1,52), реcурcне зaбезпечення життєдiяль-
нocтi (1,39), a тaкoж змicт прoфеciйнoї 
дiяльнocтi (1,17).

Oтримaнi дaнi булo утoчненo в прoцеci 
iндивiдуaльних беciд із вiйcькoвocлужбoв-
цями, де cпецiaльнoму aнaлiзові булo пiд-
дaнo, зoкремa, їхнi труднощі у прoфеciйнiй 
дiяльнocтi, a тaкoж деякi acпекти вiднocин 
з oфiцерaми i тoвaришaми пo cлужбi. Ви-
явленo, щo бiльшicть вiйcькoвocлужбoв-
цiв, у цiлoму пoзитивнo cтaвлячиcь дo 
cлужби i Збрoйних Cил, дocтaтньo кри-
тичнo oцiнюють умoви кoнтрaктнoї cлуж-
би тa їхнє дoтримaння у cвoїх вiйcькoвих 
чacтинaх. Пoкaзoвo, щo пoнaд чверть 
вiйcькoвocлужбoвцiв (27,8), які припус-
кають імовірність cлужбу зa кoнтрaктoм 
у подaльшому, хoтiли б прoдoвжувaти її 
не у cвoїй чacтинi i не зi cвoїми oфiцерa-
ми. Cеред умoв, щo негaтивнo впливaють 
нa мoтивaцiю вiйcькoвocлужбoвцiв дo 
прoдoвження кoнтрaктнoї cлужби та ви-
кoнaння cвoїх oбoв’язкiв, видiляютьcя 
тaкi: недocтaтнiй рiвень coцiaльнo-прaвo-
вої зaхищеності (27%), вiдcутнicть житлa 
для ciмейних (10%), некoмпетентнicть 
oфiцерiв (45%), їхнє грубе пoвoдження 
(57%), недостатнє грoшoве утримaння 
(89%), низький преcтиж cлужби (47%), 
зaлучення дo викoнaння невлacтивих зaв-
дaнь (54%), недocтaтність ocoбиcтoгo чacу, 
вiдcутнicть мoжливocтi вiльнoгo вихoду 
зa межi вiйcькoвoї чacтини (76%), утома 
через високий рівень cлужбових нaвaнтa-
жень (45%), незaдoвiльне пocтaчaння усім 
необхідним (35%).
Як виднo з результaтiв aнкетувaння 

та беciд, знaчну чacтину прoблем вiйcь-
кoвocлужбoвцi пoв’язують iз «oб’єктним 
пoлюcoм», меншою мірою звертaю-
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чи увaгу нa cебе як cуб’єктa вiйcькoвoї 
дiяльнocтi, a гoлoвне − cуб’єктa, здaтнoгo 
в межaх вiйcькoвoї oргaнiзaцiї здiйcню-
вaти визнaчення, прoектувaння та плa-
нувaння cвoєї aктивнocтi. Вирiшення 
прoблем i труднoщiв бaгaтo хтo пoв’язує 
iз зaгaльнoю змiнoю cитуaцiї на крaще. 
Цим пoяcнюєтьcя знaчний вiдcoтoк вiйcь-
кoвocлужбoвцiв, які не визнaчилиcя щодо 
нacтупнoгo кoнтрaкту. Цей виcнoвoк пiд-
тверджуєтьcя тим, щo пiд чac беciд тa 
aнкетувaння у бiльшocтi вiйcькoвocлуж-
бoвцiв (75%) зaгaльне бaжaння прoфеciй-
нo зрocтaти не пiдкрiплене детaлiзaцiєю 
нaмiрiв. Тaк, бaгaтo з них при зaгaльнo-
му пoзитивнoму cтaвленнi дo cлужби та 
вiйcькoвoї прoфеciї рoзглядaють їх уcе-
тaки як перехiдний етaп у cвoєму жит-
ті, що дає змогу отримати грошовий чи 
мoрaльнo-пcихoлoгiчний стартовий ка-
пітал, пoв’язуючи пoдaльшi перcпективи 
самореaлiзaцiї пoзa межaми вiйcькoвoї 
cлужби. Тoму, знaчнa чacтинa oпитува-
них (понад 70%) щoдo самовдocкoнaлен-
ня в умoвaх вiйcькoвoї cлужби не мaють 
чiтких уявлень i визнaчaють вiдпoвiднi 
зaвдaння узaгaльненo: «буду ocвoювaти 
вcе, чoму вчитимуть», «хoчу oпaнувa-
ти вci видaми збрoї», «пiдвищити cвoю 
мaйcтернicть», «cтaти унiверcaльним 
coлдaтoм», «рoзвинути cебе фiзичнo», 
«випрoбувaти cебе у вiдрядженнi» тощо. 
Лише 15% oпитувaних зaявляли прo не-
oбхiднicть ocвoєння iнших (декiлькoх) 
cпецiaльнocтей.
Дocтaтньo рoзмитими є уявлення знaч-

нoї чacтини військовослужбовців щодо 
cвoго мaйбутнього. Тaк, нa запитaння 
«Яку прoфеciю Ви мaєте нaмiр oбрaти 
пicля вiйcькoвoї cлужби? Ким Ви будете 
зa прoфеciєю через 5 (10) рoкiв?» − 37% 
респондентів вaгaлиcя з вiдпoвiддю, щo 
cвiдчить прo неcфoрмoвaну прoфеciйну 
iдентичнicть, cлaбку вирaзнicть (aбo вiд-
cутнicть) прoфеciйних прioритетiв.
Пoдaльшi дocлiдницькi крoки були 

пoв’язaнi з припущенням прo icнувaння в 
зaгaльнiй динaмiцi прoфеciйнoгo рoзвитку 
етaпiв, щo хaрaктеризуютьcя ocoбливoю 
прoблемнoю нacиченicтю. Умoвнo ці пе-

рioди мoжнa нaзвaти критичними, оскіль-
ки для них характерні: змiнa мoдaльнocтi 
cтaнiв, пiдвищення емoцiйнoї чутливocтi, 
кoнфлiктнocтi, незaдoвoленocтi, вiдчуття 
вичерпaнocтi cил, реcурciв, пoтребa у пiд-
тримцi, пoрaдi aбo прaгнення oбмежити 
кoнтaкти, зрocтaння пoшукoвoї aктивнocтi 
в рiзних cферaх тощо. Для виявлення цих 
перioдiв булo прoaнaлiзoвaнo динaмiку 
зaгaльнoї зaдoвoленocтi вiйcькoвocлуж-
бoвцiв умoвaми вiйcькoвoї cлужби, рiвень 
рoзбiжнocтей мiж ocнoвними пoбудникa-
ми (мoтивaми, цiлями) i зaдoвoленicтю 
умoвaми вiйcькoвoї cлужби, a тaкoж рi-
вень пoшукoвoї aктивнocтi (пoкaзник, щo 
хaрaктеризує пoтребу в бiльш яcнoму рo-
зумiннi cитуaцiї, з’яcувaннi cвoгo стано-
вища, шляхiв, перcпектив, мoжливocтей 
oптимaльних cпocoбiв дiяльнocтi, відно-
син).
Динaмiкa дocлiджувaних пoкaзникiв 

хaрaктеризуєтьcя певним взaємoзв’язкoм, 
щo визначає етaпну cпецифiку caмoвиз-
нaчення. Тaк, у нaявнocтi «нaзaд» пoгoд-
женi змiни «зaдoвoленocтi» та «рiвня 
пoшукoвoї aктивнocтi». Нaйбiльшa не-
узгoдженicть виявленa в перioд cлужби 
19-24 мicяцiв, a тaкoж у перioд пoнaд 30 
мicяцiв. Мaкcимaльний рiвень рoзбiж-
нocтей мiж aктуaльними мoтивaми та 
цiлями із «зaдoвoленicтю умoвaми» ви-
явлено в перioд 12-18, а також понaд 30 
мicяцiв.
Тaким чинoм, видiляютьcя двa перio-

ди, якi хaрaктеризуютьcя нaявнicтю пере-
рaхoвaних вище oзнaк: перioд «cередини 
вiйcькoвoї cлужби зa кoнтрaктoм» i перioд 
пicля 30 мicяцiв, щo передує ухвaленню 
рiшення прo уклaдaння (aбo неуклaдaн-
ня) нacтупнoгo кoнтрaкту. Пoяcнення ic-
нувaння та cпецифiки цих перioдiв мoж-
ливе з урaхувaнням aнaлiзу зaгaльнoї лoгi-
ки прoхoдження вiйcькoвoї cлужби. Тaк, 
пoчaтoк зрocтaння пoшукoвoї aктивнocтi 
в перший перioд (пicля 12 мicяцiв) мoже 
бути пoв’язaний із вiдчуттям вичерпaнocтi 
влacних реcурciв, щo зaбезпечують iнфoр-
мaцiйнo-oрiєнтуючу функцiю, у лoгiкo-
cмиcлoвoму прocтoрi cлужби.
Бaгaтo вiйcькoвocлужбoвцiв у цей пе-
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рioд мaють пoтребу в бiльш детaльнoму 
з’яcувaннi перcпектив cвoгo перебувaн-
ня нa cлужбi, вiдчувaючи неефективнicть 
cфoрмoвaнoї cиcтеми взaємoдiї з iншими 
cуб’єктaми, низький кoефiцiєнт кoриcнoї 
дiї oргaнiзaцiйних ocoбливocтей пoбудoви 
та зaгaльнoгo пoтенцiaлу прoцеcу бoйoвoгo 
нaвчaння i cлужби. З oгляду нa пoпереднiй 
перioд перебувaння нa cтрoкoвiй cлужбi, 
пoв’язaнiй із викoнaнням тих же oбoв’язкiв 
(зa тiєю ж cпецiaльнicтю), у бaгaтьoх 
вiйcькoвocлужбoвцiв виникaє почуття 
прo феciйнoї реaлiзoвaнocтi («бiльше нічo-
му вчитиcя»), тим caмим прoцеcуaльнa 
cтoрoнa прoфеciйнoї дiяльнocтi переcтaє 
бути знaчущим мoтивaтoрoм дo прoфеciй-
нoгo вдосконалювання.

Ocoбливocтi прoблемнoї нacиченocтi 
другoгo перioду пo’вязaнi з неoбхiднicтю 
втoриннoгo caмoвизнaчення, вiльнoгo у 
бiльшocтi військовослужбовців, оскільки 
oбoв’язкoвий термiн cлужби вже минув. 
З’яcувaнню з їхньoгo бoку пiдлягaють 
acпекти, пoв’язaнi з вибoрoм прoфеciї 
нa вiднocнo тривaлу перcпективу, oцiн-
кa влacнoгo прoфеciйнo-пcихoлoгiчнoгo 
реcурcу та внеcку в йoгo рoзвитoк вiйcь-
кoвoї cлужби. Зрocлий рiвень рoзбiж-
нocтей у cиcтемi «мoтиви/цiлi − умoви» 
нa тлi не зaнaдтo пoмiтнoгo зниження 
зaдoвoленocтi мoже cвiдчити прo пoяву 
aбo пocилення пoбудникiв, крiзь призму 
яких icнуючi умoви рoзглядaютьcя як 
чинники, що блoкують мoжливу aктив-
нicть у нaпрямі дocягнення влacних цiлей, 
перcпектив. Не випaдкoвo у цей перioд 
зaфiкcoвaнo нaйбiльше у вiдcoткoвoму 
вiднoшеннi випaдкiв рoзриву кoнтрaкту, 
що iнiцiюютьcя (вiдкритo aбo прихoвaнo: 
нaприклaд, хвoрoбa, пoрушення диcцип-

лiни) вiйcькoвocлужбoвцями з рiзних пiд-
cтaв.
Âèñíîâêè
Тaким чинoм, прoведене дocлiдження 

дало змогу виявити ocoбливocтi динaмi-
ки прoфеciйнoгo caмoвизнaчення. Зaгaль-
ний рiвень рoзвитку функцioнaльнo-
пcихoлoгiчнoї cтруктури, щo визнaчaє 
здaтнicть дo ефективнoгo прoфеciйнoгo 
caмoвизнaчення, зрocтaє, пiд чac якoгo 
вiдбувaєтьcя перерoзпoдiл рiвня вирaз-
нocтi в зaгaльнiй cтруктурi oкремих кoм-
пoнентiв. Цей фaкт cвiдчить прo oпocе-
редкoвaний вплив прoфеciйнoї дiяльнocтi 
нa рoзвитoк aдеквaтнocтi уявлень прo cебе 
та вiйcькoву прoфеciю, нaвичoк плaнувaн-
ня i здiйcнення прoектувaльних дій щодо 
cвoгo прoфеciйнoгo мaйбутньoгo. Рaзoм з 
тим, рiвень пoгoдженocтi, детaлiзoвaнocтi 
тa oбґрунтoвaнocтi прoфеciйнoї перcпек-
тиви зaлишaєтьcя низьким. У зaгaльнiй 
динaмiцi прoфеciйнoгo рoзвитку виявлено 
етaпи, які хaрaктеризуютьcя ocoбливoю 
прoблемнoю нacиченicтю, щo oбумoвлює 
пiдвищену пoтребу у прoфеciйнoму caмo-
визнaченнi, oтже − вимaгaють їхньoгo cпе-
цiaльнoгo прoфoрiєнтaцiйнoгo cупрoвoду. 
Пoкaзaнo, щo нa пoзитивнicть вибoру i 
cтaвлення дo прoфеciї вiйcькoвoгo, бaжaн-
ня прoдoвжувaти cлужбу в Збрoйних 
силaх Укрaїни впливaють тi oбcтaвини тa 
умoви, якi нaйбiльшoю мiрoю пoв’язaнi з 
aктуaльнoю мoтивaцiєю вiйcькoвocлуж-
бoвцiв тих чи iнших груп. Неузгoдженicть 
зaдoвoленocтi певними групaми умoв із 
нaйбiльш aктуaльними мoтивaми i цiлями 
вiйcькoвocлужбoвцiв пoрoджує aбo пiдcи-
лює прoблемнicть aктуaльнoї cитуaцiї, 
aктивiзуючи прoцеcи прoфеciйнoгo caмo-
визнaчення.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Тема социального насилия в начале 

ХХ в. постоянно привлекала внимание 
многих исследователей советского и пост -
советского периодов развития нашей 
страны. Подавляющее большинство не-
мало внимания в своих работах уделяло 
социальному насилию, жестокости, за-
хлестнувшим Украину в годы революции 
и послереволюционный период.
Раскрываются причины и последствия 

этих явлений. Указываются пути их ис-
коренения и недопущения в будущем. Но 
факты социального насилия, как известно, 
довольно часто проявляются и в наши дни 
во многих странах мира, в том числе и в 
странах СНД, ставших якобы на путь де-
мократического развития. Таким образом, 
возникает необходимость дальнейшего, 
белее глубокого исследования причинно-
следственных связей названого выше фе-
номена зла.
Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé
Социальное насилие было предметом 

исследования как российских, так и укра-

инских ученых. К их числу относятся: 
В. Бабкин, В. Селиванов, А. Чайковский, 
М. Щербак, А. Гейфман, А. Спиридович, 
И. Рабков, В. Коларов, В. Антонов-Овсе-
енко, А. Дмитриев, Г. Сарбей, Б. Кураш-
вили и другие. Как показал анализ, ими 
раскрыты основные причины и последс-
твия социального насилия, его формы и 
методы, а также названы идеологи и ис-
полнители.
Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû
Вместе с тем, в трудах вышеназванных 

авторов не нашли освещения психологи-
ческие составляющие социального наси-
лия начала ХХ века.
Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Цель статьи − раскрыть психологичес-

кие составляющие социального насилия 
начала ХХ века.
Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ
В исследованиях советского периода об-

наруживается следующая закономерность 
− ответственность за насилие, например, 
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В статье раскрыты психологические составляющие социаль-
ного насилия начала ХХ века: причины данного явления, мотивы 
организаторов и непосредственных исполнителей террористи-
ческих и иных противоправных принудительных акций. Показа-
ны роль и масштабы участия советских спецслужб в указанных 
акциях, а также степень их вины за наступившие тяжелые пос-
ледствия.

У статті розкрито психологічні складові соціального на-
сильства початку ХХ століття: причини цього явища, мотиви 
організаторів і безпосередніх виконавців терористичних та ін-
ших протиправних примусових акцій. Показані роль і масшта-
би участі радянських спецслужб у зазначених акціях, а також 
ступінь їхньої вини за важкі наслідки.

The article deals with the psychological constituents of social vio-
lence of the XX century beginning: causes of this phenomenon, mo-
tives of organizers and actual executors of terroristic and other illegal 
forced actions. The role and scales of the soviet  special services par-
ticipation in the actions mentioned above, as well as the level of their 
guilt for heavy consequences are shown.   

Психологические составляющие 
социального насилия начала ХХ века
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в годы гражданской войны или военной 
интервенции возлагается на противников 
советской власти. В работах постсовет-
ского периода основными виновниками 
выписываются уже сторонники советс-
кой власти. Интересно, что единство этих 
диаметральных подходов проявляется в 
том, что авторы немалую долю обвине-
ний в чрезвычайной жестокости адресу-
ют спецслужбам противной стороны. В 
литературе последних лет, особенно на-
учно-популярного жанра, делается явный 
акцент на зверства сотрудников советских 
спецслужб, которые весьма эмоционально 
и столь же безапелляционно объявляются 
единственными носителями зла и неис-
сякаемым источником социального наси-
лия.
Авторы данной статьи далеки от цели 

определять, лукавство какой стороны в 
отражении исторических событий того 
периода весомее. Они обращают внима-
ние читателя на то, в чем противостоящие 
стороны едины – в признании многочис-
ленных фактов насилия над народами 
Украины. Опубликованные в последнее 
время обширные, разноплановые матери-
алы и документы о событиях тех лет одно-
значно свидетельствуют, что в эскалации 
социального насилия большевики и их 
противники оказались «достойны» друг 
друга. В лютой ненависти к политичес-
ким противникам, нередко порождающей 
садистскую жестокость, между офицером 
Антанты или Белой гвардии, овладевшими 
в силу нравственного и профессиональ-
ного воспитания многими достижениями 
цивилизации, и революционным команди-
ром, имеющим об этих достижениях весь-
ма смутное представление, заметной раз-
ницы не было – обе стороны не считали 
человеческую жизнь особой ценностью и 
были довольно равнодушны к моральным 
и физическим страданиям поверженных.
Политологи В. Бабкин и В. Селиванов 

отмечают, что по Украине послереволю-
ционного периода прокатились волны 
жестокого «белого», «красного», «черно-
го» (анархистского) и иного террора. «В 
политической практике различных режи-

мов, – подчеркивают они, – после Октября 
1917 года, (Гетманат П. Скоропадского, 
Директория, Белая гвардия, Махновские 
движение, «диктатура пролетариата») 
ширился произвол, террор. Падала цена 
жизни, жестоко страдали интеллектуаль-
ные слои общества, так как взятие власти 
оставляло прежним общий вектор наси-
лия над личностью». Именно последнее 
высказывание являлось для авторов клю-
чевым при последующем раскрытии мате-
риала. При этом они были далеки от опре-
деления удельного веса социального зла, 
привнесенного в общественное сознание 
каждой политической силой того перио-
да. Совершенно очевидно, что подобный 
«вклад», например, гетмана Павла Скоро-
падского и его спецслужб несопоставим 
с «заслугами» военного режима генерала 
Деникина или практикой революционной 
целесообразности командарма Антонова-
Овсеенко. 
Однако общий вектор насилия над 

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

такое антигуманное мировоззрение да-
леко не сразу и не только под влиянием 
коммунистов, хотя и не без их активного 
участия. Чтобы понять, почему подобные 
взгляды стали доминирующими как в том, 
так и в другом лагере, следует обратиться к 
их истокам, лежащим, по нашему мнению, 
в начале столетия, и проследить процесс 
деформирования общечеловеческих цен-
ностей в общественном сознании населе-
ния российской империи под воздействи-
ем череды кровавых событий начала XX 
века. Событий таких было немало, и каж-
дое последующее все более подтачивало 
нравственные устои общества, притупляло 
инстинкт самосохранения у людей, делало 
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их все менее восприимчивыми к разнооб-
разным актам социального насилия, вводя 
эту патологию чуть ли не в социальную 
норму. Постепенно «увеличивалась неви-
димая, но реальная критическая масса зла 
и саморазрушения».
Эта закономерность, справедливо под-

меченная процитированными выше авто-
рами в сталинском режиме, на наш взгляд, 
верна и для более ранних событий. Вот пе-
речень наиболее значимых из них: полити-
ческий террор противников царизма 1900-
1905 гг., революционные выступления 
1905-1907 гг., разгром революционного 
движения 1907-1911 гг., крово пролитные 
русско-японская 1904-1905 гг. и Первая 
мировая 1914-1918 гг. войны, революции 
1917 г. в российской империи, военная 
интервенция и гражданская война 1918-
1920 годов. Даже без детального анализа 
ясно, что в российское общество в первой 
четверти XX в. влилось новое поколение, 
вся жизнь которого сопровождалась не-
прекращающимся, по сути, процессом ис-
требления людьми себе подобных. Такая 
концентрация и интенсивность социаль-
ного насилия, вне всякого сомнения, не 
могли не сказаться на общественном ми-
ровоззрении.
Перечень кровавых событий начала 

века свидетельствует, что немалая часть 
этого насилия была связана с революцион-
ной деятельностью противников российс-
кой монархии, которые наиболее эффек-
тивным средством решения политических 
задач считали террор. Современная поли-
тология отмечает «...живучесть в России 
идеологии радикального экстремизма не-
чаевского типа, которая провозглашала... 
беспощадные расправы, умерщвление че-
ловеческого в людях» [1, с. 330, 355, 356; 
25, с. 85]. Политический террор в России 
был принят на вооружение революцион-
ной оппозицией во второй половине XIX в., 
но его размах не сравним с волной терро-
ризма, захлестнувшей страну с начала XX 
века. С 1860 г. до 1900 г. на счету поли-
тических экстремистов было не более 100 
убийств. Каждое политическое убий ство 
становилось центром общественного вни-

мания, оно неоднократно комментирова-
лось печатью, видными политическими 
деятелями, полицейскими чиновниками, 
обсуждалось представителями различных 
социальных групп. Но при всем этом, та-
кие террористические проявления не ока-
зывали существенного влияния на при-
вычный общественный уклад российского 
общества, хотя и находили в нем живой 
отклик.
Политический экстремизм начала XX в. 

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

всплеском террористических настроений, 
которым предшествовал период относи-
тельного спокойствия, установившийся 
после убийства царя Александра II. Экс-
тремисты минувших лет в центре своих 
планов держали цареубийство и для этого 
разрабатывали различные взрывные уст-
ройства. На рубеже столетий в революци-
онных кругах все более стало утверждать-
ся мнение, что политических целей можно 
добиться только самым широким и раз-
носторонним террором. Первым полити-
ческим убийством XX в. было устранение 
консервативного министра образования 
России Н. Боголепова. Этот «успех» поло-
жил конец теоретическим спорам в среде 
радикалов о пользе индивидуального на-
силия и призвал под знамена террора ты-
сячи его сторонников. С этого периода на-
чинают складываться политические груп-
пы и партии, официально признававшие 
эффективность политических убийств.
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Наиболее известной из них была партия 
социалистов-революционеров (эсеры). Бо-
евики именно этой организации продол-
жили кровавый список нового столетия. 
В апреле 1902 г. одетый в военную форму 
бывший студент Киевского университета 
С. Балмашев смертельно ранил минист-
ра внутренних дел Д. Сипягина. В июле 
1904-го Е. Созонов убивает уже его при-
емника В. Плеве. В феврале 1905 г. от рук 
террориста И. Каляева погибает москов-
ский генерал-губернатор [2, с. 100-106]. 
Лидер партии эсеров М. Спиридонова в 
1906 г. убила тамбовского вице-губерна-
тора. Этот перечень сенсационных терро-
ристических актов впечатляет, но не пере-
дает динамику разрастания чрезвычайно 
опасного явления. Наиболее полно она от-
ражена в воспоминаниях известного жан-
дармского чиновника А. Спиридовича, 
который писал, что действия радикалов, 
направленные на ослабление государства, 
вплоть до его падения, превратили страну 
в кровавую баню. Невозможно было ос-
таваться бесстрастным свидетелем мно-
гочисленных сцен насилия, были дни, «...
когда несколько крупных случаев террора 
сопровождались положительно десятка-
ми мелких покушений и убийств среди 
низших чинов администрации, не считая 
угроз путем писем, получавшихся чуть 
ли не всяким полицейским чиновником; 
... бомбы швыряют при всяком удобном и 
неудобном случае. ...Взрывалось все, что 
можно было взорвать, начиная с винных 
лавок и магазинов, продолжая жандарм-
скими управлениями (Казань) и памятни-
ками русским генералам (Варшава) и кон-
чая церквами» [3, с.120].
О масштабах революционного террора 

можно судить даже по неполной статисти-
ке, дошедшей до нашего времени. Только 
за год, начиная с октября 1905 г., в Рос-
сийской империи было убито и ранено 
3611 государственных чиновников, в пос-
ледующие 14 месяцев количество жертв 
террора достигло 4500 человек. Причем 
при совершении этих политических акций 
пострадало очень много непричастных 
к политике людей, случайно оказавших-

ся на месте трагедии, – убито было 2180 
граждан и 2530 – ранено.
Такой размах насилия, безусловно, пот-

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

ного террора было на население имперских 
окраин, где нередко экстремистские акции 
были особенно дерзкими и жестокими. В 
Варшаве, например, ежемесячно погиба-
ло в годы революционного подъема око-
ло 15 военных, жандармов, полицейских. 
Боевой отдел польских социалистов орга-
низовал массированный налет на варшав-
ские полицейские посты, когда в течение 
одного дня были убиты более 50 солдат и 
полицейских. В Прибалтике активизиро-
вались «лесные братья» – вооруженные 
группы, которые зимой 1906-1907 гг. ор-
ганизовали налеты на 130 поместий толь-
ко в Рижском уезде. Масштабное кровоп-
ролитие происходило в районах еврейской 
черты оседлости. В первые годы столетия 
крупные еврейские погромы прошли в Ки-
шиневе, Одессе, Минске, Киеве. В среде 
еврейского населения это активизировало 
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экстремистские настроения и иницииро-
вало его приобщение к террористической 
деятельности. В начале 1900-х годов поч-
ти 30% всех лиц, арестованных за полити-
ческие преступления, составляли евреи. В 
то время как их удельный вес среди наро-
дов России не превышал 3%. Среди чле-
нов революционных партий евреев было 
до 50%, отдельные анархистские боевые 
группы ими полностью комплектовались 
по национальному признаку.
По мере развития революционной си-

туации менялась направленность экстре-
мистских акций, которые становились все 
более циничными и беспредельно жесто-
ким. В революционную практику ворвался 
лозунг об уничтожении сторожевых псов 
старого порядка, при этом принадлеж-
ность намеченной жертвы к этой ненавис-
тной революционерам категории был во-
лен определять сам террорист. В реальной 
жизни это обернулось кровавым кошма-
ром. За шесть месяцев, начиная с октября 
1905 г., было убито или ранено около 700 
сотрудников Министерства внутренних 
дел, но только 13 из них занимали сколь-
ко-нибудь значимые посты. Остальные 
были городовыми, полицейскими, кучера-
ми, сторожами, дворниками.
Можно привести множество приме-

ров беспорядочного, немотивированного 
насилия, свидетельствующих о том, что 
«..терроризм стал не только самоцелью, 
но и – в прямом смысле слова – спортом, 
в котором игроки видели в своих жертвах 
лишь движущиеся мишени» [4, с. 19, 30, 59, 
241, 242, 313]. Жестокость насилия рож-
дала патологические проявления в среде 
боевиков. Некоторые из них, особенно из 
числа анархистов и максималистов, мог-
ли устроить соревнования по количеству 
проведенных убийств и грабежей. Другие 
для того, чтобы выманить намеченную 
жертву на расправу, могли убить ее отца 
и терпеливо дожидаться намеченного часа 
на предстоящих похоронах. Поразитель-
но, но почти через 90 лет эти приемы ока-
зались востребованы современными тер-
рористами в различных регионах мира, в 
том числе и в ряде стран СНГ.

