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УДК 340.13:321

Правовий статус політичної опозиції 
в демократичній державі

А.Й. Француз, заслужений юрист України, д.ю.н., 
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, 
Університет економіки та права «КРОК»

baliklu@ua.fm
Методологія дослідження. Серед загальнонаукових і спеціальних методів 

дослідження автор спирався на метод системного аналізу. Необхідність його 
застосування стає очевидною вже з огляду на тему наукової статті, яка передба-
чає наявність чітко визначеного системного підходу. Завдяки цьому дослідже-
но питання правового статусу політичної опозиції в демократичній державі. 

Результати. Проаналізовано, чи будь-яка діяльність, ініціатором якої не є 
владна еліта, є опозиційною та чому існування політичної опозиції є необхід-
ною ознакою демократичних політичних систем. Доведено, що будь-які кон-
кретні законодавчі кроки, які визначали б статус та права політичної опозиції, 
повинні розпочинатися з чіткого усвідомлення того, що саме є політичною 
опозицією.

Новизна. Представлено цілісну концепцію правового статусу політичної 
опозиції в демократичній державі, з урахуванням особливостей державотвор-
чих і правотворчих процесів в Україні. 

Практична значущість. Отримані висновки можуть служити науковою 
базою для формування прогнозів і стратегій подальших розробок проблем де-
мократизації політичної системи України. Наявний у статті матеріал може бути 
застосований у ході проведення більш широких досліджень, які мають на меті 
науковий аналіз специфіки правового забезпечення демократичного розвитку 
перехідних систем.  
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УДК 340.13:321

Правовой статус политической оппозиции 
в демократическом государстве

А.И. Француз, заслуженный юрист Украины, д.ю.н., 
заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, 

Университет экономики и права «КРОК»
baliklu@ua.fm

Методология исследования. Среди общенаучных и специальных методов 
исследования автор опирался на метод системного анализа. Необходимость 
его применения становится очевидной, учитывая тему научной статьи, которая 
предусматривает наличие четко определенного системного подхода. Благодаря 
этому исследован вопрос о правовом статусе политической оппозиции в демо-
кратическом государстве. 

Результаты. Проанализировано, любая ли деятельность, не инициирован-
ная властной элитой, является оппозиционной и почему существование поли-
тической оппозиции стало необходимым признаком демократических полити-
ческих систем. Доказано, что любые конкретные законодательные шаги, кото-
рые определяли бы статус и права политической оппозиции, должны начинать-
ся с четкого осознания того, что именно является политической оппозицией. 

Новизна. Представлена целостная концепция правового статуса политиче-
ской оппозиции в демократическом государстве, с учетом особенностей госу-
дарственных и правотворческих процессов в Украине. 

Практическая значимость. Полученные выводы могут служить научной 
базой для формирования прогнозов и стратегий дальнейших разработок про-
блем демократизации политической системы Украины.  Материал статьи мо-
жет быть использован при проведении более широких исследований, имею-
щих целью научный анализ специфики правового обеспечения демократиче-
ского развития переходных систем.

UDC 340.13:321

Legal status of the political opposition in a democracy 
A. Frantsuz, Honored Lawyer of Ukraine, Doctor of Law, 

Head of the Civil Law Department
“KROK” University

baliklu@ua.fm
Research m ethodology. Among the scientifi c and special methods of research, 

the author relied on the method of system analysis. Taking into chosen topic of the 
scientifi c article necessity of system analysis for system approach is obvious. With 
this legal framework the issue of legal status of the political opposition in a democ-
racy was investigated. 

Research fi ndings. Any activity initiated by not ruling elite is oppositional and 

the existence of political opposition is an essential feature of democratic political 
systems. It is proved that any concrete legislative steps that would determine the 
status and rights of the political opposition must start with a clear understanding of 
what is political opposition.

Novelty. Taking into account the state and law-making process in Ukraine the 
complex concept of legal status of the political opposition in a democracy also was 
presented. 

Practical relevance. The results may provide a scientifi c basis for making prog-
nosis and strategies for further development democratization of the political system 
of Ukraine. Available in the article material can be used in more wider research to 
the scientifi c analysis of the specifi c legal support democratic development of transi-
tion systems.
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УДК 347.78

Теоретико-правові засади забезпечення права 
на безпечне для життя і здоров'я довкілля в Україні

В.В. Корольова, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедри державно-правових дисциплін,
Університет економіки та права «КРОК»

090661@ukr.net
Методологія дослідження. За допомогою системно-структурного методу 

проаналізовано механізм забезпечення права людини і громадянина на без-
печне для життя і здоров’я довкілля в Україні. Формально-юридичний метод 
використовувався для характеристики нормативно-правових положень, при-
свячених екологічним правам та їх забезпеченню.

Результати. Проаналізовано рівень забезпечення права людини і громадя-
нина на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні. Визначено, що, існує 
певна проблема щодо нерозмежованості повноважень на законодавчому рівні 
між місцевими державними адміністраціями і органами місцевого самовряду-
вання, що й спричиняє протиріччя та конфлікти на регіональному рівні. Запро-
поновано частину повноважень обласних державних адміністрацій передати 
органам місцевого самоврядування, адже це цілком відповідає припису Кон-
цепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні.

Новизна. Запропоновано напрями вдосконалення розмежування повнова-
жень між органами державної влади та  місцевого самоврядування в механізмі 
забезпечення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути  використа-
ні для вдосконалення системи нормативно-правових актів, що регулюють ді-
яльність органів державної влади та місцевого самоврядування в забезпеченні 
права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. 

УДК 347.78

Теоретико-правовые основы обеспечения права 
человека и гражданина на безопасную для жизни и здоровья 

окружающую среду в Украине
В.В. Королева, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин,
Университет экономики и права «КРОК»

090661@ukr.net
Методология исследования. С помощью системно-структурного мето-

да проанализирован механизм обеспечения права человека и гражданина на 
безопасную для жизни и здоровья окружающую среду в Украине. Формально-
юридический метод использовался для характеристики нормативно-правовых 

полож ений, посвященных экологическим правам и их обеспечению.
Результаты. Проанализирован уровень обеспечения права человека и 

гражданина на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду в Украи-
не. Определено, что существует проблема по распределению полномочий меж-
ду органами  исполнительной власти и органами местного самоуправления. 
Предложено часть полномочий областных государственных администраций 
передать органам местного самоуправления, поскольку это вполне соответ-
ствует предписанию Концепции реформирован ия местного самоуправления и 
территориальной организации власти в Украине.

Новизна. Предложены направления совершенствования механизма  взаи-
модействия органов государственной власти и местного самоуправления по 
обес печению права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду 
в Украине.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы для совершенствования системы нормативно-правовых актов, регули-
рующих деятельность органов государственной власти и местного самоуправ-
ления по обеспечению права на безопасную для жизни и здоровья окружаю-
щую среду в Украине.

UDC 347.78

Theoretical legal bases of providing of human and citizen rights 
on safe for life and health environment

Koroleva V.V., Ph. D of law, associate professor,
University of economic and law “KROK”

090661@ukr.net
Research Methodology:With system-structural method is analyzed mechanism 

to ensure human and civil rights to secure for life and health environment in Ukraine. 
Legalistic method was used to characterize the legal and regulatory provisions on 
environmental rights and their welfare.

Results:Analyzed the level of human rights and citizen’s safe for life and health 
of the environment in Ukraine. It is determined that there is a problem on the 
distribution of powers between the executive authorities and local self-government. 
Invited some of the powers of regional state administrations to transfer to local 
authorities, as it is quite meets the requirements of the Concept of reforming local 
government and territorial organization of power in Ukraine.

Novelty:Directions of perfection of the mechanism cooperation between state 
authorities and local government to ensure the right to a safe life and health of the 
environment in Ukraine.

The practical signifi cance:The results can be used to improve the system of 
legal acts regulating the activities of state and local authorities to ensure the right to 
a safe life and health of the environment in Ukraine.
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 УДК 342 .4 

Інститути прямої демократії в процесі утвердження 
основного закону: гідність форми 
крізь призму недоліків на практ иці 

А.Н. Пугачов, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 
теорії та історії держави і права, 
Полоцький державний університе т

ales.puhachou@tut.by
Методологія дослідження використовується відповідно до вимог юридич-

ної науки, необхідністю досягнення поставлених цілей. Критичний аналіз на 
основі історичного та порівняльно-правового методів спри яє цьому найбіль-
шою мірою.

Результати. За всієї привабливості та популярності використання референ-
думів при прийнятті конституції необхідно чітко усвідомлювати їхній потен-
ційно деструктивний характер, коли інститути прямого народовладдя служать 
прикриттям для досягнення недемократичних цілей і сприяють встанов ленню 
режиму особистої влади.

Новизна. Інститут референдуму набув широкого поширення в колишніх 
країнах соцтабору і республіках СРСР, що розпався. Однак цю реальність не 
можна розглядати як суцільне утвердження демократичних засад і правових 
принципів, оскільки прямі форми народовладдя можуть грати на руку недемо-
кратичним режимам, а прийняття основного закону через референдум лише 
сприяє легітимації та поширенню популістсько-авторитарних тенденцій. 

Практична значущість. Вивчення теорії та практики конституціоналіз-
му дають змогу оцінювати не тільки гідності, а й недоліки референдумних 
форм. Це сприяє більш ефективному державно-правовому будівництву, роз-
виткові критичного напряму в конституційній науці, впровадженню істинно-
змістовних начал на стадіях навчального процесу.

 
УДК 342.4

Институты прямой демократии в процессе учреждения 
основного закона: достоинства формы сквозь призму 

недостатков на практике
А.Н. Пугачев, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права, 
Полоцкий государственный университет

ales.puhachou@tut.by
Методология исследования используется в соответствии с требованиями 

юридической науки, необходимостью достижения поставленных целей. Кри-
тический анализ на основе исторического и сравнительно-правового методов 
способствует этому в наибольшей степени.

Результаты. При всей привлекательности и популярности использования 
референдумов при принятии конституции необходимо четко осознавать их по-
тенциально деструктивный характер, когда институты прямого народовластия 
служат прикрытием для достижения недемократических целей и способству-
ют установлению режима личной власти.

Новизна. Институт референдума получил широкое распространение в 
бывших странах соцлагеря и республиках распавшегося СССР. Однако эту ре-
альность нельзя рассматривать как повсеместное утверждение демократиче-
ских начал и правовых принципов, поскольку прямые формы народовластия 
очень искусно могут играть «на руку» недемократическим режимам, а при-
нятие основного закона через референдум лишь способствует легитимации и 
распространению популистско-авторитарных тенденций.

Практическая значимость. Изучение теории и практики конституциона-
лизма позволяют оценивать не только достоинства, но и недостатки референдум-
ных форм. Это способствует более эффективному государственно-правовому 
строительству, развитию критического направления в конституционной науке, 
внедрению истинно-содержательных начал на стадиях учебного процесса.

UDC 342.4

Institutions of direct democracy in the establishment 
process of the basic law: advantages of form 
through a prism of shortcomings in practice

A.N. Pugachev, Ph.D., Assistant Professor, 
Head of the Department of Theory and History of State and Law,

Polotsk State University
ales.puhachou@tut.by

Research Methodology: It is used according to jurisprudence requirements, 
need of achievement of purposes. The critical analysis on the basis of historical and 
comparative legal methods contributes to this to the greatest extent.

Results: Despite the attractiveness and popularity of using referendums in mak-
ing the constitution need to be clear and their potentially destructive nature when 
institutions of direct democracy serve as the cover for non-democratic purposes and 
contribute to establishing a personal regime.

Novelty: Institution of the referendum was widespread in the former socialist 
countries and republics of the disintegrated Soviet Union. However, this reality can-
not be regarded as the widespread assertion of democratic origins and legal prin-
ciples because the direct forms of democracy may be useful for non-democratic 
regimes, and the adoption of the basic law through a referendum only contributes to 
the legitimation and dissemination of populist authoritarian tendencies.

The practical signifi cance: Study of the theory and practice of constitutionalism 
makes it possible to assess not only advantages, but also disadvantages of the forms 
of referendum. It promotes more effective state and legal construction, development 
of the critical direction in the constitutional science and introduction of the true and 
substantial beginnings at stages of educational process.
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УДК 342.53 

Бікамералізм: поняття, сутність, ключові ознаки
Т.А. Француз-Яковець, к.ю.н., доцент, 

Університет економіки та права «КРОК»
frante@i.ua 

Методологія дослідження. Серед загальнонаукових і спеціальних методів 
дослідження автор спирався на метод системного аналізу. Необхідність його 
застосування стає очевидною вже з огляду на тему наукової статті, яка перед-
бачає наявність чітко визначеного системного підходу. Завдяки цьому дослі-
джено правові основи процесів демократизації політичної системи України та 
розглядаються основні поняття, сутність, ключові ознаки бікамералізму. 

Результати. Проаналізовано становлення і сучасний стан питань форму-
вання особливостей функціонування та взаємодії палат бікамерального пар-
ламенту у світлі пошуку можливих шляхів виходу з політичної кризи в Укра-
їні. Здійснено класифікацію тенденцій якості законотворчого процесу та при-
йнятих законів, окреслено роль бікамерального парламенту в суспільстві та 
державі. Оцінено, що покладати високі очікування на діяльність двопалатного 
парламенту можна в разі одночасного проведення обов’язкових супутніх ре-
форм у економічній, соціальній і правовій сферах. 

Новизна. Представлено цілісну концепцію нових засад подальшої розбу-
дови соціально-правової держави, реформування органів державної влади, у 
тому числі парламенту, та створення гармонійно розвиненого демократичного 
суспільства в Україні. 

Практична значущість. Отримані висновки можуть служити науковою 
базою для формування прогнозів і стратегій подальших розробок проблем де-
мократизації політичної системи України. 

УДК 342.53

Бикамерализм: понятие, сущность, ключевые признаки
Т.А. Француз-Яковец, к.ю.н.,  доцент,

Университет экономики и права «КРОК»
frante@i.ua 

Методология исследования. Среди общенаучных и специальных методов 
исследования автор опирался на метод системного анализа. Необходимость 
его применения становится очевидной, учитывая тему научной статьи, которая 
предусматривает наличие четко определенного системного подхода. Благодаря 
этому исследованы правовые основы процессов демократизации политиче-
ской системы Украины, рассматриваются основ ные понятия, сущность, клю-
чевые признаки бикамерализма.

Результаты. Проанализированы становление и современное состояние 
вопросов формирования особенностей функционирования и взаимодействия 

палат бикамерального парламента в свете поиска возможных путей выхода из 
политического кризиса в Украине. Оценено, что возлагать большие надежды 
на деятельность двухпалатного парламента можно в случае одновременного 
проведения обязательных сопутствующих реформ в экономической, социаль-
ной и правовой сферах. 

