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Розділ І

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

УДК 340.13:321

Методологічні засади дослідження
сучасних політичних систем
А.Й. Француз, заслужений юрист України, д.ю.н.,
завідувач кафедри державно-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 передбачає наявність чітко визначеного системного підходу. Завдяки цьому вивчено
питання методологічних засад дослідження сучасних політичних систем.
Результати. Досліджено функціонування і розвиток політичних систем,
а також адекватність і коректність наукового правового аналізу тих складних
явищ, що мають місце в сучасних політичних системах. Водночас, підкреслено
питання характеристики взаємодії політичної системи з правовою, економічною, соціальною системами.
Новизна. Представлено цілісну концепцію методологічних засад дослідження сучасних політичних систем, з урахуванням особливостей державотворчих і правотворчих процесів в Україні.
Практична значущість. Отримані висновки можуть служити науковою
базою формування прогнозів і стратегій подальших розробок проблем демократизації політичної системи України. Матеріал статті може бути застосований у процесі проведення більш широких досліджень, що мають на меті
науковий аналіз специфіки правового забезпечення демократичного розвитку
перехідних систем.
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УДК 340.13:321

Методологические основы исследования
современных политических систем
А.И. Француз, заслуженный юрист Украины, д.ю.н.,
заведующий кафедрой государственно-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 методологических основах исследования
современных политических систем.
Результаты. Были исследованы функционирование и развитие политических систем, а также адекватность и корректность научного правового анализа
сложных явлений, имеющих место в современных политических системах.
Также был подчеркнут вопрос о характеристике взаимодействия политической
системы с правовой, экономической, социальной системами.
Новизна. Представлена целостная концепция методологических основ исследования современных политических систем, с учетом особенностей государственных и правотворческих процессов в Украине.
Практическая значимость. Полученные выводы могут служить научной
базой для формирования прогнозов и стратегий дальнейших разработок проблем демократизации политической системы Украины. Материал статьи может быть применен при проведении более широких исследований, имеющих
целью научный анализ специфики правового обеспечения демократического
развития переходных систем.
UDC 340.13:321

Methodological grounds of the study
of modern political systems
A. Frantsuz, Honored Lawyer of Ukraine, Doctor of Law,
Head of the Civil Law Chamber, “KROK” University
baliklu@ua.fm
Research methodology. Among the scientific and special methods of research,
the author relied on the method of system analysis. Necessity of its application is
obvious because of the chosen topic for research, that needs for a system approach.
With help of the system analisys method the modern political systems were researched.
Research findings. The functioning and development of political systems were
studied, and the adequacy and correctness of scientific legal analysis of the complex
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phenomena, that occur in modern political systems. However, attention was paid
to the issue of the political system characteristics of the interaction with the legal,
economic and social systems.
Novelty. The holistic concept of the methodological grounds of the modern political systems research was presented with deep consideration of the state and lawmaking processes in Ukraine.
Practical relevance. The findings may provide a scientific basis for making
prognosis and strategies for further democratization and development of the political
system of Ukraine. The findings can be used in further broader research and scientific analysis of the peculiarities of the legal support of the democratic development
of transitional political systems.

5

УДК 341.215.4

Роль народу в інтеграційних процесах
С. Стадніченько, професор, доктор габілітований,
заступник декана факультету права і адміністрації,
Університет фінансів та управління у Варшаві
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 передбачає наявність чітко визначеного системного підходу.
Результати Гармонізація протидій, пошук розумного та адекватного балансу між механізмами визначення ролі та функції народу в інтеграційних
процесах є і залишається ключовим питання сучасних гуманітарних наук. Запропоноване дослідження є спробою проникнення та узагальнення основних
тенденцій і пошуку формул вирішення зазначеної проблематики у складній
картині глобалізації.
Новизна. Представлено цілісну концепцію ролі та функції народу в інтеграційних процесах.
Практична значущість. Отримані висновки можуть служити науковою
базою для формування прогнозів і стратегій подальших розробок проблем забезпечення ролі народу в інтеграційних процесах. Матеріал статті може застосовуватися в процесі проведення більш широких досліджень, які мають на меті
науковий аналіз ролі та функції народу в інтеграційних процесах.
УДК 341.215.4

Роль народа в интеграционных процессах
С. Стадниченько, профессор, доктор наук,
заместитель декана факультета права и администрации,
Университет финансов и управления в Варшаве
Методология исследования. Среди общенаучных и специальных методов
исследования автор опирались на метод системного анализа. Необходимость
его применения становится очевидной, уже учитывая тему научной статьи, которая предусматривает наличие четко определенного системного подхода.
Результаты. Гармонизация противодействий, поиск разумного и адекватного баланса между механизмами определения роли и функции народа в интеграционных процессах является и остается ключевым вопросом современных
гуманитарных наук. Предложенное исследование является попыткой проникновения и обобщения основных тенденций и поиска формул решения указанной проблематики в сложной картине глобализации.
Новизна. Представлена целостная концепция роли и функции народа в
интеграционных процессах.
Практическая значимость. Полученные выводы могут служить научной
6

базой для формирования прогнозов и стратегий дальнейших разработок проблем обеспечения роли народа в интеграционных процессах. Материал статьи
может применяться при проведении более широких исследований, имеющих
целью научный анализ специфики роли и функции народа в интеграционных
процессах.
UDC 341.215.4

The role of the people in the integration processes
Stanislaw Stadniczenko, Professor, Vice-Dean of the Faculty
of Law and Administration
University of Finance and Management in Warsaw
Research methodology. Among the scientific and special methods of research,
the author relied on the method of system analysis. Necessity of its application
becomes obvious. The chosen topic of the scientific article provides for a system
approach.
Research findings. Harmonization of resistance, for a reasonable and appropriate
balance between the mechanisms of defining the role and functions of the people in
the integration process is and remains the key question of modern humanities. The
proposed study is an attempt of exacerbation and summary of the main trends and
search formulas to solve these problems in a complex pattern of globalization.
Novelty. Presents a holistic concept of the role and function of the people in the
integration processes.
Practical relevance. The findings may provide a scientific basis for making predictions and strategies for further development of safeguards for the role and function of the people in the integration processes. Available in paper material can be
used in conducting broader research to the scientific analysis of the specific of the
role and function of the people in the integration processes.
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УДК 321 (091); 34 (091); 340.11:32

Державний Трибунал – судовий орган Державного центру
Української Народної Республіки в екзилі
В.К. Гіжевський, к.ю.н., професор, професор кафедри цивільноправових дисциплін, проректор, декан юридичного факультету,
Університет економіки та права «КРОК»
kaftidp@krok.edu.ua
Методологія дослідження. За допомогою структурно-функціонального
методу було досліджено структурну будову Державного Трибуналу ДЦ УНР
в екзилі. Хронологічний і проблемно-хронологічний методи дали змогу визначити послідовність, структуру викладеного у статті матеріалу, встановити
основні напрями діяльності Державного Трибуналу ДЦ УНР в екзилі.
Результати. Проаналізовано призначення та мету Державного Трибуналу
ДЦ УНР в екзилі. Оцінено правовий статус цього органу. Розкрито повноваження, функції та напрями діяльності Державного Трибуналу ДЦ УНР в екзилі.
Визначено, що за своїм призначенням і правовою природою Державний Трибунал ДЦ УНР в екзилі можна порівняти з адміністративними судами України.
Новизна. Уточнено організаційну структуру та компетенцію Державного
Трибуналу ДЦ УНР в екзилі. Уперше здійснено аналіз повноважень і функцій
цього органу, нормативних актів, які регулювали його діяльність.
Практична значущість. Практична значущість роботи полягає в тому, що
результати дослідження можуть бути використані у процесі викладання курсів
«Історія держави та права України», «Історія політичних та правових вчень».
УДК 321 (091); 34 (091); 340.11:32

Государственный Трибунал − судебный орган
Государственного центра Украинской Народной
Республики в изгнании
В.К. Гижевский, к.ю.н., профессор, профессор кафедры гражданскоправовых дисциплин, проректор, декан юридического факультета,
Университет экономики и права «КРОК»
kaftidp@krok.edu.ua
Методология исследования. С помощью структурно-функционального
метода исследовано структурное строение Государственного Трибунала ГЦ
УНР в изгнании. Хронологический и проблемно-хронологический методы позволили определить порядок, структуру изложенного в статье материала, установить основные направления деятельности Государственного Трибунала ГЦ
УНР в изгнании.
Результаты. Проанализированы назначение и цель Государственного Трибунала ГЦ УНР в изгнании. Оценен правовой статус этого органа. Раскрыты
полномочия, функции и направления деятельности Государственного Трибу8