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

попытки зажиточных граждан окружить 
себе частной охраной, которая чаще всего 
комплектовалась из отпетых уголовников. 
Охраняя одних, они не упускали возмож-
ности ограбить других. Малоэффектив-
ными были попытки местных властей со-
здавать контртеррористические группы, 
предназначенные для уничтожения поли-
тических экстремистов. Выполняя зада-
чи по уничтожению террористов, они не 
столько предупреждали распространение 
экстремизма, сколько многими фактами 
собственного насилия способствовали 
укоренению страха в различных социаль-
ных группах.
Революционный российский терроризм 

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

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

экстремисты днем напали на карету Госу-
дарственного банка и похитили 600 тыс. 
рублей. Подобные случаи оказывали силь-
ное деморализующее влияние на имущее 
население, граждане стали с недоверием 
относится к банковской системе, и у них 
были для этого веские основания. Даже в 
1908 г., когда революционные выступле-
ния в России стали решительно пресекать-
ся, экспроприаторы довольно легко за две 
недели февраля овладели почти полумил-
лионом рублей для своих революционных 
нужд.
На периферии размер награбленного 

обычно был меньше. Так, налет револю-
ционеров на один из сахарных заводов в 
Киевской губернии принес экспроприато-
рам около 10 тыс. рублей. Но зато вдали 
от столичных властей резко увеличива-
лось количество экспроприаций. Опас-
ности подвергались не только зажиточ-
ные слои населения, но и всякий, кто, по 
мнению налетчиков, мог иметь деньги. 
Экстремистские группы грабили артели 
ремесленников, кустарей, были отмечены 
случаи нападения на гимназии. Анархис-
ты Одессы, например, не сумев осущест-
вить крупный грабеж на борту торгового 
судна, в поисках денег убили старую жен-
щину, тор говавшую лимонами. В Киеве 
экспроприаторы на свои «революци онные 
нужды» забрали у лавочника три пары са-
пог.
Идея революционных экспроприаций 

оказалась весьма привлекательной и пос-
ле прихода революционеров к власти, 
они сделали ее частью государственной 
идеологии и практики. Вторглась она и в 
практику экспорта революции, где прояв-
лялась в разных ситуациях и масштабах. 
Почти анекдотичными выглядят действия 
известных большевиков В. Антонова-Ов-
сеенко и П. Дыбенко, которым срочно 
понадобился автомобиль по причине по-
ломки собственного. Остановив роскош-
ный «Рено», они услышали от пассажира 
требование пропустить его во имя гречес-
кого короля, чьим консулом он является. 
Замешательство революционеров было 
недолгим, со словами «Во имя греческо-
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го пролетариата!» они овладели машиной 
и наглядно продемонстрировали, чем для 
иностранного дипломата-капиталиста мо-
жет закончиться победа революции во все-
мирном масштабе или, по крайней мере, в 
его стране [8, с. 326]. Но известны и более 
серьезные акции, связанные с добыванием 
средств для экспорта революции в масш-
табе уже всей страны.
Актов насилия в тот период было мно-

жество, и каждый из них способствовал 
нарастанию общественной напряженнос-
ти, развитию массового психоза, порож-
денного многочисленными террористи-
ческими актами революционных боеви-
ков, а то и просто уголовников, скрыва-
ющихся под звонкими революционными 
лозунгами. Столь ошеломляющее влияние 
терроризма XX в. на общественную жизнь 
объясняется тем, что в первое десятилетие 
нового века он приобрел поистине массо-
вый характер. Общество в то время впол-
не можно было разделить на три группы 
– те, кто был втянут в террористическую 
деятельность, кто ей сочувствовал и кто от 
нее пострадал.
В значительной степени это объясняется 

тем, что революционный терроризм захва-
тил широкие слои населения. Если в XIX 
в. в политических убийствах участвовали 
представители привилегированных групп 
российского общества, то с началом ново-
го столетия в среде террористов оказалось 
значительное количество пролетарских и 
полупролетарских элементов. Большинс-
твом из них были вчерашние крестьяне, 
перебравшиеся на жительство в город и 
с трудом адаптировавшиеся к новым для 
них условиям. Эти люди легко попадали 
под влияние радикальной агитации и про-
паганды, активно втягивались в терро-
ристическую деятельность, простодушно 
полагая, что она совершается им во благо. 
Не случайно «не менее 50% всех устроен-
ных эсерами политических убийств было 
совершено рабочими... многочисленные 
источники указывают на большое число 
ремесленников, чернорабочих и просто 
безработных, участвовавших в политичес-
ких убийствах в составе других антимо-

нархических групп, особенно анархичес-
кого толка».
В боевую революционную деятель-

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

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

пришло много молодежи, значительная 
часть из которой была школьного возрас-
та. В эсеровской среде 22% всех террорис-
тов приходилось на молодежь 15-19 лет, в 
этой партии уделяли серьезное внимание 
работе с молодежью. Известен, например, 
боевой отряд школьников – членов пар-
тии социалистов-революционеров. В бо-
евых рядах анархистов нередко встреча-
лись 14-летние боевики, много их было и 
у эсеров-максималистов. При этом многие 
взрослые революционеры, независимо от 
политической ориентации, отмечали, что 
14-16-летние боевики отличались отчаян-
ным характером, фанатизмом и склоннос-
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тью к непрерывному насилию. Поскольку 
партийные лидеры окружили фигуру тер-
рориста героическим ореолом, убийство 
и эшафот приобрели для таких молодых 
людей привлекательную силу. Романти-
зированный образ героического борца за 
свободу, прославляемый революционной 
прессой и либеральной частью общества, 
особенно нравился школьникам и под-
росткам и формировал у них готовность 
к участию в наиболее рискованных терро-
ристических акциях.
Правда, немало молодежи стало тер-

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

литические убийства и революционные 
грабежи втягивали почти все радикально 
настроенные политические партии и груп-
пировки. О пагубном влиянии на неокреп-
шую психику подростков подобных рево-
люционных актов никто не задумывался, 
а ведь именно это поколение очутилось в 
центре кровавых событий последующих 
10-15 лет и во многом определило степень 
жестокости установившихся в обществе 
отношений. В начале же века радикалов 
больше заботило то, что действия подрос-
тков не всегда были эффективными. Так, 
известный приверженец революционного 
террора Л. Троцкий весьма сожалел, что 
увеличивается число терактов, в которых 
жертвы получают только ранения, причи-
ну чему он видел в том, что «...стреляли 
необученные дилетанты, главным обра-
зом зеленые юнцы».
Укреплению в обществе страха в нема-

лой степени способствовали революци-
онные выступления в армии и на флоте. 
Только в армии их было около 500, при-
чем более 100 из них были вооруженными. 
Дважды, в 1905 и 1906 гг., поднимали вос-

стание кронштадтские моряки, трижды – в 
1905,1906,1907 гг. – моряки Владивостока. 
В 1905 г. выступили моряки Севастополя. 
Вооруженное выступление 1905 г. в Мос-
кве сопровождалось выступлениями рево-
люционеров в Харькове, Екатеринославе, 
в городах Донбасса, крестьянское движе-
ние охватило более половины всех уездов 
европейской части российской империи.
Интересна реакция российского обще-

ства на многочисленные политические 
убийства и экспроприации. Конечно, речь 
идет о той его части, которая непосредс-
твенно не пострадала от рук боевиков и 
грабителей. Немногие влиятельные поли-
тические партии публично выступили с 
однозначным и резким осуждением рево-
люционного террора. Некоторые крупные 
политические объединения, такие, напри-
мер, как Конституционно-демократичес-
кая партия, заняли двойственную позицию 
– они не приветствовали революционное 
насилие, но в то же время отказывались 
официально осудить практику индивиду-
ального террора, скрываясь за туманными 
формулировками о специфическом этапе 
развития российского общества. Такая 
позиция отражала реальные настроения, 
царившие в обществе.
Несмотря на жестокость конкретных 

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

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

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

объяснение трагедии семьи деревенского 

мальчишки Павлика Морозова тлетвор-
ным влиянием исключительно советской 
власти? Наверное, без учета череды крова-
вых событий начала XX в. причины этой 
трагедии вряд ли можно полно объяснить. 
Вот два примера родительской жестокос-
ти в пользу этой мысли из менее отдален-
ного периода. «У меня не дрогнет рука 
привести в НКВД и дочь, и сына, и вну-
ка, если они хоть бы одним словом были 
настроены против партии» [9]. Эти слова 
принадлежат революционному фанатику 
с довольно низким культурным уровнем 
развития. Нет ни малейшего сомнения в 
его готовности к столь жестокому обраще-
нию с близкими ему людьми. А вот дру-
гой эпизод. Царский генерал в эмиграции, 
человек, вобравший в себя многие дости-
жения цивилизации, кладет перед родным 
сыном собственный браунинг и выходит 
из помещения, молчаливо подсказывая 
путь решения возникшей проблемы. Суть 
проблемы состоит в том, что сына подоз-
ревают в связях с советскими спецслуж-
бами, что, кстати, впоследствии не нашло 
подтверждения в суде [10]. Так ли уж ве-
лика разница между этими как внешне, 
так и внутренне весьма несхожими людь-
ми, которые почти всю свою жизнь стал-
кивались с насилием, нередко были в нем 
активной стороной, а в результате по сути 
стали его жертвами.
Реакция российского государства на за-

рождающееся революци онное террорис-
тическое движение в империи было дале-
ко не адек ватной. Террор начала 1900-х 
годов застал власть не подготовленной к 
его отражению. В то время только начи-
нало складываться в общественном созна-
нии понимание того, что «...власть являет-
ся объектом острого, в том числе насиль-
ственного противоборства». Правительс-
твенные круги избегали крутых ответных 
мер, опасаясь упрека европейских стран в 
чрезмерной жесткости в обращении с ре-
волюционерами. Кроме того, некоторые 
члены правительства полагали, что актив-
ная борьба с внутренней оппозицией за-
кроет дорогу России к внешним кредитам. 
Правительство, кроме того, не желало 
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утраты тесных контактов с либерально-
демократическими слоями общества сво-
ей страны. Более того, во время всплеска 
терроризма многие правительственные 
чиновники под влиянием либералов не 
скрывали своего восхищения революцио-
нерами, некоторые даже помогали им.
Ситуация для государственной власти 

усугублялась тем, что у революционеров 
не было страха перед ответственностью за 
террористическую деятельность и револю-
ционные грабежи. Режим «политического 
преступника» в начале века был весьма 
щадящий, продолжительность заключе-
ния измерялась месяцами. По образному 
выражению одного из революционеров 
ему «тюрьма была веселей свадьбы». Для 
такого утверждения у него были все ос-
нования. Осужденные террористы тогда 
жили в деревнях со своими семьями, еже-
дневно собирались для обсуждения своих 
революционных дел. При таких условиях 
тюрьма действительно была «школой ре-
волюции» и опасаться ее не было никако-
го резона.
Немаловажно и то, что правительство 

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

ке царизма произошел в 1906-1907 годах, 
когда в действие вступили военно-полевые 

суды. Они разбирали дела по упрощенной 
процедуре, в сжатые сроки, и выносили 
преимущественно смертные приговоры. 
С августа 1906 г. по апрель 1907 г. таких 
приговоров было вынесено свыше 1 тыс., в 
1908-1909 гг. за политические преступле-
ния было осуждено почти 16 500 человек, 
из них свыше 3 680 было казнено. Реши-
тельно был ужесточен режим тюремного 
содержания. Но восстановле ние порядка в 
монархии не обошлось без жестоких пере-
гибов. После долгого периода революци-
онного насилия сторонники решительных 
правительственных мер в государственной 
администрации стали широко злоупотреб-
лять властью, порождая очередной виток 
насилия. На всю Европу «прославился» 
комендант Ялты генерал Думбадзе, ко-
торый беспощадно расправлялся с еврей-
ским населением, выселяя его из города 
в нарушение всех законов. Когда ему ста-
ло, например, известно, что из одного из 
двух домов в него стрелял террорист, ко-
торый тут же покончил с собой, он прика-
зал арестовать всех жителей этих домов, а 
дома сжечь вместе с имуществом и приле-
гающим садом. Подобных случаев после 
подавления революции 1905-1907 гг. было 
немало, и они никак не способствовали 
установлению гражданского согласия в 
стране, а только поддерживали высокий 
уровень социальной напряженности в об-
ществе.
Таким образом, революционное наси-

лие было подавлено широкомасштабным 
насилием государства, которое в силу сво-
ей жестокости, а нередко и несправедли-
вости, только усилило деформационные 
процессы в общественном сознании и спо-
собствовало распространению агрессии, 
озлобленности в повседневном общении 
граждан. Жестокие ответные меры царс-
кого правительства, безусловно, подавили 
всплеск революционного терроризма, од-
нако полностью пресечь экстремистскую 
деятельность ему не удалось.
Следует отметить, что жестокое про-

тивостояние между царизмом и револю-
ционной оппозицией в начале XX в. име-
ло место и в Украине – составной части 
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Российской империи. Но при этом четко 
прослеживается тот факт, что решать по-
литические задачи с помощью террора 
пытались в основном партии и организа-
ции крайне радикального, экстремистско-
го толка: эсеры, анархисты, максималисты 
и находившиеся под их влиянием иные 
оппозиционные группы и движения (их 
предшественниками в Украине в конце 
70-х годов XIX в. были «народовольцы»). 
Именно с их стороны чаще всего соверша-
лись террористические акты в отношении 
представителей власти самодержавия. Как 
известно, эсером-боевиком Д. Богровым 
был смертельно ранен в Киеве и премьер-
министр Российского государства П. Сто-
лыпин.
Однако в Украине в тот период была 

и другая оппозиция. После революции 
1905-1907 гг. в России установился режим 
жесточайших репрессий, направленных 
против участников всех антисамодержав-
ных освободительных движений – наци-
ональных, социальных, политических и 
культурно-просветительских. Руководи-
тели Украинской социал-демократичес-
кой рабочей партии С. Петлюра и В. Са-
довский нашли союзников в созданном в 
1908 г. межпартийном политическом бло-
ке украинских либеральных деятелей (в 
большинстве из бывших членов самолик-
видировавшейся Украинской радикаль-
но-демократической партии) – «Товарис-
тві українських поступовців» (ТУП). Его 
возглавили М. Грушевский и С. Ефремов. 
ТУП избрало конституционно-парламент-
ский путь борьбы за решение «украинс-
кой проблемы» и в период столыпинско-
го режима было единственной легальной 
украинской организацией. «Поступовцы» 
достигли понимания с российскими дум-
скими фракциями «трудовиков» и «каде-
тов», которые взяли на себя обязательства 
поддерживать борьбу украинцев против 
национального гнета. В программах на-
званных партий и ТУП не предусматрива-
лось использование террора для решения 
политических задач [11].
Уместно отметить, что в апреле 1917 

г. именно ТУП инициировало созыв Ук-

раинского национального конгресса, на 
котором была избрана Центральная Рада 
(представительский орган), которая оп-
ределила демократический путь станов-
ления украинской государственности, о 
чем свидетельствуют принятые ею четыре 
Универсала и Конституция УНР [12, с. 29-
91].
Трагедия населения Российской импе-

рии заключалась также и в том, что наря-
ду с безжалостным революционным тер-
роризмом на плечи народа в начале века 
легли две кровопролитные войны, кото-
рые в немалой степени увеличили число 
человеческих потерь и внесли свой вклад 
в ужесточение общественных нравов. Эти 
войны, в сочетании с широкомасштабным 
революционным терроризмом, застави-
ли огромные массы людей свыкнуться с 
неотвратимостью социального насилия, 
примирили с его жестокостью, резко обес-
ценили человеческую жизнь, заглушили 
чувства сострадания и сопереживания. 
Первой кровавый счет открыла русско-
японская война 1904-1905 годов. В ней 
Россия потерпела поражение, уступила за-
нимаемые территории и потеряла на поле 
боя свыше 270 тыс. убитыми солдат своей 
армии. Следующей была Первая мировая 
война 1914-1918 гг., которая была чудо-
вищно жестокой уже в планетарном мас-
штабе. Начавшись как конфликт между 
несколькими странами, она впоследствии 
втянула в свою орбиту 38 государств с на-
селением свыше 1,5 млрд. человек. В во-
оруженном противостоянии оказались ар-
мии, объединявшие 37 млн. человек, при 
этом в их тылу находилось около 70 млн. 
отмобилизованных солдат и офицеров. 
Впервые для уничтожения противника ис-
пользовалось оружие массового пораже-
ния. Россия вступила в войну 6-тью арми-
ями, общей численностью свыше 1 млн. 
человек. Впервые в истории цивилизации 
столь гигантскими были потери в этой 
войне – около 10 млн. убитых и свыше 20 
млн. раненых. Потери России составили 
1,5 млн. убитых [13].
Завершающий этап этой войны совпал с 

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

ивать правоту своих идеалов, отвергающие 
компромиссы, провозглашающие жесткое, 
а подчас и жестокое обращение со своими 
противниками, эти люди за долгие годы 
войн и революций утратили чувство само-
сохранения. Они больше не ценили свою 
жизнь и были абсолютно равнодушны к 
судьбам тех, кто покушался на их идеалы. 
Понятно, что противоборство представи-
телей таких полярных воззрений часто ве-
лось до физического уничтожения своего 
противника. Постепенно воюющие сторо-
ны стали считать такой итог единственно 
возможным и безусловно справедливым 
способом разрешения возникшего про-
тивостояния. Без учета подобного фона 
трудно непредвзято анализировать доку-
менты того периода, такие, например, как 
листовку Харьковского комитета РСДРП 
(б), призывавшую рабочих, солдат и крес-
тьян Украины к гражданской войне еще 
– в марте 1917 года. Аналогичный призыв 
остался в истории, кстати, и от имени ки-
евских большевиков [14]. На наш взгляд, 
они весьма наглядно иллюстрируют вы-
двинутый выше тезис о господствовавших 
в то время способах разрешения социаль-
ных конфликтов. Интересно, что в тогу 

революционного романтизма нередко 
обряжались и откровенные бандиты. В 
статье «Исповедь» издававшийся в Харь-
кове орган анархистов-синдикалистов «К 
свету» весьма откровенно заступился за 
своих единомышленников, совершавших 
грабежи и убийства, объясняя это «борь-
бой с классом угнетателей», «ярким про-
тестом против собственности». Печатный 
орган анархистов представил страницы 
одному из своих сторонников для таких, 
например, «откровений»: «...Я пользуюсь 
всем, и только беру, но ничего не даю. 
Только разрушаю... Мы ослабляем этим 
государство, власть, которая на борьбу с 
нами убивает массу людей и сил, обесси-
ливая этим себя и порождая своей жесто-
костью по отношению к нам ненависть к 
себе» [15, с.149].
Обстановка всепоглощающего насилия 

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

им соратникам от революционеров трудно 
было ожидать лояльного отношения к сво-
им противникам. В деле экспорта револю-
ции это особенно отчетливо проявилось. 
Так, обращаясь в свое время с приветстви-
ем к венгер ским рабочим, В. Ленин пи-
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сал: «Товарищи венгерские рабочие! Вы 
дали миру еще лучший образец (револю-
ции. – Авт.), чем Советская Россия... Если 
проявятся колебания среди социалистов, 
вчера примкнувших к Вам, к диктатуре 
пролетариата, или среди мелкой буржуа-
зии, подавляйте колебания безпощадно. 
Расстрел – вот законная участь труса на 
войне» [16]. И если подобная участь тру-
са на войне не вызывает особого неприя-
тия, то распространять правила войны на 
взаимоотношения с политическими про-
тивниками вряд ли допустимо в рамках 
достигнутой цивилизации. Но коммунис-
тические лидеры пошли своей дорогой в 
своей революционной практике и описан-
ные ранее события в Германии, Болгарии, 
Эстонии и ряде других стран служат тому 
подтверждением.
Известно, что гражданская война за-

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

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

смотрели на карательную политику боль-
шевиков иногда под очень необычным 

углом зрения. Так, известный русский фи-
лософ, богослов, профессор МГУ С. Бул-
гаков, который был выслан большевиками 
из страны в 1922 г., за три года до этого 
сделал доклад «Духовные корни больше-
визма». В нем он утверждал, что «Русский 
большевизм – сплав стихии желтого Вос-
тока – монгольской расы, северных наро-
дов и славянства – выражается в дикости 
и зверской жестокости плюс особенности 
холодной страны, на которую все напада-
ли» [18].
Привыкшие за долгие годы к оружию 

и скорой расправе над противником, вче-
рашние солдаты принесли с собой в мир-
ную жизнь твердую уверенность, что лю-
бые социальные конфликты эффективнее 
всего решать понятными им фронтовыми 
методами. В этом их убеждала и теория 
классовой борьбы, ставшая официальной 
идеологией победившей власти большеви-
ков и распространяемая среди населения 
через многочисленных агитаторов, про-
пагандистов, партийную печать и другие 
средства информации. В этом же убежда-
ла и повседневная политическая практика, 
которая продолжала стойко придержи-
ваться революционного насилия, рождая 
или реанимируя подчас весьма изощрен-
ные формы истребления людей.
Достаточно вспомнить активно исполь-

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

весьма рельефно просматривается про-
тиворечивость в делах и лозунгах ком-
мунистических лидеров того периода. 
Признавая крестьянство, пусть даже и не 
все, в качестве опоры советской власти 
в деревне, большевики готовы были это 
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крестьянство уничтожать деревнями без 
разбора, тем самым, реанимируя отноше-
ния всемерно осуждаемой ими царской 
монархии к тем же крестьянам, когда они 
выходили из ее повиновения. Вот какое, 
например, указание поступило от минист-
ра внутренних дел России курскому губер-
натору в 1905 г.: «...деревню бунтовщиков 
стереть с лица земли» [20]. Через полтора 
десятка лет большевики обратились к этой 
практике.
Можно предположить, что на фоне об-

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

подобной идеологии и практики в первую 
очередь становились коммунисты, рабо-
тавшие в государственном аппарате и пар-
тийных органах. Сказанное в полной мере 
относится и к сотрудникам советских 
спецслужб. Специфика этой категории 
сторонников советской власти заключа-
лась в том, что в их профессиональной де-
ятельности переход к мирному этапу раз-
вития государства был заметен менее все-
го. Нацеленность та мировую революцию 
и необходимость укреплять оборонный 

потенциал собственной страны не дава-
ли советским спецслужбам возможности 
погрузиться в неспешную мирную жизнь. 
Обеспечение экспорта революции в евро-
пейские страны требовало усилий, соиз-
меримых с периодом гражданской войны 
и отражения военной интервенции. Не-
обходимость решения боевых задач, при-
влечение военных специалистов, исполь-
зование боевых средств – все это только 
усиливало сходство с военным периодом 
и подталкивало к мысли о полезности вос-
требования не только боевого опыта, но 
и боевых методов подавления классового 
противника.
Убежденность спецслужб в целесооб-

разности такого подхода покоилась на 
двух важных обстоятельствах. Во-первых, 
оперативная практика, особенно первых 
послевоенных лет, свидетельствовала, что 
существуют реальные силы как внутри 
страны, так и за ее пределами, нацеленные 
на устранение советской власти воору-
женным путем, чему советские спецслуж-
бы должны были препятствовать в силу 
своего предназначения.
Эти силы объединяли представителей 

свергнутых классов, и поэтому примене-
ние против них жестких, а нередко и жес-
токих мер, в среде сотрудников спецслужб 
не вызывало неприятия. Подобная практи-
ка находила поддержку среди пролетарс-
ких слоев населения, откуда в советские 
спецслужбы шло основное пополнение, и 
это также укрепляло в спецслужбах уве-
ренность в правоте и целесообразности 
собственных действий.
Во-вторых, этому способствовали изме-

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

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

стало зачисление в списки врагов совет-
ской власти целых народов, что явилось 
продолжением уже упоминавшейся прак-
тики коллективной ответственности. Эти 
взгляды И. Сталина и его единомышлен-
ников оформлялись в виде политических 
установок высших органов коммунисти-
ческой партии и становились руководс-
твом в повседневных действиях всех госу-
дарственных органов, общественных ор-
ганизаций и объединений. Внутри самой 
коммунистической партии сложилась об-
становка, в соответствии с которой враж-
дебной советскому государству деятель-
ностью стали считаться не только выступ-
ления против линии партии, но и любые 
высказанные сомнения о ее правильности. 
Постепенно такой подход стал критерием 
лояльного отношения к советской власти 
для всего населения СССР.

Спецслужбы в таких условиях не мог-
ли быть вне диктата руководящего ядра 
коммунистической партии, уже хотя бы 
потому что их ряды пополнялись пре-
имущественно за счет наиболее активных 
членов РКП(б) – ВКП(б). Однако невер-
но было бы утверждать, что тотальная 
подозрительность спецслужбам была на-
вязана полностью извне. По мере укреп-
ления тоталитарного режима менялись и 
отношения между руководящей партией 
и специальными службами государства, 
которые все больше стали использоваться 
сталинским окружением для захвата ини-
циативы во внутрипартийной борьбе, а за-
тем и для расправы, сначала над наиболее 
сильными соперниками, а вскоре и над 
любой оппозицией. Между руководством 
коммунистической партии и советскими 
спецслужбами сложились довольно слож-
ные взаимосвязи. Сталин и преданное 
ему Политбюро ЦК определяли основные 
направления деятельности спецслужб и 
требовали неукоснительного исполнения 
своих политических установок.
Спецслужбы, реализуя волю полити-

ческого руководства, отчитывались о по-
лученных результатах перед высшими 
партийными инстанциями. Сложность 
ситуации для спецслужб заключалась в 
том, что эта воля причудливо объединя-
ла в себе как стремление И. Сталина и 
его единомышленников обеспечить бе-
зопасность пролетарского государства от 
реальных противников советской власти, 
так и их тайные намерения избавиться от 
соперников во внутрипартийной борьбе, 
а впоследствии и от любых инакомысля-
щих. Эту двойственность верно подметил 
Б. Курашвили, который писал: «Теория 
обострения классовой борьбы в те годы 
ошибочная крайность. Другая крайность 
– «теория» полного социального единоду-
шия, отсутствие врагов социальной созна-
тельности и полной лояльности кулаков и 
т.п.» [22]. Трагедия спецслужб заключа-
лась в том, что они вынуждены были свою 
деятельность осуществлять под лозунгом 
борьбы с врагами народа, в которую И. 
Сталин и высшие партийные органы втя-
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нули все население Советского Союза, 
постоянно меняя образ врага в соответс-
твии с политической конъюктурой.
Здесь возникает важный вопрос – была 

ли у советских спецслужб в тех конкрет-
ноисторических условиях возможность 
сместить приоритеты в своей работе в 
пользу борьбы с реальными противника-
ми советского государства. Исходя из той 
информации, которая доступна сегодня, 
ответ на этот вопрос, скорее всего должен 
быть отрицательным. Так как по мере ук-
репления тоталитарного режима все более 
усиливался личный контроль И. Сталина 
за деятельностью государственных и пар-
тийных спецслужб, что не только не вызы-
вало неприятия в общественном сознании, 
а всячески поддерживалось и одобрялось. 
Однако необходимо отметить, что в рас-
поряжении советских спецслужб все-таки 
были возможности оказать позитивное 
влияние на происходившие в стране внут-
риполитические процессы и ограничить в 
какой-то степени размах шпиономании. Но 
эти возможности остались нереализован-
ными. Так произошло в первую очередь 
потому, что в деятельности спецслужб 
постепенно стали смещаться приорите-
ты. Это, например, хорошо иллюстрирует 
практика выявления посягательств на обо-
роноспособность СССР со стороны иност-
ранных разведок и враждебных элементов 
внутри страны, где все чаще агентурно-
оперативные меры борьбы с противником 
стали подменяться судебно-следственны-
ми мерами.
Отход от оперативных методов выявле-

ния посягательств на безопасность советс-
кого государства постепенно привел к де-
градации оперативно-профессионального 
мастерства советских спецслужб, которое 
с трудом начало складываться на рубеже 
20-30-х годов, вызвал падение спроса на 
высококвалифицированного сотрудника-
разработчика, чьими профессиональными 
усилиями вполне можно было внести яс-
ность и объективность во многие неоправ-
данные обвинения граждан в шпионской 
деятельности против Советского Союза. 
Но этому не суждено было сбыться. Од-

нако даже если бы спецслужбы пошли 
по такому пути, их поджидали немалые 
трудности, поскольку теории и практике 
советской юстиции все шире утверждался 
обвинительный подход, в центре которого 
стоял печально известный тезис о «царице 
доказательств» – решающей значимости 
признательных показаний обвиняемого 
или подсудимого. Следует помнить, что 
репрессии не миновали и самих сотрудни-
ков спецслужб. По некоторым подсчетам, 
их было репрессировано более 20 тысяч. 
Наверняка реальное количество потерь 
больше, ибо существование партийных 
спецслужб долгое время в советской лите-
ратуре замалчивалось. В первую очередь 
жертвами репрессии становились наибо-
лее квалифицированные специалисты, чей 
профессионализм и вера в революцион-
ные идеалы позволяли занимать весьма 
независимую позицию и отстаивать свои 
взгляды, особенно в ситуациях, связанных 
с обвинениями в шпионской и террористи-
ческой деятельности авторитетных участ-
ников революционного прошлого.
Приходящие им на смену работники в 

профессиональном отношении были под-
готовлены, как правило, значительно сла-
бее. Не обладая необходимым уровнем 
оперативного мастерства, они, вместе с 
тем, весьма предвзято относились к опы-
ту, накопленному их предшественника-
ми, поскольку в его формировании учас-
твовали многие уже арестованные к тому 
времени сотрудники. В такой ситуации 
многие из вновь прибывших сотрудни-
ков предпочитали в оперативной работе 
неукоснительно ориентироваться на ус-
тановки высших партийных инстанций и 
волю своих руководителей. А какой она 
могла быть, весьма наглядно иллюстриру-
ют слова многолетнего руководителя ук-
раинских чекистов В. Балицкого на одном 
из оперативных совещаний: «Вы знаете, 
что аппарат ГПУ это тот орган, который 
должен безоговорочно выполнять волю 
Центрального Комитета партии, которая 
передается через его Председателя. Если 
я прикажу стрелять в толпу независимо 
от того, кто бы там ни был – откажитесь 
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– расстреляю всех – нужно безоговороч-
но выполнять мою волю» [23]. Поэтому 
если упомянутые оперативные сотрудни-
ки осознавали, что от них ждут жестких, 
а подчас и жестоких решений и действий, 
хотя прямо и не требуя этого, то они без 
особых колебаний реализовывали эти ожи-
дания. А в тех случаях, когда такие дейс-
твия им прямо предписывались должност-
ными инструкциями или распоряжениями 
начальников, они всецело старались свой 
низкий профессиональный уровень ком-
пенсировать служебным рвением в прак-
тике репрессий.
О том, что в жернова репрессий втяги-

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

пользоваться спросом не дотошные ана-
литики и мастера комбинации, а сотруд-
ники, способные в сжатые сроки добыть 
у арестованных признательные показания 
в шпионской, террористической и иной 
враждебной деятельности. Особый спрос 
был на показания, свидетельствующие о 

разветвленной враждебной деятельнос-
ти советских граждан в оборонной про-
мышленности, наиболее важных отраслях 
народного хозяйства, армии, правоохра-
нительных органах, органах власти и уп-
равления. Понятно, что добыть подобные 
показания у большинства невиновных лю-
дей можно было, только применив к ним 
жестокие меры воздействия, которые вы-
зывали у жертвы сильные физические и 
моральные страдания. Подобную модель 
поведения чекистов иногда вольно или 
невольно укрепляли признанные лидеры 
большевистского движения. Вот что гово-
рил, например, С. Киров на собрании со-
трудников областного ГПУ в Ленинграде: 
«Надо прямо сказать, что ЧК-ГПУ – это 
орган призванный карать, а если попрос-
ту изобразить это дело, не только карать, а 
карать по-настоящему, чтобы на том свете 
был заметен прирост населения, благодаря 
деятельности нашего ГПУ» [24]. Вряд ли 
после подобного напутствия партийного 
лидера обсуждение проблем милосердия 
в среде чекистов могло быть популярным 
занятием.
Ситуация усугублялась тем, что в обще-

ственном сознании постепенно формиро-
валась убежденность, что признательные 
показания обвиняемых в государствен-
ных преступлениях вполне оправдыва-
ют применявшиеся к ним жестокие меры 
воздействия. Не малую лепту в это вне-
сли сами спецслужбы, а также широкое 
пропагандистское обеспечение крупных 
политических процессов, характерное для 
30-х годов. В основе этого заблуждения 
лежал тезис о том, что признание обви-
няемого является приоритетным доказа-
тельством его виновности. Эта порочная 
формула была весьма распространенной, 
как уже упоминалось, в правовой теории 
и практике того периода.
То, что общественное сознание советс-

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

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

спецслужбы для физического устранения 
своих противников.
В происшедшем вряд ли следует искать 

амбициозные попытки спецслужб узур-
пировать власть в стране, как это пытает-
ся представить ряд авторов. Во-первых, 
границы их компетенции четко устанав-
ливались высшими партийными органа-
ми, а затем доводились до них в порядке 
установленной юридической процедуры. 
Во-вторых, сталинский режим приложил 
немало усилий, чтобы вмешательство 
спецслужб во внутрипартийные конфлик-
ты проходило под предлогом едва ли не 
защиты отечества. Не следует забывать, 
что строительство социализма в СССР 
породило те реалии, которые весьма от-
личались от светлых идеалов борцов с 
царизмом. Большевистскому руководству 
это тревожное расхождение было гораздо 
безопаснее объяснять происками внутрен-
них и внешних врагов, нежели признавать 
ошибочность собственной стратегии и 
тактики. К тому же, подобное объяснение 
возникающих проблем было проще внед-
рять в общественное сознание народных 
масс, которые чередой кровопролитных 
конфликтов ХХ в. были уже подготовле-
ны к восприятию образа очередного врага. 
Для укрепления этой идеи обществу не-
обходимо было предъявить конкретного 
противника, мешавшего строить светлое 
будущее. И такой противник волей боль-
шевистских вождей всегда появлялся. 
Вначале в лице представителей социально 
чуждых классов, позже их сменили недав-
ние союзники и попутчики большевиков, 
а затем очередь дошла и до соратников по 
партии. Первыми в списки врагов попада-
ли старые революционеры, не желавшие 
мириться со сталинским социализмом, 
следующими – те, кто потенциально мог 
быть опасен укрепляющемуся сталинско-
му авторитаризму.
Âûâîäû
Приводимые выше рассуждения со всей 

очевидностью показывают несостоятель-
ность широко распространенного в ли-
тературе о советских спецслужбах мифа 
о том, что массовые репрессии межвоен-
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ного периода, особенно во второй поло-
вине 30-х годов, стали возможны только 
потому, что руководство спецслужбами, и 
органами госбезопасности в частности, за-
хватили политические авантюристы, кото-
рые предприняли все меры для того, что-
бы вывести спецслужбы из-под контроля 
коммунистической партии. Далее сторон-
ники этой точки зрения утверждают, что, 
добившись поставленной цели, руководи-
тели спецслужб в борьбе за власть присту-
пили к планомерному уничтожению всех 
тех, кто мог помешать им в реализации 
преступных замыслов.
Рожден этот миф был вскоре после 

смерти И. Сталина для того, чтобы снять 
с действовавшего в то время партийного 
руководства ответственность за необосно-
ванные репрессии советского народа и от-
влечь общественное мнение от объектив-
ного исследования политического террора 
30-х годов. В последующие годы миф этот 
незначительно видоизменился, в основ-
ном за счет признания более активной 
роли отдельных партийных функционеров 
в организации политических репрессий в 
стране, но с непременным сохранением 
прежнего акцента на авантюрных полити-

ческих устремлениях руководства орга нов 
госбезопасности. В советское время рож-
дение и поддержание этого мифа было 
обусловлено распространенной практи-
кой частичного разрешения острых соци-
альных проблем и замалчивания истори-
ческих событий, в которых партийная и 
государственная власть выглядели далеко 
не лучшим образом.
Обращение к тому же мифу в постсо-

ветских условиях свидетельствует либо о 
нигилистическом отношении к деятель-
ности советских спецслужб, либо пред-
ставляет собой очередную попытку дис-
танцировать многочисленных партийных 
функционеров от результатов их деятель-
ности опосредованной спецслужбами. 
Такая интерпретация прошлого в первую 
очередь направлена на укрепление пози-
ций современных лидеров коммунисти-
ческого движения, готовых представить 
органы госбезопасности СССР главными 
и чуть ли не единственными организато-
рами политических репрессий, чтобы на 
этом фоне демонстрировать преемствен-
ность в своей политике незапятнанных 
моральных ориентиров исторического 
прошлого.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В Україні все більше стверджується 

система сімейних форм державного утри-
мання дітей, як-то: прийомні та патронат-
ні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу 
та опіка/піклування родичів. Цей процес 
потребує наукового вивчення та впровад-
ження в практику апробованих моделей 
замісного опікування над дітьми. Недо-
статність вітчизняних досліджень із оз-
наченої проблеми призводить до того, що 
більшість діючих у нашій країні практик 
опираються на іноземні технології заміс-
ної опіки над дітьми, що реалізуються без 
належної апробації та опори на вітчизняні 
наукові дослідження.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Праці таких науковців, як: В.Н. Ослон, 

А.Б. Холмогорова, Г.М. Бевз (психологія), 
А.Й. Капська, Н.М. Комарова, І.В. Пеша, 
О.О. Романовська (соціальна педагогіка), 

Л.В. Волинець (політологія), О.І. Карпен-
ко, Л.І. Тарусова (право) − доводять, що 
формування соціального інституту заміс-
ної опіки над дитиною вимагає осмислення 
особливостей цього феномена [1]. Наразі 
поле замісної опіки над дітьми в умовах 
прийомної сім’ї можна назвати скоріше не 
вивченим, ніж вивченим. Це пов’язано не 
лише з обмеженою кількістю дослідниць-
ких робіт, а й із нормативним упроваджен-
ням цієї форми опіки над дітьми в нашій 
країні лише з початку цього тисячоліття.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Створення прийомних сімей, як пра-

вило, порушує запитання оцінки соціаль-
но-статусних показників: скільки дітей 
доречно влаштовувати в сім’ю та на який 
період, як вік і статусні характеристи-
ки впливатимуть на сімейні процеси, які 
труднощі виникатимуть і як вони оціню-

Г.М. Бевз

кандидат психологічних 

наук, доцент,

Університет менеджменту 

освіти НАПН України

Стаття присвячена вивченню впливу соціальних перемінних 
на сімейну ситуацію прийомної сім’ї. Доведено, що соціальна 
підтримки та визнання сімей із дітьми зменшують необхідність 
компенсаторних механізмів і посилюють миролюбний характер 
взаємин. Установлено, що нормування функціонування прийом-
них сімей у контексті дотримання прав прийомної дитини поси-
лює адаптаційні процеси й актуалізує саморозвиток прийомних 
батьків.