Новизна. Представлена целостная концепция новых принципов дальней-
шего развития социально-правового государства, реформирования органов го-
сударственной власти, в том числе парламента, и создания гармоничного раз-
витого демократического общества в Украине. 

Практическая значимость. Полученные выводы могут служить научной 
базой для формирования прогнозов и стратегий дальнейших разработок про-
блем демократизации политической системы Украины. 

UDC 342.53

Bicameralism: the concept, the essence, the key features
T. Frantsuz-Yakovets, PhD in Law, decent 

“KROK” University
frante@i.ua 

Research methodology. Among the scientifi c and special methods of research, 
the author relies on the method of system analysis. The need for its use is evident 
considering the chosen topic for the scientifi c article, it also provides a clearly de-
fi ned systems concept. With this legal framework the processes of democratization 
of the political system of Ukraine and considered the basic concepts, the essence of, 
the key features of bicameralism.

Research fi ndings. In the aspect of possible ways of the political crisis solution, 
the formation and current state of the process of formation, peculiarities and coordi-
nation of chamber of the bicameral parliament were analyzed. Also were estimated 
that it is possible to rely on activity of bicameral parliament in case of simultaneous 
economic, social and legal reforms. The classifi cation of the trends quality of the 
legislation process and laws that were adopted were made and the role of bicameral 
parliament in the society were outlined.

Novelty. Be holistic concept of further development principles of the new social 
and legal state, reformation of public authorities, including parliament and creation 
of the harmonious development of democratic society in Ukraine. 

Practical relevance. The fi ndings may provide the scientifi c basis for making 
prognosis and strategies for further development of democratization of the political 
system of Ukraine. 
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УДК 343.13:343.159.5

Поняття юридичної відповідальності 
держави перед особою

В.Ю. Горєлова, к. ю. н., ст. викладач кафедри 
державно-правових дисциплін,

 Університет економіки та права «КРОК»
saxara_@bigmir.net

Методологія дослідження. За допомогою методу системного аналізу  про-
аналізовано фундаментальні положення сучасної теорії кримінального проце-
су, основоположні правові принципи, а також підходи вітчизняних і зарубіж-
них учених до поняття «юридична відповідальність держави перед особою» в 
кримінальному процесі.

Результати. Проаналізовано підходи до розуміння і визначення категорії 
«відповідальність». Запропоновано визначення поняття «юридична відпові-
дальність держави перед особою» під час кримінального переслідування.

Новизна. Розкрито сутність відповідальності держави перед особою в кри-
мінальному процесі. Проаналізовано низку теоретичних положень і норм ін-
ституту відповідальності держави перед особою в кримінальному процесі.

Практична значущість. Одержані результати дослідження можуть бути 
використані в науково-дослідній сфері, що дасть змогу розширити межі уяв-
лень про правову природу відповідальності держави за завдавання шкоди осо-
бі в кримінальному процесі. Подальшого дослідження потребують загальні та 
спеціальні питання відповідальності держави, що сприятиме підвищенню рів-
ня її авторитету та довіри до органів і посадових осіб.

УДК 343.13:343.159.5

Понятие юридической ответственности 
государства перед личностью

В.Ю. Горелова, к.ю.н., ст. преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин,

Университет экономики и права «КРОК»
saxara_@bigmir.net

Методология исследования. С помощью метода системного анализа 
проанализированы фундаментальные положения современной теории уго-
ловного процесса, основополагающие правовые принципы, а также подходы 
отечественных и зарубежных ученых к изучению понятия «юридическая от-
ветственность перед лицом» в уголовном процессе.

Результаты. Проанализированы подходы к пониманию и определению ка-
тегории «ответственность». Предложено определение понятия «юридическая 
ответственность перед лицом» в ходе уголовного преследования.

Новизна. Раскрыта сущность ответственности перед лицом в уголовном 

процессе. Проанализирован ряд теоретических положений и норм института 
ответственности перед лицом в уголовном процессе.

Практическая значимость. Полученные результаты исследования мо-
гут быть использованы в научно-исследовательской сфере, что позволит рас-
ширить границы представления о правовой природе ответственности за на-
несение вреда личности в уголовном процессе. Дальнейшего исследования 
требуют общие и специальные вопросы ответственности государства, что бу-
дет способствовать повышению уровня его авторитета и доверия к органам и 
должностным лицам. 

UDC 343.13:343.159.5

The notion of legal responsibility of the state in the face
V.Y. Gorelovа, PhD in Law, senior lecturer  Department 

of State and legal disciplines 
University of Economics and Law «CROC»

saxara_@bigmir.net
Research Methodology: Using the method of system analysis examined the 

fundamental provisions of the modern theory of the criminal process, the basic legal 
principles and approaches of domestic and foreign scholars on the concept of legal 
responsibility in the face of a criminal trial.

The Results: Approaches to understanding and defi ning the category of respon-
sibility. A defi nition of legal responsibility in the face during a criminal prosecution.

Novelty: The essence of responsibility in the face of a criminal trial. Analyzed a 
number of theoretical propositions and norms of the institute of responsibility in the 
face of a criminal trial.

Practical signifi cance: The results of research are measured by the possibility 
of their use in the research area, which will expand the boundaries of ideas about the 
nature of the legal responsibility for the commission of harm to a person in criminal 
proceedings. The article can be material for further study of general and special li-
ability issues that will contribute to enhancing the authority and credibility of its 
agencies and offi cials.
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УДК 342.53

Парламентаризм – протидія політичній корупції: 
аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі
Л.І. Баликіна, асистент кафедри конституційного, 

адміністративного та міжнародного права, 
Університет економіки та права «КРОК»

baliklu@ua.fm 
Методологія дослідження. Для розгляду фактів про становлення і роз-

виток парламентаризму в Україні та Білорусії використано метод історизму. 
За допомогою бінарного аналізу та принципу розвитку досліджено таке нега-
тивне явище як політична корупція та закономірності взаємодії руху розвитку 
парламентської системи з процесом боротьби та протидії корупції на прикладі 
пострадянських країн, України та Білорусі.

Результати. Запропоновано способи боротьби та протидії корупції через 
призму інституту парламентаризму. В Україні державотворчі процеси є поді-
бними, однак роль і місце законодавчого органу в системі органів влади − від-
мінною. 

Новизна. Досліджено процес утвердження парламентаризму в Україні та 
Білорусі, що є важливим прикладом для аналізу досвіду країни-сусіда. Зістав-
лення результатів може сприяти вирішенню проблем українського парламен-
таризму. 

Практична значущість. Інститут парламентаризму в Україні досліджу-
ється вітчизняними вченими з різних боків. Досвід Республіки Білорусь для 
нашої країни є важливим. Отримані результати можуть бути використані для 
дослідження теоретичних і прикладних проблем процесів державотворення у 
пострадянських країнах, а також подальшого розвитку українського парламен-
таризму.

УДК 342.53

Парламентаризм – противодействие политической 
коррупции: анализ основных аспектов 

в Украине и Беларуси
Л.И. Балыкина, ассистент кафедры конституционного, 

административного и международного права, 
Университет экономики и права «КРОК» 

baliklu@ua.fm
Методология исследования. Для рассмотрения фактов становления и раз-

вития парламентаризма в Украине и Беларуси использован метод историзма. С 
помощью бинарного анализа и принципа развития исследовано такое негатив-
ное явление, как политическая коррупция и закономерности взаимодействия 
движения развития парламентской системы с процессом борьбы и противо-

действия коррупции на примере постсоветских стран, Украины и Беларуси.
Результаты. Предложены способы борьбы и противодействия коррупции 

через призму института парламентаризма. В Украине процессы построения 
государства подобны, кроме роли и места законодательного органа в системе 
органов власти.

Новизна. Исследован процесс утверждения парламентаризма в Украине и 
Беларуси, что является важным примером для анализа опыта страны-соседа. 
Сопоставление результатов может способствовать решению проблем в укра-
инском парламентаризме.

Практическая значимость. Институт парламентаризма в Украине иссле-
дуется отечественными учеными с разных сторон. Опыт Республики Беларусь 
для нашей страны является важным. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для исследования теоретических и прикладных проблем процес-
сов государства в постсоветских странах, а также дальнейшего развития укра-
инского парламентаризма.

UDC 342.53

Particular aspects of the formation and development 
of parliamentarism in the Republic of Belarus

L. Balykina, Assistant Professor of Constitutional, 
Administrative and International Law

University of Economics and Law ‘KROK’
baliklu@ua.fm 

Research methodology. Mode of historicism was used for consideration of the 
facts about the formation and development of parliamentarism in Ukraine and Be-
larus. By using a binary analysis and the principle of evolutionism was studied such 
negative phenomena as political corruption. The parliamentary system with anti-cor-
ruption ways in terms of parliamentarism by the example of post-Soviet countries, 
such as Ukraine and Belarus.

Research fi ndings. The article suggests anti-corruption ways in terms of parlia-
mentarism.  In Ukraine, the state-building process is similar, but the role and place 
of the legislative body in the system of government is different.

Novelty. The confi rmation process of parliamentarism in Ukraine and Belarus 
was studied. This analyze of experience of the neighboring country is important 
case study for Ukraine. Comparison of the results can help to solve problems in the 
Ukrainian parliamentarism.

Practical relevance. Institute of parliamentarism in Ukraine is studied by na-
tional scientists from different perspectives. Experience of the Republic of Belarus 
for our country is important. The research fi ndings can be used to explore the theo-
retical and applied research problems of the state processes in post-Soviet countries, 
as well as for the further development of Ukrainian parliamentarism. 
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УДК 368.9.06

Становлення медичного страхування в умовах 
розвитку непу на території України

А.М. Терованесов, аспірант кафедри конституційного 
і міжнародного права, 

Донецький національний університет
arsterov@yandex.ru

Методологія дослідження. За допомогою системного підходу досліджено 
сферу медичного страхування в єдиному комплексі проблем становлення со-
ціального забезпечення. Метод історизму дав змогу виявити особливості роз-
витку медичного страхування на етапі поширення нової економічної політики.

Результати. Вивчено особливості законодавчої бази стосовно медичного 
страхування в період непу на етапі повоєнної розбудови держави. Досліджено 
переваги та недоліки реформування соціальної сфери. Зазначено, що політика 
непу позитивно вплинула на умови розвитку медичного страхування населення.

Новизна. Конкретизовано особливості розвитку системи медичного стра-
хування в 1920-ті роки ХХ століття. Обґрунтовано зв’язок медичного страху-
вання із соціальним захистом населення та його залежність від економічного 
розвитку держави. Доведено необхідність вивчення особливостей становлення 
правовідносин медичного страхування.

Практична значущість. Проведені дослідження дають змогу з’ясувати 
умови розвитку медичного страхування у період становлення непу. Ця праця 
сприяє розширенню наукового знань з питань становлення медичного страху-
вання. Вивчення основ медичного страхування в історико-правовому аспекті 
є необхідним при реформуванні вказаної сфери на сучасному етапі розвитку 
держави.

УДК 368.9.06

Становление медицинского страхования в условиях 
развития нэпа на территории Украины

А.М. Терованесов, аспирант кафедры конституционного 
и международного права, 

Донецкий национальный университет
arsterov@yandex.ru

Методология исследования. С помощью системного подхода исследова-
на сфера медицинского страхования в едином комплексе проблем становления 
социального обеспечения. Метод историзма позволил выявить особенности 
развития медицинского страхования на этапе распространения новой эконо-
мической политики.

Результаты. Изучены особенности законодательной базы касательно ме-
дицинского страхования в период нэпа в условиях послевоенного развития 

государства. Исследованы преимущества и недостатки реформирования соци-
альной сферы. Указано, что политика нэпа положительно повлияла на условия 
развития медицинского страхования в Украине.

Новизна. Конкретизированы особенности развития системы медицинского 
страхования в 1920-е годы ХХ века. Обоснована связь медицинского страхо-
вания и социальной защиты, его зависимость от экономического развития го-
сударства. Доказана необходимость изучения правоотношений медицинского 
страхования в историко-правовом аспекте.

Практическая значимость. Проведенные исследования позволяют объек-
тивно выяснить условия развития медицинского страхования в период станов-
ления нэпа. Данная работа способствует расширению научных знаний по во-
просам становления медицинского страхования. Изучение основ медицинско-
го страхования в историко-правовом аспекте необходимо при реформировании 
указанной сферы на современном этапе развития государства.

UDC 368.9.06

The formation medical insurance in conditions 
development of the NEP in Ukraine

A.Terovanesov, postgraduate student of Constitutional 
and International law Department, Donetsk National University

arsterov@yandex.ru
Research Methodology: The systematic approach allowed to investigate the 

direction of medical insurance. The complex problems social welfare workers is 
investigated. Method of historicism revealed features of medical insurance at the 
dissemination stage of the New Economic Policy (NEP).

Results: The peculiarities of the legislative base of health insurance are studied 
in the period of new economic policy in the post-war development of the state. The 
advantages and disadvantages of reformation of social sphere are investigated. It is 
established, that the policy of the NEP had a positive impact on the conditions of 
development of medical insurance in Ukraine.

Novelty: The features of development of the medical insurance’s system in the 
twenties of the twentieth century are specifi ed. Connection of medical insurance 
and social defense and dependence from economic development of the state are 
reasonable. The necessity of study of legal relationships of medical insurance in the 
historical-legal aspect is proved.

The practical signifi cance: This research allows objectively investigate medi-
cal insurance during the formation of the NEP. This paper extends the scientifi c base 
in the sphere of medical insurance. The study of medical insurance in the historical 
aspect allows to reform this fi eld in the modern period of social development. The 
study of the reasons of social reform in the early thirties of the twentieth century is 
needed on the modern stage of development of the state.
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УДК 342.72

Міжнародні акти з прав і свобод людини та громадянина
М.М. Мацькевич, заслужений юрист України, д.ю.н., доцент, 

професор кафедри конституційного, 
адміністративного та міжнародного права,

 Івано-Франківський університет права 
імені Короля Данила Галицького

vkoroli@ua.fm
Методологія дослідження. За допомогою формально-юридичного методу 

розкрито особливості нормативно-правової регламентації прав та свобод лю-
дини і громадянина. Використання антропологічного методу дало змогу роз-
крити зміст міжнародних актів у сфері прав і свобод людини і громадянина як 
однієї з форм правового буття людини.

Результати. Проаналізовано положення основних міжнародних актів, які 
визначають права, свободи людини і громадянина. Розкрито значення Загаль-
ної декларації прав людини, принциповою засадою якої є рівність правового 
статусу людей. Зроблено висновок про те, що Загальна декларація прав люди-
ни є одним із основних джерел права, слугує моделлю, що широко використо-
вується багатьма суб’єктами правотворчості. 