нала ГЦ УНР в изгнании. Определено, что по своему назначению и правовой
природе Государственный Трибунал ДЦ УНР в изгнании можно сравнить с
административными судами Украины.
Новизна. Уточнены организационная структура и компетенция Государственного Трибунала ГЦ УНР в изгнании. Впервые осуществлен анализ полномочий и функций этого органа, нормативных актов, регулирующих его деятельность.
Практическая значимость. Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в процессе
преподавания курсов «История государства и права Украины», «История политических и правовых учений».
UDC 321 (091); 34 (091); 340.11:32

State Tribunal – judicial authority of the State Center
of the Ukrainian People’s Republic in exile
V.K. Hizhevskyy, PhD, professor, prorector, dean of the faculty
of law of the University of economics and law «KROK»,
professor of the department of civil and legal disciplines
kaftidp@krok.edu.ua
Research Methodology. With the structural and functional method was investigated structural build of the State Tribunal of State Center of the UPR in exile.
Chronological and problem-chronological methods helped to determine the sequence structure set out in article material and set the main activities of the State
Tribunal of the State Center of the UPR in exile.
Results. Analyzed the purpose and objective of the State Tribunal of the State
Center of the UPR in exile. Reviewed the legal status of this body. Reveals the
powers, functions and activities of the State Tribunal of the State Center of the UPR
in exile. Determined by its purpose and legal nature of the State Tribunal SC UPR in
exile can be compared to administrative courts of Ukraine.
Novelty. Specified organizational structure and competence of the State Tribunal
of the State Center of the UPR in exile. For the first time analyzed the powers and
functions of this body. The analysis of normative acts, which regulate its activity.
The practical significance. The practical significance of the work lies in the fact
that the study results can be used in teaching the course «History of State and Law
Ukraine», «History of political and legal studies».
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УДК 341.215.4

Реалізація в життя прав людини щодо дитини
С. Стадніченько, професор, доктор наук, заступник декана
факультету права і адміністрації,
Університет фінансів та управління у Варшаві
Ю. Стадніченько, доцент кафедри цивільного права
та міжнародного приватного права,
Університет фінансів та управління у Варшаві
Методологія дослідження. Серед загальнонаукових і спеціальних методів
дослідження співавтори спиралися на метод системного аналізу. Необхідність
його застосування стає очевидною вже з огляду на тему наукової статті, яка
передбачає наявність чітко визначеного системного підходу.
Результати. У дослідженні запропоновано перегляд прав дитини у контексті правових розбіжностей різних правових систем. Саме перспектива їх
урегулювання є однією із позицій, що актуалізується й акцентується запропонованою статтею.
Новизна. Представлено цілісну концепцію реалізації в життя прав людини
щодо дитини.
Практична значущість. Отримані висновки можуть служити науковою
базою для формування прогнозів і стратегій подальших розробок проблем забезпечення прав дитини. Матеріал статті може застосовуватися в процесі проведення більш широких досліджень, які мають на меті науковий аналіз реалізації прав дитини.
УДК 341.215.4

Реализация в жизнь прав человека относительно ребенка
С. Стадниченько, профессор, доктор наук, заместитель декана
факультета права и администрации,
Университет финансов и управления в Варшаве
Ю. Стадниченько, доцент кафедры гражданского права
и международного частного права,
Университет финансов и управления в Варшаве
Методология исследования. Среди общенаучных и специальных методов
исследования соавторы опирались на метод системного анализа. Необходимость его применения становится очевидной, учитывая тему научной статьи,
которая предусматривает наличие четко определенного системного подхода.
Результаты. В исследовании предлагается пересмотр прав ребенка в контексте правовых разногласий различных правовых систем. Именно перспектива их урегулирования является одной из позиций, которая актуализируется и
акцентируется предложенной статьей.
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Новизна. Представлена целостная концепция реализации в жизнь прав
человека относительно ребенка.
Практическая значимость. Полученные выводы могут служить научной
базой для формирования прогнозов и стратегий дальнейших разработок проблем обеспечения прав ребенка. Материал статьи может применяться при проведении более широких исследований, имеющих целью научный анализ специфики реализации в жизнь прав человека относительно ребенка.
UDC 341.215.4

The implementation of the rights of man against the child
Stanislaw Stadniczenko, Professor, Vice-Dean of the Faculty
of Law and Administration,
University of Finance and Management in Warsaw
Justyna Stadniczenko, Associate Professor of Civil Law
and Private International Law
University of Finance and Management in Warsaw
Research methodology. Among the scientific and special methods of research,
the author relied on the method of system analysis. Necessity of its application
becomes obvious. The chosen topic of the scientific article provides for a system
approach.
Research findings. The publication offers viewing of child rights in the context
of legal disputes of various legal systems. It is the prospect of solving them is one of
the items, which is updated and accented the proposed article.
Novelty. Presents a holistic concept of the implementation of the rights of man
against the child.
Practical relevance. The findings may provide a scientific basis for making
predictions and strategies for further development of safeguards for the rights and
freedoms of the person and of the citizen in Ukraine. Available in paper material can
be used in conducting broader research to the scientific analysis of the specific of the
implementation of the rights of man against the child.
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УДК 338.246.87 (477)

Про роль іраномовних етносів в становленні та розвитку
Стародавньої та Середньовічної України-Руси
(І тис. до н.е. – І тис. н.е.) (частина 1)
М.М. Корінний, к.і.н., доцент кафедри теорії та історії,
Університет економіки та права «КРОК»
Korinnyj@meta.ua
Методологія дослідження. У пропонованій науковій розвідці застосовується сукупність загальнофілософських методів пізнання і пізнавальних принципів, загальнонаукових і спеціальних дослідницьких методів і прийомів, за
допомогою яких вивчаються процеси виникнення та розвитку етнополітичних
і державно-правових інститутів конкретних країн.
Результати. На основі комплексного аналізу різнорідних джерел (писемних, лінгвістичних, археологічних, етнографічних і релігійних), досягнень новітньої історіографії проаналізовано місце та роль (поряд з іншими) іраномовних народів у становленні та розвитку держави та права, духовності, мови та
культури слов’ян Південно-Східної Європи у І тис. до н.е. – І тис. н.е.
Новизна. Реалізовано одну з перших спроб реконструкції етно- та політогенезу середньовічної України-Руси, що доводить її центральноєвропейські та
південноєвропейські витоки і заперечує північно-східне походження (на чому
наполягають окремі прихильники норманізму).
Практична значущість. Проведене дослідження сприятиме подальшому
поглибленому вивченню на більш широкому історичному тлі складної проблеми походження Русі, її державно-правового та культурного становлення в
умовах взаємодії багатьох учасників етногенетичних процесів на Півдні Східної Європи та її периферії (південних, центральноєвропейських і західних слов’ян, кельтів, іранців, балтів, германців, тюрків, угрів, греків та інших народів),
залученню нових джерел (археологічних, лінгвістичних) для остаточного розв’язання проблеми у найближчій перспективі. Фактаж розвідки дає змогу викладачам як зарубіжної так і вітчизняної історії держави і права вже сьогодні по новому
висвітлювати етногенетичні та державотворчі процеси І тис. до н.е. – І тис. н.е.,
що протікали на території України за часів античності та раннього Середньовіччя.
Продовження в наступному випуску «Правничого вісника»
УДК 338.246.87 (477)

О роли ираноязычных этносов в становлении и розвитии
Древней и Средневековой Украины-Руси
(І тыс. до н.э. – І тыс. н.э.) (часть 1)
Н.Н. Коринный, к.и.н., доцент кафедры теории и истории,
Университет экономики и права «КРОК»
Korinnyj@meta.ua
Методология исследования. В предлагаемой научной публикации приме12