Статья посвящена изучению влияния социальных переменных 
на семейную ситуацию приёмной семьи. Доказано, что социаль-
ная поддержка и признание семей с детьми уменьшают надо-
бность компенсаторных механизмов и усиливают миролюбивый 
характер отношений. Доказано, что нормирование функциони-
рования приёмных семей в контексте соблюдения прав приёмно-
го ребёнка усиливает адаптационные процессы и актуализиру-
ет саморазвитие приёмных родителей.

The article This article is devoted to the study of the influence 
of social variables on family situation foster family. It is shown that 
social support and recognition of families with children reduces the 
need for compensatory mechanisms and strengthen the peace-loving 
nature of the relationship. Established that rationing functioning 
foster families in the context of human foster care enhances adaptive 
processes and updates the self-foster parents.

Ключові слова: прийомні батьки, кревні та прийомні діти, 
соціальне визнання.

Ефекти розширеного функціонування 
прийомної сім’ї
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ватимуться прийомними батьками? Нез-
важаючи на те, що практика влаштування 
дітей у прийомні сім’ї існує в Україні вже 
10 років, ці запитання й на сьогодні зали-
шаються недостатньо проясненими, що й 
обумовило написання цієї статті.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − прояснити ті психологіч-

ні зміни, яких зазнає подружжя в ситуації 
прийняття у свою сім’ю некревних дітей. 
Перед нами було поставлено завдання 
вивчити, яким чином соціальні перемінні 
(кількість прийомних дітей, термін функ-
ціонування прийомних сімей тощо) мо-
жуть впливати на внутрішньо-сімейні про-
цеси. Таким чином, для аналізу було обра-
но такі показники: стаж прийомної сім’ї 
та показники дітності (кількість і статус – 
кревна чи прийомна дитина), оцінка труд-
нощів, статус-позиція та статус-тенденція, 
як прагнення до переміни на ДБСТ, уси-
новлення чи  опіку; готовність до підтрим-
ки відносин із кревною сім’єю прийомної 
дитини. Обраний перелік перемінних було 
складено, виходячи з нормативних доку-
ментів щодо створення прийомної сім’ї 
та їх доступності соціальній оцінці. Для 
виміру зазначених показників використа-
но експертну оцінку спеціалістів, які суп-
роводжують прийомних сім’ї, самозвіти 
прийомних батьків і показники обраної 
нами батареї тестів: Вісбаденський опи-
тувальник до методу позитивної психо-
терапії та сімейної психотерапії – WPPF 
М. Пензішкіана за участю Х. Дайденбаха; 
СПА К. Роджерса, Р. Даймонда в адапта-
ції Т.В. Снегірьової; САМОАЛ в адаптації 
Н.Ф. Каліної; методика вивчення статево-
рольових відмінностей Сандри-Бем; ме-
тодика діагностики домінуючої стратегії 
та психологічного захисту в спілкуванні 
В.В. Бойко; ступінь задоволення основ-
них потреб і рівень соціальної фрустрова-
ності (автор Л.І. Васерман, адаптація В.В. 
Бойко); «Прогноз» Санкт-Петербурзької 
військово-медичної академії, методика 
діагностики міжособистісних відношень у 
подружній парі ЛІРІ (Т. Лірі, Ш. Лефорж, 
Р. Сазек в адаптації Л.М. Собчик) [2; 3; 
4]. Отримані дані проаналізовано засобом 

описової та математичної статистики, зок-
рема методом кореляційного аналізу.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Дослідження показало, що різний ста-

тус дитини в сім’ї (кревна чи прийом-
на) активізує різні психологічні процеси 
нерівномірного перебігу. Доведено, що 
збільшення кількості кревних дітей ак-
туалізує процеси адаптації/дезадаптації, 
інтернальності, як показника здатності 
до соціальної саморегуляції, та «слухня-
ності» (р = 0,055), як цінності побутового 
життя. У ситуації з прийомними дітьми 
актуалізуються переважно потреби пере-
гляду побутово-потребової сфери життя з 
почерговим зростанням і спадом рівня за-
доволення потреб і фрустрованості, а та-
кож взаємосприймання в подружній парі, 
що попервах слугує згуртованості, а з при-
йняттям третьої дитини – диференціації. 
Зі збільшення кількості прийомних дітей 
посилюються цінності побутового життя 
(чесність (р = 0,039), любов (р = 0,041) 
а також актуалізується компенсаторний 
механізм «діяльність» (р = 0,022). Ста-
тистично було доведено значущість ген-
дерних відмінностей динаміки станів рес-
пондентів за показником «дітність», що 
виступає модератором майже для 30 пар 
перемінних. Аналіз гендерних відміннос-
тей у питаннях дітонародження показав, 
що для жінки особливо значущим висту-
пає період народження другої дитини, що 
супроводжується зростанням рівня інтер-
нальності (р = 0,007), зменшенням підко-
рення (р = 0,023) і зовнішнього контролю 
(р = 0,005). Однак із народженням біль-
ше ніж двох дітей, відмічається знижен-
ня соціально-схваленої орієнтованості та 
повернення до реалістичніших суджень, 
зниження сприймання чоловіка, як носія 
стабільності, та збалансування показників 
зовнішнього контролю. Можна сказати, 
що з народженням третьої дитини жінка 
формує якісно нову соціальну позицію.
Для чоловіків критичним періодом 

виступає період народження первістка, 
що суттєво підвищує рівень незадово-
лення матеріальних потреб (р = 0,021), 
критичне ставлення до себе (р = 0,044) та 



209

 Актуальні проблеми психології

інших (0,031), посилює дезадаптованість 
(0,054) і значущість зовнішнього контро-
лю (р = 0,03), а також таких якостей, як 
ніжність/сексуальність (р = 0,008) і слух-
няність, готовність прислухатися до дум-
ки авторитетів (р = 0,055). У подальшому 
чоловікам вдається врегулювати питання 
матеріального забезпечення, зі збільшен-
ням дітності досягається кращий рівень 
задоволення, ніж при народженні первіс-
тка. Із народженням кожної дитини цін-
ність якостей «слухняність» збільшується, 
а «ніжність/сексуальність» зменшується, 
що супроводжується зростанням дезадап-
тації, тенденціями самовідсторонення та 
відмежування від навколишнього світу. 
Таким чином, можна сказати, що народ-
ження кожної дитини ініціює у чоловіка 
процеси критичного перегляду своєї пози-
ції з тенденціями соціального відмежуван-
ня. Отримані результати засвідчують зна-
чущість соціального оточення щодо виз-
нання подружжя в нових ролях матері та 
батька, вкладу суспільства в сім’ї з дітьми, 
як умови їх соціального благополуччя, а 
при народженні перших трьох дітей – ще 
й додаткового ресурсу.
Узагальнюючи дані модераторного 

впливу показника «дітність» було встанов-
лено, що репродуктивність сім’ї має три 
різні за характером процесуальні періоди, 
перший із яких базується на центробіжних 
силах, другий – центротяжних, а третій 
ініціює групоутворюючі процеси. Перший 
період, охоплюючи народження від одно-
го до двох-трьох дітей, формує внутріш-
ню батьківсько-материнську позицію у 
статусі дітності з перевагою внутрішнього 
контролю, якостей інтернальності та про-
соціальної налаштованості з опорою на 
матеріальні форми задоволення потреб. 
Другий період охоплює народження від 
3-х до 4-5 дітей. У цей час відбувається 
перегляд власних і суспільних цінностей, 
актуалізуються ресурси прабатьківсь-
ких сімей, знижується соціальна довіра, 
включаються захисні механізми, зокрема, 
просоціальної орієнтації, посилюються 
тенденції звернення до нематеріальних, 
духовних і релігійних цінностей зі знеці-

ненням задоволення матеріальних пот-
реб, зокрема в рекреаційній сфері. Третій 
ініціюється з шостою дитиною та включає 
автономні процеси групового формуван-
ня, як соціального відмежування, з поси-
ленням почуття безпеки, пріоритетів тур-
ботливості та зниженням орієнтованості 
на зовнішній контроль.
Входження прийомної дитини в сім’ю 

актуалізує чималий перелік перемінних, 
що в порівнянні з кревними дітьми біль-
ше стосується жінки, ніж чоловіка. Ста-
тистично доведено, що межовим періодом 
усе ж таки залишається влаштування двох 
дітей, а прихід третьої може спровокува-
ти сімейну кризу з тенденціями до зміни 
структури сімейної системи, як-то: роз-
лучення чи відторгнення прийомної ди-
тини. У ситуації проживання в сім’ї двох 
прийомних дітей у жінок зростає задо-
волення потреб самовдосконалення (р = 
0,053) і соціальних контактів (р = 0,022), 
критичність самооцінки в категоріях скеп-
тичності (р = 0,038), зменшується домі-
нування (р = 0,002) і прояви любові (р = 
0,041). При цьому підвищується рівень 
власної фрустрованості щодо безпеки, со-
ціального статусу (р = 0,043) і виконання 
обов’язків замісної опіки (р = 0,011), а пар-
тнер оцінюється в категоріях залежності (р 
= 0,052) і конформності (р = 0,005). У цей 
період у чоловіків відмічається найниж-
чий рівень значущості якостей чесності (р 
= 0,039) і зростання незадоволення потреб 
самовдосконалення (р = 0,008). Прийом 
двох дітей відзначається у подружній парі 
найвищими показниками процесів злиття, 
що може слугувати поясненню побутово-
го твердження, що діти скріпляють сім’ю. 
Налаштованість подружжя на дитину та 
подолання пов’язаних із цим процесом 
труднощів формує тенденцію посилення 
проекцій власних якостей на партнера, що 
запускає гомеостатичний механізм згур-
тування. Однак, дія виявленого гомеос-
татичного механізму є нетривкою і вже з 
третьою дитиною і у чоловіків, і у жінок 
фіксується збільшення компенсаторної 
активності та процесів диференціації в 
подружній парі (зменшення показника 
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ЛІРІ/розбіжність). При цьому у жінок цей 
процес відбувається активніше (р = 0,052), 
а у чоловіків відповідні зміни є більш про-
лонгованими. Аналіз наведених даних дає 
можливість зробити висновок, що в си-
туації прийомної сім’ї межі періодів діт-
ності відносно кревнонароджених дітей 
розмиваються включенням адаптаційних 
процесів. Таким чином, лише прийом 
третьої та четвертої дитини прирівнює 
сімейні процеси прийомної сім’ї до сімей 
із двома кревними дітьми з домінуванням 
центробіжних сил: зростає особистісна 
зацікавленість жінки щодо прийняття ін-
шого та проявів любові (р = 0,041), а ми-
ролюбність, як форма психологічного за-
хисту у спілкуванні, досягає найбільшого 
значення (р = 0,052); потреба у визнанні 
та безпеці стає все більше задоволеною 
(р = 0,005), зростає значущість статусно-
рольових позицій у подружній парі (р = 
0,002), а партнер сприймається переваж-
но як співчутливий (р = 0,046). Також цей 
період доповнюється характеристиками 
наступного періоду, де вступають в силу 
центротяжні сили, актуалізуючи пошу-
ки внутрішніх ресурсів сімейної системи 
засобом включення пробатьківських (Ти-
батько) моделей (р = 0,003).
Статистично доведено, що незалежно 

від гендерних характеристик подружжя та 
кількості прийомних дітей вибірка демонс-
трує відносно стабільну тенденцію поси-
лення зростання незадоволеності потреб 
самовдосконалення (р = 0,008), активної 
діяльності (р = 0,022) і проективних про-
цесів у подружній парі (р = 0,052/0,051). 
Останні є компенсаторними механізма-
ми, перший із яких слугує переміщенню 
напруження в неактуальну сферу діяль-
ності, а другий формує тенденції уподіб-
нення, як компенсаторну основу відчуття 
подружньої єдності. Таким чином, відбу-
вається уникнення прямого зіткнення з 
проблемою. Дослідженням не було вияв-
лено відносно сімей із прийомними дітьми 
тенденцій соціального відмежування, що 
може бути зумовлено специфікою надан-
ня турботи дитині в контексті виконання 
делегованих суспільством функцій.

На практиці прийомні батьки неоднора-
зово вказують на переживання труднощів 
у процесі догляду за некревною дитиною. 
Статистично доведено значущість пере-
важно суб’єктивної оцінки сімейної ситу-
ації як важкої (на рівні 0,000), що має зна-
чущий звʼязок із показником «дітність» на 
рівні 0,013. Наразі дослідженням не було 
виявлено статистично-значущого зв’язку 
щодо подолання труднощів лише засобом 
тривалості терміну існування прийомної 
сім’ї. Можна передбачити, що час, кіль-
кість дітей і суб’єктивне відчуття труд-
нощів є тими показниками, які можуть 
неочікувано суттєво збільшувати ризики 
ПС. Проведений гендерний аналіз оцінки 
труднощів виявив лише у чоловічій вибір-
ці динаміку значущих відмінностей. Так, 
на стадії, що передує рефлексії зростання 
труднощів, фіксується (відносно інших 
періодів) високий рівень незадоволення 
потреби безпеки (р = 0,043) і сприймання 
партнера в найвищій статусно-доміную-
чій позиції (р = 0,045), при цьому всі інші 
показники мають найнижчий рейтинг. Зі 
зростанням оцінки труднощів ініціюється 
ріст спілкування (р = 0,021), особливо вер-
бальної комунікації (р = 0,008), знижуєть-
ся ризик незадоволення потреб безпеки та 
формується тенденція зниження оцінки 
партнера, як домінуючого (р = 0,045), що 
супроводжується балансуванням показни-
ків готовності до «втечі в діяльність» (р = 
0,023). Останній показник і незадоволення 
соціальних потреб (р = 0,01), фемінні пре-
зентації (р = 0,022) мають найвищі прояви 
саме на низькому рівні оцінки труднощів, 
що може вказувати на переобтяження чо-
ловіка новими функціями опіки над дити-
ною як такими, що не співвідносяться з 
традиційними очікуваннями. Оцінка рівня 
труднощів як середніх супроводжується 
підвищенням задоволення потреб безпе-
ки при збереженні всіх перерахованих 
тенденцій. Таким чином, середній рівень 
труднощів виступає латентним, оскільки 
його зміни не фіксуються на рівні пору-
шення безпеки, а основні якості замісної 
опіки – прояви турботливості та сприй-
мання партнера як такого, який несе ком-
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петентну авторитарність, продовжують 
спадати. У ситуації оцінки труднощів як 
високих фіксується різкий перехід показ-
ників у високі. Можна припустити, що 
нехтування чоловіками власних проявів 
турботливої діяльності та ігнорування 
статусно-рольової позиції партнера-жінки 
виступає атрибутивним процесом дії три-
воги, що й зумовлює повторне підвищення 
відчуття незадоволення потреб безпеки та 
соціальних потреб. Обраний чоловіками 
первинний пошук подолання прихованої 
тривоги через розширення зовнішньої ко-
мунікативної активності (спілкування та 
невербальна комунікація) не слугує іден-
тифікації предмету тривоги, пролонгуючи 
тим самим її патологічний вплив.
У подальшому виявлений компенсатор-

ний механізм дії може завдати руйнівного 
удару подружній взаємодії з причини фор-
мування у чоловіків тенденції обмеження 
власної турботливої поведінки та неба-
жання визнавати статусну позицію дружи-
ни в ролі представника інтересів прийом-
ної дитини. При цьому виявлені тенденції 
розширення вербального спілкування у 
чоловіків, як індикатори адаптивних про-
цесів, можуть слугувати полем природно-
го опанування ними компетенціями заміс-
ної опіки над дитиною. Це слід урахову-
вати в плануванні соціального супроводу, 
як і відсутність зазначених тенденцій у 
жіночій вибірці.
Практика влаштування дитини в при-

йомну сім’ю передбачає підтримку її кон-
тактів із кревною родиною. З причини 
складнощів регуляції  підтримки цих кон-
тактів від прийомних батьків вимагається 
певна компетентність у дотриманні без-
пеки дитини. Загалом виявлено три типи 
підтримки контактів із кревною родиною 
прийомної дитини: постійний, ситуатив-
ний і відсутній. Дослідженням було ста-
тистично доведено, що в разі постійної 
підтримки контактів прийомної дитини 
з її кревною сім’єю у прийомних батьків 
(чоловіків і жінок) відмічаються найвищі 
показники старанності (р = 0,021) як по-
бутової цінності. У жінок ця ситуація по-
силює внутрішньо-особистісний контроль 

(р = 0,033), що найсильніше проявляєть-
ся в ситуативних контактах, а найменше 
за постійної форми. У чоловіків як ситу-
ативна, так і постійна форми контактів 
ініціює компенсаторну активність «утечі 
в діяльність» (р = 0,054). Дослідженням 
було доведено, що саме ситуативна фор-
ма підтримки контактів вказує на мобілі-
заційні особистісні процеси, ефективність 
яких, імовірно, пов’язана із зовнішніми 
умовами виконання делегованих функцій 
опіки. Можна сказати, що структуруван-
ня цього процесу з боку уповноважених 
органів буде зменшувати вплив тривоги 
(особливо для чоловіків) і посилювати 
умови дотримання безпеки (особливо для 
жінок). Виявлений модераторний вплив 
цієї категорії підтвердив вищезазначені 
положення. Більше того, було встановле-
но, що відсутність зв’язків із кревною рід-
нею прийомної дитини не сприяє стверд-
женню адаптаційної здатності прийомних 
батьків, а відводить їх увагу на дотриман-
ня цінностей побутового життя, струк-
туруючого плану, зокрема, щодо дотри-
мання «чистоплотності». Факт підтримки 
відносин із кревними батьками прийомної 
дитини, як модератора, запускає механізм 
зростання відчуття самоактуалізації та 
зменшення незадоволеності соціальних 
потреб, що підтверджує релевантність 
діяльності респондентів завданням заміс-
ної опіки. Було статистично доведено, що 
нормування цього процесу робить пробле-
ми дотримання безпеки неактуальними, а 
відсутність такої норми та допустимість 
варіантів щодо наявності/відсутності чи 
ситуативності контактів із кревними роди-
чами прийомної дитини виступає модера-
том запуску таких механізмів, як зниження 
комфорту та самоприйняття; зростання за-
гальної фрустрованості, особливо у  сфері 
виробничих умов; зниження вимог щодо 
матеріальних потреб і потреб самовдоско-
налення та, загалом, пониження життєвих 
вимог.
Âèñíîâêè
Проведений аналіз дає можливість за-

значити, що статусна характеристика 
сім’ї виступає атрибутом відображення 
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зовнішніх і внутрішніх умов її існування. 
Такі перемінні, як подружня взаємодія, 
компенсаторні механізми та фрустрацій-
ний вплив зовнішніх умов праці слід оці-
нювати значущими показниками, які мо-
жуть ініціювати тенденції пролонгації чи 
призупинення функціонування у статусі 
прийомної сім’ї.
Дослідження засвідчило наявність ген-

дерних відмінностей у реагуванні под-
ружжя на статусні переміни. Статистично 
доведено також, що збільшення кількості 
дітей змінює соціальну позицію жінки, 
а у чоловіка народження кожної дитини 
ініціює перегляд всієї системи життєвих 
поглядів. Доведено, що незалежно від ста-
тусу дитини (кревна чи прийомна) сім’я 
однаковою мірою потребує соціальної 
уваги, як механізму збереження здорової 
сімейної рівноваги, який підтримує та на-
снажує. За умов їхньої відсутності активі-
зуватимуться компенсаторі механізми, що 
в ситуації з кревними дітьми формують 
тенденції соціального відмежування та 
пошук ресурсів у духовній сфері життя, 
а в ситуації з прийомними дітьми є засо-

бом структурованості сімейного життя та 
«втечі в діяльність».
Доведено, що зростання кількості 

дітей у сім’ї почергово ініціює три 
взаємопов’язані періоди її життя, що в 
ситуації прийомної сім’ї розширюються 
адаптаційним періодом, як однієї з причин 
виявленого на практиці прагнення при-
йомних батьків прискорити збільшення 
кількості прийомних дітей.
У ході дослідження виявлено, що під-

тримка контактів із кревними батьками 
прийомної дитини виступає складним 
моментом для прийомних батьків, однак 
слугує підвищенню їхньої компетентності 
та адекватності надання опіки некревній 
дитині. Наразі невстановлення норми не-
обхідності цієї роботи формуватиме ме-
ханізм пониження адаптивності та вимог 
щодо власного рівня життєдіяльності та 
компетентності в ролі прийомних батьків.
Проведене дослідження можна вважати 

лише початком вивчення структурних змін 
і процесу замісної опіки над дитиною, що 
є важливим для розроблення якісний стан-
дартів у цій сфері соціальної роботи.
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В статті аналізуються теоретико-методологічні засади 
формування естетичних смаків фахового спрямування студент-
ської молоді, зокрема основні психологічних характеристик осо-
бистості та організаційно-педагогічні засади, які впливають на 
їх утворення. Визначаються місце і роль у становленні і розвит-
ку смакової культури, в тому числі і фахового спрямування.

В статье анализируются теоретико-методологические ос-
новы формирования эстетических вкусов профессиональной на-
правленности студенческой молодежи, в частности основные 
психологические характеристики личности и организационно-
педагогические основы, влияющие на их возникновение. Опреде-
ляются место и роль в становлении и развитии вкусовой культу-
ры, в том числе и профессиональной направленности.

In the article the theoretical and methodological principles of 
formation of aesthetic tastes of students professional orientation, in-
cluding basic psychological characteristics of the individual, organi-
zational and pedagogical principles that affect their formation, are 
analyzed. The place and role of taste culture formation and develop-
ment, including the professional orientation.

Ключові слова: смак, естетичний смак, творчість, вихо-
вання, естетичні здібності,професійна орієнтація. 

Психологічні та методологічні засади 
формування фахово спрямованих 

естетичних смаків студентської молоді

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сучасні тенденції соціального розвитку 

зумовили зміни спрямування ціннісних 
орієнтирів освіти в світі, в тому числі і в 
Україні. Постійні суспільні та економічні 
зміни вимагають від особистості певних 
якостей в звичайному та професійному 
житті. Початок XXI ст. – це час переходу 
до високоінформаційного технологічно-
го суспільства, в якому якість людського 
потенціалу, рівень освіченості і культури 
всього населення набувають вирішаль-
ного значення. Інтеграція і глобалізація 
соціальних, економічних і культурних 
процесів, розбудова української держави 
вимагають кардинального оновлення ос-
вітнього простору України. Оскільки під 
час навчання у ВНЗ молода людина на-
буває унікального досвіду соціально-ко-
рисної діяльності, то особливу увагу необ-
хідно звернути не тільки на набуття знань, 
а й на формування світосприйняття, яке у 
майбутньому допоможе стати студентові 

конкурентоспроможним фахівцем.
Навчання людини починається змалку 

та є основним видом діяльності особис-
тості протягом багатьох років. З іншого 
боку, жоден дошкільний чи загальноосвіт-
ній навчальний заклад не можуть зрівняти-
ся за впливом вищої школи на професійне 
самовизначення особистості. Чимало нау-
ковців і практиків наголошують на тому, 
що саме вища школа повинна забезпечити 
професійне самовизначення студентської 
молоді, готовність до трудової діяльності, 
до соціального життя, що є одним із голо-
вних завдань вищих навчальних закладів 
України. Розв’язання цих проблем покла-
дається на систему освіти, і процес нав-
чання зокрема. Важливим компонентом 
нової моделі освіти є естетизація процесу 
навчання, формування естетичних смаків 
молоді до життя в цілому, і до аксіологіч-
ної діяльності зокрема. Вислів «краса вря-
тує світ» залишається актуальним і в наш 
час.
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Аналіз наукових досліджень останніх 

років показав, що науковці сьогодні ба-
гато сперечаються про естетичні смаки 
і антисмаки нашої молоді. Розглядаючи 
різні аспекти духовності (Г. Шевченко, 
М. Ярмаченко та інші), підготовки фах-
івців (М. Грамкова, С. Сливка, Б. С’єдін 
та інші), дослідники обов’язково зверта-
ються до проблематики формування ес-
тетичних смаків. Це ще раз підтверджує, 
що ця проблема постає сьогодні як одна з 
найактуальніших у педагогічній науці та 
практиці.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Проблематика формування естетичного 

смаку цікавить науковців різних напря-
мів. Наприклад, питання розкриття змісту 
та уточнення поняття «естетичний смак» 
досліджують Л. Левчук, Л. Сморж, О. Ма-
кар, В. Мовчан та інші. Психологічні особ-
ливості формування естетичних смаків 
висвітлені в роботах К. Алабуджиєва, 
О. Гнатенко та інших; педагогічні основи 
формування естетичних смаків вивчають 
В. Вертегел, Ю. Гончаренко, В. Стрілько 
та інші. Роль естетичного смаку у підготов-
ці до професійної діяльності досліджують 
В. Радкевич (у професійному навчанні), 
М. Стась (майбутніх викладачів), Є. Про-
ворова (в комунікативній компетентності), 
О. Строчай (у мистецькій освіті), В. Ко-
вальчук (культурі праці учнів професій-
но-технічних навчальних закладів), Г. Іс-
томіна (в підготовці гончарів), В. Феуєр-
ман (у спортивній підготовці) та інші. Не 
дивлячись на різноманітність досліджень 
у цій сфері, необхідно зазначити, що вони 
не носять структурований систематичний 
характер. Щодо визначення фахової спря-
мованості естетичного смаку та психоло-
гічних особливостей його формування у 
студентської молоді, зазначимо, що ці пи-
тання ще потребують свого дослідження і 
систематизації окремих методик.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є вивчення питання міс-

ця естетичної підготовки, зокрема форму-

вання фахово спрямованого естетичного 
смаку, в умовах навчання у вищій школі. 
Відповідно до мети завданнями статті є: 
визначення змісту поняття фахово спря-
мованого естетичного смаку, розкриття 
основних психологічних характеристик 
особистості та організаційно-педагогіч-
ні засади, які впливають на формування 
фахово спрямованих естетичних смаків 
студентів, визначення місця і ролі фахово 
спрямованого естетичного смаку у станов-
ленні та розвитку смакової культури.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У різних джерелах подається неоднако-

ве визначення поняття «естетичний смак». 
Одним із найпоширеніших його визначень 
є розуміння естетичного смаку як категорії 
естетичної свідомості, яка характеризує 
емоційне ставлення людини до прекрасно-
го. Водночас він відображає її естетичний 
ідеал й естетичне почуття, яке служить 
об’єднуючою ланкою між соціальним сві-
том, природою та людиною. Естетичний 
смак, з одного боку, є здатністю вислов-
лювати судження про естетичну цінність 
предмета, а з іншого, – переживанням, 
рефлексією, емоцією, в якій реалізується 
суб’єктивний стан та індивідуальна не-
повторність особистості [2;16-23]. Тобто є 
емоційно-раціональним за своєю суттю. 
На сучасному етапі розвитку суспіль-

ства теоретико-методологічні проблеми 
формування естетичних смаків молоді у 
навчально-виховному процесі посідають 
важливе місце в естетиці, психології, со-
ціології, педагогіці, етнографії та інших 
науках. Їх вирішення значною мірою за-
лежить від адекватної класифікації смаків, 
що, зокрема, є передумовою знаходження 
ефективних підходів до питань формуван-
ня та розвитку естетичних смаків молодих 
людей. Матеріали досліджень дають під-
ставу стверджувати, що проблема фор -
мування естетичних смаків у молоді має 
суперечливий характер, що нерідко поро-
джує суб’єктивізм. Для отримання об’єк-
тивної оцінки смакової культури особис-
тості слід брати до уваги найважливіші 
системоутворюючі чинники формування 
естетичних смаків.