Новизна. Здійснено систематизацію наукових праць стосовно міжнарод-
них актів у сфері прав і свобод людини і громадянина. Обґрунтовано думку, 
що Загальна декларація прав людини є одним із основних джерел права, слугує 
моделлю, що широко використовується багатьма суб’єктами правотворчості. 
Розкрито зміст основних базових приписів Загальної декларації прав людини, 
що дало змогу дійти висновку, що положення декларації втілені в більшості 
конституцій двох останніх поколінь і в законах країн усіх п’яти континентів. 

Практична значущість. Здійснений аналіз міжнародних актів у сфері прав 
і свобод людини дав можливість розширити наукове уявлення про їх норма-
тивне регулювання та міжнародно-правові стандарти прав людини, а також 
сприятиме оптимізації правотворчого процесу, підвищенню ефективності 
конституційно-правового регулювання прав і свобод людини в Україні.

УДК 342.72

Международные акты по правам и свободам 
человека и гражданина

Н.М. Мацкевич, заслуженный юрист Украины, доктор 
юридических наук, доцент, профессор кафедры конституционного, 

административного и международного права,
 Ивано-Франковский университет права 

имени Короля Данилы Галицкого 
vkoroli@ua.fm

Методология исследования. С помощью формально-юридического мето-
да раскрыты особенности нормативно-правовой регламентации прав и свобод 
человека и гражданина. Использование антропологического метода позволило 
раскрыть содержание международных актов в сфере прав и свобод человека и 
гражданина как одной из форм правового существования человека.

Результаты. Проанализированы положения основных международных ак-
тов, определяющих права, свободы человека и гражданина. Раскрыто значе-
ние Общей декларации прав человека, принципиальным принципом которого 
является равенство правового статуса людей. Сделан вывод о том, что Общая 
декларация прав человека является одним из основных источников права, 
служит моделью, которая широко используется многими субъектами право-
творчества.

Новизна. Осуществлена систематизация научных трудов относительно 
международных актов в сфере прав и свобод человека и гражданина. Обо-
снована мысль, что Общая декларация прав человека является одним из 
основных источников права, служит моделью, которая широко используется 
многими субъектами правотворчества. Раскрыто содержание основных базо-
вых предписаний Общей декларации прав человека, что дало возможность 
прийти к выводу, что положения Общей декларации воплощены в большин-
стве конституций двух последних поколений и в законах стран всех пяти кон-
тинентов.

Практическая значимость. Осуществленный анализ международных ак-
тов в сфере прав и свобод человека дал возможность расширить научное пред-
ставление об их нормативном регулировании и международно-правовых стан-
дартах прав человека и будет способствовать оптимизации правотворческого 
процесса, повышению эффективности конституционно-правового регулирова-
ния прав и свобод человека в Украине.

Розділ ІІ

Цивільне право і цивільний процес; сімейне 
право; міжнародне приватне право. 

Міжнародне право. Господарське право, 
господарсько-процесуальне право
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UDC 342.72

International acts are on rights and freedoms 
of man and citizen

M.M. Matskevich, Doctor of legal sciences associate professor, 
professor of department of constitutional, administrative 

and international law  of the Ivano-Frankovsk university of right 
to the name of King Danylo Galytskiy,

deserved lawyer of Ukraine
vkoroli@ua.fm

Research Methodology: By means of formally legal method the features of nor-
matively-legal regulation of rights and freedoms of man and citizen were exposed. 
The use of anthropological method allowed to expose maintenance of international 
acts in the fi eld of rights and freedoms of man and citizen as one of forms of legal 
existence of man.

Results: Positions of basic international acts, that determine rights, freedoms of 
man and citizen, are analysed. The value of General declaration of human funda-
mental principle of that is equality of legal status of people rights is exposed. Drawn 
conclusion that General declaration of human rights is one of basic sources of right, 
serves as a model that is widely used by many subjects of law-making.

Novelty: Systematization of scientifi c works is carried out in relation to interna-
tional acts in the fi eld of rights and freedoms of man and citizen. An idea is reason-
able, that General declaration of human rights is one of basic sources of right, serves 
as a model that is widely used by many subjects of law-making. Maintenance of ba-
sic base binding overs of General declaration of human rights is exposed, that gave 
an opportunity to come to the conclusion, that positions of General declaration are 
incarnate in most constitutions of two last generations and in the laws of countries 
all fi ve continents.

The practical signifi cance: The realizable analysis of international acts in the 
fi eld of rights and freedoms of man gave an opportunity to extend a scientifi c idea 
about their normative adjusting and international legal standards of human rights 
and will assist optimization of legislative process and increase of effi ciency of the 
constitutionally-legal adjusting of rights and freedoms of man in Ukraine.

УДК 347.965.42

Сутність медіації при вирішенні 
господарських спорів та її переваги 

С.О. Баран, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін, 
секції цивільно-правових дисциплін,

Університет економіки та права «КРОК»
vasden25@meta.ua

Методологія дослідження. Предмет та об’єкт дослідження обумовили ви-
користання в роботі системи загальнонаукових і спеціальних методів (історич-
ний, порівняльно-правовий, системно-структурний та інші).

Результати. Визначено сутність і значення процесу медіації (посередни-
цтва); досліджено її переваги як альтернативного способу  вирішення госпо-
дарських спорів порівняно з судовими процедурами, правові дефініції медіації 
як найбільш ефективного методу сучасного вирішення юридичних конфліктів.

Новизна. У дослідженні подано науково обґрунтовані пропозиції щодо 
необхідності внесення змін до нормативно-правових актів.

Практична значущість. Використання одержаних результатів можливе у 
правотворчій діяльності державних органів, подальших загальнотеоретичних 
дослідженнях, при підготовці відповідних розділів підручників, довідників, 
наукових статей тощо.

УДК 347.965.42

Сущность медиации при разрешении 
хозяйственных споров и ее преимущества

С.А. Баран, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин, секции гражданско-правовых дисциплин,

Университет экономики и права «КРОК»
vasden25@meta.ua 

Методология исследования. Предмет и объект исследования обусловили 
использование в работе системы общенаучных и специальных методов (исто-
рический, сравнительно-правовой, системно-структурный и другие).

Результаты. Определена сущность и значение процесса медиации (посред-
ничества); исследованы преимущества медиации как альтернативного способа 
разрешения хозяйственных споров по сравнению с судебными процедурами, 
правовые дефиниции медиации как наиболее эффективного метода современ-
ного решения юридических конфликтов.

Новизна. В исследовании представлены научно обоснованные предложе-
ния по необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты.

Практическая значимость. Использование полученных результатов воз-
можно в правотворческой деятельности государственных органов, дальней-
ших общетеоретических исследованиях, при подготовке соответствующих 
разделов учебников, справочников, научных статей и т.д.
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УДК 342

Проблематика правової кваліфікації заворушень 
усередині держави та ситуацій внутрішньої напруженості

К.В. Доді, к.ю.н., доцент кафедри державного управління,
Університет економіки та права «КРОК»

korinadodi@mail.ru
Методологія дослідження. За допомогою методу порівняльного право-

знавства проведено історичний аналіз міжнародної нормативно-правової бази, 
що стосується питання кваліфікації заворушень усередині держави та ситуацій 
внутрішньої напруженості, а також розглянуто питання застосування загальної 
ст. 3 Женевських конвенцій до цих ситуацій. Методи дедукції та індукції дали 
змогу виокремити критерії для здійснення характеристики заворушень усеред-
ині держави та ситуацій внутрішньої напруженості.

Результати. Здійснено історико-правову характеристику заворушень усе-
редині держави та ситуацій внутрішньої напруженості, а також розглянуто пи-
тання дотримання прав людини та міжнародного гуманітарного права в цих 
ситуаціях.

Новизна. Запропоновано різні підходи до кваліфікації заворушень усеред-
ині держави та ситуацій внутрішньої напруженості. Здійснено правову харак-
теристику «Декларації про мінімальні гуманітарні стандарти» 1990 року.

Практична значущість. На підставі вироблення критеріїв для кваліфіка-
ції заворушень усередині держави та ситуацій внутрішньої напруженості було 
здійснено їх групування, а також визначено спільні риси. Це сприятиме ро-
зумінню ролі міжнародного гуманітарного права та права прав людини в цих 
складних ситуаціях.

УДК 342

Проблематика правовой квалификации беспорядков 
внутри страны и ситуаций внутренней напряженности
К.В. Доди, к.ю.н., доцент кафедры государственного управления,

Университет экономики и права «КРОК»
korinadodi@mail.ru

Методология исследования. С помощью метода сравнительного право-
ведения проведен исторический анализ международной нормативно-правовой 
базы, касающейся вопроса квалификации беспорядков внутри страны и ситуа-
ций внутренней напряженности, а также рассмотрены вопросы применения 
общей ст. 3 Женевских конвенций к этим ситуациям. Методы дедукции и ин-
дукции позволили выделить критерии для осуществления характеристики бес-
порядков внутри страны и ситуаций внутренней напряженности.

Результаты. Осуществлена историко-правовая характеристика беспоряд-
ков внутри страны и ситуаций внутренней напряженности, а также рассмо-
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трены вопросы соблюдения прав человека и международного гуманитарного 
права в этих ситуациях.

Новизна. Предложены различные подходы к квалификации беспорядков 
внутри старны и ситуаций внутренней напряженности. Осуществлена право-
вая характеристика «Декларации о минимальных гуманитарных стандартах» 
1990 года.

Практическая значимость. На основании выработки критериев для ква-
лификации беспорядков внутри страны и ситуаций внутренней напряженно-
сти осуществлено их группирование, а также определены общие черты. Это 
будет способствовать пониманию роли международного гуманитарного права 
и права прав человека в этих сложных ситуациях.

UDC 342

Challenges of legal qualifi cation of internal 
disturbances and situations of internal tensions

C. Dodi, Ph.D., Assistant Professor, Public Administration Chair,
«KROK» University
korinadodi@mail.ru

Research Methodology. Using the method of comparative law is held a 
historical analysis of the international legal framework relating to the question of 
qualifi cation of internal disturbances and situations of internal tensions, as well as is 
researching the issue concerning the application of common Article. 3 of the Geneva 
Conventions to such situations. The method of deduction and induction allowed the 
selection criteria for the characteristics of internal disturbances and situations of 
internal tensions.

Results.  Is carried out a historical and legal analysis of internal disturbances and 
situations of internal tensions.  As well as, is researched the issues concerning the 
protection of human rights and international humanitarian law in these situations.

Novelty.  Are proposed various approaches to the qualifi cation of the internal 
disturbances and situations of internal tensions. Are performed legal characterizations 
of the “Declaration of minimum humanitarian standards” from 1990.

The practical signifi cance. Based on the criteria for the qualifi cation of internal 
disturbances and situations of internal tension was made a try to group them and 
identifi ed their common features. This will facilitate the understanding of the role 
of international humanitarian law and human rights law in these diffi cult situations.

УДК 341:346.546:061.1 ЄС

Міжнародно-правові засади 
регулювання конкурентних відносин

В.С. Лук’янець, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін,
Університет економіки та права «КРОК»

valentyna_ukraine@ukr.net
Методологія дослідження. За допомогою порівняльного та системного під-

ходу досліджено особливості нормативного регулювання міжнародних відно-
син у сфері конкуренції на універсальному та регіональному рівнях.

Результати. Вказано на неоднаковий підхід до регулювання міжнародних 
відносин у сфері конкуренції на універсальному та регіональних рівнях. Особ-
лива роль у регулюванні зазначених відносин належить Європейському Сою-
зові.

Новизна. Статтю присвячено дослідженню загальних тенденцій застосу-
вання міжнародних норм у регулюванні конкуренції на універсальному рівні. 
Основну увагу приділено порівнянню двостороннього, регіонального (Євро-
пейський Союз) і міжнародного рівнів регулювання конкуренції.

Практична значущість. Зроблено висновок про необхідність дослідження 
цієї тематики з метою виокремлення основних напрямів більш інтенсивної 
адаптації українського антимонопольного права до міжнародного та європей-
ського конкурентного права.

УДК 341:346.546:061.1 ЄС

Международно-правовые основы 
регулирования конкурентных отношений

В.С. Лукьянец, к.ю.н., доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин,

Университет экономики и права «КРОК»
valentyna_ukraine@ukr.net

Методология исследования. С помощью сравнительного и системного под-
хода исследованы особенности нормативного регулирования международных 
отношений в сфере конкуренции на универсальном и региональном уровнях.

Результаты. Отмечен неодинаковый подход в регулировании отношений 
на международном и региональном уровнях. Особая роль в формировании 
международных норм регулирования конкурентных отношений принадлежит 
Европейскому Союзу.

Новизна. Статья посвящена исследованию общих тенденций применения 
международных норм в регулировании конкуренции на универсальном уров-
не. Основное внимание уделено сравнению двустороннего, регионального (Ев-
ропейский Союз) и международного уровней регулирования конкуренции.

Практическая значимость. Сделан вывод о необходимости изучения дан-
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ной тематики с целью определения основных направлений более интенсив-
ной адаптации национального антимонопольного законодательства Украины к 
нормам международного и европейского конкурентного права.

UDC 341:346.546:061.1 ЄС

International Competition Law Enforcement: 
general approach

V.S. Lukianets, PhD, docent of the state-legal discipline chamber
University of economic and law “KROK”

valentyna_ukraine@ukr.net
Research Methodology. As was recently demonstrated by the European Com-

mission (Commission) case-law practice, the Commission deals with cases that go 
beyond the territorial scope of the European Union (EU), necessitating cooperation 
with the competition authorities of third countries. This article, with application of 
systematic and comparative methods, looks at the diversifi cation of legal instru-
ments used for this bilateral competition law enforcement cooperation.

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

Novelty. The article researches the general trends in International Competition 
Law Enforcement. The main attention was payed to the comparative characteristic 
of bilateral, regional (the European Union) and international levels of the competi-
tion relations regulation.

Practical signifi cance. The main focus of the article will be on bilateral coopera-
tion. The multilateral track will be touched upon, but initiatives such as the OECD 
Competition Committee and Global Forum on Competition, the International Com-
petition Network (ICN), UNCTAD or the attempts to include competition matters in 
the WTO, will not be dealt with. Apart from the United States of America, the EU 
has developed one of the most mature competition regimes in the world.

УДК 342.97+35.075.5(477) 

Особливості нормативно-правового статусу 
інституту нотаріату в Україні

І.В. Тарасова, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін, 
Університет економіки та права «КРОК»

tarasova_08@mail.ru
Методологія дослідження. За допомогою системного підходу дослідже-

но стан нормативного регулювання інституту нотаріату в Україні та виявлено 
особливості правового закріплення статусу осіб, які здійснюють нотаріальну 
діяльність на професійній основі. 