няется набор общефилософских методов познания и познавательных принципов, общенаучных и специальных исследовательских методов, и приёмов, с
помощью которых изучаются процессы возникновения и развития этнополитических и государственно-правовых институтов конкретной страны.
Результаты. На основании комплексного анализа разнородных источников
(письменных, лингвистических, археологических, этнографических, религиозных и других), достижений новейшей историографии проанализированы
место и роль (наряду с другими) ираноязычных этносов в становлении и развитии государства и права, духовности, языка и культуры славян Юго-Восточной
Европы в І тыс. до н.э. – І тыс. н.э.
Новизна. Реализована одна из первых попыток реконструкции этно- и политогенеза средневековой Украины-Руси, что убеждает в её центрально- и южноевропейских истоках и отрицает северно-восточное происхождение (на чем
настаивают отдельные сторонники норманизма).
Практическая ценность. Проведенное исследование будет содействовать дальнейшему углубленному исследованию на более широком историческом фоне сложнейшей проблемы происхождения Руси, её государственноправового и культурного становления в условиях взаимодействия многочисленных участников этногенетических процессов на Юге Восточной Европы
и ее периферии (южных, центральноевопейских и западных славян, кельтов,
иранцев, балтов, германцев, тюрков, венгров, греков и других народов), привлечению новых источников (археологических, лингвистических) для конечного решения проблемы в ближайшей перспективе. Фактаж предлагаемой статьи позволяет преподавателям как зарубежной, так и отечественной истории
государства и права уже сегодня по-новому освещать этногенетические и государственнообразовательные процессы І тыс. до н.э. – І тыс. н.э., которые имели
место на территории Украины в период античности и раннего Средневековья.
Продолжение в следующем выпуске «Правового вестника»
UDC 338.246.87 (477)

The role of Iranian ethnos in the incipience and development
in Ancient and Medieval of Ukraine-Rus’ (I B.C. – I A.D.)
(рart 1)
M.M. Korinnyi, Ph.D., docent of the Chamber of the History
and Theory of State and Law
University of Economics and Law ‘KROK’
Korinnyj@meta.ua
Research Methodology. In the offered scientific publication the set of all-philosophical methods of knowledge and the informative principles, general scientific
and special research methods, and receptions by means of which processes of emergence and development of state ethnopolitical and legal institutes of the concrete
country are studied are applied.
Results. On the basis of the complex analysis of diverse sources (written, lin13

guistic, archaeological, ethnographic, religious and others), achievements of the latest historiography the place and a role (along with others) the Iranian ethnos in formation and development of the state and the law, spirituality, language and culture
of Slavs of Southeast Europe in I B.C. – I A.D. are analyzed.
Novelty. One of the first attempts of reconstruction of ethno- and politogenesis of medieval Ukraine-Russ is realized that convinces of its central and southern
European sources and denies north-eastern origin (on what certain supporters of a
normanizm insist).
The practical significance. The conducted research will promote further indepth study on wider historical background of the most difficult problem of an origin
of Russ, its state and law and cultural formation in the conditions of interaction of
numerous participants of ethnogenetic processes in the south of Eastern Europe and
its periphery (southern, the central European and the western Slavs, Celts, Iranians,
Balts, Germans, Turkic peoples, Hungarians, Greeks, etc. people), to attraction of
new sources (archaeological, linguistic) for a final solution in the short term. Offered facts in the article allow teachers of both foreign, and national history of the
state and the law already today in a new way to cover ethnogenetic and state forming
processes I B.C. – I A.D. which took place in the territory of Ukraine in the period of
antiquity and the early Middle Ages. Continued in the next issue of “Legal Bulletin”.
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УДК 321 (091); 34 (091); 340.11:32

Українське звичаєве право у творах В.Б. Антоновича
І.Ю. Панова, к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії
держави і права,
Університет економіки та права «КРОК»
i-panova@ukr.net
Д.І. Панов, к.ю.н.
d-panov85@mail.ru
Методологія дослідження. Виходячи з мети дослідження, автори використовували філософсько-світоглядні підходи наукового пізнання – діалектичний,
системний та інші; принципи наукового пізнання: історизму, об’єктивності;
конкретні (приватні методи) наукового пізнання – формально-логічний, герменевтичний та інші. У процесі дослідження були використані також історичний, історико-порівняльний методи. Серед спеціально-наукових використано
порівняльно-правовий, формально-юридичний методи тощо.
Результати. Проаналізовано здобутки В.Б. Антоновича у вивченні українського звичаєвого права. Встановлено характерні риси, особливості утворення
та еволюцію українського звичаєвого права.
Новизна. Визначено внесок В.Б. Антоновича в дослідження українського
звичаєвого права.
Практична значущість. Висновки і положення, отримані в результаті дослідження, сприятимуть більш глибокому розумінню українського звичаєвого
права. Вони можуть бути використані для вдосконалення курсів з нормативних
дисциплін: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія політико-правових вчень», «Філософія права», а також для підготовки
спецкурсів з історії звичаєвого права України.
УДК 321 (091); 34 (091); 340.11: 32

Украинское обычное право
в произведениях В.Б. Антоновича
И.Ю. Панова, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права,
Университет экономики и права «КРОК»
i-panova@ukr.net
Д.И. Панов, к.ю.н.
D-Panov85@mail.ru
Методология исследования. Исходя из цели исследования, авторы использовали философско-мировоззренческие подходы научного познания – диалектический, системный и другие; принципы научного познания: историзма, объективности; конкретные (частные методы) научного познания – формально15

логический, герменевтический и другие. В процессе исследования были
также использованы исторический, историко-сравнительный методы. Среди
специально-научных использованы сравнительно-правовой, формально-юридический методы и тому подобное.
Результаты. Проанализированы достижения В.Б. Антоновича в изучении
украинского обычного права. Установлены характерные черты, особенности
образования и эволюции украинского обычного права.
Новизна. Определен вклад В.Б. Антоновича в исследование украинского
обычного права.
Практическая значимость. Выводы и положения, полученные в результате исследования, способствуют более глубокому пониманию украинского
обычного права. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования курсов по нормативным дисциплинам: «Теория государства и
права», «История государства и права Украины», «История политико-правовых
учений», «Философия права». Кроме того, они могут быть использованы для
подготовки спецкурсов по истории обычного права Украины.
UDC 321 (091); 34 (091); 340.11: 32

Ukrainian common law in the scientific
works of V. B. Antonovych
I.Y. Panova, candidate of sciences (law), docent of the department
of theory and history of state and law
University of economics and law «KROK»
i-panova@ukr.net
D.I. Panov, candidate of sciences (law)
D-Panov85@mail.ru
Research Methodology. For the purpose of the study, the authors used the philosophical and ideological approaches of scientific knowledge – dialectical, system,
etc.; principles of scientific knowledge: historicism, objectivity; specific (private
methods) scientific knowledge – formal-logical, hermeneutic and others. Also in the
study used historical, historical-comparative. Among the specially-scientific methods, the authors used a comparative legal, formal-legal methods and so on.
Results. The achievements of V. B. Antonovych studies in Ukrainian common
law are analyzed. The main features, especially the formation and evolution of
Ukrainian common law were established.
Novelty. The contribution of V. B. Antonovych in studying Ukrainian common
law was defined.
The practical significance. Conclusions and provisions, that were obtained as a
result of writing, contribute to a better understanding of Ukrainian common law. The
results can be used to improve the normative disciplines «Theory of State and Law»,
«History of State and Law of Ukraine», «History of political and legal doctrines»,
«Philosophy of Law». Also can be used for training courses on the history of the
common law of Ukraine.
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УДК 323.1(477)”1943-1985”

Концепція втілення національної політики
радянською владою на Донбасі (1943-1985 рр.)
І.І. Баликін, к.і.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права,
Університет економіки та права «КРОК»
IvanB@krok.edu.ua
Методологія дослідження. Теоретико-методологічну основу статті становлять принципи об’єктивності, історизму, науковості, всебічності вивчення історії, системності, багатосторонності та діалектичного розвитку, конкретності,
багатоаспектності й опори на історичні джерела, що дає змогу з достатньою
повнотою розкрити як загальні, так і специфічні риси концепції національної
політики органів радянської влади на Донбасі у 1943-1985 роки. Для їх реалізації було використано методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, абстрагування, проблемно-історичний, ретроспективного аналізу.
Результати. Подано та розкрито суть концепції втілення національної політики на Донбасі. Простежено офіційну позицію радянської влади у сфері національної політики протягом 1943-1985 рр., проаналізовано твердження ідеологічного апарату, порівняно ідеологію з практикою Донбасу тих років.
Новизна. Досліджено концепцію втілення національної політики радянською владою на Донбасі протягом 1943-1985 рр., що є важливим прикладом
для аналізу досвіду в процесі формулювання національної політики України.
Практична значущість. Досвід органів радянської влади попередніх років
для нашої країни є важливим. Отримані результати можуть бути використані
для дослідження теоретичних і прикладних проблем процесів державотворення в пострадянських країнах, а також подальшого розвитку української національної політики.
УДК 323.1(477)”1943-1985”