215

 Актуальні проблеми психології

Перший аспект класифікації смаків – 
професійно-мистецтвознавчий. Смаки роз-
різняються як суто професійна якість (лі-
тература, мистецтво, кіно- і телебачення, 
прикладна естетика, дизайн та ін.). Вони 
притаманні спеціалістам, але й властиві 
багатьом слухачам, читачам і глядачам. 
Вони часто суперечливі. Це залежить від 
рівня освіти і культури конкретної люди-
ни, її інтересів.
Другий аспект умовно можна визначи-

ти як гендерний. Наприклад, смаки жінок 
є більш емоційними, чуттєвішими ніж чо-
ловіків. Вони виявляються в оформленні 
інтер’єру житла, моді на одяг, аксесуари і 
зовнішнього вигляду. 
Третій аспект – етнічний чи національ-

нокультурний. Він проявляється в ком-
понентах одягу, художньо-мистецькому 
оформленні й проведенні сімейних і народ-
них свят тощо. За смаками розрізняються 
національні кухні, зокрема традиційні на-
родні страви, де фізіологічний смак поєд-
нується з естетичним оформленням страв 
та філософією прийняття їжі.
Четвертий аспект – це поділ смаків на 

власні та запозичені, тобто такі, що виті-
кають з індивідуальних особливостей 
особистості та таких, які формуються під 
впливом масової культури. 
П’ятий аспект враховує тенденції сус-

пільних процесів, до яких причетні не 
лише окремі організації чи товариства, а й 
суспільство в цілому на державному рівні 
(а то й групи держав). Мова зокрема йде 
про екологічні смаки, що відображають 
ставлення людини до збереження й роз-
витку флори та фауни, облагородження 
певною садово-парковою архітектурою 
(парки, сквери, набережні, квітникарство, 
декоративне прикрашання територій нав-
коло будов, естетизація ландшафтів), чи 
приналежність до європейського стилю 
життя тощо. 
Крім наведених, можна виділити ще 

один аспект у вивченні смаків – це групи 
смаків, які залежать від фахового спряму-
вання діяльності людини. Наприклад, ес-
тетичні смаки працівників правоохорон-
них органів відмінні від смаків учителів 

або медичних працівників. Це залежить 
від світосприйняття працівників, яке фор-
мується під впливом діяльності [2; 72-75].
Вирізняють такі умови та чинники, що 

впливають на формування естетичних 
смаків. Одним із найважливіших аспек-
тів вивчення динаміки розвитку естетич-
них смаків є філософський. Утім, власне 
філософський аспект тісно пов’язується у 
вивченні смаків з культурологією, педа-
гогікою, психологією особистості, психо-
логічними аспектами мистецтва. Кожна з 
цих дисциплін робить свій внесок у фор-
мування та усвідомлення смаків, спираю-
чись на досягнення інших. Так, культуро-
логія в цьому процесі враховує емоційний 
стан, розвиток і культурний рівень люди-
ни на основі вивчення психології твор-
чості, уяви, естетичних почуттів, у загаль-
новизнаному розумінні смаки є однією 
з провідних філософсько-психологічних 
категорій, що характеризують людську 
діяльність у сфері мистецтва, художньої 
й публіцистичної літератури, архітектури, 
кіно і телебачення, театру, концертно-ви-
конавської діяльності, живопису скульп-
тури тощо.
У формуванні смаків основну роль відіг-

рають педагогіка і психологія. Переконан-
ня, що начебто смаки належать лише до 
емоційно-чуттєвої сфери, є, на нашу дум-
ку, хибним, однобічним, обмеженим. На-
справді естетичні смаки обґрунтовуються 
всіма видами психічних процесів, станів 
та властивостей, які відомі загальній пси-
хології, психології особистості, а також 
віковій психології.
Відчуття, сприйняття, уявлення, па-

м’ять, логіка, мислення, увага, емоційні ста-
ни, інтелектуальні почуття, моральні по -
  чуття, естетичні почуття, вольові власти-
вості та акти, темперамент, характер, здіб-
ності, спрямованість та установки визна-
чають певні етапи відображення дійсності 
як психологічну основу формування есте-
тичних смаків особистості.
Відчуття являє собою відображення у 

свідомості людини окремих рис і якостей 
предмета, їх значення для формування ес-
тетичного смаку ґрунтується на емоційній 
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привабливості (чи неприємному враженні 
від них) тих кольорів, звуків, запахів, до-
тиків, які впливають на психіку людини і 
зумовлюють естетичне ставлення до нав-
колишньої дійсності, її реалій. Сукупність 
приємних (чи неприємних) вражень від 
дійсності доцільно віднести до смакового 
естетичного реагування.
Сприйняття є відображення у свідо-

мості предметів або явищ у їх цілісності, 
предметності, відповідній величині і т. і., 
тим самим аналізатори сприйняття відріз-
няються від відчуттів. Маючи комплек-
сний характер, вони містять в собі також 
більш-менш виражену естетичну оцінку 
відображуваних предметів, оскільки вони 
(предмети) подобаються чи не подобають-
ся людині, яка їх сприймає. У класичній 
психології відзначається, що відчуття й 
сприйняття дають цілісний чуттєвий об-
раз предмета – образ, у якому імпліцитно 
міститься його емоційна оцінка, а отже, й 
смакове ставлення до нього. Утім, смакове 
ставлення може бути не лише предметним, 
воно залежить й від процесу сприйняття 
(наприклад, операторська кінозйомка яко-
гось об’єкта масштабним чи віддаленим, 
дрібним планом). Те ж стосується приєм-
ності чи неприємності, дискомфорту теп-
лових відчуттів або сприйняття простору 
під час руху на суші чи на воді. Особливи-
ми емоційними переживаннями, які цілком 
природно можна віднести до смакових, 
супроводжуються сприйняття людини лі-
тературних текстів, сюжетів, оформлення 
книг, фільмів, полотен живопису. 
Пам’ять як процес запам’ятовування, 

збереження та відтворення інформації у 
свідомості людини має також відношен-
ня до смаків. По-перше, красиве запам’я-
товується краще, ніж нейтральні щодо 
краси елементи – існує так званий емоцій-
ний вид пам’яті, куди «записується» те, 
що створило приємне враження. 
Складнішим і вельми важливим за зна-

ченням є відтворення емоційно-привабли-
вих елементів того, що сподобалось, без 
їх повторного сприйняття. Адже в емо-
ційній пам’яті зберігаються й події, що 
передують тим чи іншим художньо-твор-

чим сприйняттям. Так, особливо запам’я-
товуються урочисті чи траурні події з 
близькими, зустрічі з майстрами й іншими 
видатними людьми – митцями, виконав-
цями. Нарешті, емоційна пам’ять утримує 
в собі ті чи інші емоційні стосунки, серед 
яких особливе місце займають, наприклад, 
відносини кохання, причому найдовше 
утримується в пам’яті те, що сподобалось 
і запам’яталось у поведінці коханих, мо-
лодого подружжя, наприклад, їх весільна 
подорож. У всьому багатстві людської 
пам’яті зберігається безліч проявів смако-
вого елемента, який є внутрішнім, психо-
логічним оцінювальним компонентом.
Уява є найбільш широким з усіх пізна-

вальних (перцептивних) процесів, який 
тісно пов’язаний з естетичним смаком. 
Вона має безпосередній зв’язок з твор-
чістю людини, оскільки має змогу сфор-
мувати чуттєвий образ ще не існуючого 
предмета – предмета, яким він буде (чи 
повинен бути) після його перетворення в 
ході практичної діяльності. Очевидно, що 
цей образ буде містити в собі певну оцінку 
очікуваного предмета, зокрема його есте-
тичну оцінку.
Мислення як процес узагальненого та 

опосередкованого відображення у свідо-
мості людини процесів та явищ об’єк тив-
ної дійсності, подібно до інших перцеп-
тивних процесів, відіграє важливу роль у 
формуванні естетичних смаків. Перцепція 
(пізнавальна сторона мислення) опираєть-
ся на інтелект індивіда, на оцінку ним 
прекрасного та потворного. На відміну 
від сприйняття, яке відтворює предмет у 
його натуральному вигляді й цілісності, 
мислення не дає безпосереднього чуттєво-
го відображення предмета, а в силу опо-
середкованості замінює його так званим 
посередником – словом, знаком, креслен-
ням, формулою, кібернетичною програмо-
ваною мовою. Мислення здійснює низку 
операцій – аналіз, синтез, порівняння, абс-
трагування, конкретизацію, генералізацію, 
узагальнення тощо. При осмисленні пред-
мета, який може нести естетичний зміст, 
беруть участь оцінювальні категорії, а та-
кож специфічні судження та умовиводи, за 
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допомогою яких дитина чи доросла особа 
висловлює смакову оцінку того, що спос-
терігає. Мислення за змістом поділяють на 
абстрактне, конотруктивно-технічне, об-
разне та емоційне. Два останніх різновиди 
особливо багато важать у пізнанні есте-
тично-смакових властивостей предмета. 
Мовне оформлення думки в художньому 
(прозовому чи поетичному) творі впливає 
на те, чи сподобається читачам авторський 
стиль, художній метод, система образів та 
інші літературні достоїнства твору. Спосіб 
мислення впливає й на загальну оцінку ав-
тора. Так, досить зіставити або порівняти 
спогади одних письменників про інших, 
щоб з’ясувати стиль і методи їх оцінок, 
включаючи смакові, дізнатись, що сподо-
балось, а що було не до вподоби одному 
класику в творчості іншого – з цього при-
воду можна знайти десятки негативних 
висловлювань, прикритих красивими фра-
зами. Смакові суперечності трапляються у 
випадку екранізації літературних творів: 
зняті за ними фільми часто-густо відрізня-
ються за смаковою оцінкою від літератур-
ного джерела і бувають мало схожими на 
нього.
Отже, пізнавально-мисленнєва сфера 

через смаки тісно змикається з емоційно-
чуттєвою і морально-вольовою сферою; 
трапляються випадки, коли обидві сфери 
перетинаються, і точкою перетину є смак 
та пов’язані з ним оцінки. 
Значними для формування смаків є 

вищі почуття: інтелектуальні, морально-
етичні, практичні та естетичні, які є пе-
реживаннями у певній сфері. Залежно від 
рівня вихованості, індивідуальної мораль-
ності та інтелектуальності особистість 
вносить елементи естетики у свою творчу 
працю. В інтелектуальні почуття входять, 
наприклад, почуття нового і оригінально-
го, задоволення людини своєю творчою 
діяльністю. Інтелектуальні почуття нале-
жать до вищого розряду (крім них, до ви-
щих належать моральні почуття – почут-
тя обов’язку сумління, відповідальності; 
практичні почуття – почуття працьови-
тості, доброчесності у виконанні своїх 
трудових обов’язків, гордості за добре 

ви конану роботу, що була доручена; есте-
тичні почуття, до яких входять задоволен-
ня виконавською майстерністю, відповід-
ністю роботи митця позитивній смаковій 
оцінці та самооцінці). Усе це є надзвичай-
но важливим для професійної орієнтації 
студентів під час навчання у ВНЗ. 
Існує ще кілька похідних емоційних по-

чуттів, які з певними умовностями можна 
віднести до вищих почуттів у обдарованих 
молодих людей. Одне з них – тривога (а 
інколи – страх) за результати своїх робіт і 
виступів на конкурсах, олімпіадах, почуття 
змагальності та конкурентоспроможності. 
Прагнення здобути перемогу, хвилюван-
ня за справедливу оцінку творчої праці з 
боку журі, образа в разі недооцінки, навіть 
уявної несправедливості в оцінці – все це 
викликає відповідні емоції. Залежно від 
типу нервової діяльності, особливо холе-
ричного або меланхолійного, недооціню-
ваність може стати серйозною перешкодою 
до подальшої праці («руки опускаються»), 
зокрема, вона може породити фрустрацію 
– стан, що нагадує відчай. Отже, в процесі 
навчання у ВНЗ необхідно звертати увагу 
не тільки до формування певних умінь, 
але і на формування смаку до їх якісного 
та влучного застосування.
Моральні (етичні) почуття за смакови-

ми критеріями відображають наявність 
високої моральності у власній поведінці. 
Глибиною мислення просякнуті інші мо-
ральні почуття, зокрема почуття чесності 
й порядності, обов’язку та товариськості. 
У психологічних дослідженнях обґрунто-
вується положення, що моральні почуття в 
юнацькому віці ще не зрілі, бо людина ще 
не засвоїла норми поведінки, а тому перей-
має і наслідує тих, хто здається їй найкра-
щим зразком. Так, у сучасних умовах ми є 
свідками зростання юнацької злочинності, 
до того ж організованої й жорстокої: якщо 
взяти до уваги сьогоднішній телеекран, їм 
є на кого «рівнятися»; до того ж молоді 
особи навряд чи виправляться, побувавши 
у в’язниці чи колонії, де також є відповід-
ні «зразки для наслідування».
Практичні почуття у смаковому від-

ношенні, переважно у сфері ремісничої 
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праці, зокрема у виготовленні виробів, які 
мають певну цінність, є невід’ємною час-
тиною позитивної само- і взаємооцінки 
виробників, виконавців ліплень, гаптуван-
ня, малюнків народного типу, прикрас для 
житла. Від смаку господаря чи господині 
залежить все, що ними виготовляється.
Естетичні почуття є головними у сма-

кових враженнях для будь-якого жанру 
мистецтва або літературних оцінок. Тут 
доводиться розрізняти, як було вже вище 
зазначено, почуття фахівця (критика, ре-
цензента, оглядача як спеціаліста-оціню-
вача), і почуття пересічних споживачів 
мистецтва – глядачів, слухачів, читачів. 
Система оцінок останніх складається за-
лежно від начитаності, знань і почуттів, 
що формуються при цьому, і тих, які є 
звичними для особистості.
Крім почуттів, в емоційному вихован-

ні домінують пристрасті та захоплення. 
Пристрасть є сильним, стійким, тривалим, 
дієвим почуттям, що породжує незгасаю-
чу енергію людини, спрямовану на досяг-
нення єдиної мети або предмета пристрас-
ті (наприклад, у коханні). Захоплення є 
близьким до пристрасті, але енергетика 
тут виглядає дещо слабшою, його можна 
вважати за хобі. І тут багато що залежить 
від смаків. Збирання різноманітних колек-
цій, раритетів, фотополювання в лісі або 
підводні зйомки, як і багато інших занять, 
в яких неодмінно присутня велика доля ес-
тетичного смаку, захоплюють і чоловіків, 
і жінок часто упродовж всього життя.
Важливого значення набувають у поєд-

нанні зі смаками й емоційні стани. Настрої, 
стреси, афекти, фрустрації великою мірою 
коригуються смаками, які задовольняють 
чи не задовольняють потреби та інтереси 
людини, можуть бути мінливими або ста-
більними. Естетичні смаки певною мірою 
пов’язані з темпераментом і характером 
людини. Якщо темпераментом називають 
силу, врівноваженість і рухливість нерво-
вих процесів, то роль смаків у ньому є не 
вирішальною, а такою, що накладає відби-
ток на ті чи інші прояви задоволення чи 
не задоволення, особливо в творчих профе-
сіях, де темперамент відіграє істотну роль.

Смаки пов’язані також зі здібностя-
ми людини – властивостями особистості, 
які зумовлюють успіхи в обраній сфері 
діяльності, хоча самі вони до діяльності 
не зводяться. З психології відомо, що 
здібності поділяються на загальні та спе-
ціальні. Останні перебувають у тісному 
взаємозв’язку зі смаками. Смаки підси-
люють дію здібностей, спрямовують їх на 
певний предмет.
Естетичні здібності в психології твор-

чості розглядаються як прояв високого 
таланту особистості, що досягає найви-
щих успіхів. Навіть у межах уже визнаних 
ідей, напрямків, засобів вираження геній 
відшукає ті шляхи, якими не йшло людс-
тво чи окрема нація, він є першопрохідцем 
у своїй царині. Але й у тому, й у другому 
випадках багато в чому справа залежить 
від естетичного смаку, без якого не ство-
рюється ані літературний твір, ані худож-
нє полотно, ані кінофільм.
Проте не лише геніальність і талано-

витість спираються як на внутрішній 
фундамент на здібності, естетичний смак 
та творчу обдарованість. Названі компо-
ненти можуть призвести й до негативних 
проявів: зарозумілості, «зіркової хворо-
би», відкидання інших для життя знань, 
спеціалізації в суміжних професіях, що 
дають необхідну різнобічність таланови-
тості, широту уподобань. Така «однобіч-
ність» при наявності таланту або навіть 
геніальності закладена у внутрішньому 
складі духовного світу людини не лише 
завдяки установкам або спрямованості 
та сконцентрованості свідомості (і навіть 
підсвідомості) на щось одне, а й тим сма-
кам, виходячи з яких особистість оцінює 
прекрасне й потворне.
Як відомо, установкою в психології на-

зивають готовність діяти певним чином, 
до якої схильний суб’єкт завдяки досвіду 
спрямованості внутрішнього духовно-
го складу, спілкуванню із спорідненою 
мікрогрупою, з якою має спільні інтереси, 
навіть, як зазначено у загальній психоло-
гії, у напівсвідомості та спорідненості за-
гальних інтересів соціального характеру. 
Установки особи проявляються, зокрема, 
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у народній творчості – жіночій (гапту-
вання) та чоловічій (різьбярство, музи-
ка), інших видах естетично орієнтованої 
діяльності. Смислові установки містять 
інформаційний компонент – ставлення до 
політики, релігії, літератури, прикладного 
мистецтва, родинного життя, яке набуває 
особистісного смислу, що включає вели-
кою мірою і естетичний смак («подобаєть-
ся – не подобається»). Тут набуває вирі-
шального значення емоційно-вольовий 
компонент, у молоді – це здебільшого на-
слідування дорослих. Таких же рис набу-
ває пізнавальна установка – бажання, на-
віть пізнавальна потреба знань, антипатія 
або симпатія до їх носіїв (учителів, викла-
дачів), смак до читання або захоплення 
живописом, музикою тощо. Установки у 
маси нетворчих людей мають пасивний 
характер, вони є вираженням інтересів; 
установки людей творчих, чия діяльність 
має об’єктивне значення, завжди бувають 
активними і цілеспрямованими, а одним 
з елементів цілеспрямованості є смак як 
позитивно-естетична самооцінка. Напри-
клад, марксистсько-ленінська методологія 
не завжди відповідала світоглядним пози-
ціям письменників, поетів, але вони по-
винні були її дотримуватись, керуючись 
так званим соціалістичним реалізмом. 
Отже, індивідуальні установки витікають 
із загальносуспільних. 
Найближчою до установок у психології 

особистості є спрямованість індивіда – су-
купність усталених мотивів, які орієнту-
ють діяльність особистості, складаючись 
з інтересів, духовних потреб, переконань, 
ідеалів, світогляду людини, а в цілому – її 
стосунків з суспільством, його інституція-
ми, де велику роль відіграє освіченість 
та загальнокультурний рівень. Можливо, 
що у творчої людини, яка не цікавить-
ся політикою, не бере участі в діяльності 
політичних партій, у виборчих кампаніях, 
громадських акціях тощо, емоційний стан, 
здібності, світогляд, обізнаність та куль-
тура зосереджені на власній обдарова-
ності; інколи спрямованість будується на 
релігійних засадах. Щодо впливу естетич-
ного смаку, то тут він є значно меншим, 

ніж в інших компонентах особистості – в 
їх здібностях, емоційно-чуттєвій сфері [2; 
75-84].
Смак є одним із компонентів індиві-

дуального стилю діяльності (ІСД) люди-
ни в осягненні та застосуванні суспільно 
значущої діяльності. Багато дослідників 
зосереджують увагу на наступних голо-
вних напрямках: «індивідуальний стиль є 
індивідуально-своєрідною системою пси-
хологічних засобів, до яких свідомо або 
спонтанно вдається людина з метою най-
кращого врівноваження своєї типологічно 
зумовленої індивідуальності з предметни-
ми, зовнішніми умовами діяльності» [1; 
112].
Отже, можна зробити висновок, що ес-

тетичні смаки, які формуються в процесі 
становлення людини, починаючи з дитя-
чого віку до повної зрілості, багато в чому 
зумовлюють вибір її діяльності протягом 
всього життя. А також формують не тіль-
ки професійно значущі якості, а й ставлен-
ня до праці і самовідчуття фахівця у про-
фесійній діяльності.
Естетичні смаки є внутрішніми психо-

логічними проявами уподобань або не -
прийняття певних явищ дійсності. У сма-
ках полягає зміст задоволення життям, 
естетично виховані студенти можуть здій  -
снювати аксіологічну діяльність значно 
краще ніж їх ті юнаки, в яких смак не 
сформований. 

Âèñíîâêè

Підсумовуючи викладене щодо філо-
софського і психологічного аспектів про-
блеми формування смаків студентської 
молоді, можна стверджувати, що смак є 
інтегральною якістю особистості і вимагає 
дослідження теоретико-методологічних 
засад, психічних процесів та соціально-
психологічних тенденцій у навчально-ви-
ховній діяльності особистості, яка детер-
мінується її суспільними та особистісни-
ми відносинами. У свою чергу, фахове 
спрямування естетичного смаку залежить 
від організаційних умов, у тому числі 
професійної орієнтації під час навчання у 
ВНЗ.
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Естетичний смак слід вважати стриж-
нем світосприйняття особистості. Через 
процес смакового сприйняття формується 
її ставлення до навколишнього середови-
ща, відбувається знайомство зі світом, ре-
алізація в діяльності за фахом. Реалізація 
естетичного смаку людини, здатності до 
сприйняття і оцінки естетичних власти-
востей явищ та предметів, до розрізнен-
ня прекрасного і потворного, органічно 
пов’язана з різними сферами її життя, вона 

є спонтанною, індивідуальною, професій-
ною і непрофесійною.
Для розбудови власної держави, досяг-

нення належного рівня життя серед роз-
винених країн нам потрібне осмислення 
власної самобутності, оцінка здобутків 
національної культури та її подальший 
розвиток. Докладаючи зусиль до розвитку 
естетичних смаків молодого покоління, 
країна зробить важливий крок, щоб побу-
дувати своє життя як культурна, духовна 
нація.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Уже давно минули роки, коли економіч-

на безпека бізнесу асоціювалася більшіс-
тю приватних підприємців із особистою 
фізичною безпекою та охороною власних 
підприємств. І хоча попит на професійних 
охоронників досі високий, виокремлюєть-
ся необхідність залучення до забезпечен-
ня фінансово-економічної безпеки підпри-
ємств фахівців у галузі аналітичної роботи, 
які в сучасних умовах ринку можуть отри-
мати інформацію, що допоможе власни-
кові не тільки захистити бізнес і вижити 
в конкурентній боротьбі, а й отримати ве-
ликі прибутки. Якщо головним критерієм, 
що переважав у ході підбору охоронника, 
була фізична сила та витривалість, то, під-
бираючи аналітика, необхідно врахову-
вати зовсім інші професійні якості. Саме 
тому актуальною є проблема якісної підго-
товки фахівців-аналітиків з питань фінан-
сово-економічної безпеки, вирішення якої 
неможливе без усебічного дослідження 
особливостей інформаційно-аналітичної 
діяльності, у тому числі й психологічних. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблеми забезпечення фінансово-еко-

номічної безпеки підприємств протягом 
останнього десятиріччя досліджували 
О. Захаров, В. Крутов, Т. Кузенко, Г. Ко-

заченко, В. Ліпкан, О. Ляшенко, В. Поно-
марьов, С. Покропивний, В. Сідак, О. Со-
снін. Різні аспекти проблеми інформацій-
но-аналітичної діяльності у сфері бізнесу 
розглядали В. Артемов, М. Зубок, І. Куз-
нєцов, В. Ярочкін. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Тематиці підготовки фахівців-аналі-

тиків присвячені роботи Т. Дегтярьової, 
С. Максименка, П. Пригунова, В. Шевчен-
ка, Ю. Шиделка та інших. Деякі аспекти 
аналітичної роботи в приватних структу-
рах безпеки розглядають російські фахівці 
Є. Гаврюшин та І. Ліндер. У своїх роботах 
ці дослідники визначають психологічні 
якості, які бажано мати аналітикові. Але 
психологічні особливості інформаційно-
аналітичної діяльності фахівця з еконо-
мічної безпеки в їхніх публікаціях окремо 
не розглядаються.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Основною метою статті є визначення 

психологічних особливостей інформацій-
но-аналітичної діяльності фахівця з еконо-
мічної безпеки.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Інформаційно-аналітична діяльність із 
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У статті розглянуто психологічні особливості інформацій-
но-аналітичної діяльності фахівця з економічної безпеки та виз-
начено вимоги, які вона ставить перед  професіоналом.

В статье рассмотрены психологические особенности инфор-
мационно-аналитической деятельности специалиста по эконо-
мической безопасности и определены требования, которые она 
предъявляет к профессионалу. 

The article determines the psychological features of informative 
analytical activity and requirement to the professional of economic 
security.

Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, фахі-
вець-аналітик, фінансово-економічна безпека.

Психологічні особливості 
інформаційно-аналітичної діяльності 

фахівця з економічної безпеки 
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цілеспрямований збір інформації (відкри-
тої чи конфіденційної) та її опрацюван-
ня (аналіз, класифікація, інтерпретація 
тощо), з метою отримання нового знання, 
яке забезпечить прийняття управлінсь-
ких рішень щодо подальшого безпечного 
розвитку підприємства. Основна мета цієї 
діяльності полягає в забезпеченні власни-
кові підприємства можливості зберегти 
бізнес у жорстких умовах ринкової еконо-
міки та протистояти зовнішнім загрозам, 
що можуть бути створені конкурентами, 
кримінальними чи державними структу ра -
ми. Іноді інформаційно-аналітичну діяль-
ність визначають як аналітичну (О. Доро-
нін), конкурентну (Є. Ющук), корпоратив-
ну (В. Ярочкін) або комерційну (М. Зубок) 
розвідку.
Російські фахівці Є. Степанов та І. Кор-

нєєв визначили основні особливості ін-
формаційно-аналітичної діяльності:

- комплексне дослідження різної цільо-
вої спрямованості, призначене для вияв-
лення, структуризації та вивчення небез-
печних об’єктивних і суб’єктивних, по-
тенційних і реальних ситуацій, що можуть 
створити ризик для економічної безпеки 
підприємства, його діяльності, персоналу, 
призвести до матеріальних, фінансових 
або інших збитків;  

- діяльність ведеться службою безпеки 
або інформаційно-аналітичною службою 
підприємства, має превентивний, інфор-
маційний характер і використовує як інс-
трумент обліковий апарат, призначений 
для фіксації необхідних для аналізу відо-
мостей [1].
Вітчизняні дослідники О. Соснін і П. При-

гунов визначають фахівця з інформацій-
но-аналітичної діяльності як ключову фі -

гуру в процесі добування, переробки та 
аналізу, розроблення висновків і рекомен-
дацій, прогнозування руху та розвитку ін-
формації – перетворення її на матеріаль-
ний ресурс, прибуток або прогнозований 
збиток [2].
На перший погляд, збір інформації – це 

досить легка робота, ураховуючи наяв-
ність різноманітних засобів масової ін-
формації та всесвітньої мережі Інтернет. 
Але збору інформації повинен передувати 
етап визначення основних об’єктів інфор-
маційної уваги (рис. 1), що пов’язані з го-
ловною метою інформаційно-аналітично-
го дослідження (наприклад, визначення 
благонадійності партнерів по бізнесу або 
сфер впливу певних політичних фігур, 
від яких залежить розвиток підприємства 
тощо). 
Кінцевим етапом роботи фахівця-ана-

літика буде етап складання документа 
(довідки, огляду, зведення, прогнозу, пові-
домлення), що дасть змогу керівникові 
планувати та здійснювати управлінські 
рішення.
Існують різноманітні об’єкти інформа-

ційно-аналітичного дослідження, основ-
ними з них є діяльність (партнерів, конку-
рентів, клієнтів тощо), оточуюче середови-
ще та персонал. Наприклад, збір інформа-
ції щодо діяльності певного підприємства 
передбачає вивчення як загального стану 
справ (ресурсів, можливостей, особливос-
тей здійснення господарської діяльності 
тощо), так і роботи певних його відділів. 
Кожний об’єкт вивчається окремо за пев-
ною схемою. Так, вивчення етапів розвит-
ку підприємства передбачає, перш за все, 
збір відомостей про період його виникнен-
ня. Свідчити про неблагонадійність під-

Рис. 1. Основні етапи інформаційно-аналітичної роботи
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приємства можуть зібрані дані про часті 
зміни його назв, організаційно-правових 
форм, юридичних або фактичних адрес, 
зміни банків або рахунків, реєстрація за 
однією адресою декількох підприємств 
тощо. 
Збір інформації щодо оточуючого се-

редовища передбачає вивчення політич-
ної та економічної ситуації в державі, ре-
гіоні; змін у законодавстві, що впливають 
на діяльність певного підприємства; змін 
кримінальної ситуації (у регіоні, районі 
тощо), змін у сфері ринку (попит і пропо-
зиція); появу нових технологій тощо. 
Збір інформації про персонал передба-

чає, перш за все, вивчення кадрового по-
тенціалу підприємства. Наприклад, свід-
чити про його неблагонадійність можуть 
зібрані відомості про велику кількість за-
сновників підприємства, між якими немає 
повної згоди щодо напряму діяльності, 
що, у свою чергу, створює конфліктні 
ситуації у трудовому колективі. Насторо-
жити фахівця з безпеки повинні дані про 
невідповідність статусу засновника його 
зовнішньому вигляду та матеріальним 
статкам, відсутність у нього постійної 
прописки або її зміна декілька разів про-
тягом 3-6 років, похилий вік засновників 
(керівників) компанії, постійна відсут-
ність на робочому місці у зв’язку з хворо-
бою тощо. Окрім цього, збираються дані 
про працівників, які за певних умов здатні 
на дії, що можуть завдати збитків підпри-
ємству. Фахівець із безпеки, аналізуючи 
поведінку співробітників, може включити 
їх до групи ризику. Наприклад, інтерес 
працівників до питань, не пов’язаних із 
їхніми обов’язками, часте ксерокопію-
вання в особистих цілях, невиправдані, 
потаємні дзвінки особам, не пов’язаним 
із підприємством – усе це може свідчити 
про здійснення промислового шпіонажу; 
а невиправдана відмова працівника від 
відпустки, вихідних, понаднормова робо-
та, уникання контактів із колегами, невер-
бальні прояви відчуття страху та розгуб-
леності під час спілкування з ним може 
свідчити про здійснення розкрадань або 
шахрайства.

Фахівець-аналітик збирає інформацію 
за допомогою сприйняття (зорового та 
слухового), аналізує − за допомогою ро-
зуму. Саме тому діяльність вимагає від 
нього:

- професійних знань: зокрема, основних 
видів інформації (економічна, комерційна, 
юридична, фінансова тощо); характеру, 
приналежності та ступеня доступності її 
джерел; основних способів і методів от-
римання інформації та особливостей кож-
ного з них; ознак неправдивості свідчень; 
методик проведення аналізу; основних ме-
тодів пізнання (теоретичних та емпірич-
них), методів аналізу діяльності (метод 5 
сил М. Портера, метод SWOT, метод ди-
версійного аналізу) тощо. Обов’язковими 
для фахівця-аналітика є знання стосовно 
специфіки професійної діяльності тієї ко-
мерційної структури, щодо якої він здійс-
нює аналіз (певна фірма, державна устано-
ва, банк тощо); 

- професійних умінь: використовувати 
в роботі різноманітні методи отримання 
інформації, її перевірки та аналізу; ко-
ристуватися мережею Інтернет (вибира-
ти пошукові системи, формувати запити, 
швидко реагувати на зміни в технологіях 
і системах інформаційного забезпечення 
тощо); встановлювати контакти з особами, 
які є джерелом оперативної інформації; 
визначати за вербальними та невербаль-
ними ознаками достовірність інформації; 
доводити свою точку зору; працювати в 
команді; ставити цілі; грамотно складати 
документи тощо.
Обробка інформації фахівцем-аналі-

тиком здійснюється за допомогою його 
інтелектуальних здібностей. Тому дуже 
важливим є наявність у нього абстракт-
но-логічного мислення, розвинутої уяви, 
творчих здібностей та інтуїції. Розвиток 
саме цих здібностей повинен виокремити 
з кола фахівців з економічної безпеки фах-
івця-аналітика. Характерними ознаками 
його мислення повинні бути:

• гнучкість (здатність переключатися 
з однієї думки на іншу, у тому числі − про-
тилежну власній); 

• глибина (здатність проникати в суть 
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подій і фактів, розуміти їх причини та за-
кономірності, взаємозв’язки та перспекти-
ви розвитку); 

• критичність (об’єктивна оцінка фак-
тів, прагнення відшукати помилки та спо-
творення, розкрити причини їх виникнен-
ня); 

• широта (здатність бачити взаємо-
зв’язки явищ, об’ємне бачення проблем); 

• динамічність (швидкість вирішення 
завдань); 

• оригінальність (здатність знаходити 
неординарні рішення, продукувати нові 
ідеї, відмінні від загальноприйнятих); 

• допитливість (прагнення віднайти 
глибинну суть подій); 

• цілеспрямованість (здатність трива-
лий час утримувати завдання у свідомості 
та послідовно, планомірно працювати над 
його вирішенням). 
Психологи виділяють шість типів інте-

лектуально обдарованих людей, які здатні 
до аналітичної роботи [3]: 

 «кмітливі» – особи, які демонструють 
високі результати при тестуванні загаль-
ного інтелекту;

 «блискучі учні» – особи з високими по-
казниками академічної успішності;

 «творці» – особи з високим рівнем роз-
витку творчих здібностей;  

 «компетентні» – особи, які успішно 
справляються з певним видом професій-
ної діяльності та мають великий досвід 
роботи;  

 «талановиті» – особи з екстраординар-
ними здібностями;

 «мудрі» – особи з екстраординарними 
здібностями щодо оцінки та передбачення 
життєвих подій.
Окрім цього, необхідно зазначити, що 

фахівцю з економічної безпеки, який ви-
конує інформаційно-аналітичну роботу, 
обов’язково повинна бути притаманна 
професійна спостережливість – комплек-
сна якість особистості, що виражається в 
умінні зауважувати малопомітні характер-
ні особливості певних об’єктів, що станов-
лять професійний інтерес, або їх зміни, що 
мають чи можуть мати значення для вирі-
шення професійного завдання. У структу-

ру цієї якості входять психофізіологічні та 
психологічні компоненти:
До психофізіологічних компонентів 

професійної спостережливості відноситься 
робота органів відчуття людини: зір, слух 
тощо. За допомогою відповідних аналіза-
торів суб’єкт отримує інформацію про ото-
чуючий світ. Людина, яка має вади певних 
аналізаторів, не зможе якісно здійснювати 
професійне спостереження, що значно об-
межує її здатність ефективно виконувати 
інформаційно-аналітичну діяльність. 
До психологічних компонентів відно-

сяться особистісні особливості аналітика, 
зокрема: рівень розвитку уваги (об’єм, 
розподіл, переключення); рівень розвит-
ку пам’яті; інтелектуальні здібності; про-
фесійні інтереси; емоційно-вольові якості; 
характерологічні якості тощо.
Особистісними якостями фахівця-аналі-

тика, що значно поліпшують його прак-
тичну діяльність є: розвинута професійна 
мотивація, упевненість у собі, ретельність, 
педантичність, акуратність, вимогливість, 
принциповість, стриманість, урівнова-
женість. Така людина повинна поєднувати 
в собі вміння доводити власну точку зору 
з розумною об’єктивною самокритичніс-
тю. Це певний талант – не відмовитися від 
власної думки на догоду більш впливовій 
людині, а почути та проаналізувати думки 
інших з метою з’ясування істини.
Окремо слід відмітити вміння фахівця-

аналітика складати документи, оскільки 
саме за кінцевим документом (доповідь, 
довідка, огляд, зведення, прогноз, пові-
домлення) можна оцінити ефективність 
роботи професіонала, який повинен добре 
володіти українською та, бажано, іншими 
мовами; мати достатній словниковий за-
пас, уміти стилістично правильно та гра-
матично викладати думки тощо.    
Фахівець з інформаційно-аналітичної 

діяльності не повинен зупинятися у са-
мовдосконаленні, тому що аналітик – не 
вузька спеціалізація, це фахівець, який 
працює з інформацією, а інформація – це 
світ, який постійно рухається та змінюєть-
ся. Таким же рухливим і допитливим по-
винен бути професіонал-аналітик.      
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Âèñíîâêè
Психологічні особливості інформацій-

но-аналітичної діяльності фахівця з еко-
номічної безпеки дають змогу скласти 
його психологічний портрет і виокреми-
ти професійно значущі якості, необхідні 

для ефективного здійснення професійної 
діяльності. А відома істина – «Професіо-
налами не народжуються – ними стають» 
− вимагає ретельної підготовки для служб 
безпеки підприємств висококваліфікова-
них фахівців-аналітиків. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Питання професіоналізму та професій-

ної компетентності останніми роками ста-
ли предметом пильної уваги психологічної 
науки (Є.О. Клімов, А.К. Маркова, Л.М. 
Мітіна, Ю.П. Поварьонков, Н.С. Пряжни-
ков та інші). Але дослідники здебільшого 
обмежувалися вивченням набору профе-
сійно-важливих якостей, їх формування та 
оцінки.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У словнику С.І. Ожегова «компетент-

ний» означає усвідомлений, знаючий, ав-
торитетний у будь-якій галузі. Тобто зміс-
товно цей термін означає, що компетентна 
особистість перш за все добре знає свою 
справу [8]. Загальнопсихологічні аспекти 
професійної компетентності представлені 
поглядами К.О. Абульханової-Славської, 
В.О. Адольфа, Е.Ф. Зеєр, Л.М. Мітіної та 
інших. Так, К.О. Абульханова-Славська 
роз глядає професійну компетентність як 

інтегральний стан особистості в результаті 
інтеріоризації нею знань, умінь і навичок. 
На думку В.О. Адольфа, професійна ком-
петентність – це комплекс знань, умінь, 
властивостей і якостей особистості, що за-
безпечують ефективність побудови діяль-
ності. У роботах Е.Ф. Зеєр та Л.М. Мітіної 
професійна компетентність розуміється 
як система знань і умінь, необхідних для 
виконання конкретної професійної діяль-
ності; А.К. Маркова виділяє професійну 
компетентність як здатність і уміння само-
стійно та відповідально виконувати певні 
трудові функції, що полягають у результа-
тах праці людини; В.О. Сластьонін визна-
чає професійну компетентність як єдність 
теоретичної та практичної готовності до 
здійснення професійної діяльності; а роз-
глядаючи компетентність із психологіч-
них позицій, О.Ф. Кудряшов визначає її 
як прояв єдності знань, досвіду, мистецтва 
керівництва і творчих, вольових чинників 
(рішучості, усвідомлення відповідальнос-
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У статті розкриваються теоретичні та концептуальні ас-
пекти особливостей професійної компетентності працівників по-
даткової міліції в контексті основних завдань психології особис-
тості, які вимагають здійснення системно-структурного аналізу 
індивідуально-психологічних характеристик у професійній діяль-
ності сучасних податківців, що розглядається у взаємозв’язку зі 
структурою особистості та її змінах у діяльності.