Результати. Проаналізовано рівень розвитку сучасного стану нормативно-
го регулювання інституту нотаріату в Україні.

Оцінено стан забезпечення й особливості реалізації нотаріусами професій-
ної діяльності щодо надання послуг правового характеру, досудового регулю-
вання цивільних правовідносин.

Запропоновано зміни до діючого законодавства України стосовно регулю-
вання діяльності нотаріату, серед яких визначення правового статусу профе-
сійних нотаріусів, незалежно від організаційної форми; закріплення положен-
ня про укладення договору про надання нотаріальних послуг; скасування об-
межень щодо кількості найманих помічників приватними нотаріусами.

Новизна. Розкрито об’єктивні передумови формування законодавчого за-
безпечення відносин «професійний нотаріус – клієнт» відповідно до правил 
надання юридичних послуг. 

Практична значущість. На підставі розкритих недоліків нормативного 
регулювання розроблено практичні рекомендації для вдосконалення чинно-
го законодавства, що є науковою базою реформування інституту нотаріату в 
Україні.

УДК 342.97+35.075.5(477) 

Особенности нормативно-правового статуса 
института нотариата в Украине
И.В. Тарасова, к.ю.н., доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин, 

Университет экономики и права «КРОК»
tarasova_08@mail.ru

Методология исследования. С помощью системного подхода исследова-
но состояние нормативного регулирования института нотариата в Украине и 
выявлены особенности правового закрепления статуса лиц, осуществляющих 
нотариальную деятельность на профессиональной основе.

Результаты. Проанализирован уровень развития современного норматив-
ного регулирования института нотариата в Украине.
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Оценено состояние обеспечения и особенности реализации нотариусами 
профессиональной деятельности по предоставлению услуг правового характе-
ра, досудебного регулирования гражданских правоотношений.

Предложены изменения в действующее законодательство Украины по ре-
гулированию деятельности нотариата, среди которых определение правового 
статуса профессиональных нотариусов, независимо от организационной фор-
мы; закрепление положения о заключении договора о предоставлении нота-
риальных услуг; отмены ограничений по количеству наемных помощников 
частными нотариусами.

Новизна. Раскрыты объективные предпосылки формирования законода-
тельного обеспечения отношений «профессиональный нотариус − клиент» в 
соответствии с правилами предоставления юридических услуг.

Практическая значимость. На основании раскрытых недостатков нор-
мативного регулирования разработаны практические рекомендации по совер-
шенствованию действующего законодательства, которое является научной ба-
зой для реформирования института нотариата в Украине.

UDC 342.97+35.075.5(477)

Features of the legal status of the Institute 
of Notaries in Ukraine

I. Tarasova, k.yur.n., assistant professor of public law courses 
University of Economics and Law “KROK”

tarasova_08@mail.ru
Research Methodology. Using a systematic approach investigated the state of 

regulatory institute Notaries in Ukraine The particular legal consolidation status of 
persons performing notaries activities on a professional basis.

Results. The level development current state of regulatory institute Notaries in 
Ukraine.

Reviewed by state support and the peculiarities of professional notaries to render 
services of a legal nature, pre-adjustment of civil relations.

Propo sed amendments to the current legislation of Ukraine, regarding activi-
ty of notaries, including the legal status of the professional notaries, regardless of 
organizatio nal form; fi xing the position of the conclusion of the contract for provi-
ding notoriety services; abolition of restrictions on the number of hired helpers pri-
vate notaries.

Novelty. Solved objective prerequisites for the formation of legislative support 
relationship “professional notary – the client” in accordance with the rules of legal 
services.

The practical signifi cance. Based on the disclosed defi ciencies Regulatory 
practical recommendations to improve the current legislation, which is a scientifi c 
basis for the reform of the Notaries in Ukraine.

УДК 347.9

Показання свідків у цивільній справі: 
порівняльний аналіз нормативного регулювання 

за ЦПК України та Франції
І.В. Верещінська, здобувач кафедри правосуддя 

юридичного факультету,
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

vereshchinska@gmail.com
Методологія дослідження. За допомогою порівняльного та системного 

підходу досліджено особливості нормативного регулювання суб’єктів доказо-
вої діяльності в судах цивільної юрисдикції за ЦПК України та ЦПК Франції, 
зокрема, особливості процедури допиту свідків. 

Результати. Зазначається про неоднакове визначення показань свідка 
в різних національних правових системах. Так, законодавство Німеччини, 
Франції, України чітко виокремлює засоби доказування на підставі показань 
свідка від доказів у вигляді висновків експерта, допиту сторін, тоді як англо-
американське поняття «свідок» є значно ширшим, воно охоплює, крім свідків і 
експертів, також сторони. Звертається увага на більш чітке регламентування за 
ЦПК Франції визначення фактів, які підлягають доказуванню на етапі оголо-
шення стороною клопотання про допит свідка. 

Новизна. Зазначається, що вітчизняний ЦПК не містить такої чіткої вказів-
ки суду про необхідність реалізації принципу належності доказів на етапі вирі-
шення питання про допит свідка. Звернуто увагу на відмінність нормативного 
регулювання правил та умов допиту свідків, на значно ширші повноваження 
суду за ЦПК Франції. Звертається увага на те, що ЦПК Франції передбачає 
інститут письмових показань свідків і цей інститут не є чимось екстраординар-
ним у доказовій діяльності.    

Практична значущість. Зроблено висновок, що вітчизняний процесуаль-
ний інститут допиту свідків потребує вдосконалення з урахуванням зарубіжно-
го досвіду та сучасних технологій у сфері комунікацій. Обґрунтовано пропози-
цію про внесення змін до ст. 57 та ст. 180 ЦПК України з метою запровадження 
допиту свідків у режимі відеоконференції.

УДК 347.9

Показания свидетелей по гражданскому делу: 
сравнительный анализ нормативного регулирования 

по ГПК Украины и Франции
И.В. Верещинская, соискатель кафедры правосудия 

юридического факультета,
 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

vereshchinska@gmail.com
Методология исследования. С помощью сравнительного и системного 
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подхода исследованы особенности нормативного регулирования субъектов до-
казательной деятельности в судах гражданской юрисдикции по ГПК Украины 
и Франции, в частности, особенности процедуры допроса свидетелей. 

Результаты. Указывается на неодинаковое определение показаний свиде-
теля в разных национальных правовых системах. Так, законодательство Гер-
мании, Франции, Украины четко отделяет средства доказывания на основании 
показаний свидетеля от доказательств в виде выводов эксперта, допроса сто-
рон, тогда как англо-американское понятие «свидетель» гораздо шире и охва-
тывает, кроме свидетелей и экспертов, также стороны. Обращено внимание 
на более четкое регулирование в ГПК Франции определения фактов, которые 
подлежат доказыванию на этапе оглашения стороной ходатайства о допросе 
свидетеля.

Новизна. Указывается, что ГПК Украины не содержит такого четкого ука-
зания для суда о необходимости реализации принципа относимости доказа-
тельств на этапе решения вопроса о допросе свидетеля. Обращено внимание 
на отличие нормативного регулирования правил и условий допроса свидете-
лей, на значительно более широкие полномочия суда по ГПК Франции, на су-
ществование института письменных показаний свидетелей.

Практическая значимость. Сделан вывод, что отечественный процессу-
альный институт допроса свидетелей требует совершенствования с учетом 
зарубежного опыта и современных технологий. Обосновано предложение о 
внесении изменений в ст. 57 и ст. 180 ГПК Украины.

UDC 347.9

Witness testimony in the civil case: comparative analysis 
of regulatory control by GIC of Ukraine and France

Vereshchinska I. Competitor of the Department of Justice,
Kyiv National Taras Shevchenko University

vereshchinska@gmail.com
Research Methodology. Using comparative and systematic approaches the pe-

culiarities of regulation subjects evidential activity in the courts under the GIC of 
Ukraine and France was investigated, in particular, features of examination of wit-
nesses’ procedure.

Results. Different defi nitions of witness testimony in various national legal 
systems are indicated on. For example, legislation in Germany, France and Ukraine 
clearly allocates means of proof based on eyewitness testimony from evidence in 
the form of expert opinion, examination of the parties, while the Anglo-American 
concept of witness is much broader, it includes in addition to witnesses and ex-
perts also parties. It is drawn an attention to clearer regulation by GIC of France 
of defi nition of facts to be proved on stage of request by party for examination of 
witnesses. 

Novelty. It is pointed that domestic GIC does not contain such a clear indica-
tion of the need for the court of the principle of belonging evidence at the stage of 

deciding on questioning the witness. Attention is paid to the difference of regulatory 
rules and conditions for the examination of witnesses, much wider powers to the 
court under the GIC of France. Attention is drawn to the fact that the French Code 
of Civil Procedure provides written Institute of eyewitness and the institution is not 
something extraordinary in civil proceedings of France.    

Practical signifi cance. It is concluded that the domestic procedural institution 
examination of witnesses needs to be improved with regard to international experi-
ence and modern technology in communications. A proposal of amending Art. 57 
and Art. 180 CPC of Ukraine to introduce the examination of witnesses for video-
conference is proved.
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УДК 342

Класифікація столиць європейських держав
Ю.Г. Скопненко, здобувач кафедри конституційного 

та міжнародного права,
Національна академія внутрішніх справ

y.skopnenko@gmail.com
Методологія дослідження. За допомогою методу порівняльного право-

знавства проведено аналіз нормативно-правової бази європейських країн щодо 
їхніх столиць (Москва, Париж, Рига, Лондон, Будапешт), розглянуто досвід 
цих держав у визначенні правового статусу столичних міст. Методи дедукції та 
індукції дали змогу виокремити критерії для здійснення класифікації столиць.

Результати. Здійснено класифікацію столичних міст європейських держав 
за рівнем світового значення, з огляду на географічні взаємовідносини між єв-
ропейськими столицями, та за географічно-організаційним критерієм.

Новизна. Запропоновано різні підходи до класифікації столичних міст. 
Здійснено класифікацію столиць європейських держав залежності від того, 
яким чином національним законодавством держав Європи визначено статус 
столичного міста.

Практична значущість. На підставі вироблення критеріїв для класифіка-
ції столичних міст європейських держав було здійснено їх групування, а та-
кож визначено їхні спільні риси. Це сприятиме розумінню ролі, яку відіграють 
столичні міста в тій чи іншій державі, дасть змогу дослідити основні світові 
тенденції розвитку цих міст.

УДК 342

Классификация столиц европейских государств
Ю.Г. Скопненко, соискатель кафедры конституционного 

и международного права,
Национальная академия внутренних дел

y.skopnenko@gmail.com
Методология исследования. С помощью метода сравнительного правове-

дения проведен анализ нормативно-правовой базы европейских стран относи-

тельно их столиц (Москва, Париж, Рига, Лондон, Будапешт), рассмотрен опыт 
этих государств в определении правового статуса столичных городов. Методы 
дедукции и индукции позволили выделить критерии для осуществления клас-
сификации столиц.

Результаты. Осуществлена классификация столичных городов европей-
ских государств по уровню мирового значения, учитывая географические 
взаимоотношения между европейскими столицами, по географически- орга-
низационному критерию.

Новизна. Предложены различные подходы к классификации столичных 
городов. Осуществлена классификация столиц европейских государств в зави-
симости от того, каким образом национальным законодательством государств 
Европы определяется статус столичного города.

Практическая значимость. На основании выработки критериев для клас-
сификации столичных городов европейских государств была осуществлена их 
группировка, а также определены их общие черты. Это будет способствовать 
пониманию роли, которую играют столичные города в том или ином государ-
стве, позволит исследовать основные мировые тенденции развития этих го-
родов.

UDK 342

The classifi cation of European capitals
Y.G. Skopnenko, Researcher of the Department 

of Constitutional and International Law
National Academy of Internal Affairs

y.skopnenko@gmail.com
Research Methodology. Using the method of comparative law analysis of the 

legal framework of the European countries to their capitals (Moscow, Paris, Riga, 
London, Budapest), is possible to examine the experience of these countries in defi -
ning the legal status of capital cities. The method of deduction and induction method 
are allowed to separate criteria for classifi cation of capitals.

Results. The article is classifi ed capital cities of European countries by different 
criteria such as the level of global importance, the geographical relationship between 
the European capitals, the geographic and organizational criteria.

Novelty. There is a different approach to the classifi cation of capital cities in the 
article. The article is classifi ed European capitals, depending on how the national 
law of European states is determined the capital city status.

The practical signifi cance. Based on the formulation of criteria for the clas-
sifi cation of capital cities of European countries, there have been grouping them 
and defi ne their common features. This will facilitate the understanding of the role 
the capital city played in a state and will allow to explore the major global trends in 
these cities.

Розділ ІІІ

Трудове право; право соціального забезпечення. 
Адміністра тивне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Земельне право
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УДК 343.1

Дотримання процесуальних строків 
на досудовому розслідуванні як гарантія законності

О.В. Мазур, к.ю.н., адвокат, доцент кафедри 
державно-правових дисциплін, 

Університет економіки та права «КРОК»
jo-jo@urk.net

Методологія дослідження. За допомогою загального діалектичного мето-
ду пізнання розкрито зміст і призначення інституту процесуальних строків. 
Методи аналізу та синтезу було використано при оцінці фактичного стану до-
тримання процесуальних строків на досудовому розслідуванні.

Результати. Проаналізовано сучасний стан дотримання процесуальних 
строків на досудовому розслідуванні як гарантії законності кримінального 
провадження. Досліджено основні причини порушення процесуальних строків 
на досудовому розслідуванні. Наведено додаткові аргументи на користь висно-
вку про те, що від закладених викладачами вищих навчальних закладів світо-
глядних поглядів безпосередньо залежить правосвідомість майбутніх юристів.

Новизна. На практичних прикладах проаналізовано рівень дотримання 
кожного з видів процесуальних строків. Розкрито сучасні проблеми дотриман-
ня процесуальних строків на досудовому розслідуванні. Обґрунтовано поло-
ження про те, що встановлені у кримінальному процесуальному законі строки 
є процесуальними гарантіями дотримання законності.

Практична значущість. Доведено практичну необхідність у дотриманні 
процесуальних строків на досудовому провадженні. Наведено додаткові аргу-
менти на користь висновку про необхідність негайного оновлення прокурор-
ського та суддівського корпусу в Україні.

УДК 343.1

Соблюдение процессуальных сроков 
на досудебном расследовании как гарантия законности
А.В. Мазур, к.ю.н., кандидат юридических наук, адвокат, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин,
Университет экономики и права «КРОК»

jo-jo@urk.net
Методология исследования. При помощи общего диалектического метода 

познания раскрыто содержание и назначение института процессуальных сро-
ков. Методы анализа и синтеза использованы при оценке фактического состоя-
ния соблюдения процессуальных сроков на досудебном расследовании.