Концепция осуществления национальной политики
советской власти на Донбассе (1943-1985 гг.)
И.И. Балыкин, к.и.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права,
Университет экономики и права «КРОК»
IvanB@krok.edu.ua
Методология исследования. Теоретико-методологическую основу статьи
составляют принципы объективности, историзма, научности, всесторонности
изучения истории, системности, многосторонности и диалектического развития, конкретности, многоаспектности и опоры на исторические источники, что
позволяет с достаточной полнотой раскрыть как общие, так и специфические
черты концепции национальной политики органов советской власти на Донбассе в 1943-1985 годах. Для их реализации были использованы методы анали17

за, синтеза, индукции, дедукции, абстрагирования, проблемно-исторический,
ретроспективного анализа.
Результаты. Подана и раскрыта концепция воплощения национальной
политики на Донбассе. Прослежена официальная позиция советской власти
в сфере национальной политики в течение 1943-1985 гг., проанализировано
утверждение идеологического аппарата, сравнена идеология с практикой Донбасса тех лет.
Новизна. Исследована концепция воплощения национальной политики советской властью на Донбассе в течение 1943-1985 гг., что является важным
примером для анализа опыта в процессе формулирования национальной политики Украины.
Практическая значимость. Опыт органов советской власти предыдущих
лет для нашей страны важен. Полученные результаты могут быть использованы
для исследования теоретических и прикладных проблем процессов государства в постсоветских странах, а также дальнейшего развития украинской национальной политики.
UDC 323.1(477)”1943-1985”

The concept of the national policy
of the Soviet power on the Donbass (1943-1985 years)
I. Balykin, PhD, lecturer Chamber of the History and Theory
of State and Law
University of economic and law “KROK”
IvanB@krok.edu.ua
Research Methodology. Theoretical and methodological basis of the article
are the principles of objectivity, historicism, scientism comprehensiveness of the
history, systemic, dialectical development and multilateralism, specificity, multidimensionality and reliance on historical sources, which together allow a sufficient
completeness to reveal both general and specific features Concept of national policy
of Soviet power on the Donbass in the 1943-1985 years. For their implementation,
methods of analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, problem-historical
retrospective analysis were used.
Results. An uncovered concept and implementation of national policy on the
Donbass. The official position of Soviet power in national politics during the 19431985 years was traced, the ideological apparatus statement was analyzed, and the
ideology and practice of the Donbass during those years were compared.
Novelty. The concept of implementation of the national policy of Soviet power
on the Donbass during 1943-1985 years was studied, which is an important example
to the experience gained in the process of formulating a national policy of Ukraine.
The practical significance. The experience of previous years of Soviet power
in our country is important. The results can be used to study the theoretical and
applied problems of state building processes in post-Soviet countries, and further
development of Ukrainian national policies.
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УДК 349.3

Специфічні особливості запобігання
абортам у сучасному суспільстві
Я.В. Литвинцева, викладач кафедри правознавства,
УО ВФПБ Міжнародний університет «МИТСУ»
www.yana2590@mail.ru
Методологія дослідження. За допомогою діалектичного, соціологічного,
системно-правового, формально-юридичного методів сформовано чітке уявлення негативної сторони штучного переривання вагітності.
Результати. Названо основні причини, що формують феномен виникнення в соціумі такої медичної послуги, як штучне переривання вагітності.
Враховано особливості компромісного вирішення проблеми абортів стосовно
соціально-психологічного, духовно-морального рівнів розвитку цивілізованого суспільства.
Новизна. Досліджені фактичні причини штучного переривання вагітності
гарантують досягнення результативності в питанні протидії узаконення дітовбивства в період внутрішньоутробного (допологового) розвитку. Пропозиції
автора щодо врегулювання питання соціально-матеріального забезпечення жінок, які виховують дітей, можуть розглядатися лише як один з варіантів комплексного усунення проблеми. Встановлено, що саме духовна сторона соціального розвитку здатна стати орієнтиром для першочергового збереження життя
людському ембріону, у тому числі сім’ї в цілому.
Практична значущість. Аналітичне авторське бачення цієї тематики дало
змогу з чітким обґрунтуванням заглибитися в проблемні аспекти та забезпечити багаторівневий роз’яснювальний теоретико-орієнтований підхід до питання
слушності розроблення та вдосконалення програми перешкоджання штучному
перериванню вагітності. Також на підставі запропонованого соціально спрямованого проекту необхідно надати гарантію досягнення соціально обумовлених
стандартів суспільного благополуччя, що зачіпають життєві системи людської
життєдіяльності, з урахуванням пріоритету інтересів майбутніх, поки ще не
народжених членів суспільства.
УДК 349.3

Специфические особенности предотвращения
абортов в современном обществе
Я.В. Литвинцева, преподаватель кафедры правоведения,
УО ВФПБ Международный университет «МИТСО»
www.yana2590@mail.ru
Методология исследования. С помощью диалектического, социологического, системно-правового, формально-юридического методов сформировано
четкое представление негативной стороны искусственного прерывания беременности.
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Результаты. Названы основные причины, формирующие феномен появления в социуме такой медицинской услуги, как искусственное прерывание беременности. Учтены особенности компромиссного решения проблемы абортов
относительно социально-психологического, духовно-нравственного уровней
развития цивилизованного общества.
Новизна. Исследованные фактические причины искусственного прерывания беременности гарантируют достижение результативности в вопросе противодействия узакониванию детоубийства в период внутриутробного (дородового) развития. Предложения автора по урегулированию вопроса социальноматериального обеспечения женщин, которые воспитывают детей, может рассматриваться как один из вариантов комплексного устранения проблемы. Установлено, что именно духовная сторона социального развития способна стать
ориентиром для первоочередного сохранения жизни человеческого эмбриона,
в том числе семье в целом.
Практическая значимость. Аналитическое авторское видение данной тематики позволило с четким обоснованием углубиться в проблемные аспекты
и обеспечить многоуровневый разъяснительный теоретико-ориентированный
подход к вопросу дельнейшей практической разработки и совершенствования
программы воспрепятствования искусственному прерыванию беременности.
Также на основании предложенного социально направленного проекта важно предоставить гарантию достижения социально обусловленных стандартов общественного благополучия, затрагивающих всевозможные жизненные
системы человеческой жизнедеятельности, с учетом приоритета интересов будущих, пока ещё не родившихся членов общества.
UDC 349.3

Specific features of the abortions prevention
in the modern society
Y.V. Litvintseva, Lecturer, Department of Law,
UO VFPB International University «MITSO»
www.yana2590@mail.ru
Research methodology. With dialectical, sociological, system-legal and formal
legal methods the most clearly negative side of the idea of abortion was formed, that
opposites to the recognized constitutional principles of protection of motherhood
and childhood.
Research findings. Provided and identified main reasons for forming the
occurrence of the phenomenon in society such medical services as abortion. The
features of a compromise solution to the problem of abortion, the socio-psychological,
spiritual and moral development levels of civilized society were took into account.
Novelty. Examined the actual causes of abortion, ensure achievement of
performance in the issue of countering legitimizing infanticide in utero (prenatal)
development. Suggestions regarding the settlement of the question of social and
material support of women who are raising children could be considered as a variant
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of the resolution of complex problem. It has been established that it is the spiritual
side of social development is able to set the benchmark for priority preservation of
life of human embryos, including parallel and the family as a whole.
Practical relevance. Analytical author’s approach this topic with a clear rationale
allowed to delve into the problematic aspects and ensure multi-level explanatory
theory-oriented approach regarding the issue of limiting the practical development
and improvement programs obstructing abortion. Also on the basis of the proposed
social project aimed to provide a guarantee to achieve socially determined standards
of social well-being, affecting all sorts of vital human activity, taking into account
the priority of the interests of the future, not yet born members of society.