В статье раскрываются теоретические и концептуальные ас-
пекты особенностей профессиональной компетентности работ-
ников налоговой милиции в контексте основных задач психологии 
личности, которые требуют осуществления системно-струк-
турного анализа индивидуально-психологических характеристик 
в профессиональной деятельности современных налоговиков, что 
рассматривается во взаимосвязи со структурой личности и ее из-
менениях в деятельности.

In the article the theoretical and conceptual aspects of features of 
professional competence of workers of tax militia open up in the context 
of basic tasks psychologies of personality, that requires realization of 
system-structural analysis of individually-psychological descriptions in 
professional activity of modern taxmen, that is examined in intercommu-
nication with the structure of personality and her changes in activity.

Ключові слова: професійна компетентність, компетент-
ність працівників податкової міліції, професійно-компетентнісна 
особистість.

Компетентнісний підхід у дослідженні 
професійної успішності особистості
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ті, інтуїції), тобто як єдність знань та умінь, 
серед яких головне – уміння приймати оп-
тимальні або ефективні рішення [1; 3].
Узагальнюючи наукові першоджерела, 

ми визначаємо професійну компетентність 
як професійну готовність до вирішення ін-
тегрованих завдань конкретної діяльності, 
обумовлену сукупністю особистісних ха-
рактеристик і системою знань, умінь і нави-
чок, якими повинен володіти професіонал.
Для нашого концептуального підходу 

до створення моделі професійно-компе-
тентної особистості важливим є думка 
Н.В. Яковлевої, яка підкреслює, що ком-
петентність у жодному разі не можна зво-
дити до таких понять, як  «культура фахів-
ця» (В.М. Алахвердов, Н.В. Бєляк); «про-
фесійна майстерність» (Н.В. Бакланова); 
«готовність до діяльності» (В.С. Мерлін, 
Є.О. Клімов); «інформаційна основа діяль-
ності» (Д.А. Ошанін, В.Д. Шадриков) [6].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Не зовсім зрозумілим є питання, що пси-

хологічно означає людина як професіонал, 
як суб’єкт професійної діяльності, чим 
психологічно відрізняється професійно ус-
пішна особистість від інших людей. Більше 
того, у дослідженнях часто ототожнюють-
ся поняття «професійна компетентність» і 
«професіоналізм», у тому числі й стосовно 
діяльності працівників податкової міліції. 
Тому, на наш погляд, дослідження моделі 
професійної успішної особистості повин-
но розпочинатися з  операціоналізації ос-
новних понять, до яких у першу чергу від-
носиться «компетентність» і «професійна 
компетентність».
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті – здійснити теоретичний 

аналіз компетентнісного підходу в дослід-
женні професійної успішної особистості, а 
саме діяльності сучасних податківців.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Дослідник Н.В. Яковлева вважає, що пси-

хологічна компетентність – це рівень пред-
ставництва в індивідуальному усвідомлен-
ні ієрархічної структури проблемних ситу-

ацій діяльності та володіння методами їх 
розв’язання. На наш погляд, психологічна 
компетентність є найбільш узагальненим, 
універсальним видом компетентності, а 
Н.В. Яковлева зводить психо логічну ком-
петентність до діяльнісного рівня.
Так, О.В. Софронова окремо виділяє 

со    ціально-психологічну компетентність 
осо бистості, яку визначає як здатність ін-
дивіда ефективно взаємодіяти з оточую-
чими в системі міжособистісних відносин. 
До складу соціально-психологічної компе-
тентності, на думку автора, входять уміння 
орієнтуватися в соціальних ситуаціях, пра-
вильно визначати особистісні особливості 
й емоційний стан інших людей, обирати 
адекватні засоби спілкування з ними та ре-
алізовувати ці засоби у процесі взаємодії. 
Особливу роль відіграє здатність постави-
ти себе на місце іншого. Соціально-психо-
логічна компетентність формується в ході 
засвоєння індивідом систем спілкування та 
включення до спільної діяльності [6, с. 31].
На наш погляд, модель професійно ком-

петентної особистості (на прикладі праців-
ників податкової міліції) повинна містити 
у собі всі види компетентності та поєдну-
вати різні наукові психологічні підходи до 
її дослідження. Треба наголосити на тому, 
що зміст компетентності залежить від ха-
рактеру професійної діяльності та її спе-
цифіки. І саме тому основним завданням 
нашого теоретико-емпіричного досліджен-
ня є дослідження специфіки особистості 
працівника податкової міліції та створення 
на її основі універсальної моделі професій-
но компетентної, успішної особистості.
Створення вказаної моделі потребує від 

нас чіткого виділення її основних складо-
вих компонент. Аналіз наукових першод-
жерел та наші власні наукові напрацюван-
ня дали змогу виділити такі компоненти 
професійної компетентності особистості:

1. Соціально-правова компонента (знан-
ня та вміння у сфері взаємодії з суспіль-
но-громадськими інститутами та людьми, 
володіння прийомами професійного спіл-
кування та поведінки.

2. Персональна компонента (здатність 
до постійного професійного зростання та 
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підвищення кваліфікації, реалізація себе у 
професійній діяльності).

3. Спеціальна компонента (підготовле-
ність до самостійного виконання конкрет-
них видів діяльності, уміння розв’я зувати 
типові професійні завдання та оцінювати 
результати своєї праці. Здатність само-
стійно набувати нових знань та умінь зі 
спеціальності).

4. Компонента аутокомпетентності 
(уявлення про свої соціально-професійні 
характеристики та володіння технологія-
ми подолання професійних деструкцій).

5. Екстремальна компонента (здатність 
діяти в умовах, що раптово ускладнилися, 
під час аварій, порушень технологічних 
процесів тощо).
Подібний компонентний склад про-

фесійної компетентності, на наш погляд, 
суттєво полегшує створення та емпіричне 
підтвердження універсальної диферен-
ціальної моделі професійної компетент-
ності особистості.
Питання професійної компетентності 

розглядаються в роботах як вітчизняних, 
так і зарубіжних учених. Сучасні підходи і 
трактування професійної компетентності, 
що існують на сьогодні в зарубіжній лі-
тературі, є дуже різними та неоднознач-
ними. Так, визначення професійної ком-
петентності як «поглибленого знання», 
«стану адекватного виконання завдання», 
«здатності до актуального виконання 
діяльності» (R.D. Arvey, Д. Шульц, L.M. 
Hough, N.G. Peterson та інші) не повною 
мірою конкретизують зміст цього поняття  
[9; 11]. 
Найчастіше поняття  професійної ком-

петентності застосовується інтуїтивно, без 
розкриття основного семантичного напов-
нення, для виразу високого рівня кваліфі-
кації та професіоналізму; професійна ком-
петентність розглядається як характерис-
тика якості підготовки фахівця, потенціалу 
ефективності трудової діяльності тощо.
Однак, аналіз наукових першоджерел 

дав нам змогу виділити основні напрями 
дослідження цього феномена.

1. У сучасній психології поняття «ком-
петентність» у першу чергу пов’язується з 

розвитком науки управління (Г.С. Нікіфо-
ров, М. Кляєрст, H. Hendin, A.G. Walker, 
I.W. Smither та інші).
Так, компетентність можна  розглядати 

з трьох позицій:
• як методологічний принцип керів-

ництва й управління;
• як форму прояву усвідомленої сус-

пільної активності;
• як елемент соціальної ролі керівника 

[2; 5].
У розгляді компетентності з позицій 

удосконалення виділяються такі компо-
ненти:

• передумови компетентності (здібно-
сті, талант, знання, досвід, уміння, освіта, 
кваліфікація, вчене звання, почесні зван-
ня, робочий стаж);

• діяльність людини (переважно робо-
та) як процес (її опис, структура, характе-
ристика, ознаки);

• результати діяльності (наслідки пра-
ці, зміни в об’єктах діяльності, кількісні 
параметри результатів, а також зсуви, що 
в них зустрічаються).
У працях J. Hogan, C.P. Ducey та інших 

зроблено акцент на тому, що найбільш ком-
петентною може бути тільки колективна 
оцінка або рейтинг будь-якого управлінсь-
кого процесу. Сюди вони відносять оцінки 
супервізорів, колег, підлеглих і клієнтів, 
більше того, вважають, що використання 
подібних рейтингів можна застосовувати 
як для підвищення компетентності окре-
мих працівників, так і для розвитку цілих 
організацій або фірм. Найкращий шлях у 
підвищенні компетентності менеджерів – 
це застосування програми їхньої атестації, 
що передбачає зворотний зв’язок «знизу 
догори» [10; 11].
У цьому ж контексті необхідно підкрес-

лити, що менеджерам і адміністраторам 
для вдосконалення рівня їх компетент-
ності необхідне вміння вчитися на влас-
них помилках. 
Можна запропонувати багаторівневу 

модель компетентності сучасного менед-
жера [4; 5]. Найвищим рівнем цієї ієрархії 
є інтегративна компетентність, тобто здат-
ність до інтеграції знань, умінь і навичок 
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та їхнє використання в умовах навколиш-
нього простору, які швидко змінюються.
На другому рівні, як вважають автори, 

повинна виступати компетентність в емо-
ційній сфері, перцептивна компетентність, 
концептуальна компетентність і компе-
тентність поведінки.
Третій рівень ієрархії компетентності 

реалізується через здібності до лідерства та 
роботи з людьми, зокрема, здатність допо-
магати іншим і делегувати повноваження. 
Перцептивна компетентність менеджера 
проявляється через уміння долати невиз-
наченість – це пошук і аналіз інформації, 
а концептуальна компетентність розгля-
дається як планування, аналіз кількісної 
інформації, знання обчислювальної тех-
ніки й технології. І, нарешті, поведінкова 
компетентність менеджера розуміється як 
уміння реалізовувати свої цілі та здатність 
до новаторської діяльності. 

2. Напрям, пов’язаний із вивченням 
професійної компетентності представни-
ків силових структур − майбутніх військо-
вослужбовців (Л.М. Дунець, А.С. Троц), 
військовослужбовців (С.Г. Лисюк), персо-
налу Державної прикордонної служби Ук-
раїни (С.М. Заболотний), працівників пра-
воохоронних органів і внутрішніх військ 
(С.М. Ірхіна, І.В. Платонов), співробітни-
ків МНС (О.Є. Самара). У цих досліджен-
нях феномен професійної компетентності 
розглядається опосередковано, через різні 
психологічні компоненти, кожна з яких 
може виступати складовою частиною до-
сліджуваного явища. Так, іноді ототож-
нюються поняття «професійна компетен-
тність» і «професійна придатність» і вва-
жаються основними ознаками придатної 
(компетентної) особистості представників 
прикордонної служби особливостей ха-
рактеру, темпераменту, психомоторики, 
властивостей нервової системи, інтелекту. 
Особливості діяльності сучасних прикор-
донників висувають підвищені вимоги до 
комплексу базисних особистісних про-
фесійно важливих якостей. Такі важливі 
особистісні якості визначаються на основі 
«вхідної» психодіагностики в процесі про-
фесійного відбору кандидатів і забезпечу-

ють здатність прикордонника долати та 
витримувати значні психологічні наван-
таження. Тільки особистісний підхід за-
безпечує повне, глибоке й адекватне до-
слідження рис і якостей, що в подальшо-
му сформують компетентну особистість 
представника правоохоронних органів [5]. 
Основний акцент необхідно робити на мо-
тиваційній та інтелектуальній складових 
компетентності представників сучасної 
міліції, що й забезпечують досягнення 
ними рівня професійної майстерності та 
здатності до успішного виконання поса-
дових повноважень як у звичайних, так і 
екстремальних умовах.
Досліджуючи особливості особистості 

працівників МНС, виділяють такі важ-
ливі риси, як здатність до встановлення 
«суб’єкт − суб’єктних» відносин, ступінь 
інтелектуальної лабільності та загальної 
компетентності в життєвих ситуаціях, 
здібність до інтеграції нового досвіду, 
схильність до співпраці в колективі, аку-
ратність, висока точність під час виконан-
ня завдань тощо [2]. У цьому дослідженні 
ми можемо виділити більшу конкретиза-
цію рис і якостей, які можуть укласти фе-
номен професійно успішної компетентної 
особистості (порівняно з вищеназваними); 
тобто, ґрунтуючись на отриманих резуль-
татах, можна виділити соціально-психоло-
гічні та особистісні чинники формування 
професійно компетентної особистості 
працівника МНС залежно від домінуючої 
стратегії стрес-долаючої поведінки.
Найбільш наближеним до створення 

сучасної моделі професійно компетентної 
особистості є приклад майбутніх офіцерів 
внутрішніх військ, у якому основними 
складовими компетентної особистості мо-
жуть бути:

- професійна мотивація (почуття про-
фесійного обов’язку та відповідальності, 
упевненості у своїх силах, готовність 
до самопожертви, чесність, порядність 
тощо);

- професійний досвід (необхідні для пра-
воохоронної діяльності знання та навички, 
професійна спостережливість, відповідна 
просторова орієнтація, винахідливість, 
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швидкість і пластичність мислення, неор-
динарність у прийнятті рішень  тощо);

- якості емоційно-вольової сфери (емо-
ційна стійкість, здатність до психічної са-
морегуляції, готовність до професійного 
ризику);

- якості сенсомоторної сфери (здатність 
до координації рухів, формування склад-
них сенсомоторних комплексів, швидка ре-
акція на зорові, слухові, тактильні, рухо ві 
та інші подразники, точність рухів тощо).
Отже, більшість авторів у поняття «ком-

петентність» включають як обов’язкові 
складові: знання, уміння, навички, здіб-
ності − але суттю саме компетенції по-
винно бути своєчасне їх застосування в 
конкретних умовах діяльності [2; 3; 9; 11]. 
Проте у різних умовах діяльності або си-
туаціях може бути й різна поведінка лю-
дини. Відомо, що поведінка є результатом 
безперервного процесу взаємодії між ін-
дивідом і ситуаціями, у яких він перебу-
ває. Як вважають ряд авторів (Р. Герринс, 
С.С. Занюк, Е.Ф. Зеєр), з боку особистості 
суттєвими є когнітивні та мотиваційні 
фактори, а збоку ситуації – те велике пси-
хологічне значення, яке має ця ситуація 
для індивіда [3].

3. Професійна компетентність пред-
ставників педагогічної діяльності (у тому 
числі психологів) (Г.М. Бєлокрилова, О.А. 
Донцов, С.О. Дружилов, Е.Ф.Зеєр, Д.В. 
Хашина та інші).
Автори вважають, що важливою скла-

довою професійної компетентності педа-
гогів і психологів виступає комунікативна 
компетенція [3]. У роботі з дітьми через 
безліч ситуацій, що викликають емоційну 
напруженість, особистість відчуває велике 
навантаження на емоційно-вольову сферу. 
Специфіка психіки дитини потребує від 
фахівця професійної гнучкості, здатності 
адаптуватися до соціальних змін, підви-
щення толерантності та стресостійкості 
до емоційних відхилень. Як значуща осо-
бистісна характеристика комунікативної 
компетенції педагога та психолога, виді-
ляється такий найважливіший показник 
стресостійкості, як фрустаційна толерант-
ність. Її основу становить здатність адек-

ватно оцінювати педагогічну ситуацію 
та прогнозувати позитивний вихід з неї, 
високий рівень самовладання й уміння 
володіти собою в стресогенних ситуаціях 
спілкування з учнями. 

4. Тому ще один напрям пов’язаний із 
дослідженням когнітивної компетентності 
особистості (С.Д. Максименко [7], P.F. 
Drucker [10] та інші).
Так, С.Д. Максименко [7] як самостій-

ну когнітивну компетентність розглядає 
когнітивний аспект взаємодії індивіда зі 
світом, а P.F. Drucker [10] стверджує, що 
компетентність індивіда дає йому змогу 
не просто реагувати на ту чи іншу ситуа-
цію, а конструювати її так, як він одночас-
но бачить себе в цій ситуації та враховує, 
як вона буде діяти на нього і як її сконс-
труювати відповідно до своїх цілей. Саме 
в такому аспекті проявляється когнітив-
на компетентність, що виникає в резуль-
таті особливої активності особистості під 
впливом її життєдіяльності, і як результат 
взаємодії  потреб, мотивів, поточної ситу-
ації.

5. Погляди на компетентність особис-
тості розвиваються і в теорії самоефек-
тивності (особиста компетентність) (В.О. 
Іванніков [4], О.М. Іванова [5], J.Hogan 
[11]). Представники цієї теорії вважають, 
що поведінка людини залежить від:

- цінності результату (значимості на-
слідків, результатів, цілей);

- надії на результат (очікування, пов’я-
зані з ефективністю конкретної поведінки 
в досягненні цих результатів);

- очікування особистої ефективності 
(судження й очікування, пов’язані з по-
ведінковими навичками і здібностями та 
ймовірністю успішно завершити обрані 
способи дій).
Отже, вказані автори підкреслюють, 

що особиста компетентність відіграє до-
мінуючу роль в інтеграції всієї поведінки 
людини. Тому стає зрозумілим, що в про-
фесійній  діяльності будь-якого фахівця і, 
безумовно, працівника податкової міліції, 
особиста компетентність відіграватиме не 
останню роль. 
На жаль, аналіз першоджерел показав 
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відсутність наукового дослідження особ-
ливостей професійної компетентності пра-
цівників податкової міліції. Ми вважаємо, 
що таке дослідження повинно бути прове-
дене в контексті основних завдань психо-
логії особистості, які вимагають здійснен-
ня системно-структурного аналізу індиві-
дуально-психологічних характеристик у 
професійній діяльності сучасних подат-
ківців, що розглядається у взаємозв’язку 
зі структурою особистості та її змінах у 
діяльності.
Âèñíîâêè
Таким чином, професійна компетент-

ність визначається як професійна готов-
ність суб’єкта до вирішення інтегрованих 
завдань конкретної діяльності, обумовлена 
сукупністю особистісних характеристик 
і системою знань, умінь і навичок, якими 
повинен володіти професіонал.
У психологічній науці виділяються 

такі провідні напрями дослідження цьо-
го феномена: управлінські; пов’язані з 
вивченням професійної компетентності 
представників силових структур, пред-
ставників педагогічної діяльності (у тому 
числі психологів); такі, що відображають  
когнітивні компоненти особистості та її 
самоефективність.
Створення універсальної диференціаль-

ної моделі професійної компетентності 
особистості потребує чіткого виділення її 
основних складових компонент, до яких 
відносяться соціально-правова компонен-
та (знання та вміння у сфері взаємодії з 
суспільно-громадськими інститутами та 
людьми, володіння прийомами професій-
ного спілкування та поведінки; персональ-
на компонента (здатність до постійного 
професійного зростання та підвищення 
кваліфікації, реалізація себе у професій-
ній діяльності); спеціальна компонента 
(підготовленість до самостійного вико-
нання конкретних видів діяльності, умін-
ня розв’язувати типові професійні завдан-
ня та оцінювати результати свого труда. 
Здатність самостійно набувати нових 
знань та умінь зі спеціальності); компо-
нента аутокомпетентності (уявлення про 
свої соціально-професійні характеристи-
ки та володіння технологіями подолання 
професійних деструкцій); екстремальна 
компонента (здібність діяти в умовах, що 
раптово ускладнилися, під час аварій, по-
рушень технологічних процесів тощо).
Подібний компонентний склад профе-

сійної компетентності полегшує створення 
та емпіричне підтвердження універсальної 
диференціальної моделі професійної ком-
петентності особистості.
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У статті розкривається  онтогенетичний механізм транс-
формації психічних іпостасей у культурні через посередництво 
економічних та висвітлюється їхня психо-соціальна природа. 
Представлена логіка розвитку похідних понять психосоціальної 
категорії «потреби». Показано, що передумовою усунення не-
досконалої міжнародної конкуренції є усвідомлення вже існую-
чих у глобальному соціумі стандартів та творення нових.

В статье раскрывается онтогенетический механизм транс-
формации психических ипостасей в культурные посредством 
економических и освещается их психосоциальная природа. Пред-
ставлена логика развития психосоциальной категории «потреб-
ности». Показано, что предпосылкой устранения несовершенной 
международной конкуренции является осознание уже существу-
ющих в глобальном социуме стандартов и создание новых.

The article deals with the ontogenetic mechanism of transforma-
tions of mental hypostasis into cultural through the mediation of eco-
nomic ones, as well as their psycho-social nature. The logic develop-
ment of derivative concepts of psycho-social category of “needs” is 
presented. 

Ключові слова: бінарна опозиція, громадська довіра, спон-
танна соціолізованість, узагальнена людина, символо-знакові 
системи, відображена потреба, потенційна вартість, конку-
рентне середовище, глобальний соціум.

Психологія, економіка і культура: 
онтогенетичний зв’язок та роль 

у формуванні глобального 
конкурентного середовища

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сьогодні у представників наукової елі-

ти є багато нарікань щодо безцеремоннос  -
ті сучасного світу відносно об’єктивних 
законів його існування. Так що ж змі-
нилось у сутності людини: психіка чи 
культура? Можливо, причиною є поява 
такого феномену як «споживацька куль-
тура». Отож, треба розібратись у мож-
ливих модифікаціях, співвідношенні та 
взаємодії психічних, культурних, а також 
економічних, як визначальних у суспіль-
ному розвитку, факторів. На наш погляд, 
це найпростіше зробити, якщо культуру 
представити у вигляді похідних форм 
від найбільш простої і найбільш чуттє-
вої (психічно запрограмованої) категорії, 
якою є потреби, що одночасно є і еконо-
мічною категорією.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
С. Жангтингтон висунув тезу про май-

бутню людську самоідентифікацію не 
через ідеологію, а через культуру, і про-
рокує конфлікт, що можливий між ве-
ликими світовими культурними угрупу-
ваннями. Ф. Фукуяма не згоден з тезою 
загальнолюдського культурно-етнічного 
зіткнення, але визнає, що проблеми гло-
бальної конкуренції все частіше будуть 
відображатись у термінах культури [5, 
с. 18]. Саме він у фундаментальній пра-
ці «Довіра: соціальні чесноти і шлях до 
процвітання» розглядає вплив культури і 
показує як конкурентоспроможність на-
ціональних економік визначається взаєм-
ними моральними зобов’язаннями грома-
дян та ступенем знеособленої суспільної 
довіри. 
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Аналізуючи найбільш успішні націо-

нальні економіки (США, Японії і Німеччи-
ни), Ф. Фукуяма приходить до висновку, 
що їх суспільства є колективно орієнтова-
ними. У той же час суспільства Франції і 
Італії є індивідуалістсько орієнтованими, 
а країни китайської культури (КНР, Тай-
вань, Сінгапур) є фамілістично (родинно) 
орієнтованими і мають низький рівень 
громадської довіри та спонтанної соціолі-
зованості. Результатом цього є слабкість 
добровільних об’єднань, зростання зло-
чинності, відсутність духовного інтересу 
тощо. Спроби їх замінити законом, уго-
дою, економічною доцільністю дають 
значно менший ефект [5, с. 27-29]. Із цих 
позицій він знаходить риси деградації і у 
сучасного американського суспільства. 
Французький філософ Ж. Бодріяр у своїй 
книзі «Фатальні стратегії» звертає увагу 
на безглуздість сучасних форм істини і 
вихід суб’єктів за межі власних бажань. 
Панують пристрасті, екстаза та інерція. 
Але в чому причина?

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті – на основі методологічно-

го синтезу розкрити онтогенетичний ме-
ханізм трансформації психічних іпостасей 
у культурні через посередництво еконо-
мічних, висвітлити їхню психосоціальну 
природу, взаємозв’язок та роль у суспіль-
них процесах.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Виховання людини, що мислить кате-

горіями культури і усвідомлює її як части-
ну свого буття, безумовно, спирається на 
стандартну модель виховання, хоча і має 
свої особливості. Будь-яке виховання лю-
дини базується на формуванні її свідомості 
через символо-знакові системи. Засвоєні 
символи і знаки, а особливо слова, стають 
засобом побудови поведінки людей і зна-
ряддям подолання первинних природних 
форм цієї поведінки. Це можливо тому, 
що введення слова чи символу рівнознач-
но введенню іншої людини в поведінку 
даної людини. Слово виконує функцію 
тієї чи іншої людини, причому, скоріш за 
все, абстрактної або узагальненої людини. 
Рівень розвитку узагальнень – це змістов-
на структура свідомості, яка включає і 
системну структуру, тобто взаємозв’язок 
та місце кожної з функцій.
У зв’язку з цим дуже важливою є логі-

ка узагальнень. Але одна справа – логіка 
дослідження, тобто логіка науки, а інша – 
логіка виховання. Для культури це має 
особливе значення. Тут, як на рівні науки, 
так і на побутовому рівні має місце складна 
структура узагальнень, яку дуже непросто 
донести до слухача. На нашу думку, це най-
простіше зробити, якщо культуру предста-
вити у вигляді похідних форм від найбільш 
простої і найбільш чуттєвої (психічно запро-
грамованої) категорії, якою є потреби. Ви-
ходячи з цього, спочатку в найпростішому 
вигляді представимо логіку розвитку похід-
них понять категорії «потреби» (рис. 1).

Рис. 1. Комплементарноопозиційне ствердження потреби
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Рід людський і всі його спільноти існу-
вали й існуватимуть, жили і житимуть за-
вдяки забезпеченню необхідних умов для 
цього. Будь-яке життєзабезпечення, чи-то 
з точки зору пасивно-пристосуванської, 
чи-то з точки зору активно-діяльної, пот-
ребують певної поведінки окремої люди-
ни і певного спілкування (відносин) між 
людським загалом у будь-якій його фор-
мі. І поведінка, і відносини, хоча категорії 
не однопорядкові, але є однорідними і 
співставляються між собою як особливе 
та загальне. У першому випадку – це рух, 
емоційність, динаміка, в другому – фіксо-
ваність певного стану, статика. У першому 
– це нагромадження індивідуально-чуттє-
вого, або функціонального досвіду, тобто 
це пошук нової якості в перегляді всієї 
кількості подій, явищ, почуттів. У друго-
му – це усвідомлення нової якості усією 
спільнотою, як явища загального для всіх, 
як певного термінового імперативу або 
архетипу (зобов’язання). Регулюються по-
ведінка, відносини, мислення, почуття і 
воля людини відображеною потребою [2, 
с. 118]. 
Із наведеного вбачається, що потреба 

за своєю суттю є явище дуалістичне, за 
змістом неоднозначне, а за формою – ба-
гатоманітне. З одного боку, воля виступає 
як суб’єктивний стан особистості, в основі 
якого лежить бажання чогось.