Результаты. Проанализировано современное состояние соблюдения про-
цессуальных сроков на досудебном расследовании как гарантии законности 
уголовного производства. Исследованы основные причины нарушения про-
цессуальных сроков на досудебном расследовании. Приведены дополнитель-
ные аргументы в пользу вывода о том, что от заложенных преподавателями 
высших учебных заведений мировоззренческих взглядов непосредственно за-
висит правосознание будущих юристов.

Новизна. На практических примерах проанализирован уровень соблюде-
ния каждого из видов процессуальных сроков. Раскрыты современные пробле-
мы соблюдения процессуальных сроков на досудебном расследовании. Обо-
сновано положение о том, что установленные в уголовном процессуальном 
законе сроки являются гарантиями соблюдения законности.

Практическая значимость. Доказана практическая необходимость в со-
блюдении процессуальных сроков на досудебном расследовании. Приведены 
дополнительные аргументы в пользу вывода о необходимости немедленного 
обновления прокурорского и судебного корпуса в Украине.

UDC 343.1

Compliance with procedural periods 
during prejudicial inquiry, as a guarantee of legality

O. Mazur, Ph.D., lawyer, assistant professor of state legal  department,
 «KROK» University

 jo-jo@urk.net
Research Methodology: The contents and appointment of institute of proce-

dural periods is opened by means of the general dialectic method of knowledge. 
Methods of the analysis and synthesis were used at an assessment of an actual state 
of observance of procedural periods on prejudicial inquiry.

Results: The author analysed a current state of observance of procedural periods 
on prejudicial inquiry, as guarantees of legality of criminal proceedings. The main 
reasons for violation of procedural periods on prejudicial inquiry were investigated. 

Розділ ІV

Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право. Кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність



36 37

The author provided additional documents and drew a conclusion that the sense of 
justice of future lawyers directly depends on the higher educational institutions of 
world outlook views put by teachers. 

Novelty: On practical examples the level of observance of each of types of 
procedural periods were analysed. Modern problems of observance of procedural 
periods on prejudicial inquiry were opened. Situation that the terms established 
in the criminal procedural law are guarantees of respecting the rule of law were 
proved.

The practical signifi cance: The author proved practical need for observance 
of procedural on prejudicial inquiry. Additional arguments in favor of a conclusion 
about need of immediate updating of the public prosecutor’s and judicial case in 
Ukraine were adduced.

УДК 613.67: [612.017.2]

Ocoбливocтi дeзaптaцiйнoгo впливу бoйoвиx дiй 
нa мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру ocoбиcтocтi її учacникa

O.Д. Caфiн, д. пcиxoл. н., прoфecoр
A.В. Дaцкoв, aд`юнкт Нaцioнaльнoї aкaдeмiї 

Дeржaвнoї прикoрдoннoї cлужби iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo

Мeтoдoлoгiя дocлiджeння. Aвтoр виxoдив з нacтупниx мeтoдoлoгiчниx 
пoзицiй: cтaн aдaптaцiї вiйcькoвocлужбoвцiв, щo брaли учacть в aнти-
тeрoриcтичнiй oпeрaцiї (AТO), oбумoвлeний збeрeжeнням життєвиx cмиcлiв 
i узгoджeнicтю тeрмiнaльниx цiннocтeй, a тaкoж iнтeгрaцiєю eкcтрeмaльнoгo 
cмиcлoвoгo дocвiду у cиcтeму життєвиx cмиcлiв i цiннocтeй у звичaйниx 
умoвax. Збeрeжeння тaкиx цiннocтeй, як щacливe ciмeйнe життя, твoрчicть, 
пiзнaння, цiкaвa рoбoтa, iнтeгрaцiя eкcтрeмaльнoгo cмиcлoвoгo дocвiду у 
cиcтeму життєвиx cмиcлiв i цiннocтeй у звичaйниx умoвax oбумoвлюють cтaн 
aдaптaцiї у пicляeкcтрeмaльний пeрioд.

Рeзультaти. Вcтaнoвлeнo, щo диcкрeдитaцiя гумaнicтичниx цiннocтeй, 
тимчacoвi дeцeнтрaцiї ocoбиcтocтi з втoргнeнням eкcтрeмaльнoгo минулoгo 
у пicляeкcтрeмaльнe cьoгoдeння i мaйбутнє, дeзiнтeгрaцiя життєвиx cмиcлiв, 
щo xaрaктeризуєтьcя гiпeрбoлiзaцiєю eкcтрeмaльнoгo дocвiду, iдeями пoмcти, 
зaгaльнoгo пoрятунку i фрoнтoвoгo брaтcтвa визнaчaють cтaн дeзaдaптaцiї 
ocoбиcтocтi у пicляeкcтрeмaльний пeрioд.

Нoвизнa. Дocлiджeнo взaємoзв'язoк мoтивaцiйнo-cмиcлoвoї cфeри тa cтaну 
aдaптaцiї вiйcькoвocлужбoвцiв, щo брaли учacть в AТO, у пicляeкcтрeмaльниx 
умoвax життєдiяльнocтi. Вcтaнoвлeнo, щo їxнiй cтaн дeзaдaптaцiї у пicля-
eкcтрeмaльний пeрioд oбумoвлeний дeфoрмaцiєю мoтивaцiйнo-cмиcлoвoї 
cфe ри ocoбиcтocтi, вaжливими пoкaзникaми якoї є: втрaтa cмиcлу, cмиcлoвa 
i цiннicнa дeзiнтeгрaцiя, диcкрeдитaцiя гумaнicтичниx цiннocтeй, тимчacoвi 
дeцeнтрaцiї ocoбиcтocтi з втoргнeнням eкcтрeмaльнoгo минулoгo у пicля-
eкcтрeмaльнe cьoгoдeння i мaйбутнє.

Прaктичнa знaчущicть. Oдeржaнi рeзультaти мoжуть бути викoриcтaнi 
у прaктицi пcиxoлoгiчнoгo кoнcультувaння тa пcиxoкoрeкцiї ociб з oзнaкaми 
дeзaдaптaцiї; при пeрeпiдгoтoвцi вiйcькoвocлужбoвцiв, щo брaли учacть в 
AТO, в прoцeci пeрeпiдгoтoвки пcиxoлoгiв, cпiврoбiтникiв cилoвиx вiдoмcтв, 
для рoзрoбки cпeцкурcу з пcиxoлoгiї пicляeкcтрeмaльниx cтaнiв.

Розділ V

Актуальні проблеми психології
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Ocoбeннocти дeзaптaцiйнoгo влияния бoeвыx дeйcтвий 
нa мoтивaциoннo-cмыcлoвую cфeру личнocти ee учacтникa

O.Д. Caфин, д. пcиxoл. н., прoфecсoр
A.В. Дaцкoв, aдъюнкт Нaциoнaльнoй aкaдeмии 

Гocудaрcтвeннoй пoгрaничнoй cлужбы имeни Бoгдaнa Xмeльницкoгo

Мeтoдoлoгия иccлeдoвaния. Aвтoр иcxoдил из cлeдующиx мeтoдo-
лoгичecкиx пoзиций: cocтoяниe aдaптaции вoeннocлужaщиx, принимaв шиx 
учacтиe в aнтитeррoриcтичecкoй oпeрaции (AТO), oбуcлoвлeннo coxрaнeниeм 
жизнeнныx cмыcлoв и coглacoвaннocтью тeрминaльныx цeннocтeй, a тaкжe 
интeгрaциeй экcтрeмaльнoгo cмыcлoвoгo oпытa в cиcтeму жизнeнныx 
cмыc лoв и цeннocтeй в oбычныx уcлoвияx. Coxрaнeниe тaкиx цeннocтeй, 
кaк cчacтливaя ceмeйнaя жизнь, твoрчecтвo, пoзнaниe, интeрecнaя рaбoтa, 
интeгрaция экcтрeмaльнoгo cмыcлoвoгo oпытa в cиcтeму жизнeнныx cмыcлoв 
и цeннocтeй в oбычныx уcлoвияx oбуcлoвливaют cocтoяниe aдaптaции в пocт-
экcтрeмaльный пeриoд.

Рeзультaты. Уcтaнoвлeнo, чтo диcкрeдитaция гумaниcтичecкиx цeннocтeй, 
врeмeнныe дeцeнтрaции личнocти c втoржeниeм экcтрeмaльнoгo прoшлoгo в 
пocтэкcтрeмaльнoe нacтoящee и будущee, дeзинтeгрaция жизнeнныx cмыc-
лoв, xaрaктeризущиecя гипeрбoлизaциeй экcтрeмaльнoгo oпытa, идeями мec-
ти, вceoбщeгo cпaceния и фрoнтoвoгo брaтcтвa oпрeдeляют cocтoяниe дeз-
aдaптaции личнocти в пocтэкcтрeмaльный пeриoд.

Нoвизнa. Иccлeдoвaнa взaимocвязь мoтивaциoннo-cмыcлoвoй cфeры и 
cocтoяния aдaптaции вoeннocлужaщиx, принимaвшиx учacтиe в AТO, в пocт-
экcтрeмaльныx уcлoвияx жизнeдeятeльнocти. Уcтaнoвлeнo, чтo иx cocтoя-
ниe дeзaдaптaции в пocтэкcтрeмaльный пeриoд oбуcлoвлeнo дeфoрмaциeй 
мo тивaциoннo-cмыcлoвoй cфeры личнocти, вaжными пoкaзaтeлями кoтoрoй 
являютcя: пoтeря cмыcлa, cмыcлoвaя и цeннocтнaя дeзинтeгрaция, диc крe-
дитaция гумaниcтичecкиx цeннocтeй, врeмeнныe дeцeнтрaции личнocти c 
втoржeниeм экcтрeмaльнoгo прoшлoгo в пocтэкcтрeмaльнoe нacтoящee и 
будущee.

Прaктичecкaя знaчимocть. Пoлучeнныe рeзультaты мoгут быть иc-
пoльзoвaны в прaктикe пcиxoлoгичecкoгo кoнcультирoвaния и пcиxo кoррeк-
ции лиц c признaкaми дeзaдaптaции; при пeрeпoдгoтoвкe вoeннocлужaщиx, 
принимaвшиx учacтиe в AТO, в прoцecce пeрeпoдгoтoвки пcиxoлoгoв, co-
трудникoв cилoвыx вeдoмcтв, для рaзрaбoтки cпeцкурca пo пcиxoлoгии пocт-
экcтрeмaльныx cocтoяний.
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Features decapitating impact of hostilities on motivationally-
semantic sphere of the personality of its members

Doctor O.D. Safi n,
A.C. Datskov, associate of the National Bohdan Khmelnitsky 

Border Guard Service Academy of Ukraine

The research methodology. The author proceeded from the following 
methodological positions: the state of adaptation of the military personnel who 
participated in the anti-terrorist operation (ATO), due to the persistence of life 
expectations and consistency of terminal values, as well as the integration of the 
extreme sense of experience in system life meanings and values in normal conditions. 
The preservation of such values as a happy family life, creativity, knowledge, 
interesting work, integration extreme sense of experience in system life meanings 
and values in normal conditions determine the state of adaptation in postextreme 
period.

Results. It is established that the discrediting of humanistic values, temporal 
decentration personality with extreme invasion in the past postextreme present 
and future, and the disintegration of the life of meaning, which is characterized by 
extreme exaggeration of experience, ideas of revenge, universal salvation and the 
front brotherhood determine the state of maladjustment personality in postextreme 
period.

The novelty. We investigated the relationship motivationally-semantic sphere 
and the state of adaptation of the military personnel who participated in the ATO, 
in playerstealing life conditions. It was ascertained that the state of maladjustment 
in postextreme period due to the deformation of the motivationally-semantic sphere 
of the individual, important indicators which are: loss of sense of meaning and 
moral disintegration, the discrediting of humanistic values, temporal decentration 
personality with extreme invasion in the past postextreme present and future.

Practical signifi cance. The obtained results can be used in the practice of 
counseling and psychotherapy for individuals with signs of maladjustment; retraining 
of servicemen who took part in the ATO, in the process of training for psychologists, 
law enforcement offi cers, to develop a course on the psychology playerstealing 
States.



40 41

УДК 159.9: 316.48

Тeoрeтичний aнaлiз нaукoвиx пiдxoдiв i концепцій 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки ocoбиcтocтi у пcиxoлoгiї

В.A. Шимкo, д. пcиxoл. н., c.н.c. 
Я.I. Мeльник, aд`юнкт кaфeдри вiйcькoвoї пeдaгoгiки 

тa пcиxoлoгiї Вiйcькoвoгo iнcтитуту 
Київcькoгo нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту iм. Тaрaca Шeвчeнкa

Мeтoдoлoгiя дocлiджeння. Aвтoр виxoдив з нacтупниx мeтoдoлoгiчниx 
пoзицiй: рoзумiння cутнocтi, cтруктури, фoрм, видiв, мexaнiзмiв дeвiaнтнoї 
пoвeдiнки вимaгaє iнтeгрaтивнoгo пiдxoду при aнaлiзi рiзниx тeoрeтичниx 
кoнцeпцiй щoдo кoнкрeтнoгo cуcпiльнoгo фeнoмeну i прoявляєтьcя у вiд-
пoвiдниx умoвax культурнoгo рoзвитку i чacу, зoкрeмa, цe cтocуєтьcя дeвi-
aнт нoї пoвeдiнки вiйcькoвocлужбoвцiв Збрoйниx Cил Укрaїни. З пoзицiї iн-
тeгрaтивнoгo пiдxoду чинники, щo викликaють, прoвoкують, пocилюють чи 
пiдтримують пoвeдiнку, щo вiдxиляєтьcя, взaємoдoпoвнюють oдин oднoгo.

Рeзультaти. Вcтaнoвлeнo, щo cучacний cтaн вивчeнocтi прoблeми дe-
вiaнтнoї пoвeдiнки ocoбиcтocтi визнaчaєтьcя рiзнoнaпрaвлeними нaукoвими 
пiдxoдaми, мaє мiждиcциплiнaрний (пcиxiaтрiя, кримiнoлoгiя, прaвoзнaвcтвo, 
aнтрoпoлoгiя, eтнoгрaфiя, фiлocoфiя, coцioлoгiя, пcиxoлoгiя тoщo) i рaзoм з 
тим диcкуciйний xaрaктeр. Єдинoї cиcтeмaтизaцiї пoвeдiнкoвиx вiдxилeнь дo 
тeпeрiшньoгo чacу нe вирoблeнo. Дeвiaнтну пoвeдiнку мoжнa рoзглядaти з 
ocoбиcтicниx чи coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx пoзицiй.