21

Розділ ІІ

Цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право.
Міжнародне право. Господарське право,
господарсько-процесуальне право

УДК 343.222.4: 344.2

Загальна характеристика та специфічні особливості
юридичної відповідальності військовослужбовців
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 і об’єкт дослідження обумовили використання системи загальнонаукових і спеціальних методів (порівняльноправовий, системно-структурний та інші).
Результати. Зроблено загальну характеристику юридичної відповідальності; досліджено специфічні особливості юридичної відповідальність військовослужбовців; виокремлено цілі юридичної відповідальності.
Новизна. Новизна дослідження обумовлюється внесенням науково обґрунтованих пропозицій щодо постановки проблем.
Практична значущість. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що можливим є їх використання в практичній діяльності військовослужбовців; у подальших загальнотеоретичних дослідженнях; при підготовці відповідних розділів підручників, довідників, наукових статей тощо.
УДК 343.222.4: 344.2

Общая характеристика и специфические особенности
юридической ответственности военнослужащих
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 системы общенаучных и специальных методов (сравнительноправовой, системно-структурный и другие).
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Результаты. Сделана общая характеристика юридической ответственности; исследованы специфические особенности юридической ответственности
военнослужащих; выделены цели юридической ответственности.
Новизна. Новизна исследования определяется внесением научно обоснованных предложений по постановке проблем.
Практическая значимость. Практическое значение полученных результатов заключается в том, что возможно их использование в практической деятельности военнослужащих; в дальнейших общетеоретических исследованиях; при подготовке соответствующих разделов учебников, справочников, научных статей и другое.
UDC 343.222.4: 344.2

General characteristics and specific features
of the legal liability of servicemen
Svitlana Baran, PhD, Associate Professor, Department
of State and legal disciplines, Section Civil Disciplines
KROK University
vasden25@meta.ua
Research Methodology. The subject and object of research let to use the system
of scientific and special methods (comparative-legal, system-structural and others).
The Results. In article the general characteristic of legal liability is made and
specific features of legal liability of the servicemen are investigated, the purposes of
legal servicemen are allocated.
Novelty. The novelty of the research is determined by the introduction of sciencebased proposals for the formulation of problems.
The practical significance. The practical significance of these results is
determined by their usage: in the practice of the military; in subsequent general
theoretical studies; in the preparation of the relevant sections of textbooks, reference
books, scientific articles and other.
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УДК 342

Пробація як альтернативний вид позбавлення волі:
досвід Республіки Молдова
К.В. Доді, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін,
Університет економіки та права «КРОК»
korinadodi@mail.ru
Методологія дослідження. За допомогою методу аналізу та синтезу законодавства Республіки Молдова проведено дослідження процесу створення
інституту пробації, відповідних основних законодавчих актів. Методи дедукції
та індукції дали змогу виокремити критерії здійснення аналізу головних принципів і засад Закону Молдови «Про пробацію» 2008 року.
Результати. Здійснено історично-правовий аналіз прийняття Закону Молдови «Про пробацію» 2008 р., а також розглянуто питання прогалин у відповідному законодавстві.
Новизна. Досліджено головні принципи та суб’єкти пробації, діяльність
Служби пробації, проаналізовано прогалин у регулюванні інституту пробації.
Практична значущість. На підставі аналізу засад Закону Республіки Молдова «Про пробацію» 2008 р. сформульовано основні принципи пробації, виявлено найголовніші прогалини, що повинні бути усунені.
УДК 342

Пробация как альтернативный вид лишения свободы:
опыт Республики Молдова
К.В. Доди, к.ю.н., доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин,
Университет экономики и права «КРОК»
korinadodi@mail.ru
Методология исследования. С помощью метода анализа и синтеза законодательства Республики Молдова в сфере пробации проведено исследование создания института пробации и соответствующие основные законодательные акты.
Методы дедукции и индукции позволили выделить критерии осуществления
анализа главных принципов и основ Закона Молдовы «О пробации» 2008 года.
Результаты. Осуществлен историко-правовой анализ принятия Закона
Молдовы «О пробации» в 2008 г., а также рассмотрен вопрос пробелов в соответствующем законодательстве.
Новизна. Исследованы основные принципы и субъекты пробации, деятельность Службы пробации, проанализированы пробелы в регулировании
института пробации.
Практическая значимость. На основании анализа Закона Республики
Молдова «О пробации» 2008 г. сформулированы основные принципы пробации, выявлены главные пробелы, которые должны быть устранены.
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UDС 342

Probation as an alternative view in relation to deprivation
of liberty: the experience of the Republic of Moldova
C. Dodi, Ph.D., Assistant Professor, State-legal discipline Chamber,
University of Economics and Law «KROK»
korinadodi@mail.ru
Research Methodology. Using the method of analysis and synthesis of the
legislation of the Republic of Moldova in the field of probation was conducted a
research concerning the creation of the institute of probation and basic legislation on
the subject. The methods of deduction and induction allowed the formulation of the
criteria for the analysis of the main principles and the basis of the law of Moldova
“On Probation” from 2008
The Results. Is carried out historical and legal analysis of the adoption of the Law
of Republic of Moldova “On Probation” from 2008, and also are made conclusion
concerning the gaps in the legislations regarding the institute of probation.
Novelty. Is to study the basic principles and the subjects of the probation, is
researched the Probation Service activities, as well as the novelty consist in the
analysis of gaps in the regulation of probation.
The practical significance. Based on the analysis of the Law of the Republic of
Moldova “On Probation” from 2008 was formulated the basic principles of probation
and identify major gaps that needs to be suppressed for the better application of the
law in this area.

25

УДК 341:346.546:061.1 ЄС

Роль судової практики у формуванні засад правового
регулювання конкуренції на спільному (внутрішньому)
ринку Європейського Союзу
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
підходу досліджено роль рішень Комісії та Суду ЄС, які набули ролі прецеденту.
Результати. Зазначається про неоднаковий підхід до визначення терміна
«конкуренція», а також регулювання міжнародних відносин у сфері конкуренції на універсальному та регіональних рівнях. Особлива роль у регулюванні
зазначених відносин належить Європейському Союзові.
Новизна. Однією з головних цілей європейської інтеграції є створення
спільного ринку, який об’єднує внутрішні ринки держав-членів ЄС. Вважається, що функціонування спільного ринку неможливе без дотримання правил
конкуренції. У процесі європейської інтеграції було створено унікальну систему регулювання конкурентних відносин. Її основу становлять правові норми,
створені європейськими інтеграційними об’єднаннями. Їх доповнюють приведені шляхом гармонізації до норм права Євросоюзу норми внутрішнього права
держав-членів. У результаті такої взаємодії було створено цілісний комплекс
правових норм у сфері відносин конкуренції, що діють як на рівні Євросоюзу,
так і на рівні держав-членів. Новизна цього дослідження полягає в дослідженні
зазначених аспектів.
Практична значущість. Зроблено висновок про необхідність дослідження
вказаної тематики з метою виокремлення основних напрямів більш інтенсивної адаптації українського антимонопольного права до міжнародного та європейського конкурентного права.
УДК 341:346.546:061.1 ЄС

Роль судебной практики в формировании основ правового
регулирования конкуренции на общем (внутреннем)
рынке Европейского Союза
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
подхода исследована роль прецедентной практики в обеспечении конкуренции
на рынке ЕС.
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Результаты. Указывается на формирование роли и влияния прецедентов на
применение договорных норм первичного права ЕС. Особая роль в формировании прецедентного права предоставлена Суду Европейского Союза.
Новизна. Одной из главных целей европейской интеграции является создание общего рынка, который объединяет внутренние рынки государств-членов
ЕС. Считается, что функционирование общего рынка невозможно без соблюдения правил конкуренции. В процессе европейской интеграции была создана уникальная система регулирования конкурентных отношений. Ее основу
составляют правовые нормы, созданные европейскими интеграционными
объединениями. Их дополняют приведенные путем гармонизации в соответствии с нормами права Евросоюза нормы внутреннего права государствчленов. В результате такого взаимодействия был создан целостный комплекс
правовых норм в сфере отношений конкуренции, действующих как на уровне
Евросоюза, так и на уровне государств-членов. Новизна данного исследования
состоит в изучении вышеуказанных аспектов.
Практическая значимость. Сделан вывод о необходимости изучения
представленной тематики с целью определения основных направлений более
интенсивной адаптации национального антимонопольного законодательства
Украины к нормам конкурентного права ЕС.
UDC 341:346.546:061.1 ЄС