Спочатку ось це бажання, як і потре-
ба, ще не сформоване. Воно дає про себе 
знати через нестачу чогось, потребу в чо-
мусь, невдоволення чимось. Формується 
певний психічний стан людини: страдни-
цький, якщо виникають негативні емоції, 
і потяг до чогось, якщо це пов’язано з 
позитивними емоціями. Але і в одному, і 
в іншому випадку емоційна напруга пот-
ребує певної кількості функціонально-
енергетичних зусиль, витрат. Починається 
пошук шляхів зняття цієї напруги. В уяві 
співставляється нужда та можливості її 
задоволення, формується суб’єктивна зна-
чущість потреби. Те, що досягається при 
великих зусиллях, має тенденцію до зрос-
тання суб’єктивної значущості і, навпаки, 
невелика значущість відповідає невели-
ким зусиллям в досягненні бажання. Але 
тут не все так просто. Рівень енергетичної 
напруги, по-перше, тісно пов’язаний з ха-
рактеристикою емоцій (вони позитивні чи 
негативні), а, по-друге, – із суб’єктивним 
сприйняттям тривалості процесу (рис. 2).
Щодо першого, то тут потрібно відміти-

ти, що в діапазоні низької значущості по-
зитивні емоції пов’язані з низьким рівнем 
бажань, а негативні – з високим. У діапа-
зоні високої значущості позитивні емоції 
пов’язані в основному з високим рівнем 
бажань, а від’ємні – з низьким. Так ствер-
джують психологи [1, с. 113]. А це озна-

- +

зона недопустимо
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двомодальна
активно-діяльна
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Рис. 2. Двомодальна структура значущості мотивацій [1, с. 113-158 с.]
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чає, що необхідні для вольового зняття на-
пруги чи для втілення потягу енергетичні 
зусилля будуть мати протилежні вектори 
спрямованості. Ця обставина дуже важли-
ва для формування енергетичної стратегії 
поведінки. Очевидно, поведінка суб’єктів 
в оптимістичній модальності привабливі-
ша. Та сказати про ефективність діяльності 
в тому чи іншому діапазоні ми ще нічого 
не можемо. Але оскільки ефективність 
– поняття економічне, ми повинні зважати 
на перший крок в трансформації психоло-
гічного в економічне – саме тут психічні 
праформи перетворюються в економічні.
Значущим бажання виступає саме як 

нереалізоване бажання, як таке, що по-
винно бути освоєним. Критерієм цього є 
кількість функціонально-енергетичних зу-
силь, витрат, але таких, що усвідомлюють-
ся і формуються як необхідні для цього 
освоєння. Це своєрідна потенційна вар-
тість. На наш погляд, потенційна вартість 
– це готовність людини до тих чи інших 
функціонально-енергетичних витрат з ме-
тою перетворення бажаності або небажа-
ності певних подій у діяльність.
Відомо, що час залежить від енергетич-

них характеристик різних процесів. На-
приклад, у теорії відносності й атомній фі-
зиці сформульована залежність протікан-
ня часу від характеристики енергетичної 
напруги гравітаційного поля або взаємодії 
часток. У спільноті людей чи в окремого ін-
дивіда спостерігається те ж саме. Напруга 
у відносинах викликає певний психологіч-
ний стан людини і породжує суб’єктивне 
сприйняття часу. В умовах позитивних 
емоційних впливів об’єктивна тривалість 
здається невеликою. В умовах негативних 
переживань об’єктивна тривалість сприй-
мається як значна [6, с. 273 ].
Таке зміщення часу – це не просто 

суб’єктивна ілюзія, а відображення об’єк-
тивних властивостей процесів життєдіяль-
ності. Ось цей суб’єктивний час – це і є 
той реальний час, за яким живуть люди в 
умовах протікання того чи іншого проце-
су в даний період життя [3, с. 365].
Очевидно, можна скористатись зворот-

ною залежністю. Якщо використати час в 

якості критерію визначення енергетичних 
затрат, то можна стверджувати, що трива-
ле протікання процесу збільшує їх. Отож, 
песимістичні очікування збільшать потен-
ційну вартість. Що і спостерігається, як 
правило, в реальному житті. Щодо скоро-
тічної тривалості явища, то вона зменшує 
енергетичні витрати. І, напевно, оптиміс-
тичні очікування зменшать потенційну 
вартість.
Як бачимо, потенційна вартість в умо-

вах потягу, пов’язаного з мажорним ста-
ном людини; і в умовах, повинності, по-
в’язаної з мінорним її станом, має різну 
структуру енергетичних витрат і різні век-
тори їх дій. І це не може не впливати на 
поведінку людей та відносини між ними.
Отже, можна стверджувати, що перший 

психологічний етап формування потреб та 
їх властивостей завершився детермінацією 
значущості їхніх бажань та формуванням 
на цій основі такого важливого атрибуту 
потреб, як потенційна вартість. Тепер ви-
никає інша проблема – проблема соціаліза-
ції як самих потреб, так і їх властивостей. 
Це проблема їх суспільного ствердження. 
Наступний етап у формуванні потреб буде 
вже соціальним.
У цьому аспекті потреби повинні від-

повідати певним критеріям: ці потреби є 
власне людськими, вони є відносно стій-
кими, належать тільки соціальній сфері, 
є суспільно визнаними, є початковою 
формою активного відношення людини 
до умов зовнішнього середовища, а та-
кож стверджують причетність індивіда 
до певної спільноти [4, с. 265-257]. Звідси 
випливає, що, з одного боку, потреби – це 
приналежність суспільного організму, а з 
іншого – атрибут, який зв’язує індивіда із 
суспільством. То ж вони є і приналежніс-
тю окремої людини.
Кожен індивід попередньо планує задо-

волення своїх потреб не тільки відповідно 
до норм людського загалу, але і відповідно 
до своїх уподобань та найкращим чином. 
Але передумовою цього є усвідомлення 
індивідом цих потреб і опанування ним 
всієї палітри їх властивостей: психологіч-
них, соціальних, культурніх, економічних 
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тощо. Це все і дозволяє персоніфікувати 
потребу, тобто робить її надбанням окре-
мої людини.
Отже, цей етап є ключовим, оскільки 

він визначає потребу як суспільно значи-
му – з одного боку, і фіксує як індивіду-
ально досягнену – з іншого. А це є необ-
хідною умовою для задоволення потреби. 
Необхідною, але недостатньою. Для фор-
мування дієво-активної позиції індивіда, 
здатної підштовхнути його до діяльності, 
необхідна актуалізація потреби. У свідо-
мості людини повинен бути сформований 
можливий шлях до повного задоволення 
потреби до моменту її зникнення.
Що ж спонукає людину до цього ?
Ідеальний стан людини – це стан, віль-

ний від «підтримуючої активності» [7, 
с. 222]. Джерелом же мотивації люди-
ни є бажання підтримати свою психіку в 
стані свободи від будь-якого збудження 
[8, с.105]. Отже, будь-яка актуалізація, 
в тому числі і потреби, виступає явищем 
негативним, що повинно бути якнайшвид-
ше зняте для відновлення стану «золотої 
рівноваги», спокою. Нерівновага ж спос-
терігається між моїм «Я» та тим «іншим». 
Той «інший», наділений усім комплексом 
соціальних потреб та їх властивостей, 
протистоїть моєму «Я» з індивідуальним 
розумінням потреб, значимість і адек-
ватність яких ще потрібно довести або 
ж узгодити зі спільнотою. Це протиріч-
чя переростає в напругу. І чим сильніше 
напруга, тим більше енергетичних зусиль 
необхідно для її нейтралізації або знят-
тя. Недосяжність діяльного впливу може 
бути гнітючою. Тому простіше пристосу-
вати свою свідомість до реального стану 
речей. А точніше – сформувати адекватну 
структуру свідомості.
Як видно, з одного боку, відбувається 

суспільне ствердження запитів окремої 
людини, тобто відбувається їхня соціалі-
зація. З іншого – ця людина сприймає уже 
вироблені суспільством стандарти щодо 
нестатків і робить їх своїм надбанням. Це 
так звана персоніфікація. Виникає бінар-
на опозиція: соціалізація – персоніфікація 
запитів. Протиріччя між ними реалізуєть-

ся як їхній рівноважний стан, що дає ба-
жання. Таким чином, складається троїста 
опозиція: індивідуальні запити – суспільні 
стандарти запитів – бажання.
Протилежністю бажання є його задо-

волення. Останнє теж є результатом взає-
модіі певних опозицій. Вони відтворюють 
в уяві той майбутній шлях, який приведе 
до задоволення. Він може бути відмічений 
рядом властивостей.
Перш за все спонуканням, яке викли-

кане невдоволенням або принадністю. 
Потім намірами, що спричиняються 
стражданнями чи потягом. І перше, і дру-
ге – є індивідуальні властивості. У подаль-
шому індивід здійснює вибір соціально 
визначених об’єктів, методів та способів 
задоволення і лише потім формується 
архетип насичення. Знову маємо суспіль-
не ствердження психічних властивостей 
людини та усвідомлення вже існуючих у 
соціумі стандартів. Кінцевий результат 
цього процесу – троїста опозиція, увінча-
на задоволенням. У свою чергу, бажання і 
задоволення складають бінарну опозицію, 
нерівноважний стан якої і породжує пот-
ребу. Саме ця нерівновага є передумовою 
динамічного потенціалу міцного мотива-
ційного спонукання.
Викладене підводить нас до моделі 

уніфікованих, стандартних імперативів 
та економічних форм, які виникають на 
рубежі свідомого та підсвідомого і викли-
кають до життя закономірні процеси в 
соціумі, а отже і в економіці. Вони є ба-
зисом універсальних функціонально-еко-
номічних підсистем, які мають одну і ту 
ж структуру, одні і ті ж механізми досяг-
нення граничної та загальної рівноваги, 
незалежно від різниці у формах інститу-
ціоналізації економіки (національної чи 
інтернаціональної). Якщо говорити про 
світову економіку в цілому, то універсалі-
зація тут сприймається як глобалізація. 
Але різні рівні іституціоналізації форму-
ють особливі надбудовні структури в еко-
номічних системах, що і впливають на їх 
ефективність.
На сьогодні існують національно-еко-

номічні комплекси з різними якісними ха-
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рактеристиками, дуже відмінними психо-
соціальними і соціокультурними надбудо-
вами. І друге, ще є силове порубіжжя між 
національним і глобальним – це національ-
ні держави, які бачать і здійснюють еконо-
мічно-соціальні перетворення на свій лад. 
Влада ще не звільнилась від традиційного 
погляду на власність. Тому вона претен-
дує на всеохоплюючий контроль суспіль-
ного життя і намагається сконцентрувати 
прийняття рішень у руках небагатьох. Це 
призводить до бюрократизації, корупції, 
обмежень громадянського суспільства 
тощо. Результатом є деформація ринкових 
відносин, непрозорість, звуження можли-
востей для участі народних мас у перетво-

реннях та загострення конкуренції. Шлях 
до усунення цих негараздів – усвідомлен-
ня уже існуючих у глобальному соціумі 
стандартів та творення нових. І те, й інше 
повинно мати організаційну підтримку на 
глобальному рівні.
Âèñíîâêè
Отже, можна зробити висновок, що в 

основі сучасних суспільних негараздів та 
гальмування прогресу лежать не психічні 
фактори, а соціокультурні умови та не-
вірно побудовані мотиваційні механізми, 
в тому числі й економічні, різних рівнів 
(корпоративного, національного та гло-
бального ).
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Ускладнення змісту, форм і методів за-

гальної та фахової освіти, зростання вимог 
до рівня кваліфікації майбутніх фахівців і 
якості їхньої підготовки, у тому числі ін-
шомовної, зумовило низку протиріч, що 
не можуть бути вирішені в рамках тра-
диційного способу організації освітнього 
процесу та навчання іноземній мові у ву-
зах. Найбільш суттєвими є протиріччя між 
системою навчання іноземній мові у ви-
щих навчальних закладах і рівнем сучас-
них вимог до іншомовної комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців; між 
необхідністю ефективного використання 
нових технологій навчання та існуючим 
рівнем їхнього науково-методичного за-
безпечення, відсутністю і необхідністю 
розроблення психолого-педагогічної кон-
цепції розвитку іншомовної комунікатив-

ної компетентності майбутніх фахівців. 
Комунікативні механізми забезпечують 
розвиток іншомовної комунікативної ком-
петентності за рахунок процесу передання 
значимої для розвитку іншомовної компе-
тентності інформації від однієї людини до 
іншої або між групами людей по різних 
каналах і за допомогою різних комуніка-
ційних засобів (вербальних, невербальних 
тощо) [1-4]. Дія цих механізмів можлива 
як у ситуації міжособистісного спілкуван-
ня, так і в процесі групової роботи.
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У статті розкрито комунікативні та дидактичні механізми 
розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбут-
нього фахівця. Доведено, що фронтально-диференційоване нав-
чання із застосуванням і без нього технічних засобів навчання 
сприяє росту абсолютної академічної успішності майбутніх 
фахівців з іноземної мови, обсягу та міцності засвоєних знань, 
відвідуваності занять.

В статье раскрыты коммуникативные и дидактические ме-
ханизмы развития иноязычной коммуникативной компетент-
ности будущего специалиста. Доказано, что фронтально-диф-
ференцированное обучение с применением и без него техничес-
ких средств обучения способствует росту абсолютной акаде-
мической успеваемости будущих специалистов по иностранному 
языку, объема и прочности усвоенных знаний, посещаемости 
занятий.

The article deals with communication and educational mechanisms 
for the development of foreign language communicative competence 
of future specialist. It is proved that a front-differentiated instruction 
to the application and without the use of technical means of education 
contributes to the growth of the absolute academic success of future 
specialists in a foreign language, the volume and strength of mastered 
knowledge, school attendance.

Ключові слова: комунікативні та дидактичні механізми, 
розвиток іншомовної комунікативної компетентності, майбут-
ній фахівець, фронтально-диференційоване навчання.

Комунікативні та дидактичні механізми 
розвитку іншомовної комунікативної 
компетентності майбутнього фахівця
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С.Л. Рубінштейна та інших. Багато дослід-
ників вказують на значення спілкування 
для формування психіки людини, розвит-
ку її духовного світу (Г.О. Балл, І.Д. Бех, 
М.П. Єрастов, В.І. Куліков, В.М. Маркін, 
Ю.М. Хрустальов та інші). Здійснюються 
численні дослідження в галузі психології 
мовлення та спілкування (О.О. Бодальов, 
О.Ф.Бондаренко, А.О. Леонтьєв, Б.Ф. Ло-
мов та інші); психолінгвістики й теорії 
мовної діяльності (О.Ф. Волобуєва, А.О. 
Леонтьєв, Е.Л. Носенко та інші).
Спілкування є одним із основних пред-

метів дослідження у соціальній психології 
(Г.М. Андрєєва, Т.М. Дрідзе, Я.Л. Коло-
минський, В.О. Моляко, А.В. Петровсь-
кий та інші); педагогічної психології (І.В. 
Дубровіна, В.В. Клименко, Н.В. Кузьміна, 
В.О. Сластьонін та інші). Проблеми іншо-
мовної комунікації та методики навчання 
іноземним мовам розглядаються у працях 
І.Л. Бім, Є.М. Верещагіна, І.О. Зимньої, 
М.К. Кабардова, Г.О. Китайгородської, 
Є.І. Пассова, В.В. Петрусинського, С.Г. 
Тер-Мінасової, М. Лонг, П. Потер, П. Флойд, 
І.І. Халєєвої та інших.
Розробляючи принципи педагогічної 

евристики, А.О. Деркач і С.Ф. Щербак 
до  сліджували структуру інтелектуальних 
умінь, що забезпечують ефективне ово-
лодіння іншомовною мовною діяльністю. 
У рамках акмеологічних досліджень по-
няття «комунікація» та «спілкування» роз-
глядалися О.С. Анісімовим, Е.Ч. Азаєвим, 
О.В. Барановою, О.В. Селезньовою, Л.А. 
Степновою та іншими. Розвиток лінгвосо-
ціопсихологічних здібностей, особистісно 
орієнтований підхід у навчанні держслуж-
бовців іноземним мовам тощо розгляда-
лися С.В. Рудаковою, І.Л. Бєляєвою та 
іншими. Однак дотепер не проводилися 
систематичні дослідження іншомовної ко-
мунікативної компетентності як цілісного 
феномена.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Дефіцит знань про психолого-педаго-

гічні закономірності, механізми та умо-
ви розвитку іншомовної комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців у 

ву зі є суттєвим і значним з погляду сус-
пільної практики та практики діяльності 
суб’єктів освітнього процесу. У зв’язку з 
цим достатньо актуальним і своєчасним є 
розроблення єдиного науково обґрунтова-
ного підходу до дослідження іншомовної 
комунікативної компетентності з ураху-
ванням досягнень сучасної психології та 
педагогіки.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є розкриття комунікатив-

них і дидактичних механізмів розвитку ін-
шомовної комунікативної компетентності 
майбутнього фахівця.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності майбутнього фахівця від-
бувається в результаті дії комунікатив-
них механізмів зараження, наслідування, 
ідентифікації, прийняття нових ролей. 
Із дитинства оточуючі люди, предмети, 
події, що належать до певної культури, 
тисячами невидимих способів укладали 
в людину цілу мережу «само собою зро-
зумілих» стандартних обставин зі стан-
дартним смислом. У різних формах ця 
мережа обов’язково проникає в структуру 
особистості людини, яка дивиться на світ 
і розуміє його, ніби сидячи за ґратами сте-
реотипів сприйняття та інтерпретацій. Це 
стосується не лише рис певної культури, а 
також рис родини, у якій людина зроста-
ла. Такі соціально-сімейні, на додаток ще 
й випадкові стереотипи є перешкодою та 
водночас необхідною умовою розуміння 
іншої людини. Важко побачити їх за цими 
перепонами. Але якщо їх не бачити і не 
розуміти, будеш бачити себе: свої особ-
ливості (у зміненому вигляді, приписані 
іншому). Тому ця «клітка» не лише зава-
жає, а й надає стабільність змістові, ніби 
зменшує невизначеність індивідуальної 
сваволі у спілкуванні.
Саме практично важливе питання у 

спілкуванні – це відкритість. Відкритість 
не як щирість мовця, а як здатність упе-
реджено сприймати іншого: бути відкри-
тим для того, що він намагається донести. 
Уявлення себе монархом, який як хоче, так 
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і розуміє, призводить до сліпоти у спілку-
ванні та примітивізму у відносинах. Висо-
ка культура спілкування дає впевненість, 
що тебе правильно зрозуміють. Людина, 
яка порушує соціально прийняті поведін-
кові стандарти, «навантажує» психіку 
інших завданням розшифровки смислу її 
поведінки.
За використання проблемно-комуніка-

тивного підходу в розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності майбут-
нього фахівця нами також використано 
такі комунікативні механізми, як ко-
мунікативне включення, що припускає 
встановлення безпосередніх контактів з 
об’єктом регуляції (викладача з майбутнім 
фахівцем); комунікативна адаптація, що 
припускає попереднє інформування лю-
дини про ситуації, у які вона включаєть-
ся (наприклад, про ті зони іншомовного 
спілкування, які вимагають розвитку або 
корекції); комунікативне відсторонення 
(що використовується тоді, коли контак-
ти мають настирливий характер; поляри-
зацією цього механізму може виступати 
як негативне підкріплення небажаної 
поведінки та розширення тим самим зон 
розвитку іншомовного спілкування); ко-
мунікативне посилення, засноване на 
підвищенні інтенсивності комунікатив-
них контактів (у процесі індивідуальної 
роботи з розвитку іншомовної комуніка-
тивної компетентності, зворотний зв’язок 
від викладача).
Механізми комунікативного включен-

ня, відсторонення, посилення, а також ко-
мунікативної адаптації використовуються 
для розвитку таких найважливіших ко-
мунікативних навичок проектовно-конс-
труктивного та соціально-перцептивного 
компонентів іншомовної комунікативної 
компетентності, як активне слухання, ар-
гументація та зниження емоційного напру-
ження. Для оцінки вірогідності зрушень в 
оволодінні кожною з трьох навичок було 
проведено аналіз їхнього розвитку у май-
бутніх фахівців експериментальної та кон-
трольної груп із використанням критерію 
G знаків.
У вказаному дослідженні, проведено-

му в Хмельницькому національному уні  -
верситеті, брали участь 49 студентів двох 
груп: експериментальної (ЕГ1) – 25 сту-
дентів і контрольної (КГ1) – 24 студен-
ти. ЕГ1 і КГ1 минулого сформовані зі 
студентів із більш високим рівнем знань 
іноземної мови за результатами першо-
го тестування. Для формування навичок 
активного слухання, аргументації та зни-
ження емоційного напруження в ЕГ1 було 
використано проблемно-комунікативний 
підхід. У КГ1 – механізми комунікатив-
ного включення, відсторонення, посилен-
ня та комунікативної адаптації не засто-
совувалися. Майбутні фахівці обох груп 
оцінювали у себе рівень володіння трьома 
найважливішими навичками: активного 
слухання, аргументації та зниження емо-
ційного напруження за 10-бальною шка-
лою на початку та в середині навчання 
(через 20 занять), потім ми підрахували 
кількість позитивних, негативних і нульо-
вих зрушень по кожній шкалі у кожній із 
вибірок (КГ1, ЕГ1).
Перевіримо вірогідність позитивного 

зрушення розвитку комунікативних на-
вичок, визначивши критичні значення 
критерію G знаків для рівнів статистичної 
значимості р<0,05 і р<0,01 [245] і Gемп. 
для кожної обмірюваної шкали. Перева-
га «типового» зрушення є достовірною, 
якщо Gемп. нижче або дорівнює G0,05 і 
тим більше достовірною, якщо Gемп. ниж-
че або дорівнює G0,01.
Психолого-педагогічні механізми роз-

витку іншомовної комунікативної компе-
тентності є сутнісно-обумовленими спо-
собами досягнення високого рівня іншо-
мовної компетентності в процесі навчання 
майбутнього фахівця. З огляду на подані 
раніше дидактичні закономірності розвит-
ку іншомовної комунікативної компетен-
тності можна описати педагогічні та ди-
дактичні механізми її розвитку. Виділені 
механізми стосуються як змістовно-ди-
дактичних, так і особистісних параметрів 
системи (табл. 1). 
Виділено три групи педагогічних ме-

ханізмів розвитку іншомовної комуніка-
тивної компетентності: спрямовані на 
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осо бистість студента, такі, що стосуються 
особистості викладача, і ті, що пов’язані 
з процесом навчання. Забезпечення висо-
кого рівня засвоєння іншомовних знань, 
умінь і навичок досягається за рахунок 
механізмів особистісної включеності 
майбутнього фахівця в процес навчання, 
підтримки інтересу до досліджуваної про-
блеми, позитивного заохочення в ході нав-
чання з боку викладача, індивідуального 
підходу до навчання іноземній мові.
Для успішного навчання іноземній мові 

викладач повинен застосовувати техноло-
гії діалогічного навчання, орієнтуватися 
на особистість студента, володіти психо-
лого-педагогічними технологіями практи-
ко-орієнтованого навчання. У ході навчан-
ня іноземній мові, розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності необхідно 
використовувати такі психолого-педаго-
гічні механізми, як створення гуманного 
клімату, обстановки активного спілкуван-
ня, враховувати індивідуальні особливості 
кожного студента, застосовувати рейтин-
гове оцінювання знань.
Відомо, що в основу різних навчальних 

систем покладено ті або інші пізнавальні 
моделі. Процеси засвоєння навчального 
матеріалу відбуваються на різних рівнях: 
сенсорному, раціонально-рефлексивному, 
ірраціонально-несвідомому. Відповідно, 
на кожному з рівнів працюють різні ме-
ханізми мислення, пам’яті, уваги. На сен-
сорному рівні сприйняття інформації пра-
цюють механізми досвідомого мислення, 
миттєвої (іконічної) пам’яті; на раціональ-

но-рефлексивному рівні – свідомого мис-
лення та короткочасної пам’яті; на ірра-
ціонально-несвідомому рівні – предсвідо-
мого мислення та довгострокової пам’я ті. 
У результаті реалізації педагогічного 
ал     го ритму навчання послідовно форму-
ються форми здобуття іншомовних знань: 
знання як прототипи, схеми, контексти, 
образи; знання як формально-логічні пра-
вила, стандарти; знання як підсумковий 
результат когнітивного процесу. Робота 
названих вище педагогічних механізмів 
розвитку іншомовної комунікативної ком-
петентності забезпечує її розвиток через 
проходження стадій: від неусвідомленої 
некомпетентності через усвідомлену ком-
петентність до неусвідомленої компетент-
ності.
Дидактичні механізми розвитку іншо-

мовної комунікативної компетентності 
забезпечують реалізацію педагогічних і 
дидактичних технологій [5-6]. Їхню осно-
ву становлять врахування психологічних, 
психофізологічних, пізнавальних, індиві-
дуальних особливостей людини.
У проблемних технологіях навчання 

використовуються механізми постановки 
пізнавальних завдань; у модульних тех-
нологіях – механізми врахування індиві-
дуального темпу навчання; у розвиваю-
чих – залучення студентів до різних видів 
діяльності; у диференційованих – механіз-
ми індивідуального навчання; у актив-
них – механізми активізації студентів; в 
ігрових – залучення студентів до творчої 
діяльності.

Вихідний рівень розвитку іншомовної комунікативної компетентності
спрямовані на 

особистість студента
що стосуються 

особистості викладача
пов’язані 

з процесом навчання
– особистісна включе-
ність;
– інтерес до проблеми;
– позитивне заохочення;
– індивідуальний підхід

– діалогічність у подачі мате-
ріалу;
– орієнтованість на осо-
бистість студента;
– володіння технологіями 
практико-орієнтованого нав-
чання

– створення гуманного клімату, 
обстановки активного спілку-
вання;
– врахування індивідуальних 
особливостей кожного студента;
– застосовування рейтингового 
оцінювання знань

Таблиця 1 
Дидактичні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності
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Кожний із механізмів є сукупністю за-
собів і вимог реалізації. Наприклад, до 
механізму дидактичної гри входить вико-
нання таких вимог: максимальна набли-
женість до реальних виробничих умов; 
створення атмосфери пошуку та невиму-
шеності; ретельна підготовка навчально-
методичної документації; чітко сформу-
льовані завдання, умови та правила гри; 
виявлення варіантів можливих рішень за-
значеної проблеми; наявність необхідного 
обладнання.
Дидактичними механізмами розвитку 

іншомовної комунікативної компетен-
тності також є: послідовна подача нав-
чального матеріалу відповідно до логіки 
розвитку (наприклад, розширення усві-
домлення на основі введення нової ін-
формації не може випереджати процес 
усвідомлення); диференціація навчання; 
рух від простого до складного та від за-
гального до часткового; використання ві-
део- та аудіоапаратури для інтенсивного 
засвоєння пропонованого матеріалу, що 
забезпечує організацію цілеспрямовано-
го, комплексного дидактичного процесу 
розвитку іншомовної комунікативної ком-
петентності майбутнього фахівця. Як ди-
дактичний механізм розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності можна та-
кож розглянути диференціацію навчання 
іноземній мові.
Разом із цим диференційоване навчання 

слід розглядати як дидактичний механізм 
управління пізнавальною діяльністю, що 
характеризується розподілом студентів за 
темою або іншими психологічними під-
ставами на типологічні групи та організа-
цією різних за формою і змістом групових 
занять, спрямованих на досягнення єди-
них для всіх груп студентів кінцевих цілей 
навчання. У процесі нашого дослідження 
студенти розподілялися на групи одночас-
но за кількома критеріями: рівнем розвит-
ку розумових операцій (порівняння, абс-
трагування, зіставлення, узагальнення), 
рів нем розумової самостійності, рівнем 
пізнавальної активності.
На основі цих критеріїв студентів було 

розподілено на однорідні підгрупи, що 

складалися з чотирьох осіб. Диференцій-
оване навчання в кожній із виділених груп 
було варіацією: а) дидактичного матеріа-
лу за його обсягом, ступенем складності, 
наочності; б) організаційних форм нав-
чальних занять у вигляді різних сполучень 
фронтального та підгрупового навчання, 
введення елементів взаємозалежної спіль-
ної діяльності за рішенням навчальних за-
вдань у підгрупах, проведення навчальних 
занять лекційного характеру; в) методів 
навчання у вигляді різноманітних нав-
чальних завдань, що вимагають і форму-
ють розумову самостійність (самостійна 
побудова доказів, вирішення проблемних 
ситуацій, навчання за допомогою моделей 
тощо).
У найбільш загальному вигляді отри-

мані результати при організації диферен-
ційованого навчання майбутніх фахівців 
з іноземної мови зводяться до наступно-
го. Ступінь пізнавальної активності зріс 
відносно вихідного рівня в 1,43 раза, а 
відносно фронтального способу навчан-
ня – у 1,25 раза. Рівень пізнавальної са-
мостійності при диференційованому нав-
чанні виріс на 1,22 у.о., а при фронталь-
ному – лише на 0,17. Діагностика рівня 
розвитку інтелектуальних операцій після 
диференційованого навчання показала 
майже його подвійний приріст стосовно 
аналогічного результату при фронтально-
му навчанні. Середньогрупові показники 
тестових випробувань становили на кі-
нець навчального року при диференційо-
ваному навчанні – 29,1 у.о., при фрон-
тальному – 15,1. Ефект диференційовано-
го навчання буде значним, якщо воно 
супроводжується застосуванням техніч-
них засобів навчання та комп’ютерного 
контролю. У цьому разі ймовірність ре-
алізації навчальної програми зростає до 
рівня 0,61, тоді як при фронтальному − з 
тими ж технічними засобами становить 
лише 0,41. Кількість студентів, які успіш-
но займаються, при диференційованій 
фор мі навчання зросла. Нижче (табл. 2) на-
ведено дані, що відображають деякі зру-
шення в навчальній успішності за різних 
способів навчання.
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Âèñíîâêè
Отже, результати дослідження пока-

зали, що фронтально-диференційоване 
навчання із застосуванням і без нього тех-
нічних засобів навчання сприяє росту аб-
солютної академічної успішності майбут-
ніх фахівців з іноземної мови, обсягу та 
міцності засвоєних знань, відвідуваності 
занять. З огляду на результати проведених 
досліджень, що показують ефективність 
використання механізму диференціації 
навчання, нами в процесі навчання інозем-
ній мові проведено тестування та форму-
вання груп за психологічними, типологіч-
ними і мовними показниками, як показано 
в експерименті.

Дослідження відкриває перспективу для 
продовження вивчення іншомовної ко-
мунікативної компетентності представни-
ків професійних співтовариств, взаємов-
пливу психолого-педагогічних механізмів 
і закономірностей розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності та психо-
лого-педагогічних феноменів (професіо-
налізму, аутокомпетентності, психоло-
го-педагогічної культури, індивідуально-
професійного потенціалу, кар’єри тощо), 
подальшого проектування та практично-
го розроблення психолого-педагогічних 
програм, моделей і технологій розвитку й 
удосконалювання іншомовної комуніка-
тивної компетентності.

Навчальні показники Фронтальне
навчання

Фронтальне 
навчання з вико-
ристанням ТЗН

Диференційоване 
навчання з вико-
ристанням ТЗН

Обсяг засвоєної інформації пото-
ком студентів (у %)

41 45 61

Кількість правильних відповідей 
до загального їхнього числа (у %)

35 42 53

Відвідуваність занять (у %) 33 44 83

Таблиця 2 
Узагальнені результати дослідження ефективності 
фронтального та диференційованого навчання

Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Алфімова Н.А. Психологічні умови формування та засвоєння мови як знакової системи: 

Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Н.А. Алфімова / Харківський державний педагогічний ун-т 
ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – 205 с.

2. Волобуєва О.Ф. Психологічні засади розвитку професійних іншомовних здібностей май-
бутнього військового професіонала / О.Ф. Волобуєва / Монографія. – Хмельницький : Вид-во НА 
ДПСУ, 2007. – 455 с.

3. Ейгер Г.В. Механизм контроля языковой правильности высказывания : Дис. … д-ра филол. 
наук : 10.02.15 / Г.В. Ейгер. – Харьков, 1988. – 428 с.

4. Каспарова М.Г. Развитие иностранных способностей индивидуализации обучения иност-
ранному языку / М.Г. Каспарова // Иностранные языки в школе. – 1988, № 6. – С. 43-47.
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6. Трофимова Г.С Дидактические основы формирования коммуникативной компетентности 
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бургский госуниверситет, 2000. – 33 с.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Вагому роль освітніх організацій у 

економічному та соціальному розвиткові 
сучасного суспільства неможливо пере-
оцінити. Оскільки діяльність закладів 
освіти спрямована на навчання, вихован-
ня та розвиток особистості, вона істотно 
відрізняється від діяльності інших органі-
зацій. Так, Л.М. Карамушка зауважує, що 
«кінцевим «продуктом» функціонування 
освітньої організації… є «живий» об’єкт, 
особистість – соціальна істота, яка включе-
на в суспільні відносини і є суб’єктом цих 
відносин» [1]. Специфіка та особливості, 
властиві лише педагогічній діяльності, 
характерний образ мислення, загостре-
не почуття відповідальності та обов’язку 
представників цієї професії та рівень пси-
хофізіологічної напруженості обумовлю-
ють її унікальність і складність. 
Зобов’язання, покладені на педагогіч-

них і науково-педагогічних працівників де-
ржавою, вимагають постійного підвищен-
ня професійного рівня, педагогічної май-

стерності, наукової кваліфікації, а також 
забезпечення високого рівня викладання 
дисциплін і дотримання норм педагогіч-
ної етики та моралі. Успішність діяльності 
освітньої організації значною мірою зале-
жить від професіоналізму її працівників, 
їхнього прагнення до вдосконалення та 
розвитку. Цей особливий вид діяльності 
передбачає передання професійних знань, 
умінь і підготовку молодого покоління до 
виконання професійно-функціональних 
ролей.
Таким чином, актуальною проблемою 

психологічної науки є питання професій-
ної вмотивованості педагога, що передба-
чає розгляд низки аспектів, зокрема праг-
нення педагога до професійного вдоско-
налення та розвитку, і його професійна 
спрямованість.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
Аналіз психологічних і педагогічних лі-

тературних джерел показав, що багатьма 
вітчизняними та закордонними вченими 
здійснювалися численні дослідження різ-
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У статті здійснено аналіз досліджень із різних аспектів 
проблеми професійного та особистісного становлення педагога, 
окреслено загальні риси особистості вчителя; представлено ре-
зультати дослідження професійної спрямованості та психоло-
гічних характеристик структури особистості педагога. 

В статье осуществлен анализ исследований различных ас-
пектов проблемы профессионального и личностного станов-
ления педагога; определены общие черты личности учителя; 
представлены результаты исследования профессиональной 
направленности и психологических характеристик структуры 
личности педагога.

In the article the author analyses the researches on different 
aspects concerning the formation of professionalism and personality 
of teachers; outlines the general features of personality of teachers; the 
results of the research aiming to identify the professional orientation 
and psychological characteristics of the structure of the personality 
of teachers are presented.

Ключові слова: аспекти педагогічної діяльності, моноспря-
мованість, поліспрямованість, професійна спрямованість, спе-
ціальні якості, характеристики особистості. 

Роль професійно-психологічних позицій 
та особистісних особливостей 

у професійній діяльності педагога
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них аспектів проблеми професійного та 
особистісного становлення педагога. Так, 
ученими розглядалися особливості педа-
гога (Ф.П. Гоноболін, Б.С. Братусь, Г.О. 
Балл, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Клімов, Н.В. Кузь-
міна, А.К. Маркова, А.О. Реан, Е.І. Рогов 
та інші); досліджувалося питання творчо-
го потенціалу особистості вчителя (Ю.М. 
Кулюткін, Г.С. Сухобська та інші); про-
фесійно значущих особистісних якостей 
педагога (Л.М. Мітіна та інші); вивчалася 
проблема професійної підготовки, розвит-
ку та професійного вдосконалення педа-
гога (С.П. Безносов, С.Г. Вершловський, 
Л.М. Карамушка, В.А. Семиченко, С.О. Си -
соєва, В.О. Сластьонін та інші).