Нoвизнa. Вcтaнoвлeнo, щo дeвiaнтнa пoвeдiнкa рiзнoмaнiтнa зa cтрукту-
рoю, типaми, видaми тa фoрмaми. Пiд cтруктурoю дeвiaнтнoї пoвeдiнки 
рoзумiєтьcя cпeцифiкa пoєднaння i динaмiкa cтруктурниx eлeмeнтiв пoвeдiнки, 
щo вiдxиляєтьcя, вiд нoрми. Дo типiв дeвiaнтнoї пoвeдiнки нaлeжaть рiзнoвиди 
пoвeдiнки зaлeжнo вiд ocoбливocтeй взaємoдiї iндивiдa з рeaльнicтю i мe-
xaнiзмiв виникнeння пoвeдiнкoвиx aнoмaлiй. Фoрми дeвiaнтнoї пoвeдiнки 
мaють зaгaльнi влacтивocтi, якi є критeрiєм принaлeжнocтi дo групи дeвiaцiй.

Прaктичнa знaчущicть. Нaукoвe вивчeння фeнoмeнiв пoвeдiнки oco-
биcтocтi, щo вiдxиляєтьcя вiд coцiaльнoї нoрми, дoзвoляє пeрeйти вiд зaxoдiв, 
cпрямoвaниx нa пoкaрaння нociїв тaкoї пoвeдiнки, дo пoпeрeжувaльниx. 
Вирiшeння прoблeми вивчeння дeвiaнтнoї пoвeдiнки вiйcькoвocлужбoвцiв у 
cучacнoму cуcпiльcтвi вимaгaє кoмплeкcнoгo зaлучeння тeoрeтичниx знaнь.
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Тeoрeтичecкий aнaлиз нaучныx пoдxoдoв и кoнцeпцiй 
дeвиaнтнoгo пoвeдeния личнocти в пcиxoлoгии

В.A. Шимкo, д. пcиxoл. н., c.н.c. 
Я.И. Мeльник, aдъюнкт кaфeдры вoeннoй пeдaгoгики 

и пcиxoлoгии Вoeннoгo инcтитутa 
Киeвcкoгo нaциoнaльнoгo унивeрcитeтa им. Тaрaca Шeвчeнкo

Мeтoдoлoгия иccлeдoвaния. Aвтoр иcxoдил из cлeдующиx мeтoдo-
лoгичecкиx пoзиций: пoнимaниe cущнocти, cтруктуры, фoрм, видoв, мexa-
низ мoв дeвиaнтнoгo пoвeдeния трeбуeт интeгрaтивнoгo пoдxoдa при aнaлизe 
рaзличныx тeoрeтичecкиx кoнцeпций oтнocитeльнo кoнкрeтнoгo oбщecт-
вeннoгo фeнoмeнa и прoявляeтcя в cooтвeтcтвующиx уcлoвияx культурнoгo 
рaзвития и врeмeни, в чacтнocти, этo кacaeтcя дeвиaнтнoгo пoвeдeния 
вoeннocлужaщиx Вooружeнныx Cил Укрaины. C пoзиции интeгрaтивнoгo 
пoдxoдa фaктoры, вызывaющиe, прoвoцирующиe, уcиливaющиe или пoд-
дeрживaющиe oтклoняющeecя пoвeдeниe, взaимoдoпoлняют друг другa.

Рeзультaты. Уcтaнoвлeнo, чтo coврeмeннoe cocтoяниe изучeннocти прoб-
лeмы дeвиaнтнoгo пoвeдeния личнocти oпрeдeляeтcя рaзнoнaпрaвлeнными 
нaучными пoдxoдaми, имeeт мeждиcциплинaрный (пcиxиaтрия, криминoлo-
гия, прaвoвeдeниe, aнтрoпoлoгия, этнoгрaфия, филocoфия, coциoлoгия, пcи-
xoлoгия и т.д.) и вмecтe c тeм диcкуccиoнный xaрaктeр. Eдинoй cиcтeмaтизaции 
пoвeдeнчecкиx oтклoнeний дo нacтoящeгo врeмeни нe вырaбoтaнo. Дeви-
aнтнoe пoвeдeниe мoжнo рaccмaтривaть c личнocтныx или coциaльнo-пcи-
xoлoгичecкиx пoзиций.

Нoвизнa. Уcтaнoвлeнo, чтo дeвиaнтнoe пoвeдeниe рaзнooбрaзнo пo 
cтруктурe, типaм, видaм и фoрмaм. Пoд cтруктурoй дeвиaнтнoгo пoвeдeния 
пoнимaeтcя cпeцификa coчeтaния и динaмикa cтруктурныx элeмeнтoв пoвe-
дeния, oтклoняющeгocя oт нoрмы. К типaм дeвиaнтнoгo пoвeдeния oтнocятcя 
рaзнoвиднocти пoвeдeния в зaвиcимocти oт ocoбeннocтeй взaимoдeйcтвия 
индивидa c рeaльнocтью, мexaнизмoв вoзникнoвeния пoвeдeнчecкиx aнoмaлий. 
Фoрмы дeвиaнтнoгo пoвeдeния имeют oбщиe cвoйcтвa, кoтoрыe являютcя 
критeриeм принaдлeжнocти к группe дeвиaций.

Прaктичecкaя знaчимocть. Нaучнoe изучeниe фeнoмeнoв пoвeдeния 
личнocти, oтклoняющeгocя oт coциaльнoй нoрмы, пoзвoляeт пeрeйти oт мeр, 
нaпрaвлeнныx нa нaкaзaниe нocитeлeй тaкoгo пoвeдeния, к прeдупрeдитeльным. 
Рeшeниe прoблeмы изучeния дeвиaнтнoгo пoвeдeния вoeннocлужaщиx в 
coврeмeннoм oбщecтвe трeбуeт кoмплeкcнoгo привлeчeния тeoрeтичecкиx 
знaний.
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Theoretical analysis of scientifi c approaches 
and conceptsdeviant behavior in psychology

Doctor. V.A. Shimko,
J.I. Melnik, associate of the Department of military pedagogy 

and psychology of the Military Institute 
of Kiev national University named by Taras Shevchenko

The research methodology. The author proceeded from the following metho-
dological positions: understanding the nature, patterns, shapes, types, mechanisms 
of deviant behavior requires an integrative approach in the analysis of various theo-
retical concepts relative to a particular social phenomenon and manifests itself in 
appropriate circumstances, cultural development time and, in particular, this applies 
to the deviant behavior of the Armed Forces of Ukraine. From the perspective of 
an integrative approach factors, provocative, provoking, reinforcing or supporting 
behavior, deviant, complement each other.

Results. Established that the current state of knowledge of the problem of devi-
ant behavior is defi ned by the divergent research approaches, is interdisciplinary 
(psychiatry, criminology, law, anthropology, ethnography, philosophy, sociology, 
psychology and so on) and yet the discussion. Unifi ed systematization of behavioral 
problems so far not produced. Deviant behaviour can be seen with personal or socio-
psychological approach.

The novelty. Found that deviant behavior varied according to the structure, types 
and forms. Under the structure of deviant behavior refers to the specifi c combina-
tion and dynamics of the structural elements of behavior that deviate from the norm. 
Types of deviant behavior are types of behavior depending on the characteristics of 
the interaction of the individual with reality, the mechanisms of behavioral anoma-
lies. Forms of deviant behavior have common properties, which are the criterion of 
belonging to a group deviations.

Practical signifi cance. The scientifi c study of the phenomena of behavior devi-
ating from social norms, allows you to move from measures aimed at punishing the 
media for this behavior, to preventing. The solution to the problem of the study of 
deviant behavior of military personnel in a modern society requires a comprehensive 
attraction of theoretical knowledge.

УДК 613:378-052

Формування здорового стилю життя майбутніх спеціалістів 
як вагома передумова їх професійного здоров’я
І.А. Бурлакова, к.пед.н, доцент кафедри управління 

банківською безпекою,
Університет банківської справи Національного банку України

burlakova_irina@mail.ru
Методологія дослідження. За допомогою комплексного підходу дослідже-

но мотивацію майбутніх спеціалістів щодо збереження професійного здоров’я. 
Методом тестування студентів виявлено рівень сформованості практичних на-
вичок здорового способу життя.

Результати. Досліджено психологічні особливості поняття «здоровий 
стиль життя» та його загальні категорії – рівень і якість життя. Зауважується, 
що формування фізичної культури у студентів у рамках індивідуального підхо-
ду до забезпечення професійного здоров’я дає змогу реалізувати ідеї здорового 
стилю життя у практиці вищої школи.

Новизна. Втілення здорового способу життя у практику вищої школи ви-
явиться дієвим, якщо буде проходити в умовах сформованого усвідомленого 
ставлення майбутніх спеціалістів до власного здоров’я, поваги до власної осо-
бистості, а також удосконаленні естетичних та етичних поглядів.

Практична значущість. Упровадження фізичної культури, яка базується на 
індивідуальному підході та пов’язана з ціннісним орієнтуванням особистості, 
дасть змогу укріпити та зберегти здоров’я, підвищити адаптаційні можливості 
організму. Розроблено практичні рекомендації щодо програм психофізичних 
тренувань, які справляють найбільший вплив на професійну працездатність. 

УДК 613:378-052

Формирование здорового образа жизни будущих 
специалистов как весомая предпосылка 

их профессионального здоровья
И.А. Бурлакова, к.пед.н., доцент кафедры управления 

банковской безопасностью, 
Университет банковского дела Национального банка Украины 

burlakova_irina@mail.ru
Методология исследования. С помощью комплексного подхода исследо-

вана мотивация будущих специалистов по сохранению профессионального 
здоровья. Методом тестирования студентов выявлен уровень сформированно-
сти практических навыков здорового образа жизни.

Результаты. Исследованы психологические особенности понятия «здоро-
вый образ жизни» и его общие категории − уровень и качество жизни. От-
мечается, что формирование физической культуры студентов в рамках инди-
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видуального подхода к обеспечению профессионального здоровья позволяет 
реализовать идеи здорового образа жизни в практике высшей школы.

Новизна. Воплощение здорового образа жизни в практику высшей шко-
лы окажется действенным, если будет проходить в условиях сформированно-
го осознанного отношения будущих специалистов к собственному здоровью, 
уважения к собственной личности, а также совершенствовании эстетических 
и этических взглядов.

Практическая значимость. Внедрение физической культуры, которая ба-
зируется на индивидуальном подходе и связана с ценностным ориентирова-
нием личности, позволит укрепить и сохранить здоровье, повысить адаптаци-
онные возможности организма. Разработаны практические рекомендации по 
программам психофизических тренировок, оказывающих наибольшее влияние 
на профессиональную работоспособность будущих специалистов.

UDC 613:378-052

Formation of healthy lifestyle future professionals 
as an important prerequisite for their occupational health

I. Burlakova, Ph.D., assistant professor of banking security, 
Banking University National Bank of Ukraine 

burlakova_irina@mail.ru
Research Methodology: With an integrated approach investigated motivation 

for care occupational health the future specialists. The method of testing students 
found practical skills of development of healthy lifestyles.

Results: Investigated the psychological characteristics of the concept of «healthy 
lifestyle» and its general categories - the level and quality of life. It is noted that the 
formation of physical training of students in the individual approach to occupational 
health allows to realize the idea of a healthy lifestyle in the practice of higher educa-
tion.

Novelty: Embodiment of a healthy lifestyle in the practice of high school would 
be effective if it is performed in the conditions generated by the conscious attitude 
of future specialists to their own health, respect for self, as well as improving the 
aesthetic and ethical views.

The practical signifi cance: The introduction of physical training, which is based 
on an individual approach and is associated with value-orienteering personality will 
strengthen and preserve the health, to increase the adaptive capacity of the organism. 
Practical recommendations for the psychophysical training programs that have the 
greatest impact on the professional working capacity of future specialists.

УДК 159.9.37.015.3

Особистість керівника приватного охоронного 
підприємства та її вплив на соціально-психологічний 

клімат у колективі
Ю.Л. Вітомський, к.психол.н., голова громадської організації 

«Безпека та інновації навчальним закл  адам»
vitomsky@mail.ru

Методологія дослідження. За допомогою порівняльного та системного 
підходу досліджено професійно значимі якості керівника приватного охорон-
ного підприємства, від яких залежить сприятливий соціально-психологічний 
клімат у колективі. Методологія особистості керівника обґрунтована роботами 
вчених у галузі психології: Г. Андреєва, В. Мясищева, Б. Паригіна, К. Пл  ато-
нова.

Результати. Було визначено професійно значимі якості керівника при-
ватного охоронного підприємства, від яких залежить сприятливий соціально-
психологічний клімат у колективі. Своїм стилем роботи, особистою поведін-
кою, ставленням до людей, піклуванням про них керівник впливає на форму-
вання соціально-психологічного клімату в колективі. Особливо неприпустими-
ми для керівника є зарозумілість, зверхність, грубість, некомпетентність.

Новизна. Набули подальшого розвитку положення про доцільність і спря-
мованість професійної психологічної підготовки та підвищення кваліфікації 
керівників приватних охоронних підприємств.

Практична значущість. Сформульовані в роботі висновки та пропозиції 
можуть бути використані у професійному навчанні за програмами курсової 
чи індивідуальної підготовки, підвищення кваліфікації за фахом «Управління 
фінансово-економічною безпекою», а також у роботі практичних психологів, 
які здійснюють психологічне супроводження діяльності працівників приват-
них охоронних підприємств з метою підвищення її успішності.

УДК 159.9.37.015.3

Личность руководителя частного охранного 
предприятия и ее влияние на социально-психологический 

климат в коллективе
Ю.Л. Витомский, к.психол.н., председатель общественной 

организации «Безопасность и инновации учебным заведениям»
vitomsky@mail.ru

Методология исследования. С помощью сравнительного и системного 
подхода были исследованы профессионально значимые качества руководи-
теля частного охранного предприятия, от которых зависит благоприятный 
социально-психологический климат в коллективе. Методология личности ру-
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ководителя обоснована работами учёных в области психологии Г. Андреева, 
В. Мясищева, Б. Парыгин, К. Платонова.

Результаты. Были определены профессионально значимые качества руко-
водителя частного охранного предприятия, от которых зависит благоприятный 
социально-психологический климат в коллективе. Своим стилем работы, лич-
ным поведением, отношением к людям, заботой о них руководитель влияет на 
формирование социально-психологического климата в коллективе. Особенно 
недопустимым для руководителя является высокомерие, пренебрежение, гру-
бость, некомпетентность.

Новизна.  Получили дальнейшее развитие положения о целесообразности 
и направленности профессиональной психологической подготовки, повыше-
ния квалификации руководителей частных охранных предприятий.