The case-law role in competition providing and regulation
on the common (internal) market of the EU
V.S. Lukianets PhD, Associate Professor
of the State-legal discipline Chamber
University of economic and law “KROK”
valentyna_ukraine@ukr.net
Research Methodology. This article, with application of systematic and comparative methods, looks at the correlation and role of the European Court of Justice
and European Commission case-law in competition improvement.
Results. This paper addresses one of the intricacies of international competition
law namely the diversification of the economic and legal instruments for definition
of “competition”. It is often said, however, that ‘competition sows the seeds of its
own destruction’; encouraged to compete, successful entrepreneurs may achieve positions where they are able to prevent others from competing and thereby damage the
process as a whole. A variant on this problem is that there may be some situations
in which there is only room for a single firm in a market, and, unless steps are taken
to regulate the conduct of this firm, it too may act to the detriment of the economy.
Novelty. The article researches the main doctrines of “competition”. The necessity to study competition law of the European Union with the aim of law adaptation
in the context of Association agreement is emphasized.
Practical significance. The primary purpose of competition law is to remedy
some of the situations in which the free market system breaks down. Adam Smith
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identified in 1776 ensures in most situations that free market economies left to their
own devices will produce results more beneficial than can be realized by intervening
in the markets. This conclusion has been supported by evidence put forward by
economists over the last 200 years, and, since the collapse of East European planned
economies, forms the basis for most of the world’s economic systems. The process
of competition is seen as being of value and meriting protection.
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УДК 340.1

Поняття та критерії дієздатності суб’єктів права
І.С. Окунєв, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін,
Університет економіки та права «КРОК»
igor.okunev@okp.kiev.ua
Методологія дослідження. За допомогою методу класифікації систематизовано окремі підходи вчених до проблематики дієздатності суб’єктів права,
визначено основні критерії дієздатності зазначених суб’єктів.
Результати. Проаналізовано окремі теоретико-правові питання дієздатності суб’єктів права.
Новизна. Запропоновано визначення поняття дієздатності суб’єкта права
як реальної здатності (можливості, готовності) особи до здійснення функцій
суб’єкта права з точки зору передумов (організаційних, майнових та інших),
визначених законом (залежно від виду суб’єкта права). На підставі аналізу
норм законодавства України встановлено інститути, що визначають дієздатність суб’єктів права (ліцензування; акредитація; сертифікація; атестація), а
також кілька груп критеріїв дієздатності суб’єктів, у тому числі вольові, організаційні, майнові, нормативні.
Практична значущість. Робота може бути використана: 1) для подальшого науково-теоретичного розроблення проблем правового статусу суб’єктів
права; 2) у навчальному процесі при викладанні курсу теорії держави і права,
при підготовці відповідних розділів до навчально-методичних матеріалів; 3) у
нормотворчій роботі для вдосконалення законодавства; 4) у правозастосуванні
при вирішенні проблем забезпечення прав та інтересів суб’єктів права; 5) у
правовому вихованні з метою підвищення рівня правової культури та правосвідомості.
УДК 340.1

Понятие и критерии дееспособности субъектов права
И.С. Окунев, к.ю.н., доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин,
Университет экономики и права «КРОК»
igor.okunev@okp.kiev.ua
Методология исследования. С помощью метода классификации систематизированы отдельные подходы исследователей по проблематике дееспособности субъектов права, определены основные критерии дееспособности указанных субъектов.
Результаты. Проанализированы отдельные теоретико-правовые вопросы
дееспособности субъектов права.
Новизна. Предложено определение понятия дееспособности субъекта права как реальной способности лица к осуществлению функций субъекта права
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с точки зрения предпосылок, определенных законом. На основании анализа
норм законодательства Украины установлены институты, определяющие дееспособность субъектов права (лицензирование; аккредитация; сертификация;
аттестация), а также несколько групп критериев дееспособности субъектов, в
том числе волевые, организационные, имущественные, нормативные.
Практическая значимость. Работа может быть использована: 1) для дальнейшей научно-теоретической разработки проблем правового статуса субъектов права; 2) в учебном процессе при преподавании курса теории государства и права, а также при подготовке соответствующих разделов учебно-методических материалов; 3) в нормотворческой работе по совершенствованию
законодательства; 4) в правоприменении при решении проблем обеспечения
прав и интересов субъектов права; 5) в правовом воспитании с целью повышения уровня правовой культуры и правосознания.
UDC 340.1

Concept and criteria of legal capacity of the legal subjects
I. Okuniev, Ph.D., Assistant Professor of State law disciplines Department,
«KROK» University
igor.okunev@okp.kiev.ua
Research Methodology. Certain approaches of researchers’, related to legal
subjects capacity. were systematized, using the method of classification, as well as
defined the basic classification criteria of such legal subjects capacity.
Results. Theoretical and legal issues of legal subjects capacity were analyzed.
Novelty. The legal subjects capacity as a real ability (possibility, willingness)
of entity to act as a legal subject from the legislative entry conditions point of
view (organizational, material etc.), depending on legal subject type, were defined.
The institutes of Ukrainian law, that determine legal subject capacity (licensing,
accreditation, certifying, attestation) and suggested several groups of legal capacity
classification criteria, including organizational, material, normative) were Defined.
The practical significance. Paper can be used: 1) for further development of
scientific-theoretical issues of the legal subject status; 2) in the educational process
by teaching the theory of law, as well as for the preparation of the tutorial materials;
3) in the legal drafting process for legislation improvement; 4) in law enforcement
in terms of safeguards of the legal subjects rights and interests; 5) in legal nurturing
to increase the level of legal culture and consciousness.
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Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми
та перспективи розвитку
О.В. Двірська , асистент кафедри державно-правових дисциплін,
юридичного факультету
Університет економіки та права «КРОК»
dvirskaoksana@ukr.net
Методологія дослідження. В процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи (аналіз, синтез, абстрагування) і спеціальні методи (формально-логічний, порівняльно-правовий). Для визначення значення ряду термінів (медіатори, медіація, альтернативні способи вирішення спорів) застосовувався семантичний метод.
Результати. Проаналізовано становлення, сучасний стан та перспективи
розвитку медіації у сфері охорони здоров’я, як альтернативного методу вирішення спорів та конфліктів .
Новизна. Представлені результати дослідження ряду інститутів судового і
позасудового розгляду та врегулювання спорів у сфері охорони здоров’я. Визначено основні принципи розгляду та вирішення конфліктів у вищеназваній
сфері. Сформульовано визначення понять «медіатори», «медіація», «альтернативні методи вирішення конфліктів».
Практична значущість. Матеріали і висновки цього дослідження можуть
бути застосовані при розробці комплексної системи правового захисту законних інтересів пацієнтів і при формуванні системи врегулювання спорів у сфері
охорони здоров’я України.

Медиация в сфере здравоохранения – правовые
проблемы и перспективы развития
О.В. Двирская, ассистент кафедры государственно-правовых
дисциплин, юридического факультета
Университет экономики и права «КРОК»
dvirskaoksana@ukr.net
Методология исследования. В процессе исследования применялись
общенаучные методы (анализ, синтез, абстрагирование) и специальные методы
(формально-логический, сравнительно-правовой). Для определения значения
ряда терминов (медиаторы, медиация, альтернативные способы разрешения
споров) применялся семантический метод.
Результаты. Проанализированы становления, современное состояние и
перспективы развития медиации в сфере здравоохранения, как альтернативного метода разрешения споров и конфликтов.
Новизна. Представлены результаты исследования ряда институтов судеб31

ного и внесудебного рассмотрения и урегулирования споров в сфере здравоохранения. Определены основные принципы рассмотрения и разрешения
конфликтов в вышеназванной сфере. Сформулировано определение понятий
«медиаторы», «медиация», «альтернативные методы разрешения конфликтов».
Практическая значимость. Материалы и выводы данного исследования
могут быть применены при разработке комплексной системы правовой защиты
законных интересов пациентов и при формировании системы урегулирования
споров в сфере здравоохранения Украины.