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Незважаючи на існування величезної 

кількості критеріїв і підстав типізації педа-
гогів, наявність значної кількості наукових 
праць, присвячених різним аспектам про-
блеми мотивування педагогів, невиріше-
ним залишається питання структури про-
фесійної мотивації, а також взаємозв’язку 
психологічних особливостей професійної 
мотивації та особистісних характеристик 
педагога.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є оцінка професійної 

спрямованості особисті педагога, розгляд 
і порівняння деяких аспектів педагогічної 
діяльності та характеристик особистості, 
що детермінують ступінь занурення вчи-
теля у професію, його професійну спря-
мованість та можуть стати основою для 
розкриття суті професійної мотивації пе-
дагогів.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Педагогічна діяльність, яка дещо ви-

окремлюється від інших професій, має 
соціальну та професійну спрямованість. 
Соціальна спрямованість, як і професійна, 
передбачає передання певних знань сто-
совно виконання певних соціальних і про-
фесійних ролей у суспільстві. 
Згідно з описом психологічних характе-

ристик типів професіоналів Е.О. Клімова, 

педагогічний фах відноситься до типу про-
фесій, предметом діяльності яких є інша 
людина [2]. Проте, слушно зауважити, що 
головна відмінність педагогічної діяль-
ності від інших професій типу «людина − 
людина» полягає в тому, що вона одночас-
но відноситься як до класу професій, що 
перетворюють, так і до класу професій, 
що управляють. Виконуючи головне за-
вдання своєї діяльності, спрямоване на 
становлення та перетворення особистості, 
педагог покликаний управляти процесом 
її інтелектуального, емоційного та фі-
зичного розвитку, процесом формування 
її світогляду. Ми погоджуємося з дум-
кою В.О. Сластьоніна [6], що вчитель, як 
керівник, повинен добре знати й уявляти 
діяльність людей, які навчаються і проце-
сом розвитку яких він керує. Окрім того, 
професія цього типу завжди вимагає спе-
ціальних знань, умінь і навичок у певній 
сфері. Отже, професійна діяльність педа-
гога включає людинознавчу і спеціальну 
підготовку та має гуманістичний, колек-
тивний і творчий характер. 
Розглядаючи педагогічну діяльність як 

процес управління, учені називають про-
цес міжособистісної взаємодії одним із 
головних компонентів змісту педагогічної 
діяльності [7]. Особливості педагогічної 
взаємодії зумовлені тим, що об’єкти ви-
ховання є одночасно й суб’єктами цього 
процесу. Педагог, виконуючи педагогічне 
завдання, виступає суб’єктом діяльності. 
Проте, як об’єкт, він зазнає виховних уп-
ливів у процесі взаємодії та самовдоскона-
люється. За Н.В. Кузьміною[3], педагогіч-
на система складається з п’яти структур-
них компонентів: суб’єкт та об’єкт педа-
гогічного впливу, предмет їхньої спільної 
діяльності, мета та засоби педагогічної ко-
мунікації. Отже, педагог, як і вихованець, 
учень, студент, виступаючи як об’єктом, 
так і суб’єктом педагогічного процесу, є 
важливим компонентом освітньої систе-
ми, відсутність якого унеможливлює її іс-
нування, та не може бути виражений через 
інший елемент або сукупність елементів. 
Згідно з А.К. Марковою, професійні пси-
хологічні та педагогічні знання, професій-
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ні педагогічні уміння, професійні психо-
логічні позиції, установки, яких вимагає 
професія, та особистісні особливості, що за-
безпечують опанування професійними знан-
нями й уміннями, становлять оригінальну 
концепцію педагогічної діяльності [4].
Педагогічна професія також вимагає 

від суб’єкта діяльності визначення чіткої 
соціальної позиції. Ідеться, з одного боку, 
про вимоги, очікування і можливості, які 
пред’являє та надає педагогові суспільст-
во, а з іншого боку – про потяги, пережи-
вання, мотиви та цілі людини, її ціннісні 
орієнтації, світогляд, ідеали. До того ж, 
соціальна позиція – це певне місце педа-
гога в системі управлінських відносин, 
що обумовлене характером професійної 
кваліфікації індивіда та функціональними 
обов’язками [6; 1]. 
На нашу думку, загальні та спеціальні 

здібності педагога є одним із факторів, що 
обумовлюють формування особистості як 
професіонала, його професійну поведінку 
та її спрямованість. Саме спеціальні здіб-
ності, у поєднанні з загальними, як систе-
ма спеціальних якостей та індивідуально-
психологічних особливостей особистості, 
дає змогу працівникові досягати високих 
результатів у професійній діяльності. 
Психологи та педагоги, досліджуючи про-
фесіограму вчителя, виділили велику кіль-
кість педагогічних здібностей. У цілому, 
до найважливіших якостей можна віднес-
ти такі здібності педагога: 
• педагогічна спостережливість;
• педагогічна уява;
• педагогічне мислення;
• педагогічний такт;
• вимогливість; 
• організаторські здібності;
• ясність і переконливість мовлення тощо.
Згідно з дослідженнями Н.В. Кузьміної, 

сформованість гностичних, проективних, 
конструктивних, комунікативних та орга-
нізаторських здібностей на високому рівні 
забезпечує саморозвиток педагогів [3], що 
є одним із компонентів процесу професій-
ного розвитку.
Базуючись на своїх дослідженнях, Л.М. 

Мітіна виділила три інтегральні харак-

теристики особистості та праці вчителя: 
спрямованість, компетентність і гнучкість. 
Водночас, дослідник зауважує, що ці ком-
поненти обумовлюють ефективність праці 
та професійний розвиток учителя, хоча за 
своєю суттю є характеристиками особис-
тості суб’єкта життєдіяльності. Професій-
ний же розвиток розуміється вченим як 
динамічний і безперервний процес само-
проектування своєї особистості [5]. 
Слід зазначити, що важливою умовою 

підвищення педагогом професійного рівня 
є оволодіння навичками самоорганізації 
та самоуправління, здатність до рефлексії. 
Процес формування професійно значущих 
якостей передбачає розуміння індивідом 
особливостей своєї особистості, уміння 
ставити завдання щодо саморозвитку та 
самоосвіти та знаходити засоби для вирі-
шення цих завдань [9].
Зарубіжні вчені, досліджуючи про-

фесійну педагогічну діяльність, наголо-
шують, що особистість учителя є одним із 
факторів, що визначають його професій-
ний успіх. Так, толерантність і терпимість, 
гнучкість, широкий кругозір, почуття гу-
мору, уміння підтримати та заохотити, 
а також демократичний тип особистості 
сприяють емоційно-позитивному ставлен-
ню учнів до вчителя.
Виходячи з вищезазначеного, можна 

зробити висновок, що особистісні факто-
ри та якості педагога мають певний уп-
лив на професійну діяльність. Окрім того, 
можна припустити, що характерні риси 
особистості освітянина стають спонукаль-
ною силою, чи то мотивом, до певних про-
фесійних дій задля максимальної реаліза-
ції особою своїх можливостей. Прагнучи 
до успіху, педагоги знаходять себе саме в 
тих сферах педагогічної діяльності, які ви-
магають певних особливостей структури 
їхньої особистості. 
Для діагностування найбільш значущих 

для вчителів аспектів різних сфер педаго-
гічної діяльності нами було проведено до-
слідження за допомогою методики «Оцін-
ка професійної спрямованості особистості 
вчителя» [8]. Ця методика дає змогу ви-
явити та оцінити ступінь значущості для 
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вчителів таких аспектів педагогічної діяль-
ності, як схильність до організаторської 
діяльності, спрямованість на предмет, зна-
чущість потреби у спілкуванні, схваленні 
та інтелігентності поведінки. Згідно зі шка-
лою результатів можна говорити про те, 
що аспект є яскраво вираженим, якщо кіль-
кість отриманих балів − більше семи. Спря-
мованість вважається недостатньо роз ви-
нутою при результаті нижче трьох балів.
До цільової групи нашого опитування 

увійшло 110 професійно активних викла-
дачів із різних регіонів України та міста 
Києва, які регулярно підвищують свою 
кваліфікацію, відвідуючи професійні за-
ходи та тренінги. Беручи до уваги те, що 
кожен із аспектів передбачає певні якості 
структури особистості, ми зосередилися 
на найбільш виражених якостях, тобто по-
казниках від семи та вище балів, при цьо-
му максимально можлива кількість балів 
– десять. Отже, метою анкетування було 
визначити професійну спрямованість осо-
бистості педагогів, а, відтак, і домінуючі 
характеристики структури їхньої особис-
тості. 
Результати анкетування показали, що 

у 81% суб’єктів опитування виявлено по-
казники вище семи балів із різних аспектів 
професійної діяльності. Це свідчить про 
те, що більшість педагогів має яскраво ви-
ражену професійну спрямованість особис-
тості. До того ж, хоча показники 19% опи-
таних менше семи, вони не перетинають 
межу нижче трьох балів одночасно з усіх 
п’яти аспектів. Отже, більшою чи меншою 
мірою професійна спрямованість особис-
тості в тій чи інші сфері розвинута в усіх 
опитаних педагогів (рис. 1). 

Рис. 1. Співвідношення розвиненої 
та яскраво вираженої професійної 

спрямованості особистості

 Отримані результати опитування рес-
пондентів із яскраво вираженим фактором 
професійної спрямованості особистості 
можна поділити на дві групи. Аналіз да-
них показав, що у 45 % спостерігається 
моноспрямованість, тобто спрямованість 
лише на один аспект із п’яти запропонова-
них у анкеті. Відповідно, результати 55% 
педагогів можна інтерпретувати як поліс-
прямованість (рис. 2).

Рис. 2. Поліспрямованість та моноспрямо-
ваність особистості педагога

На основі проведеного аналізу групи з 
моноспрямованістю можна зазначити, що 
домінуючим аспектом професійної сфери 
для цієї групи, а саме для 43% опитаних 
(рис. 3), є значущість інтелігентності по-
ведінки. Вони характеризуються високим 
загальним рівнем культури, інтелекту та 
моральністю. Педагог-«інтелігент» відріз-
няється своєю принциповістю та духов-
ністю. Це дало нам змогу зробити припу-
щення, що для більшості опитаних у цій 
групі спонукальним фактором до активної 
професійної діяльності є потреба саме у 
високоінтелектуальній просвітницькій ро-
боті, дотриманні норм моральності та по-
чутті свободи.
Високий ступінь значущості потреби у 

схваленні визначено у 30% респондентів 
групи з моноспрямованістю (рис. 3). На 
нашу думку, це може свідчити про те, що 
спонукальною силою в цьому разі висту-
пає прагнення отримати схвалення оточу-
ючих (колег, професіоналів, керівництва), 
що істотно впливає на активність про-
фесійної поведінки особи. 
Схильність до організаторської діяль-

ності та потреба у спілкуванні значущи-
ми є для 15% і 12% опитаних відповідно 
(рис. 3). Вимогливість, організованість та 
енергійність дає змогу педагогам-«органі-

81%
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від 3 до 7

45%

55%

поліспрямованість

моноспрямованість
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заторам» прагнути лідерства та ділового 
співробітництва в колективі. Особистість 
педагога з потребою у спілкуванні ха-
рактеризується екстравертованістю, това-
риськістю та низьким рівнем конфлікт-
ності. Ми вважаємо, що саме прагнення 
пошуку спільного та сумісного спонукає 
педагога-«комунікатора» до активної про-
фесійної діяльності. Слід зауважити, що 
для педагогів із моноспрямованістю ну-
льову значущість має аспект спрямованос-
ті на предмет.
Розглянемо групу з поліспрямованістю. 

Отже, згідно з результатами у 59% опита-
них виявлено розвиненість двох аспектів 
професійної спрямованості (рис. 4). Най-
поширеніше поєднання (45%) має комбі-
нація мотивації схвалення та інтелігент-
ності поведінки.
У 39% респондентів групи поліспря-

мованості виявлено яскраво виражену 
комбінацію з трьох аспектів (рис. 4). Най-
поширенішим (42,1%) є поєднання таких 
аспектів, як спрямованість на предмет, 
значущість мотивації схвалення та інтелі-
гентності поведінки. Таким чином, серед 
трьох розвинених аспектів професійної 

спрямованості особистості, комбінація з 
двох аспектів (значущість мотивації схва-
лення та інтелігентності поведінки) зали-
шається незмінною, а третім є саме аспект 
спрямованості на предмет. Слід зазначити, 
що характерними рисами педагогів, спря-
мованих на предмет, вважається спосте-
режливість, компетентність і прагнення 
до творчості.
Âèñíîâêè
Отже, мотивація схвалення та значу-

щість інтелігентності поведінки є найпоши-
ренішими аспектами спрямованості про-
фесійної діяльності серед педагогів. Са ме в 
межах цих аспектів визначається їх моно- та 
поліспрямованість. На нашу думку, харак-
терні риси особистості з яскраво вираже-
ною вищезазначеною професійною спря-
мованістю необхідно враховувати під час 
дослідження та розкриття суті професій-
ної мотивації педагогів. Окрім того, варто 
ґрунтовно вивчити взаємозв’язок певних 
рис особистості з зовнішньою та внутріш-
ньою мотивацією, а також чи можуть вони 
виступати мотивом або спонукальною си-
лою особистості до активних професійних 
дій задля задоволення своїх потреб шляхом 
реалізації власних можливостей.

 

Рис. 3. Яскраво виражені аспекти 
професійної сфери у групи 
з моноспрямованістю
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Рис. 4. Яскраво виражені аспекти 
професійної сфери у групи 
з поліспрямованістю
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Стрес – це стан психічної напруги, що 

виникає у людини в процесі діяльності в 
найбільш складних, скрутних умовах, як у 
повсякденному житті, так і за особливих 
обставин. Стресори – значні по силі та 
тривалості зовнішні і внутрішні дії, що ве-
дуть до виникнення стресових станів [4]. 
Стрес є типовою реакцією людини на кон-
фліктну ситуацію, але часто може висту-
пати причиною конфлікту. Людина, що 
знаходиться в стані стресу, частіше здатна 
піти на конфлікт у порівнянні з тією, яка 
знаходиться у комфортному психофізіо-
логічному стані. Попередження надмірно-
го стресу (дистресу) є важливою умовою 
профілактики соціальних і внутрішньо-
особистісних конфліктів.
Значну частину стресів ми отримуємо в 

результаті конфліктів, спричинених різни-
ми виробничими ситуаціями. Упоратися з 
цим можна якщо: 

1) розуміти природу стресу і стадії його 
розвитку; 

2) мати уявлення про межі можливого 
впливу на перебіг стресової ситуації; 

3) бути готовим до активних зусиль для 
досягнення стресостійкості.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У науковий обіг термін стрес було вве-

дено в 1936 р. видатним канадським фізіо-
логом Гансом Сельє, який розробив за-
гальну концепцію стресу як пристосовної 
реакції організму на дію екстремальних 
чинників. З її допомогою знаходять пояс-
нення багато явищ нашого повсякденного 
життя: реакції на труднощі, конфліктні си-
туації, несподівані події тощо. У динаміці 
стресового реагування Сельє бачить три 
фази:

1) реакцію тривоги, що проявляється в 
терміновій мобілізації захисних сил і ре-
сурсів організму;

2) фазу опору, що дає змогу організму 
успішно справлятися з діями, які спричи-
нили стрес;

3) фазу виснаження, якщо занадто три-
вала і занадто інтенсивна боротьба приз-
водить до зниження адаптаційних можли-
востей організму і його здатності чинити 
опір різноманітним захворюванням [9].
Теорія стресу на роботі («Cybernetic 

Theory of Stress, Coping, and Well-Being», 
1998), розроблена Джефрі Едвардсом, роз-
глядає стрес як невідповідність між ста-
ном, що відчувається, і бажаним станом 
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У статті розглядаються причини виникнення стресу в ко-
лективах організацій, його фізіологічні, емоційні та поведінкові 
симптоми. Характеризуються деструктивні та конструктивні 
ознаки стресових ситуацій. Аналізуються типи стресу та чин-
ники, що сприяють його запобіганню.

В статье рассматриваются причины возникновения стресса 
в коллективах организаций, его физиологические, эмоциональные 
и поведенческие симптомы. Характеризуются деструктивные и 
конструктивные признаки стрессовых ситуаций. Анализируют-
ся типы стресса и факторы, влияющие на его предотвращение.

This article reviews possible reasons of stress appearance in or-
ganizations, its physiological, emotional and behavioral symptoms. It 
characterizes destructive and constructive features of stressful situ-
ations. The article analyses common types of stress and the factors 
influencing its prevention.

Ключові слова: стрес, стресори, стресостійкість, фрустра-
ція, візуалізація, медитація, релаксація, емоційний інтелект 
(emotional intelligence), емпатія.

Взаємозв’язок стресу з конфліктами 
в колективі організації
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працівників. Щоб упоратися зi стресом, по-
трібно зменшити цю невідповідність [7].
Багато науковців, зокрема, А.Я. Анцу-

пов, А.І. Шипілов, Д.А. Аширов, Д.А. Шев -
чук, В.Д. Дорофєєв, Дж. Ньюстром, Е. Дюб-
рін, К. Альбрехт, стверджують, що стрес є 
одним із головних негативних наслідків 
конфлікту. Так, Д.А. Аширов констатує, 
що всі фактори стресу можна поділити на 
стресори поза організацією, зв’язані з ор-
ганізацією, групові та індивідуальні фак-
тори стресу [2, c. 230-235].
Аналіз даних опитувань, проведених 

інститутами, компаніями та інтернет-пор-
талами України, Сполучених Штатів і 
Великої Британії [11; 13; 14] дає авторові 
можливість зробити висновки, що 81% ук-
раїнців живе в стресі (із них 42% оціню-
ють рівень стресу на роботі як середній, 
30% – як високий і 9% – як дуже високий). 
У Великій Британії представники таких 
професій, як медична сестра та вчитель, 
доглядальниця та менеджер зазнають 
стресу на роботі найбільше. Стрес впли-
ває на жінок і чоловіків у рівній мірі, а 
працівники від 45 років до пенсійного віку 
страждають від нього більше, ніж молодь. 
Понад 13 мільйонів робочих днів втрача-
ються щороку з причин стресу. Тому існу-
ють економічні та фінансові причини для 
управління та зниження стресу на роботі. 
Актуальність цієї проблеми полягає і в 
тому, що 36% опитаних українців не бо-
рються зі стресом, а здебільшого зривають 
злість на інших людях. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Проблема безпосереднього зв’язку стре-

су з конфліктами (особливо в навчальних 
закладах) висвітлювалася мало, тому по-
требує подальшого наукового вивчення, 
що визначає актуальність цієї статті. За-
слуговує на нашу увагу розроблення та 
запровадження нових, більш ефективних 
заходів превентивного характеру, котрі 
допоможуть зменшити стрес на роботі.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є розгляд можливих при-

чин виникнення стресу в колективах орга-

нізацій, деструктивних і конструктивних 
ознак стресових ситуацій, а також аналіз 
чинників, що сприяють їх запобіганню. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Наявність стресу практично неминуча 

для багатьох професій. Значна частина 
чинників, що його провокують, пов`язана 
з виконанням професійних обов`язків. 
Проте індивідуальні особливості людей 
зумовлюють різні реакції на стресові си-
туації. Завдання, цікаве для однієї люди-
ни, призводить до високого рівня тривож-
ності у іншої. Крім того агресивні, дратів-
ливі, вороже налаштовані люди знайдуть 
шляхи перетворити будь-яку роботу в не-
гативний досвід.
Можна виокремити такі причини стресів 

у процесі праці:
а) індивідуальні відмінності працівни-

ків;
б) робочі перевантаження або занадто 

мале робоче навантаження;
в) низька якість менеджменту (автокра-

тичне керівництво);
г) атмосфера незахищеності на робочо-

му місці;
д) нечіткі посадові інструкції;
е) тиск чинників часу;
є) невідповідність повноважень і обо-

в`язків;
ж) відмінність між системою цінностей 

компанії та працівника;
з) будь-які зміни в організації (перед-

усім радикальні, нестандартні), оскільки 
вони потребують уміння адаптуватися до 
нових умов;
и) нецікава робота;
і) несприятливий морально-психологіч-

ний клімат у колективі;
ї) фрустрація (блокування мотивації, 

що не дає змоги індивідові досягти бажа-
ної мети) [2; 5; 6; 8].
Людина, яка відчуває стрес, проявляє 

певні симптоми, що свідчить про намаган-
ня впоратися з ним. Ці симптоми включа-
ють фізіологічні, емоційні та поведінкові 
реакції [6]. Фізіологічні симптоми: підви-
щений кров`яний тиск, надмірне потовиді-
лення, прискорене дихання. Якщо фізіо-
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логічні симптоми зберігаються протягом 
тривалого періоду, результатом може 
бути серцевий напад, гіпертонія, мігрені, 
виразка, коліт. Емоційні симптоми вклю-
чають занепокоєння, напруження, нудьгу, 
тривалу втому, почуття безнадійності, де-
пресію. Поведінкові симптоми включають 
такі нервові реакції як, наприклад, сіпання 
лицьового нерва чи повік. Також спад кон-
центрації, забудькуватість, що призводить 
до зниження продуктивності праці.
Протистояння стресу ослабляє людей 

як фізично, так і психологічно. Такий стан 
називається виснаженням сил – коли емо-
ційно спустошені працівники віддаляють-
ся від роботи, відчувають безпорадність, 
вони схильні до постійних скарг, дратів-
ливі, пов`язують свої помилки з діями 
інших людей. Це може спонукати їх за-
мислитися про можливість залишити ро-
боту. Окрім збільшення плинності кадрів, 
виснаження сил призводить до запізнень, 
прогулів і зниження продуктивності пра-
ці. Інший неприємний результат стресу – 
моральні травми. Моральна травма на ро-
бочому місці – це руйнування самооцінки 
працівників, підрив віри у свої здібності 
як результат упередженого ставлення на 
роботі, несправедливого звільнення, диск-
римінації або почуття нездатності досягти 
очікуваних показників.
Незважаючи на перераховані вище не-

гативні сторони стресу, багато науковців 
вважають, що стрес, як і конфлікт, може 
бути деструктивним і конструктивним. 
Так, Е. Дюбрін [6] стверджує, що людям 
потрібен певний об`єм стресу, щоб підтри-
мувати їх ментальну та фізичну пильність. 
Тільки людське сприйняття визначає – це 
позитивний чи негативний стресор. На 
думку Дж. Ньюстрома [8], відсутність 
стресів означає, що працівникам ставлять-
ся дуже прості завдання і показники їх ви-
конання знаходяться на низькому рівні. У 
міру збільшення рівня стресу зростають і 
показники продуктивності, оскільки стрес 
допомагає людині залучати додаткові ре-
сурси, необхідні для задоволення вимог 
праці. Конструктивний стрес – здоровий 
стимул, що спонукає працівників реагува-

ти на виклик, який міститься в завданні. 
Стрес – обов`язковий компонент життя 
– зазначав Г. Сельє. Стрес може підвищи-
ти стійкість організму до негативних чин-
ників. Для розведення полярних функцій 
стресу учений запропонував розрізняти 
власне стрес, як необхідний організму 
механізм подолання несприятливих зов-
нішніх дій, і дистрес, як стан, безумовно, 
шкідливий для здоров`я [9]. Слово «дист-
рес» можна перекласти як «виснаження», 
«нещастя». Таким чином стрес – це напру-
ження, що мобілізує, активізує організм 
для боротьби з джерелом негативних емо-
цій; дистрес – це надмірне напруження, 
що знижує можливості організму адекват-
но реагувати на вимоги зовнішнього сере-
довища. Якщо рівень стресу стає занадто 
високим, він перетворюється на деструк-
тивну силу. Показники роботи знижують-
ся, оскільки зайвий стрес перешкоджає 
виконанню завдань. Працівник втрачає 
здатність приймати рішення та поводить-
ся неадекватно.
У результаті проведення дослідження 

із застосуванням тесту оцінки реактив-
ної (тривожність як стан на цей момент) 
та особистісної (стійкої характеристи-
ки людини) тривожності Ч. Спілбергера 
нами виявлено, що 60% опитаних членів 
педагогічних колективів мають низький, 
20% – помірний і 20% – високий рівень 
реактивної тривожності. Тривожність як 
емоційний стан визначається присутнім 
на цей момент у людини занепокоєнням, 
напруженням, нервозністю.
Як властивість особистості тривожність 

є індикатором виявлення людиною страху, 
побоювання в об’єктивно безпечних ситу-
аціях, що сприймаються нею як загроз-
ливі. За результатами тесту 56% опитаних 
педагогів зазвичай мають високий рівень, 
38% – помірний і лише 6% – низький рі-
вень особистісної тривожності. Науков-
цями доведено зв`язок між підвищеною 
тривожністю та конфліктністю особис-
тості. Дуже висока особистісна тривож-
ність корелює з наявністю невротичного 
конфлікту, емоційними та невротичними 
зривами. У такому разі потрібно знизити 
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значущість ситуацій і перенести акцент 
на осмислення діяльності та формуван-
ня почуття впевненості в успіхові. Але 
певний рівень тривожності – природна й 
обов`язкова особливість активної особи. 
Низька тривожність, навпаки, потребує за-
вищення почуття відповідальності й уваги 
до мотивів діяльності.
Водночас із тестом Ч. Спілбергера пе-

дагоги були опитані за тестом Stress and 
coping self-test (Harvard Medical Center, 
2008), щоб оцінити їх здатність справля-
тися зі стресом. Необхідно зазначити, що 
викладачі, які за результатами тесту Ч. 
Спілбергера мали низький рівень тривож-
ності, уміють добре управляти стресом і 
знаходяться в «позитивній зоні» (36% рес-
пондентів). Навпаки, особи, які показали 
високий рівень тривожності, не вміють 
управляти стресом та знаходяться в зоні 
стресу чи дистресу (36%). Граничну між 
стресовою та позитивною зону зайняли 
28% респондентів.
Особи, які згідно з дослідженням не 

вміють керувати стресом, мають такі ха-
рактеристики фізичного та морального 
стану: за останній місяць їхній настрій то 
покращується, то стає гіршим; їх турбує 
нервовість, напруження, тривога, печаль, 
відчуття занепокоєння, безнадійності; час 
від часу вони втрачають пам`ять і конт-
роль над своїми думками та діями; досить 
часто відчувають утому та виснаження; 
деякі оцінюють свій стан депресивності як 
середній; більшість респондентів стурбо-
вані станом свого здоров’я.
Якщо знати, які існують типи стресу та 

вміти їх розпізнавати, ними буде легше 
управляти. Це, у свою чергу, допомагає 
працювати продуктивно, будувати кращі 
відносини, жити здоровим життям. Доктор 
Карл Альбрехт [3] (консультант у галузі 
менеджменту з Каліфорнії, автор книги 
«Стрес і менеджер») виокремлює чотири 
загальних типи стресу:

1. Стрес часу.
2. Стрес очікування.
3. Ситуативний стрес.
4. Стрес зустрічі.
Автор детально розглядає кожен тип 

і радить, як долати їх. Наприклад, якщо 
стрес пов`язаний із дефіцитом часу, лю-
дина боїться, що не зможе досягти чогось 
важливого, укластися в крайні терміни; 
вона почуваєтесь нещасною та безнадій-
ною. Щоб управляти таким стресом, необ-
хідно засвоїти навички управління часом:

- складайте перелік речей, програму 
дій, які необхідно виконати;

- визначайте пріоритети;
- створіть більше часу у вашому дні 

(приходьте на роботу раніше, чи закін-
чуйте пізніше; концентруйтеся, працюйте 
ефективніше, що допоможе зробити біль-
ше в рамках того часу, який ви маєте);

- навчіться казати «ні» тим завданням, 
які ви не в змозі виконати.
Стрес очікування пов`язаний зі спе-

цифічними подіями (наприклад, майбутня 
презентація) чи загальним відчуттям ос-
траху, занепокоєнням про майбутнє. Уп-
равляти таким стресом допоможуть такі 
техніки:

- візуалізація (уявляйте, що подія має 
успіх);

- медитація допоможе розвинути здіб-
ність концентруватися на подіях, що від-
буваються в цей момент, а не в удаваному 
майбутньому;

- релаксація (глибоке спокійне дихан-
ня, заспокійливий музичний фон);

- навчіться розробляти план на випа-
док непередбачених обставин, це змен-
шить острах провалу та надасть упевне-
ності, що саме ви контролюєте ситуацію.
Ситуативний стрес виникає несподіва-

но, непередбачено. Конфлікт є головним 
джерелом ситуативного стресу. Щоб упо-
ратися з ним, потрібно навчитися:

- ефективним навичкам вирішення 
конфлікту;

- розуміти фізичні та емоційні симпто-
ми цього стресу;

- управляти своїми емоціями.
Стрес зустрічі обертається навколо 

людей. Він відчувається, коли особа хви-
люється про взаємодію з певною люди-
ною або групою людей, які можуть не 
подобатися. Це може також відбуватися, 
якщо робота включає багато особистого 



254

Правничий вісник Університету «КРОК»

спілкування з клієнтами або замовниками, 
які знаходяться у важкому становищі. Цей 
вид стресу також походить від «контакт-
ного перевантаження», коли відчувається 
виснаження від взаємодії з великою кіль-
кістю людей. Упоратися з ним допоможе:

- розвиток навичок роботи з людьми;
- емоційний інтелект (emotional intelli-

gence) – здатність визнавати емоції, ба-
жання та потреби свої та інших;

- емпатія (це дає змогу побачити ситуа-
цію з ракурсу іншої людини) [12].
Більш загальні поради від психологів 

для розвитку стресостійкості (здатності 
особистості протистояти стресовим фак-
торам) такі:

• робіть регулярні фізичні вправи;
• гуляйте на свіжому повітрі;
• спіть 7-8 годин на день;
• харчуйтеся регулярно;
• обмежте вживання кофеїну та алкого-

лю;
• навчіться прощати та забувати. Почут-

тя образи дуже шкодить;
• якщо не можете змінити ситуацію, 

змініть ставлення до неї;
• просіть про допомогу своїх керівників 

на роботі, щоб упоратися з робочими стре-
сорами;

 • якщо не влаштовують заробітна пла-
та, вірогідність просування по службі, 
по старайтеся проаналізувати, наскільки 

реальні можливості вашої організації з по-
ліпшення цих умов;

• намагайтеся не змішувати особисті та 
службові відносини;

• зрозумійте, що всі роблять помилки;
• стрес може призвести до тяжких про-

блем зі здоров’ям. Відвідайте лікаря, якщо 
в тому є потреба;

• думайте позитивно, будьте оптиміс-
тичні.
Людина, яка контролює своє життя та 

сприймає стресові події як можливість 
навчатися та рости, більш стійка до стресу 
та живе більш насичено.
Âèñíîâêè
Підсумовуючи вищевикладене, мож-

на стверджувати, що присутність стресу 
практично неминуча для багатьох про-
фесій. Протистояння йому послабляє лю-
дей як фізично, так і психологічно. Стрес є 
типовою реакцією людини на конфліктну 
ситуацію, але часто може бути його при-
чиною. Попередження надмірного стре-
су (дистресу) є важливою умовою про-
філактики конфліктів. Зробити це можна, 
якщо: 

1) розуміти природу стресу і стадії його 
розвитку; 

2) мати уявлення про межі впливу на 
протікання стресової ситуації; 

3) бути готовим до активних зусиль для 
досягнення стресостійкості.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Наукові напрями психології, що здійс-

нюють спробу вийти за рамки традиційної 
освіти, виходять із положення про те, що 
реально існує дві освіти. Перша, зафіксо-
вана в освітніх програмах, включає в себе 
знання, уміння та навички, які необхідно 
засвоїти. Друга по суті своїй відноситься 
до тих результатів освіти, які сприяють 
формуванню професійної компетентності, 
особистісного досвіду, що не є простим 
набором знань, умінь і навичок. Тобто те, 
що раніше сприймалось як побічний про-
дукт освітнього процесу, на сьогодні стає 
пріоритетним.
Компетентнісний підхід є одним із най-

більш актуальних напрямів психолого-пе-

дагогічної теорії та практики, досліджень 
українських і зарубіжних науковців. Не 
випадково значна частина досліджень уче-
них пов’язана з уточненням понять «ком-
петенція» і «компетентність». Компетен-
тнісний підхід зумовлює переорієнтацію 
з процесу на результат у діяльнісному 
вимірі. Результат розглядається з позицій 
затребуваності в суспільстві, забезпечен-
ня спроможності особистості самостійно 
діяти, вирішувати життєві та професійні 
ситуації. При цьому, як результат, роз-
глядається не сума засвоєної інформації, 
як цього вимагає когнітивно-знаннєвий 
підхід, а здатність керівника діяти в різ-
них проблемних ситуаціях професійної 
діяльності та спілкування. Згідно з ком-
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У статті йдеться про особливості формування професіо-
налізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Про-
аналізовано нові дослідження зарубіжних і вітчизняних психоло-
гів щодо компетентнісного підходу в освіті, зроблено спробу за-
стосувати цей підхід до формування професіоналізму керівників. 
Розроблено структуру професіоналізму керівників, що включає 
когнітивну, мотиваційну, соціально-психологічну та операційно-
технологічну компетентності.

В статье речь идет об особенностях формирования профес-
сионализма руководителей общеобразовательных учебных заве-
дений. Проанализированы новые исследования зарубежных и 
отечественных психологов относительно компетентностного 
подхода в образовании. Сделана попытка использовать этот 
подход в формировании профессионализма руководителей. Раз-
работана структура профессионализма руководителей, кото-
рая состоит из когнитивной, мотивационной, социально-психо-
логической и операционно-технологической компетентностей.

The article under review considers the peculiarities of a general 
education establishment supervisor professionalism formation. Thus 
it analyzes foreign and domestic psychologists new studies as regards 
competent approach in education and makes an attempt to apply the 
mentioned approach to the supervisor professionalism formation. The 
article develops supervisor professionalism structure which includes 
cognitive, motivational, social and psychological, operational and 
technological competences.

Ключові слова: професіоналізм, структура професіоналізму 
керівника загальноосвітнього навчального закладу, компетент-
нісний підхід, компетентність, компетенції.