Практическая значимость. Сформулированные в работе выводы и пред-
ложения могут использоваться в профессиональном обучении по программам 
курсовой или индивидуальной подготовки, повышении квалификации по спе-
циальности «Управление финансово-экономической безопасностью».

А также в работе практических психологов, осуществляющих психологи-
ческое сопровождение деятельности работников частных охранных предприя-
тий с целью повышения ее успешности.

UDC 159.9.37.015.3

The identity of the head of the private security company 
and its impact on the socio-psychological climate in the team

Y. Vitomsky, Ph.D., chairman of public organization 
“Safety and Innovations to Educational Institutions”

vitomsky@mail.ru
Methodological bases of research. By means of comparative and system 

approach it is investigated professionally signifi cant qualities of the head of the 
private security company on which the favorable social and psychological cli-
mate in collective depends. The methodology of the identity of the head is proved 
by works of scientists in the fi eld of psychology G. Andreyeva, V. Myasishchev, 
B. Parygin, K. Platonova.Methodology of the identity of the head G. Andreyeva 
proved by works of scientists in the fi eld of psychology, V. Myasishchev, B. Pary-
gin, K. Platonova.

The received results. Professionally signifi cant qualities of the head of the pri-
vate security company on which the favorable social and psychological climate in 
collective depends were defi ned. The style of work, personal behavior, the attitude 
towards people, care of them the head infl uences formation of social and psychologi-
cal climate in collective. For the head the arrogance, neglect, roughness, incompe-
tence is especially inadmissible.

Scientifi c novelty of research is that regulations on expediency and an orienta-
tion of vocational psychological training and professional development of heads of 
the private security companies gained further development.

Practical value of research is that the conclusions and offers formulated in 
work can be used in a vocational education according to programs of course or 
individual preparation, professional development in “Management of fi nancial and 
economic safety”.

And also in work of the practical psychologists who are carrying out psychologi-
cal maintenance of activity of employees of the private security companies for the 
purpose of increase of its success.
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УДК 159.9.072.592

Психологічні умови становлення майбутнього фахівця 
в галузі будівництва і архітектури в умовах ВНЗ

О.О. Горова, к.психол.н., доцент кафедри 
основ професійного навчання,

Київський національний університет будівництва і архітектури 
interaffairs@bigmir.net

Методологія дослідження. За допомогою загально-психологічної кон-
цепції діяльності, зокрема професійної, системного підходу досліджено стан 
сучасної будівельної освіти й загальні напрями її подальшого реформування. 
Статистичними методами визначено найважливіші психологічні умови ста-
новлення фахівця.

Результати. Проаналізовано стан сучасної будівельної освіти й визначено 
загальні напрями її трансформації. Виявлено низку психологічних умов, що 
дають змогу обґрунтувати й оптимізувати процес освоєння практичних умінь і 
навичок. Найважливішими психологічними умовами серед них є: особистісна 
залученість у діяльність її виконавця, використання адекватних розв’язуваним 
завданням рівнів предметності діяльності, оптимальна організація операціо-
нальної сторони діяльності.

Новизна. Розкрито актуальні напрями сучасної освіти в галузі будівництва 
й архітектури. Виявлено провідні психологічні умови, що дають змогу обґрун-
тувати й оптимізувати процес засвоєння практичних умінь і навичок. Запропо-
новано на підґрунті концепції поетапного формування дій програму формуван-
ня професійних умінь майбутніх будівельників, архітекторів.

Практичне значення. Результати дослідження можуть знайти практичне 
застосування в різних галузях соціальної практики: архітектурі та будівництві, 
освіті, виробництві, управлінні. Результати можуть бути використані задля 
вдосконалювання соціально-психологічних відносин у вищій школі; підви-
щення ефективної адаптації суб’єктів до вимог нового соціально-економічного 
середовища. 

УДК 159.9.072.592

Психологические условия становления 
будущего специалиста в области строительства 

и архитектуры в условиях вуза
Е.А. Горовая, к.психол.н., доцент кафедры 

основ профессионального обучения,
Киевский национальный университет строительства и архитектуры

interaffairs@bigmir.net
Методология исследования. На основе общепсихологической концепции 

деятельности, в частности профессиональной, системного подхода исследо-

вано состояние современного образования в сфере строительства и общие на-
правления его дальнейшего реформирования. Статистическими методами оп-
ределены самые важные психологические условия становления специалиста.

Результаты. Проанализировано состояние современного образования в 
сфере строительства и определены общие направления его трансформации. 
Выявлен ряд психологических условий, позволяющих обосновать и оптими-
зировать процесс освоения практических умений и навыков. Самыми важны-
ми психологическими условиями следует выделить: личностное включение 
в деятельность ее исполнителя, использование адекватных решаемой задаче 
уровней предметной деятельности, оптимальная организация операциональ-
ной стороны деятельности.

Новизна. Раскрыты актуальные направления современного образования в 
области строительства и архитектуры. Выявлены ведущие психологические 
условия, которые позволяют обосновать и оптимизировать процесс усвоения 
практических умений и навыков. Предложено на основе концепции поэтап-
ного формирования действий программу формирования профессиональных 
умений будущих строителей, архитекторов.

Практическое значение. Результаты исследования могут найти практи-
ческое применение в разных областях социальной практики: в архитектуре 
и строительстве, образовании, производстве, управлении; для оптимизации 
социально-психологических отношений в высшей школе; повышения эффек-
тивности адаптации субъектов к требованиям новой социально-экономического 
среды. 

UDK 159.9.072.592

Psychological conditions of formation of future specialists 
in the fi eld of construction and architecture in the University
O.O. Gorova, candidate of psychological Sciences, associate Professor 

of the Department of fundamentals of professional learning 
Kyiv national University of construction and architecture 

interaffairs@bigmir.net
The research methodology. Based general psychological concept of activity, in 

particular professional, systematic approach investigated the state of modern educa-
tion in the fi eld of construction and General directions of its further reform. Statisti-
cal methods identifi ed the most important psychological conditions of the formation 
of a specialist.

Results. Analyzes the state of modern education in the fi eld of construction 
and determined the General direction of his transformation. Identifi ed a number of 
psychological conditions, which allow to prove and optimize the process of devel-
opment of practical skills. The most important psychological conditions should be 
distinguished: personal inclusion in the activities of the contractor, the use of ad-
equately solved the problem of levels of the subject, the optimal organization of the 
operational side of the business.
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The novelty. Disclosed are topical areas of modern education in the fi eld of con-
struction and architecture. Identify leading psychological conditions, which allow to 
prove and optimize the process of mastering practical skills. Proposed based on the 
concept of gradual development of the program of formation of professional skills 
of the future builders, architects.

The practical signifi cance: is determined by the fact that the results of research 
may fi nd practical application in various fi elds of social practice: in architecture 
and construction, education, production, management. The results can be used to 
optimize the socio-psychological relations in higher education; improve the effec-
tiveness of adaptation of the subjects to the requirements of the new socio-economic 
environment.

УДК 159.923.2

Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності 
викладача вищого навчального закладу (частина 1)

І.В. Сингаївська, к.психол.н., доцент, професор кафедри психології,
Університет економіки та права «КРОК»

irasing@yandex.ru
Методологія дослідження. Здійснено теоретико-методологічний аналіз 

проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу; 
розглянуто феномен професійної успішності викладача в рамках особистісно-
го, діяльнісного, інтегративного підходів психологічної науки.

Результати. Розкрито психологічну сутність діяльності викладача. Теоре-
тично розмежовано змістове наповнення понять «успіх» та «успішність». Про-
аналізовано соціально-психологічний зміст професійної успішності викладача, 
чинники та показники такої успішності.  Запропоновано два узагальнюючих 
визначення професійної успішності викладача вищого навчального закладу. 

Новизна. Здійснено поглиблений теоретичний аналіз поняття «професійна 
успішність», чинників і показників професійної успішності викладача вищого 
навчального закладу.  

Практична значущість. На підставі всебічного аналізу особливостей про-
фесійної діяльності викладача визначено зміст поняття «професійна успіш-
ність», що є науковою базою для подальшого емпіричного дослідження умов, 
чинників і показників професійної успішності викладача. Розкрито сутнісний 
характер викладацької діяльності, причинно-наслідкові зв’язки між професій-
ною діяльністю викладача та його професійними досягненнями. Це сприятиме 
підвищенню якості професійної діяльності викладачів вищих навчальних за-
кладів.

УДК 159.923.2

Теоретический анализ проблемы профессиональной 
успешности преподавателя высшего учебного заведения 

(часть 1)
И.В. Сингаевская, к.психол.н., доцент, профессор кафедры психологии

Университет экономики и права «КРОК»
irasing@yandex.ru

Методология исследования. Осуществлен теоретико-методологический 
анализ проблемы профессиональной успешности преподавателя высшего 
учебного заведения; рассмотрен феномен профессиональной успешности пре-
подавателя в рамках личностного, деятельностного, интегративного подходов 
психологической науки.    

Результаты. Раскрыта психологическая сущность деяльности препода-
вателя. Теоретически отдиференцировано содержательное наполнение по-
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нятий «успех» и «успешность». Проанализировано социально-психологичес-
кое содержание профессиональной успешности преподавателя, факторы и 
показатели такой успешности.  Предложены два обобщающих определения 
профессиональной успешности преподавателя высшего учебного заведения. 

Новизна. Осуществлен углубленный теоретический анализ понятия «про-
фессиональная успешность», факторов и показателей профессиональной 
успешности преподавателя высшего учебного заведения.  

Практическая значимость. На основании всестороннего анализа особен-
ностей профессиональной деятельности преподавателя определено содержа-
ние понятия «профессиональная успешность», что является научным базисом 
для дальнейшего эмпирического исследования условий, факторов и показате-
лей профессиональной успешности преподавателя. Раскрыт сущностный ха-
рактер преподавательской деятельности, причинно-следственные связи между 
профессиональной деятельностью и профессиональными достижениями пре-
подавателя. Это будет содействовать повышению качества профессиональной 
деятельности преподавателей высших учебных заведений.

UDC 159.923.2

Theoretical survey of higher educational institution 
teacher professional success rate issue

I. Syngaivska, PhD (Psychological sciences), Associate Professor, 
Professor of Psychology Department of KROK University

irasing@yandex.ru
Research methodology. The theoretical and methodological analysis of higher 

educational institution teacher professional success rate issue has been completed; 
the phenomenon of a teacher professional success rate in terms of personal, activity 
and integrative approaches of psychological science has been considered. 

Results. The psychological nature of a teacher’s activity has been disclosed. 
Clear theoretical distinction between success and success rate notions has been 
made. Social and psychological content of a teacher professional success rate as 
well as factors and indices of such phenomenon have been analyzed. Two genera-
lized defi nitions of higher educational institution teacher professional success rate 
have been offered. 

Novelty. The fundamental theoretical analysis of professional success rate no-
tion and higher educational institution teacher professional success rate factors and 
indices has been completed.  

Practical signifi cance. The content of professional success rate notion has been 
defi ned on the basis of comprehensive analysis of teacher professional activity pecu-
liarities. It gives scientifi c basis for further empirical research of conditions, factors 
and indices of a teacher professional success rate.  Thus the nature of a teacher acti-
vity as well as cause-and-effect relations between teacher professional activity and 
teacher’s professional achievements have been disclosed. It will contribute to the 
improvement of higher educational institution teachers professional activity quality. 

УДК 159.923.2(043.5)

Комплексне дослідження особистісних 
структур майбутнього лікаря

М.М.Філоненко, к.психол.н., доцент кафедри загальної 
і медичної психології та педагогіки,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
fi lmm@ukr.net

Методологія дослідження. За допомогою психодіагностичних методик 
(метод експертних оцінок; методика вивчення рівня суб’єктивного контролю 
Дж. Роттера  (адаптація Е.Ф. Бажина); анкета «Мотиви вибору»; методика 
«Вивчення мотивів учбової діяльності студентів» (Реана − Якуніна у модифі-
кації  Н.Ц. Бадмаєвої); методика «Тип мислення» (методика визначення типу 
мислення в модифікації Г.В. Резапкіної); діагностика особистісної креатив-
ності (Е.Е. Тунік) здійснено дослідження особистісних структур студентів-
медиків.

Результати. Розкрито цілісність особистості майбутнього лікаря, виділено 
особистісні властивості, що поступово професіоналізуються під час навчан-
ня у вузі, діагностовано рівень виведених особистісних структур студентів-
медиків.

Новизна. Виведено та класифіковано особистісні структури студентів-
медиків, проведено порівняльний аналіз взаємозв’язку рівня особистіс-
них структур із майбутніми професійними вміннями, означені психолого-
педагогічні умови підвищення рівня сформованості особистісних структур.

Практична значущість. На підставі розробленої класифікації особис-
тісних структур студентів-медиків та запровадженні описаних психолого-
педагогічних технологій навчання можна підвищити рівень їх професійної 
підготовки в умовах вузівського навчання.

УДК 159.923.2(043.5)

Комплексное исследование личностных 
структур будущего врача

М.М. Филоненко, к.психол.н., доцент кафедры общей 
и медицинской психологии и педагогики,

Национальный медицинский университет  имени А.А. Богомольца
fi lmm@ukr.net

Методология исследования. С помощью психодиагностических методик 
(метод экспертных оценок, методика изучения уровня субъективного контро-
ля Дж. Роттера (адаптация Е.Ф. Бажина); анкета «Мотивы выбора», методи-
ка «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (Реана − Якунина в 
модификации Н.Ц. Бадмаев), методика «Тип мышления» (методика определе-
ния типа мышления в модификации Г.В. Резапкиной); диагностика личност-
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ной креативности (Е.Е. Туник) проведено исследование личностных структур 
студентов-медиков.

Результаты. Раскрыта целостность личности будущего врача, выделены 
личностные свойства, которые постепенно профессионализируются во вре-
мя учебы в вузе, диагностирован уровень выведенных личностных структур 
студентов-медиков.

Новизна. Выведены и проклассифицированы личностные структуры 
студентов-медиков, проведен сравнительный анализ взаимосвязи уровня 
личностных структур с будущими профессиональными умениями, указаны 
психолого-педагогические условия повышения уровня сформированности 
личностных структур.

Практическая значимость. На основании разработанной классификации 
личностных структур студентов-медиков и внедрения описанных психолого-
педагогических технологий обучения можно повысить уровень их профессио-
нальной подготовки в условиях вузовского обучения.

UDC 159.923.2(043.5) 

Integrated research personality structure of future doctors
M.M. Filonenko, Ph.D. in Psychology, Associate Professor 

of General and Medical Psychology and Pedagogy, 
National Medical University O.O.Bohomolets 

fi lmm@ukr.net
Research Methodology. With the help of psychodiagnostic methods (method 

of expert assessments, method of studying the level of subjective control Rottera 
(adaptation E.F.Bazhina) profi le “Motives choice” technique “Study of motives of 
educational activity of students” (Reana - Yakunin to modify N. C. Badmaev) tech-
nique “type of thinking” (method for determining the type of thinking to modify 
G.V.Rezapkinoy) diagnostics personal creativity (E.E.Tunik) investigated persona-
lity structures of medical students.