Mediation in sphere of healthcare –
legal problems and prospects
О. Dvirska, the assistant of department of state-legal
disciplines, the Faculty of Law
University of Economics and Law “KROK”

dvirskaoksana@ukr.net
Research Methodology. In the process of research was used general scientific
methods (analysis, synthesis, abstraction) and special methods (formal-logical, comparative legal). To determine the value of a number of terms (mediators, mediation,
alternative dispute resolution mechanisms) used semantic method.
Results. Analyzed the formation, current status and prospects of mediation in
health care as an alternative method of resolving disputes and conflicts.
Novelty. Presented the results of the study of a number of judicial and nonjudicial institutions review and dispute resolution in healthcare. The basic principles
of consideration and resolution of conflicts in the above field. Formulated definitions
of “mediators”, “mediation”, “alternative methods of conflict resolution.”
The practical significance. Materials and conclusions of this study can be used
to develop a comprehensive system of legal protection of the legitimate interests of
patients and the formation of a system of dispute resolution in healthcare Ukraine.
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УДК 347.77.01

Теоретичні підходи до визначення розміру
матеріальної шкоди внаслідок порушення прав
інтелектуальної власності

В.Ю. Калібабчук, асистент секції цивільно-правових дисциплін
кафедри державно-правових дисциплін,
Університет економіки та права «КРОК»
kavi2005@ukr.net
Методологія дослідження. За допомогою методу експертної оцінки проведено якісну оцінку визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності.
Результати. Проаналізовано результати наукових досліджень учених, які
вивчають проблематику визначення розміру матеріальної шкоди, зокрема,
внаслідок порушення прав інтелектуальної власності. Досліджено українське
законодавство стосовно проблеми, що виникає під час складання висновків
судовими експертами. Оцінено явні колізії національного законодавства та рекомендовано шляхи їх запобігання.
Новизна. Одержані результати зіставлено з теоретичними напрацюваннями в цій сфері. Запропоновані шляхи запобігання проблемам такого виду
забезпечать проведення судово-економічної експертизи стосовно визначення
розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення прав інтелектуальної власності.
Практична значущість. Результати проведеного автором дослідження можуть бути використані для розроблення практичних рекомендацій з удосконалення підходів визначення розміру матеріальної шкоди внаслідок порушення
прав інтелектуальної власності.
УДК 347.77.01

Теоретические подходы к определению размера
материального ущерба вследствие нарушения прав
интеллектуальной собственности
В.Ю. Калибабчук, ассистент секции гражданско-правовых дисциплин
кафедры государственно-правовых дисциплин,
Университет экономики и права «КРОК»
kavi2005@ukr.net
Методология исследования. С помощью метода экспертной оценки проведена качественная оценка определения размера материального ущерба
вследствие нарушения прав интеллектуальной собственности.
Результаты. Проанализированы результаты научных исследований ученых, изучающих проблематику определения размера материального ущерба,
в частности, вследствие нарушения прав интеллектуальной собственности.
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Исследовано украинское законодательство относительно проблемы, возникающей при составлении выводов судебными экспертами. Оценены явные
коллизии национального законодательства и рекомендуемые пути их предотвращения.
Новизна. Полученные результаты сопоставлены с теоретическими наработками в этой сфере. Предложенные пути предотвращения такого вида проблем обеспечат проведение судебно-экономической экспертизы по определению размера материального ущерба вследствие нарушения прав интеллектуальной собственности.
Практическая значимость. Результаты проведенного автором исследования могут быть использованы для разработки практических рекомендаций
по совершенствованию подходов определения размера материального ущерба
вследствие нарушения прав интеллектуальной собственности.
UDC 347.77.01

Theoretical approaches to determine the amount of property
damage due to violation of intellectual property rights
Kalibabchuk Vita Y., an assistant section of civil law disciplines
state law courses Universities
The University of Economics and Law “KROK”
kavi2005@ukr.net
The Methodology of research. The method of peer review conducted qualitative assessment of determining the amount of material damage due to violation of
intellectual property rights.
Results. The results of scientists’ researches engaged in issues determining the
amount of material damage, particularly due to the violation of intellectual property
rights. The problems that are arising in the Ukrainian legislation in the preparation
of legal experts have been studied. The obvious conflict problems of national legislation have been evaluated and the ways to prevent problems of this type have been
recommended.
Novelty. Comparing the obtained results with theoretical work in this area. The
ways of preventing this type of problems will provide forensic and economic expertise for determining the amount of material damage due to violation of intellectual
property rights.
The practical significance. The results of research conducted by the author can
be used to develop practical recommendations for improvement approaches to determine the amount of property damage due to violation of intellectual property rights.
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УДК: 347.424

Проблеми розмежування правових категорій
«непереборна сила», «випадок», «форс-мажор»
С.А. Чорний, студент, Інститут післядипломної освіти
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Cherny76@hotmail.com
Методологія дослідження. За допомогою системного аналізу правових
категорій «непереборна сила», «випадок» і «форс-мажор», систематизації судової практики та порівняння зазначених категорій у ході дослідження сформульовано критерії розмежування підстав звільнення від цивільно-правової
відповідальності.
Результати дослідження. Подано правове визначення непереборної сили,
випадку та форс-мажорних обставин, наведено ознаки та правова природа підстав звільнення від цивільно-правової відповідальності, встановлено принципи їх розмежування за специфічними ознаками.
Новизна. Запропоновано розмежовувати правові категорії «випадок» і «непереборна сила» за ознакою об’єктивності сфери дії, невідворотності та передбачуваності. Непереборна сила та форс-мажорні обставини відрізняються
одне від одного за способом правового закріплення права на звільнення від
цивільно-правової відповідальності – законодавчого чи договірного.
Практична значущість. Виділено характерні ознаки правових категорій
«випадок», «непереборна сила» та «форс-мажор» з метою забезпечення підстав для формування правової позиції суб’єктів цивільних правовідносин і
встановлення принципів доказової бази для звільнення від цивільно-правової
відповідальності за порушення зобов’язань.
УДК 347.424

Проблемы разделения правовых категорий
«непреодолимая сила», «случай», «форс-мажор»

С.А. Черный, студент, Институт последипломной подготовки
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Cherny76@hotmail.com
Методология исследования. При помощи системного анализа правовых категорий «непреодолимая сила», «случай», «форс-мажор», систематизации судебной практики и сравнения указанных категорий в ходе исследования сформулированы критерии разделения оснований освобождения от
гражданско-правовой ответственности.
Результаты исследования. Дано правовое определение понятий «непреодолимая сила», «случай», «форс-мажор», приведены признаки и правовая
природа оснований освобождения от гражданско-правовой ответственности,
определены критерии их разделения по специфичным признакам.
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Новизна. Предложено разделять правовые категории «случай» и «непреодолимая сила» по признакам объективности сферы действия, неотвратимости и
предсказуемости. Непреодолимая сила и форс-мажорные обстоятельства отличаются способом правового закрепления – законодательного или договорного.
Практическая значимость. Выделены характерные признаки правовых
категорий «случай», «непреодолимая сила» и «форс-мажор» с целью обеспечения оснований для формирования правовой позиции субъектов гражданских
правоотношений и установления принципов доказательной базы для освобождения от гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
UDC 347.424

Differentiation of the case, irresistible force and force majeure
Sergiy Chornyy, Student of Institute for post-graduate students
Kyiv National Taras Shevchenko University
Cherny76@hotmail.com
Research Methodology: in result of the systematical analysis of legal categories
irresistible force, a case and force majeure, the generalization of judicial practice
and comparison of these categories in the research were formulated criteria for
differentiation of the grounds for exemption from civil liability.
Results: case, irresistible force and force majeure were legally defined, the signs
and legal nature of grounds for exemption from civil liability on the grounds of
specific were defined criteria for their separation were provided.
Novelty: The author proposed to divide the legal category of “case” and “force
majeure” on the basis of objectivity, scope, inevitability and predictability. Circumstances of force majeure and cases are settled by different way of legal securing –
by law or contractual.
Practical significance: consists in the need to allocate characteristic signs such
legal category as the case, irresistible force and force majeure in order to provide
grounds for a legal position of subjects of civil relations and establishing principles
of evidence for exemption from civil liability for breach of obligations.
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Розділ ІII

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

УДК 343.137

Особливості участі неповнолітніх підозрюваних
(обвинувачених) у кримінально-процесуальних угодах
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 досліджено стан нормативного регулювання інституту угод у кримінальному процесі в
Україні та особливості правового захисту неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених у разі їх участі в укладанні угод у кримінальному процесі України.
Результати. Проаналізовано рівень розвитку сучасного стану нормативного регулювання інституту угод в Україні. Оцінено стан забезпечення й особливості реалізації прав неповнолітніх у кримінальному процесі, особливо під час
участі їх в укладанні угод.
Запропоновано зміни до чинного кримінального процесуального законодавства України, щодо регулювання гарантій захисту прав неповнолітніх,
пов’язаних з реалізацією права на укладання угоди в кримінальному провадженні, особливо щодо процедури укладання таких угод, включаючи розширення прав законних представників при узгодженні умов угод і можливості
оскаржити вирок, який виносився на підставі угоди, та обмежити право прокурора на ініціювання угоди про визнання винуватості з неповнолітнім якщо
йому не виповнилося 16 років.
Новизна. Розкрито загальні положення інституту угод у кримінальному
судочинстві, що наразі судами застосовується успішно, та проаналізовано проблеми, пов’язані з участю неповнолітніх у кримінально-процесуальних угодах.
Практична значущість. На підставі розкритих недоліків нормативного
регулювання розроблено практичні рекомендації для вдосконалення чинного
законодавства, що є науковою базою реформування кримінального процесу в
Україні.
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УДК 343.137