Компетентнісний підхід до формування 
професіоналізму керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів
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петентнісним підходом саме компетенції 
розглядаються як бажаний результат про-
фесійної освіти. Компетентнісний підхід 
висуває на перше місце не інформованість 
керівника загальноосвітніх навчальних 
закладів (ЗНЗ), а його вміння вирішувати 
проблеми, що виникають в управлінській 
діяльності. Пріоритет самостійності та 
суб’єктності керівника сучасної школи ор-
ганічно вписується в компетентнісну ос-
вітню модель, у рамках якої керівник по-
винен усвідомлювати міру розвитку своїх 
здібностей, виробляти світогляд, розуміти 
своє призначення в житті. Отже, упровад-
ження компетентнісного підходу в освіті 
викликане тим, що особистість повинна 
не тільки мати певні знання, навички, а 
й використовувати їх як інструмент для 
розв’язання життєвих проблем, виконання 
соціальних ролей. 
Усвідомлення переваг компетентніс-

ного підходу до сфери професіоналізму 
керівника ЗНЗ, пошук нових форматів 
професійних стандартів і відповідних оці-
нювальних процедур відбувається доволі 
повільно. Потужні можливості цього під-
ходу залишаються не задіяними за умов 
відсутності цілісної системи розвитку 
професіоналізму керівника ЗНЗ. Цілісне 
осмислення професіоналізму не можливе 
без його розгляду в процесі становлення. 
У цьому сенсі поняття набуває більш ши-
рокого значення як міра відповідності ви-
могам професійної діяльності, професійна 
спроможність і є динамічним показником, 
що оцінюється на всіх етапах професійно-
го розвитку. 
У вітчизняних наукових дослідженнях 

найменш висвітленими є питання струк-
тури професіоналізму та проблем засто-
сування компетентнісного підходу до сис-
теми професійної освіти, що є необхідною 
умовою визначення реальних можливос-
тей переходу до нової її моделі. 
Нові вимоги до професіоналізму керів-

ників ЗНЗ, наявність суперечностей, що 
ускладнюють їх реалізацію, засвідчують 
необхідність обґрунтування науково-пси-
хологічних засад розвитку професіоналіз-
му керівників ЗНЗ на основі компетентніс-

ного підходу та особистісно-діяльнісної 
парадигми. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
У процесі дослідження особливостей 

використання компетентнісного підходу 
в освіті нами здійснено аналіз наукових 
праць, який дав змогу з’ясувати такі ос-
новні питання:

– модернізація освіти на основі компе-
тентнісного підходу (О. Бермус, Н. Бібік, 
В. Болотов, О. Волкова, Н. Галєєва, Т. Ге-
риш, Е. Зеєр, О. Олейникова, Л. Паращен-
ко, П. Самойленко, В. Сєріков, Л. Тархан, 
А. Хуторський, Є. Царькова, Л. Штика);

– методи реалізації компетентнісного 
підходу в досвіді зарубіжних країн (І. Зим-
ня, О. Овчарук, О. Пометун);

– сутність компетентностей (Е. Зеєр, О. 
Крисан, Ю. Татур, А. Хуторський, О. Оно-
прієнко, В. Ягупов, В. Свистун); 

– моніторинг рівнів досягнення ком-
петентностей (В. Байденко, І. Іванова 
Х. Кеурулайнен, О. Локшина, М. Савчин, 
О. Пащенко); 

– типи, рівні, інтегрована модель ком-
петенцій, оцінка ефективності управлінсь-
кої діяльності, методи оцінки професійної 
діяльності (Р. Бояцис);

– показники та критерії оцінювання 
професійної компетентності керівника як 
основи його кар’єрного розвитку (О. Слю-
саренко, Л. Гогіна).
З метою диференціації понять «ком-

петентність» і «компетенція» нами про-
аналізовано дослідження Н. Бібік, А. Ху-
торського, які підкреслюють, що перше 
означає загальну здатність (спроможність) 
фахівця проявляти знання та вміння в про-
фесійній діяльності, застосовувати їх до 
вирішення проблеми в конкретній ситуа-
ції, а друге – сукупність знань, умінь, осо-
бистісних якостей, необхідних для ефек-
тивної діяльності [1]. Поняття «компетен-
ція» тлумачиться як потенційна здатність 
людини до діяльності, заснована на знан-
нях, досвіді, цінностях, нахилах, набутих 
завдяки навчанню. 
Так, І. Зимня виділяє 3 основні групи 

компетентностей: 
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1) компетентності, що належать особис-
тості як суб’єкту життєдіяльності (здо ро-
в’язбереження, ціннісно-смислова орієн-
тація у світі, розширення знань); 

2) компетентності, що належать до взає-
модії людини з іншими (вирішення кон-
фліктів, співробітництво, толерантність, 
спілкування); 

3) компетентності, що належать до 
діяльності людини та проявляються в усіх 
її типах і формах (постановка та вирішен-
ня пізнавальних завдань, нестандартні рі-
шення, засоби діяльності) [2]. 
Цікавими, на нашу думку, є погляди 

І.Зимньої на характеристики компетент-
ності. Дослідник розрізняє такі їх аспекти: 
мотиваційний (здатність до прояву компе-
тентності); когнітивний (володіння знан-
ням змісту компетентності); поведінковий 
(досвід прояву компетентності в різно-
манітних стандартних і нестандартних си-
туаціях); ціннісно-сенсовий (відношення 
до змісту компетентності та об’єкта її за-
стосування); емоційний (емоційно-вольо-
ва регуляція процесу та результату прояву 
компетентності). Запропонована структу-
ра компетентності свідчить про складність 
її виміру й оцінки. 
За Т. Дюраном компетенції включають 

теоретичні знання, здібності й особистісні 
характеристики людини (ставлення) [3]. 
Аналіз цих та інших джерел показує, що 
поняття «компетентність» і «компетенція» 
широко використовуються в різних видах 
життєдіяльності людини та характеризу-
ють високу якість її професійної діяль-
ності, тому і в психології використання 
таких термінів є виправданим. 
В останні десятиріччя проблеми про-

фесіоналізму стали предметом детального 
розгляду психологічної науки (Є. Клімов, 
А. Маркова, Л. Мітіна, Ю. Поварьонков, 
Л. Даниленко, Г. Єльникова, Л. Карамуш-
ка, Н. Клокар, В. Кричевський, В. Маслов, 
В. Олійник, К. Ушаков, О. Філь та інші). 
На думку А. Маркової, сформувався са-
мостійний напрям – психологія професіо-
налізму, який «виявляє умови і закономір-
ності просування людини до професіо-
налізму в її праці, зміни психіки людини 

в процесі сходження до професіоналізму» 
[4, с.118]. Психологія професіоналізму в 
такому розумінні описує критерії та рівні 
професіоналізму. 
Вивчення генези поняття «професіо-

налізм» у вітчизняних і зарубіжних дослід-
женнях дало змогу констатувати, що воно 
характеризує високий рівень здійснення 
професійної діяльності. За найбільш за-
гальним визначенням, наведеним у «Тлу-
мачному словнику української мови», 
про фесіоналізм – це оволодіння основами 
і глибинами будь-якої професії [5, с. 62]. 
Як стверджує А. Деркач, процес реаліза-
ції акмеологічних резервів проходить як 
особистісно-професійний розвиток, а його 
результатом є досягнення професіоналіз-
му [6].
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Поглиблений аналіз наукових дослід-

жень із проблеми формування компетен-
цій і компетентностей [1; 2; 6; 7; 8] виявив 
розходження в розумінні базових понять 
компетентнісного підходу, а також різні 
погляди на співвіднесеність понять «ком-
петентність» і «професіоналізм». Історія 
проблеми показує всю складність, бага-
томірність і неоднозначність трактування 
цих понять і заснованого на них компетен-
тнісного підходу до процесу та результату 
формування професіоналізму керівника. 
Дефініція цих понять може бути само-
стійною науковою проблемою. Професіо-
налізм керівників ЗНЗ – широке та комп-
лексне поняття. Окрім ґрунтовних знань і 
практичного досвіду, професіоналізм пе-
редбачає наявність управлінських і аналі-
тичних здібностей, моральних якостей. 
Але єдиного погляду дослідників на ка-
тегорію «професіоналізм» поки що немає. 
Під час дослідження проблем професіо-
налізму ми вважаємо за необхідне розгля-
дати його як інтегральну характеристику 
керівника, що включає ряд комптентнос-
тей і визначає успіх його діяльності.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − розробити й обґрунтува-

ти структуру професіоналізму керівника 
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ЗНЗ, виходячи з компетентнісного підхо-
ду в освіті.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
На основі аналізу різних підходів у роз-

критті сутності понять будемо дотримува-
тися таких визначень: компетентність – це 
володіння певними компетенціями, це 
компетенції в дії. Поняття «компетенція» 
включає знання й розуміння (теоретич-
не знання про професіоналізм керівника, 
здатність знати й розуміти), знання як дія-
ти (практичне й операційне застосування 
знань до конкретних ситуацій), знання як 
бути (цінності як невід’ємна частина спо-
собу сприйняття й життя з іншими в со-
ціальному контексті) [9].
Поняття «професіоналізм» є більш ши-

роким, ніж «професійна компетентність». 
Бути професіоналом – це не тільки знати, 
як робити, а й уміти ці знання реалізовува-
ти, домагаючись необхідного результату. 
Важлива й результативність діяльності, і 
співвіднесеність її з витратами (психоло-
гічними, фізіологічними тощо), тобто при 
оцінці професіоналізму йдеться про ефек-
тивність професійної діяльності.
Значущим для нас є твердження ак-

меологів про те, що компетентність – го-
ловний когнітивний компонент підсис-
теми професіоналізму діяльності, сфера 
професійного ведення, система знань, 
що постійно розширюється і дає змогу 
здійснювати професійну діяльність із ви-
сокою продуктивністю. Компетентність 
є необхідним, важливим компонентом 
професіоналізму. Загалом, вважається, 
що професійна компетентність є одним 
із щаблів професіоналізму, сукупністю 
знань, умінь, навичок, способів діяль-
ності, професійно важливих психологіч-
них якостей, необхідних керівнику для 
здійснення ефективної професійної діяль-
ності. Професійна компетентність – це 
наявний, результативний рівень підготов-
леності фахівця, що виявляється в опану-
ванні професією, досвіді.
Логічним центром розвитку професіо-

налізму керівника є його професійна (уп-
равлінська) діяльність. Управління загаль-
ноосвітнім навчальним закладом включає 

сукупність взаємопов’язаних функцій пла -
нування, організації, мотивації та контро-
лю, що забезпечують формування та до-
сягнення цілей цього закладу.
Проаналізувавши й узагальнивши на-

укову психологічну літературу з пробле-
ми професіоналізму, компетентнісного 
підходу, управлінської діяльності [2; 4; 6; 
7; 9; 10; 11; 12; 13], ми розробили струк-
туру професіоналізму керівника ЗНЗ, що 
містить такі компетентності: когнітивну, 
мотиваційну, соціально-психологічну, опе-
раційно-технологічну. У свою чергу, ці 
компетентності складаються з низки ком-
петенцій.
Когнітивна компетентність – це спро-

можність сприймати, розуміти та оброб-
ляти інформацію. Це рівень пізнавальної 
активності, ступінь оволодіння спеціаль-
ними (професійними) і психологічними 
знаннями про управлінську діяльність. 
Вона включає пошук, вибір, упорядку-
вання, аналіз інформації, судження про 
інформацію та є основою вирішення про-
блем, розроблення рішень і стратегій. Ця 
компетентність включає також гнучкість, 
креативність, готовність до обґрунтовано-
го ризику, концептуалізацію, діагностичне 
використання концепцій, логічне мислен-
ня, професійні здібності тощо. Гнучкість – 
це адаптація поведінки з урахуванням но-
вої інформації, зміни ситуації або пріори-
тетів, середовища або культури. Гнучкість 
стосується також спроможності працюва-
ти дієво та продуктивно в періоди змін, не-
певності, а також здатності функціонувати 
дієво, коли робота передбачає наявність 
широкого спектра ситуацій. Креативність 
– це генерація нових уявних рішень шля-
хом адаптації та розширення відомих ме-
тодів, інтегрована інтуїція, свіжий погляд 
на звичні речі й отримання інформації з 
нетрадиційних джерел. Креативність може 
також включати спроможність знаходити 
нові можливості та рішення проблем за 
межами традиційної практики. Готовність 
до обґрунтованого ризику – використання 
нових можливостей, що є вигідними для 
організації. Ця характеристика компетен-
тності може включати вираження сумніву 
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щодо доцільності збереження статус-кво; 
аналіз аргументів «за» і «проти» запропо-
нованих змін, випробування нових ідей, 
що можуть не справдитися, підтримки 
нових ініціатив до моменту з’ясування 
результатів їх запровадження, підтримки 
інших працівників, які здійснюють ри-
зиковані заходи. Концептуалізація – це 
здатність створити власну концепцію, що 
описує певну подію. Діагностичне вико-
ристання концепцій – це спосіб мислення, 
у ході якого керівник використовує певні 
моделі та концепції для пояснення подій, 
що відбуваються. Логічне мислення – це 
мислення, у ході якого одні події розгля-
даються в причинно-наслідкових зв’язках 
з іншими подіями. 
Таким чином, когнітивна компетент-

ність керівника – це власне його професій-
на компетентність, що складається з цілого 
ряду компетенцій: структурування знань, 
інтеграція знань, професійний розвиток, 
ситуативно-адекватна актуалізація знань, 
дослідження, пошук інформації, управлін-
ня інформацією, адаптація, креативність, 
орієнтація на досягнення результату, від-
даність організації, орієнтація на вчителів, 
учнів, батьків, розроблення інноваційних 
проектів і управління ними.
Мотиваційна компетентність – це сти-

мулювання керівником людей до виконан-
ня діяльності. Для цього потрібно ство-
рити умови, за яких виконавці відчували 
б, що можуть задовольнити свої потреби 
тільки тоді, коли буде забезпечено досяг-
нення цілей групи. Мотивація – це власне 
причина, що спонукає членів трудового 
колективу до спільних погоджених дій, 
аби забезпечити досягнення поставленої 
мети. Це заохочення інших осіб до нав-
чання та розвитку шляхом надання порад 
і стимулювання для задоволення сьогод-
нішніх і майбутніх вимог до компетенцій. 
Це позитивне ставлення (довіра) до лю-
дей. Мотивація є динамічним процесом, 
що стимулює й підтримує на певному рів-
ні поведінкову активність людини. Вона 
включає в себе систему спонукальних 
чинників (потреби, мотиви, цілі, наміри 
тощо), здатних впливати на поведінку лю-

дини, сукупність причин; психологічних 
чинників, що стимулюють, підтримують 
на певному рівні, а також пояснюють по-
ведінку та активність людини; з іншого 
боку, мотивація є процесом спонукання 
себе та інших до активності, досягнення 
цілей. 
Мотиваційна компетентність як скла-

дова професіоналізму включає в себе 
такі компетенції: професійні цінності, 
ідеали та менталітети; розуміння значу-
щості професії; професійний світогляд; 
володіння етичними нормами в професії; 
професійне покликання; професійне ціле-
покладання; професійна інтернальність 
як пошук у собі причин успіху чи неус-
піху; професійні сенси, що визначають 
професійну стійкість; позиція професіо-
нала – визнання себе як професіонала, 
прагнення до професійного зростання, 
мотивація до різних видів підвищен-
ня кваліфікації; готовність до гнучкої 
переорієнтації в рамках управлінської 
діяльності; задоволеність управлінською 
діяльністю як усвідомлення відповідності 
рівня домагань, досягнутих результатів 
вимогам професії.
Соціально-психологічна компетент-

ність – це набута здатність особистості 
гнучко орієнтуватися в мінливих соціаль-
них умовах та ефективно взаємодіяти з 
соціальним середовищем. Включає такі 
компетенції: когнітивні здібності керів-
ника, спрямовані на пізнання партнерів 
спілкування; спроможність здійснюва-
ти вплив, використання свого впливу на 
створення команди, упевненість у собі, 
точна самооцінка своїх здібностей до спіл-
кування, спонтанність (здібність легко і 
вільно проявляти себе в певних умовах), 
використання усних презентацій (ефек-
тивність комунікацій); уміння налагод-
жувати дієві відносини з іншими людьми 
(націленість на відносини, демонстрація 
виваженості, занепокоєння та поваги до 
інших; здатність організувати співпра-
цю; повага до людського чинника, уміння 
попереджати та розв’язувати конфлікти; 
ідентифікація складних відносин і вміння 
їх підтримувати), уміння чітко надавати 
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інформацію (усно та/або письмово) й ак-
тивно слухати інших, переконувати ауди-
торію; уміння працювати в колективних 
проектах та в колективі, уміння налаго-
дити плідні робочі відносини з колегами, 
розуміння та терпимість до потреб і точок 
зору інших осіб; спроможність узяти на 
себе роль лідера колективу, спроможність 
наголосити на сильних сторонах інших 
осіб для досягнення кращих результатів, 
виразити очікування, заохочення до ко-
лективної роботи й оцінку внесків інших 
працівників.
Операційно-технологічна компетен-

тність – це ті засоби, які керівник ви-
користовує (дії, прийоми професійного 
мислення тощо) для втілення наявних 
мотивів. Це виконавча частина управ-
лінської діяльності, яка забезпечує от-
римання необхідного результату. Якщо 
мотиваційна компетентність розкриває 
те, заради чого керівник діє, до чого го-
товий, до чого прагне, на що налаштова-
ний, то операційна компетентність вка-
зує на те, як діє керівник (виконує про-
сті виконавчі дії чи складні мисленнєві й 
творчі акти).
Операційно-технологічна компетент-

ність як складова професіоналізму міс-
тить такі психологічні засоби професійної 
діяльності:

– операції та дії, які керівник здійс-
нює в процесі управлінської діяльності та 
більш укрупнені їх об’єднання – спосо-
би, прийоми, а також уміння та навички. 
Сюди відноситься професійне мислення, 
що полягає у використанні мисленнєвих 
операцій як засобу здійснення професій-
ної діяльності. Професійний тип (склад) 
мислення – домінуюче використання са-
ме в управлінській діяльності прийомів 
розв’язання проблемних завдань, способів 
аналізу професійних ситуацій, прийняття 
професійних рішень;

– «техніки» – сукупність прийомів, 
умінь, навичок, які використовує керівник 
для розв’язання поставлених завдань про-
фесійної діяльності; 

– технологія – чітке планування керів-

ником управлінської діяльності та підпо-
рядкування поставленим цілям її змісту та 
методів, організація роботи, формування 
мотивації, контроль за досягненням пос-
тавлених цілей. Технологія може різнити-
ся за цілями і прийомами діяльності. Так, 
одні керівники удосконалюють систему 
знань підлеглих, інші – стимулюють їх 
творчу діяльність, треті – змінюють харак-
тер їх мислення чи мотивацію. Технологія 
різниться також за характером діяльності 
(уточнення змісту професійної діяльності, 
розкривається роль науки у професійній 
діяльності, модернізація методів і форм 
навчання тощо).
Технологія професійної діяльності 

може бути спрямована на психологічний 
світ іншої людини чи самої себе, її назива-
ють психотехнологією. Технологічний бік 
діяльності одухотворюється моральними 
цінностями, ідеалами, мотивами, без яких 
засоби діяльності, навіть дуже досконалі, 
не можуть слугувати розвиткові професіо-
налізму людини.
Âèñíîâêè
Категорія професіоналізму керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів є 
відносно новою для української психо-
логічної науки. Введення її до наукового 
обігу зумовлюється тенденціями модер-
нізації освіти та запровадження компе-
тентнісного підходу до професіоналізації 
управління. 
У запропонованій структурі професіо-

налізму компетентності будуть у подаль-
шому використовуватися нами в якості за-
гальних орієнтовних критеріїв оцінки його 
змісту. Потребує подальшого наукового 
обґрунтування сутність професіоналізму 
керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів, а також уточнення його струк-
турних компонентів. 
У ході майбутнього дослідження уточ-

нимо зміст компетентностей, що входять 
до структури професіоналізму, діагностує-
мо їх рівень прояву в керівників та розро-
бимо методи для розвитку цих компетент-
ностей.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Успішний виступ адвоката в суді не-

можливий без достатнього знання законів 
психології, педагогіки, права та логіки. 
Останні дають можливість розкрити пси-
хологічну сутність досліджуваних подій, 
виявити внутрішні причини та спонукаль-
ні мотиви вчинків, визначити найбільш 
доціль  ні засоби і методи виховного та по-
переджувального характеру. Нині в науко-
вому полі спостерігається відсутність 
систематизації досліджень, присвячених 
практичним аспектам захисної промови 
як засобу психологічного впливу в умо-
вах судо вих дебатів, що зумовлює необ-
хідність проведення наукових пошуків у 
цьому напрямі.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Нині в науковій літературі існує знач-

на кількість робіт, присвячених захисній 
промові адвоката та її психологічному 
значенню. Зокрема, слід виділити наукові 
здобутки таких учених, як С.Д. Абрамо-
вич, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова, 
Т.Б. Гриценко, Р.С. Кацавець та інші. Не 
применшуючи значимість проведених 
ними досліджень, слід відзначити, що в 

них не висвітлено особливості зміни пси-
хологічного сприйняття мови адвоката в 
сучасних умовах, сучасного стану судово-
го процесу в Україні та інші аспекти, які 
тим чи іншим чином впливають на резуль-
тативність захисної промови.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Результатом дослідження різних точок 

зору, представлених у науковій літературі 
з юридичної психології та інших суміжних 
наук, стало виділення позитивних і нега-
тивних рис захисної промови, а також не-
доліків, притаманних захисній діяльності 
сучасних адвокатів. 
Варто зазначити, що нині спостерігаєть-

ся дефіцит спеціальної літератури, при-
свяченої підготовці та виголошенню за-
хисних промов, психологічному аналізові 
найбільш удалих із них. Це є негативним 
явищем для судової практики, оскільки 
опубліковані на початку та в середині ХХ 
ст. збірники захисних промов адвокатів не 
враховують сучасні реалії, хоча актуаль-
ності, красномовності та переконливості 
вони, природно, не втратили. 

Л.В. Шульга
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У статті критично проаналізовано деякі підходи до сут-
ності захисної промови адвоката, запропоновано власне визна-
чення, розглянуто основні методи психологічного впливу адвока-
та на учасників судових дебатів під час проголошення захисної 
промови.

В статье критически проанализированы некоторые подходы 
к сущности защитной речи адвоката, предложено собственное 
определение, рассмотрены основные методы психологического 
воздействия адвоката на участников судебных прений во время 
произнесения защитной речи.

Within this article were critically analyzed some approaches to 
the nature of protective speech advocate, proposed his own definition, 
and the basic methods of psychological influence a lawyer during the 
declaration of protective speech to participants in judicial debate.

Ключові слова: захисна промова, судові дебати, методи 
психологічного впливу, учасники судових дебатів.

Теоретичні та практичні аспекти 
захисної промови як засобу психологічного 

впливу в умовах судових дебатів
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Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення теоретич-

них та аналіз практичних аспектів захис-
ної промови як засобу психологічного 
впливу в умовах судових дебатів.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Серед науковців відсутня єдність щодо 

тлумачення природи та складових захисної 
промови адвоката. Спробуємо проаналізу-
вати існуючі підходи до визначення цього 
поняття та подати власне бачення. 
Отже, на думку авторського колективу 

у складі С.Д. Абрамовича, В.В. Молдова-
на, М.Ю. Чикарькової, захисна промова 
– це промова в судових дебатах, у якій з 
точки зору захисту підсудного надається 
аналіз доказів, викладаються міркування 
по суті обвинувачення, кваліфікації зло-
чину, пропозиції про міру покарання, інші 
питання, що мають значення для правиль-
ного вирішення справи [6, с. 336].  
На нашу думку, таке визначення є дещо 

обмеженим, оскільки в ньому не йдеться 
про те, у яких саме судових дебатах за-
стосовується цей юридичний інститут, а 
також відсутня вказівка на психологічні 
аспекти впливу захисної промови на учас-
ників дебатів.
Іншого підходу до тлумачення вказано-

го поняття притримується Т.Б. Гриценко. 
Так, на думку науковця, захисна промова 
– це промова, звернена до суду та інших 
учасників судочинства і присутніх у ході 
розгляду кримінальної, цивільної, ад мі-
 ністративної справи, у якій містяться вис-
новки щодо тієї чи іншої справи [2, с. 84].
На нашу думку, таке визначення є надто 

загальним, оскільки стосується будь-якої 
судової промови; у ньому не розкриваєть-
ся основний зміст захисної промови адво-
ката, не визначаються її складові, а також 
не містяться вказівки на основну мету, яку 
переслідує ця промова. 
Слушною є позиція Л.І. Казміренко 

щодо визначення природи захисної про-
мови адвоката. Так, на думку автора, за-
хисна промова становить собою виконан-
ня адвокатом покладеної законом функції 
захисту шляхом висловлення своєї думки 
щодо значення доказів у справі, наявності 

пом’якшуючих чи обтяжуючих для підза-
хисного обставин, а також своїх міркувань 
із приводу застосування кримінального 
закону та міри покарання [9, с. 280]. На 
думку автора, на якість захисної промови 
впливає не тільки наявність у адвоката фа-
хових знань і умінь, а також його загальна 
психологічна культура та психологічна 
підготовленість [9, с. 282].
На нашу думку, таке визначення є до-

сить коректним стосовно психолого-пра-
вового змісту поняття захисної промови, 
але коло її застосування тут помилково 
обмежується лише кримінальним судо-
чинством. 
Тому, виходячи з вищевикладених під-

ходів щодо визначення досліджуваної ка-
тегорії, пропонуємо таке визначення по-
няття захисної промови адвоката. Захисна 
промова адвоката – це промова захисника 
в ході розгляду кримінальної, цивільної, 
адміністративної справи, у якій цілеспря-
мовано використовується сукупність ме-
тодів психологічного впливу, спрямова-
них на висловлення власної позиції щодо 
значення доказів у справі, про наявність 
пом’якшуючих чи обтяжуючих для підза-
хисного обставин, а також своїх міркувань 
із приводу застосування закону та міри 
покарання.
Отже, визначивши юридичну природу 

досліджуваної категорії, зупинимося на 
особливостях і технології психологічно-
го впливу під час проголошення захисної 
промови в умовах судових дебатів.
Головне завдання захисника під час 

проголошення захисної промови – переко-
нати суд і всіх присутніх у залі судового 
засідання в правильності фактів, які ним 
тлумачаться, та обґрунтованості запропо-
нованого рішення [3, с. 5]. Але для того, 
щоб переконати своїх слухачів, вплину-
ти на них логікою аргументів і суджень, 
потрібно привернути їхню увагу, змусити 
слухати і сприймати сказане. З цією метою 
в адвокатській практиці широко викорис-
товуються психологічні методи впливу на 
учасників судових дебатів. 
Слід відзначити, що нині в науковій лі-

тературі, зокрема, у юридичній психології, 
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не існує єдиної точки зору щодо класифі-
кації методів психологічного впливу.  
На нашу думку, найбільш вдалим є під-

хід М.М. Руденка, відповідно до якого 
методи психологічного впливу класифіку-
ють за кількома критеріями: 

1) відповідно до букви закону: право-
мірний, неправомірний (психічне насиль-
ство, погрози щодо застосування фізично-
го насильства, шантаж, введення в оману 
тощо); 

2) за способами здійснення: вербаль-
ний, невербальний; 

3) за стилем бесіди: спонукання, спів-
робітництво, конфронтація; 

4) за ступенем конфліктності: конфлікт-
ний, безконфліктний; 

5) за завданнями, що вирішуються: по-
передження, розкриття злочинів; 

6) за психічним явищем, на яке спрямо-
ваний вплив: вплив на мотиваційну, пізна-
вально-інтелектуальну, емоційно-вольову 
сфери особистості; 

7) за методами та засобами впливу на 
особу: переконання, навіювання, рефлек-
сія, пред’явлення доказів та ознайомлення 
з фрагментами звукозапису іншої допита-
ної особи, постановка та зміна мислитель-
них завдань, роз’яснення, використання 
психологічних особливостей особистості 
допитуваного, використання ефекту рап-
товості, «вільна розповідь», використання 
внутрішніх суперечностей у показаннях з 
метою викриття повідомлення неправди-
вої інформації, поєднання форсованого 
(прискореного) та уповільненого темпів 
допиту, прийоми надання допомоги осо-
бам, які повідомляють інформацію, для 
відновлення у їх пам’яті забутих подроби-
ць і конкретних обставин події та правиль-
ного відтворення сприйнятого; 

8) за інформаційно-пізнавальним значен-
ням: спрямування поведінки та діяльності, 
регулювання, корегування [7, с. 142-143]. 
В адвокатській практиці під час прого-

лошення захисної промови використову-
ються такі методи психологічного впливу 
на учасників судових дебатів [8, с. 56]: 
переконання, навіювання, метод прикла-
ду, рефлексія, маніпуляція, атака та про-

грамування. Розглянемо більш детально 
визначені методи впливу.
Як слушно зауважує Н.Р. Бобечко, ос-

новною формою впливу в ході судочинс-
тва є метод переконання. Переконати лю-
дину дати правдиві показання або викона-
ти необхідні дії – це довести їй безглуздість 
і помилковість іншої лінії поведінки. При 
цьому необхідно передбачити всі запере-
чення, бути готовим їх розглянути та спро  -
стувати. Зрозуміло, що переконання є най -
ефективнішим при повній доведеності фак-
  ту вчинення злочину, безсумнівності вини, 
за наявності системи обвинувальних дока-
зів. Тут людина з логічних міркувань під-
тверджує очевидну для всіх істину [5, с. 97]. 
Психологічний вплив у формі пози-

тивного прикладу за своїм характером 
наближається до переконання, однак має 
не прямий, а опосередкований характер 
[7, с. 146]. Так, під час виголошення за-
хисної промови прикладом для народ-
них засідателів і присяжних, які беруть 
участь у справі, може бути поведінка суд-
ді або самого адвоката, які проявляють 
об’єктивність, уважність щодо прав і за-
конних інтересів учасників процесу. 
Метод навіювання може бути реалізо-

ваний у ситуаціях, коли адвокат під час 
проголошення захисної промови акцентує 
увагу учасників судових дебатів на осо-
бистості підсудної особи, зокрема, її якос-
тях і вчинках, які були здійснені до від-
криття справи. У такому разі нагадування 
про соціальну значущість підзахисного 
набуває характеру навіювання, яке цілком 
допустиме. 
Сутність методу рефлексії полягає в 

то му, що особа, яка веде провадження у 
справі, подумки ставить себе на місце пра-
вопорушника або іншої особи і, аналізую-
чи їхні дії, висловлювання, робить ви сно-
вок зі свого сприйняття [4, с. 145]. Тобто, 
рефлексія включає такі процеси, як опосе-
редковане проникнення в чужу свідомість, 
її пізнання та моделювання можливої по -
ведінки особи або групи осіб. Застосуван-
ня методу рефлексії доцільно при усунен-
ні суперечностей або перекручень у пока-
заннях, а його ефективність залежить від 
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наявності даних про особу учасника проце-
су, характер розслідуваного злочину тощо.
Психологічна атака становить метод 

різноманітного, мінливого; швидкого, ак-
тивного; багатослівного, багатозначного; 
невербального (мімічного та пантоміміч-
ного) впливу на психіку учасників судових 
дебатів із метою відключення логічного 
мислення: введення в стан розгубленості, 
з подальшим спонуканням людини до по-
трібної реакції.
Психологічне програмування становить 

метод одноманітного, константного; точ-
ного, наполегливого; однозначного, уні-
кального; повільного, інертного впливу на 
психіку людини з метою створення алго-
ритмів її інтелекту та формування стерео-
типів поведінки (з наступним включенням 
потрібних програм через спеціальні коди 
доступу).
Психологічна маніпуляція – це метод 

двоїстого, композиційного; спритного, рі-
шучого; двозначного; рівноважного, зба лан-
     сованого впливу на психіку людини з ме-
тою постановки її в незручне становище не-
обхідного вибору між двома альтернатива-
ми (між хорошою і поганою, хорошою і ще 
кращою, поганою і ще гіршою, хорошою і 
нейтральною, поганою і нейтральною) по-
ведінки, вигідної маніпулятору [1, с. 12].
У літературі з юридичної психології та-

кож описуються методи психологічного 
впливу на особистість, які називаються 

«психологічними пастками» чи «психо-
логічними хитрощами». До них належать: 
відволікання уваги з метою «присиплян-
ня» пильності, емоційний експеримент, 
який має на меті перевірку емоційного 
впливу якого-небудь доказу, використан-
ня ефекту раптовості, поєднання форсова-
ного та уповільненого темпу тощо. 
Психологічний вплив як переконан-

ня є дієвим лише в обмеженій кількості 
випадків. Загалом використання засобів 
психологічного впливу потребує значної 
професійної майстерності та професійно-
психологічної тренованості, оскільки його 
застосування має на меті зміну уявлень чи 
поведінки партнера по діловому спілку-
ванню (процесуальної особи – в нашому 
разі) у бажаному для адвоката-захисника 
напрямі, нав’язуванні йому своєї позиції.
Âèñíîâêè 
Узагальнюючи вищевикладений мате-

ріал, слід зазначити, що захисна промова в 
практиці діяльності адвоката має важливе 
та актуальне значення. У науковій літе-
ратурі досі точаться жваві дискусії щодо 
сутності цієї категорії та її призначення. 
Особливої актуальності набула психоло-
гічна складова захисної промови, зокре-
ма, її властивості, пов’язані з упливом на 
учасників судових дебатів. Так, у теорії 
та практиці є широкий масив різноманіт-
них методів психологічного впливу, який 
по требує подальшого дослідження й уза-
гальнення.
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