The Results. Discloses the personal integrity of the future doctor, isolated per-
sonal qualities, gradually professionalized while studying at the university level de-
rived diagnosed personality structures of medical students.

Novelty. Withdrawn and been classifi ed personality structure of medical students 
carried out a comparative analysis of the relationship level of personality structures 
with future professional skills, these psycho-pedagogical conditions of formation of 
improving personality structures.

The practical signifi cance. Based on the classifi cation developed personality 
structures of medical students and implementation described psychological-peda-
gogical learning technologies can enhance their training in the context of university 
education.

УДК 159.923:331.5-051

Вплив психологічних чинників на формування відданості 
організації у персоналу державної служби зайнятості

К.Ю. Охотницька, аспірант лабораторії організаційної психології,
 Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ipkprom@gmail.com
Методологія дослідження.  Визначено комплекс методик, за допомогою 

яких зроблено аналіз впливу психологічних чинників на формування відданос-
ті організації у персоналу державної служби зайнятості. 

Результати. Виявлено кореляційні зв’язки між компонентами відданості 
організації та чинниками мезорівня, а саме: сприятливим психологічним клі-
матом у колективі та рівнем організаційного розвитку. Визначено наявність 
статистично значущих взаємозв’язків між відданістю організації та чинника-
ми мікрорівня: з наявністю у держслужбовців інтересу до роботи, задоволе-
ністю досягненнями в роботі, задоволеністю відносинами з керівництвом та 
співробітниками,  пріоритетністю для працівників державної служби зайня-
тості виконуваної роботи високим заробіткам, задоволеністю умовами праці,  
професійною відповідальністю, загальною задоволеністю працею. Визначено 
негативну кореляцію між фінансовим мотивом діяльності та нормативною від-
даністю організації. 

Новизна. Розкрито тему психологічних чинників, що мають вплив на фор-
мування відданості організації у персоналу державної служби зайнятості. За 
допомогою комплексу методик визначено рівень відданості організації, наяв-
ності зв’язків між показниками відданості організації та чинниками мезо- та 
мікрорівнів у персоналу державної служби зайнятості.

Практична значущість. Беручи до уваги результати дослідження, обґрун-
товано необхідність розроблення та проведення організаційно-управлінського 
тренінгу в системі державної служби зайнятості, з метою формування у ке-
рівників уявлень про сутність, значення та основні психологічні чинники, що 
впливають на формування відданості організації у персоналу державної служ-
би зайнятості.

УДК 159.923:331.5-051

Влияние психологических факторов на формирование 
преданности организации у персонала 
государственной службы занятости
К.Ю. Охотницкая, аспирант лаборатории 

организационной психологии,
 Институт психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины

ipkprom@gmail.com
Методология исследования. Определён комплекс методик, с помощью 
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которых сделан анализ влияния психологических факторов на формирование 
преданности организации у персонала государственной службы занятости.

Результаты. Выявлены корреляционные связи между компонентами пре-
данности организации и факторами мезоуровня, а именно: благоприятным 
психологическим климатом в коллективе и уровнем организационного раз-
вития. Определено наличие статистически значимых взаимосвязей между 
преданностью организации и факторами микроуровня: с наличием у госслу-
жащих интереса к работе, удовлетворённостью достижениями в работе, от-
ношениями с руководством и сотрудниками, приоритетности для работников 
государственной службы занятости выполняемой работы высоким заработкам, 
удовлетворённостью условиями труда, профессиональной ответственностью, 
общей удовлетворённостью трудом. Определена негативная корреляция меж-
ду финансовым мотивом деятельности и нормативной преданностью органи-
зации.

Новизна. Раскрыта тема формирования преданности организации у пер-
сонала государственной службы занятости. С помощью комплекса методик 
определён уровень преданности организации и наличия связей между показа-
телями преданности организации и факторами мезо- и микроуровней.

Практическая значимость. Принимая во внимание результаты исследо-
вания, обоснована необходимость разработки и проведения организационно-
управленческого тренинга в системе государственной службы занятости, с 
целью формирования у руководителей представлений о сущности, значения и 
основные факторы, влияющие на формирование преданности организации у 
персонала государственной службы занятости.

UDC 159.923:331.5-051

The impact of psychologycal factors on the formation 
of the state employment service staff’s organization commitment

Оkhotnytska Kateryna Jurіvna, PhD student, Laboratory 
of Organizational Psychology,

 G. S. Kostiuk Institute of Psychology
ipkprom@gmail.com

Research Methodology. Defi ned set of methods by which the main factors, in-
fl uencing the development of State Employment Service staff’s commitment to the 
organization, were examined.

 Results. Results showed the presence of a statistically signifi cant positive cor-
relation between organization commitment, its components and meso-level factors, 
such as favorable socio-psychological climate and the level of organizational de-
velopment. The analysis of the impact of micro-factors, namely the level of job 
satisfaction and motivation structure to the formation of organization commitment 
and its components was conducted. The study determines the presence of statisti-
cally signifi cant relationships between organization commitment and such aspects 
of job satisfaction as: the presence of interest in work, satisfaction with achieve-

ments in work, satisfaction with relationships with management and staff, priority 
for State Employment Service staff of work performed to high earnings, satisfaction 
in working conditions, professional responsibility. The study showed the presence of 
a statistically signifi cant negative relation between fi nancial motive and normative 
organization commitment. 

Novelty. The problem of formation of organization commitment by State Em-
ployment Service staff has not been previously examined as a special subject of 
empirical research.

The practical signifi cance. Taking into account results of the survey, it is rec-
ommended to develop and conduct psychological and organizational training for 
management to improve knowledge about meaning,  main goals and formation fac-
tors of organization commitment in State Employment Service of Ukraine.
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УДК 316.663.5

Соціально-психологічні аспекти комунікативної 
взаємодії у віртуальній реальності

А.П. Фролов, аспірант кафедри психології управління,
Університет менеджменту освіти

Методологія дослідження. За допомогою системного підходу досліджено 
соціально-психологічні аспекти комунікативної взаємодії у віртуальній ре-
альності. Загальнонауковими методами (аналіз, синтез, індукція та дедукція) 
і методом вторинного соціологічного дослідження оцінено фактичний стан і 
перспективи розвитку віртуальних комунікацій.

Результати. Проаналізовано поняття «віртуальна реальність», «соціальна 
мережа» та «віртуальна комунікація». Оцінено стан розвитку та особливості 
здійснення віртуальної комунікації  в Україні. Визначено, які специфічні ха-
рактеристики у спілкуванні між людьми зумовлює  функціонування соціаль-
них мереж. З’ясовано роль віртуальної комунікації при формуванні конфігура-
тивної ідентичності особистості. 

Новизна. Розкрито об’єктивні передумови формування конфігуративної 
віртуальної ідентичності людини. Запропоновано перелік характеристик вірту-
альної комунікації. Здійснено класифікацію соціально-психологічних  аспектів 
комунікативної взаємодії у віртуальній реальності.

Практична значущість. На підставі ґрунтовного аналізу соціально-
психологічних аспектів комунікації в соціальних мережах вдалося визначити, 
через що саме і за допомогою чого можна досліджувати та аналізувати зміну 
ідентичності особистості. Це сприятиме підвищенню рівня об’єктивності та 
зв’язку між теорією і практикою в подальшому  вивченні взаємодії людей че-
рез мережу Інтернет. 

УДК 316.663.5

Социально-психологические аспекты коммуникативного 
взаимодействия в виртуальной реальности

А.П. Фролов, аспирант кафедры психологии управления,
Университет менеджмента образования

Методология исследования. С помощью системного подхода исследова-
ны социально-психологические аспекты коммуникативного взаимодействия в 
виртуальной реальности. Общенаучными методами (анализ, синтез, индукция 
и дедукция) и методом вторичного социологического исследования оценено 
фактическое состояние и перспективы развития виртуальных коммуникаций.

Результаты. Проанализированы понятия «виртуальная реальность», «со-
циальная сеть» и «виртуальная коммуникация». Оценено состояние развития 
и особенности осуществления виртуальной коммуникации в Украине. Опреде-
лено, какие специфические характеристики в общении между людьми вызыва-

ет функционирование социальных сетей. Выяснена роль виртуальной комму-
никации при формировании конфигуративной идентичности личности.

Новизна. Раскрыты объективные предпосылки формирования конфигура-
тивной виртуальной идентичности человека. Предложен перечень характери-
стик виртуальной коммуникации. Осуществлена классификация социально-
психологических аспектов коммуникативного взаимодействия в виртуальной 
реальности.

Практическая значимость. На основании детального анализа социально-
психологических аспектов коммуникации в социальных сетях удалось опреде-
лить, из-за чего именно и с помощью чего можно исследовать и анализировать 
изменение идентичности личности. Это будет способствовать повышению 
уровня объективности и связи между теорией и практикой в дальнейших изу-
чениях взаимодействия людей через сеть Интернет.

UDC 316.663.5

The social and psychological aspects 
of communicative interaction in virtual reality

A.P. Frolov, Postgraduate student, Department of Psychology 
Management of State Institution of Higher Education 

«University Education Management» NAPS of Ukraine (Kyiv)

Research Methodology. The social and psychological aspects of communica-
tive interaction in virtual reality were investigated using a systematic approach. The 
actual state and prospects of virtual communication development were assessed by 
generals cientifi c methods (analysis, synthesis, induction and deduction) and by sec-
ondary sociological research. 

Findings. T he concepts of “virtual reality”, “social network” and “ virtual com-
munication” were analyzed. The state of development and features of virtual com-
munication in Ukraine were assessed . It was d etermined which specifi c

characteristics of communication between people the functioning of social net-
works leads to. The role of virtual communication in shaping confi gurative identity 
of a person is identifi ed.

Novelty. The objective preconditions of formation of confi gurative virtual iden-
tity of a person are covered . The list of characteristics of virtual communication is 
suggested. The psychosocial aspects of communicative interaction in virtual reality 
are classifi ed.

The practical importance. Based on a thorough analysis of the psychosocial 
aspects of communication in social networks, the ways to study and analyze the 
change of a person’s identity were determined . This will contribute to raising the 
level of objectivity and link between theory and practice in the further study of hu-
man interaction over the Internet.
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УДК: 316.6

Дослідження особливостей комунікативної 
взаємодії в соціальній мережі «VK»

О.І. Ястребов, магістрант, 
Університет економіки та права «КРОК»

Alex@Jastrebov.info
Методологія дослідження. В емпіричному дослідженні визначалися осо-

бливості комунікації студентів старших курсів коледжу, а також зв’язки між 
їхніми особистісними якостями та специфікою їх спілкування, зокрема у со-
ціальних мережах. Дослідження проводилося у три етапи з метою визначення 
ступеня використання популярних соціальних мереж серед школярів 8-9 та 
10-11 класів і порівняння особливостей цієї форми спілкування серед них.

Результати. Невміння проявляти емоції та загальний рівень емоційних пе-
решкод при взаємодії наразі перебувають на високому рівні у вказаній віковій 
категорії. Зміни спричинені неконтрольованим поширенням інформації в су-
часному світі. Це викликає необхідність пошуку емоційно простіших засобів 
комунікації, а за рахунок змінених емоцій і невербаліки соціальні мережі допо-
магають у цьому. Наразі головне питання полягає в розумінні, де саме є ліміт, 
який призводить до десоціалізації та дезадаптації. 

Новизна. Розкрито об’єктивні зв’язки між психологічними захистами, 
кількістю та якістю комунікації в соціальних мережах. Запропоновано підходи 
до діагностики та профілактики десоціалізації серед підлітків. Здійснено кла-
сифікацію тенденцій становлення та розвитку індивідів у сучасному інформа-
ційному просторі.

Практична значущість. Результати дослідження дають змогу розробити 
шляхи покращення взаємодії та передачі інформації студентам, а також розви-
вати напрям дистанційної освіти в навчальних закладах.

УДК: 316.6

Исследование особенностей коммуникативного 
взаимодействия в социальной сети «VK»

А.И. Ястребов, магистрант,
Университет экономики и права «КРОК»

Alex@Jastrebov.info
Методология исследования. В эмпирическом исследовании определены 

особенности коммуникации студентов старших курсов колледжа, а также свя-
зи между их личностными качествами и спецификой общения, в частности в 
социальных сетях. Исследование проводилось в три этапа с целью определе-
ния степени использования популярных социальных сетей среди школьников 
8-9 и 10-11 классов и сравнения особенностей этой формы общения среди них.

Результаты. Неумение проявлять эмоции и общий уровень эмоциональ-

ных препятствий при взаимодействии сейчас находятся на высоком уровне в 
данной возрастной категории. Изменения вызваны неконтролируемым распро-
странением информации в современном мире. Это вызывает необходимость в 
поиске эмоционально простых средств коммуникации, а за счет измененных 
эмоций и невербалики социальные сети помогают в этом. Сейчас главный во-
прос заключается в понимании, где именно находится лимит, который приво-
дит к десоциализации.

Новизна. Раскрыты объективные связи между психологическими защита-
ми и количеством, качеством коммуникативных взаимодействий в социальных 
сетях. Осуществлена классификация тенденций становления и развития инди-
видов в современном информационном пространстве.

Практическая значимость. Результаты исследования позволяют разра-
ботать пути улучшения взаимодействия и передачи информации студентам, а 
также развивать направление дистанционного образования в учебных заведе-
ниях.

UDC: 316.6

Investigation of communicative interaction features 
in the “VK” social network

Jastrebov A.I., MA,
University of Economics and Law “KROK”

Alex@Jastrebov.info
Research Methodology. In an empirical study determined the characteristics of 

communication students of the College, as well as the links between their personal 
qualities and character of their communication, in particular in social networks. The 
study was conducted in three phases to determine the extent of use of popular social 
networks among pupils of 8-9 and 10-11 classes, and a comparison of the features of 
this form of communication among them.

Results. Inability to show emotions and high level of emotional obstacles – the 
main  problem in this age category. Changes are caused by uncontrolled spread of 
information in our modern world. This caused necessary to fi nd simpler emotional 
parts in communication processes, and social networks help in this. Now, the main 
question is – “How to understand limits, which leads to de-socialization?”

Novelty. Revealed objective link, between psychological defense, and the quan-
tity and quality of communicative interactions in social networks. This is about 
trends  classifi cation in individual psychological formation in modern information 
space.

The practical signifi cance. Results of this study allow to improve information 
transfer between students, and helps to develop a line of distance learning in educa-
tional institutions.
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