Особенности участия несовершеннолетних подозреваемых
(обвиняемых) в уголовно-процессуальных сделках
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 исследовано состояние нормативного регулирования института сделок в уголовном
процессе в Украине и выявлены особенности правовой защиты несовершеннолетних в уголовном процессе, особенно в случае участия несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в заключении сделок в уголовном процессе
Украины.
Результаты. Проанализирован уровень развития современного нормативного регулирования института сделок в Украине. Оценено состояние обеспечения и особенности реализации прав несовершеннолетних в уголовном процессе, особенно во время участия их в заключении сделок.
Предложены изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство Украины по регулированию гарантий защиты прав несовершеннолетних, связанных с реализацией права на заключение сделок в уголовном
производстве, включая расширение прав законных представителей при согласовании условий сделок и возможности обжалования приговора, вынесенного
на основании сделки, которая заключалась без их присутствия, и ограничить
право прокурора на инициирование заключения сделки о признании виновности с несовершеннолетним, если ему не исполнилось 16 лет.
Новизна. Раскрыты общие положения института сделок в уголовном судопроизводстве, которые сейчас применяются судами достаточно успешно, и
проанализированы проблемы, связанные с участием несовершеннолетних в
уголовно-процессуальных сделках.
Практическая значимость. На основании раскрытых недостатков нормативного регулирования разработаны практические рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, что является научной базой
для реформирования уголовного процесса в Украине.
UDC 343.137

Features juvenile suspect (accused)
in the criminal procedural agreements

I. Tarasova, PhD, associate professor of the State legal disciplines.,
University of Economics and Law “KROK”
Tarasova_08@mail.ru
Research Methodology. Using a systematic approach the state regulatory institution agreements in criminal proceedings in Ukraine and the peculiarities of the
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legal protection of juveniles in criminal proceedings especially in case of participation of juvenile suspects accused of signing agreements in the criminal process of
Ukraine were investigated.
Results. The level of the current state of regulatory agreements institution in
Ukraine was reviewed by providing state and especially the implementation of
the rights of minors in criminal proceedings especially when they participate in
the transaction. The amendments to the current criminal procedural legislation of
Ukraine, concerning regulation of the protection of the the juveniles rights related
to the implementation of the right to conclude an agreement in criminal proceedings, especially for procedures agreements in criminal proceedings, including the
empowerment of legal representatives when negotiating the terms of agreements and
the possibility to appeal the sentence which was imposed on the basis of agreements
concluded without their presence, and limit the right of the prosecutor to initiate an
agreement on recognition of guilt if he is a minor under 16 years were proposed.
Novelty. Disclosed The terms and elements of the agreement in criminal proceedings, that are currently still used the courts successfully, were analyzed in a
complex with the problems associated with minors in criminal procedural agreements.
The practical significance. Based on the researched the regulatory practical
recommendations for improving the current legislation, which is the scientific basis
for the reform of criminal procedure in Ukraine were made.
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УДК 347.511

Настання відповідальності як наслідок наявності вини
А.А. Лакстіньш, студент Інституту післядипломної освіти
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Lakstinsh.a@gmail.com
Методологія дослідження. За допомогою когнітивного принципу досліджено поняття відповідальності особи, окреслено підстави та необхідні умови
її настання. Методом аналізу наукових праць видатних учених, з подальшим
узагальненням їхніх ідей, вивчено теоретичні та практичні підходи до визначення вини як однієї з підстав настання відповідальності в цивільному праві.
Результати. Детально проаналізовано поняття вини, закріплене в національному законодавстві. Досліджено основні концепції розуміння вини –
психологічну та поведінкову, які використовує сучасна цивілістика. Вивчено
зв’язок принципу розумності з поняттям вини, наявність і використання якого
можна прослідкувати як у римському, так і в сучасному європейському праві.
Новизна. Розглянуто проблему вини як умови настання цивільної (цивільно-правової) відповідальності. Аргументовано окреслено потребу розроблення єдиного підходу до поняття вини та методів її визначення, що базується
на аналізі концептуальних аспектів вини та встановленні критеріїв винної поведінки, виходячи із доктринальних положень цивільного права та національного законодавства.
Практична значущість. Одним з напрямів подальшого дослідження проблеми вини як умови настання відповідальності в цивільному праві є пошук
розумного співвідношення розміру можливих збитків і вартості застережних
заходів, визначення якого, із застосуванням методів економічного аналізу права, сприятиме побудові моделі поведінки розумної людини.
УДК 347.511

Наступление ответственности
как следствие наличия вины

А.А. Лакстиньш, студент Института последипломного образования
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Lakstinsh.a@gmail.com
Методология исследования. С помощью когнитивного принципа исследовано понятие ответственности особы, а также очерчены основания и
необходимые условия ее наступления. Методом анализа научных трудов
выдающихся ученых, с последующим обобщением их идей, изучены теоретические и практические подходы к определению вины как одного из оснований
наступления ответственности в гражданском праве.
Результаты. Детально проанализировано понятие вины, закрепленное в
национальном законодательстве. Исследованы основные концепции осознания вины – психологическая и поведенческая, используемые в современной
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цивилистике. Изучена связь принципа разумности с понятием вины, наличие и
использование которой можно проследить как в римском, так и в современном
европейском праве.
Новизна. Рассмотрена проблема вины как условия наступления гражданской (гражданско-правовой) ответственности. Аргументировано очерчена потребность разработки единого подхода к понятию вины и методам ее определения, основанном на анализе концептуальных аспектов вины и установлении
критериев виновного поведения на базе доктринальных положений гражданского права и национального законодательства.
Практическая значимость. Одним из направлений дальнейшего исследования проблемы вины как условия наступления ответственности в гражданском праве является поиск рационального соотношения размера возможных
убытков и стоимости упреждающих мер, определение которого, с применением методов экономического анализа права, будет способствовать построению
модели поведения разумного человека.
UDC 347.511

The liability as a result of guilt

A.A. Lakstinsh, student of Institute of Continuing Education
Kyiv National Taras Shevchenko University
Lakstinsh.a@gmail.com
Research Methodology. Using the cognitive principle, was investigated the
concept of responsibility of the person and were outlined the reasons and the necessary conditions of its occurrence. By the method of analysis of scientific papers of
eminent scientists with further generalization of the ideas, were explored theoretical
and practical approaches to the determination of guilt as one of the bases of liability
in civil law.
Results. The concept of guilt was analyzed in detail, according to current national legislation. Were explored the basic concepts for understanding of the guilt
- psychological and behavioral, which uses modern civil law. Was studied the relationship principle of reasonableness to the concept of guilt, availability and use of
which can be seen in Rome and in modern European law.
Novelty. In the article was studied the problem of guilt as a condition for
occurrence of civil liability. Using arguments was outlined the need to develop a
common approach to the notion of guilt and methods for its determination, based on
the analysis of the conceptual aspects of establishing guilt and guilt behavior criteria,
based on the doctrinal provisions of civil law and national legislation.
The practical significance. One of the directions for further study on guilt as a
condition of liability in civil law - is to find a reasonable ratio of the size of possible
losses and the cost of safety measures, as defined, using the methods of economic
analysis of law, would contribute to building model of behavior reasonable person.
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Розділ IV

Актуальні проблеми психології
УДК 159.923.2

Аналіз особистісних особливостей викладача
як чинника його професійної успішності

І.В. Сингаївська, к.психол.н., доцент, завідувач кафедри психології,
Університет економіки та права «КРОК»
irasing@yandex.ru
Методологія дослідження. Обґрунтовано актуальність аналізу особистісних особливостей викладача як чинника його професійної успішності. Дослідження особистості викладача як суб’єкта професійної діяльності та професійної успішності здійснюється в рамках інтегративного підходу, що дає змогу
узгодити особистісну, теоретичну та практичну сфери досягнення професійної
успішності у науково-педагогічній діяльності викладача.
Результати. Проаналізовано особливості особистості викладача як системоутворюючого фактора для досягнення успішності в професійній науковопедагогічній діяльності. Описано специфіку особистісних якостей і психологічних станів викладача, а також його індивідуальної мотиваційно-ціннісної
системи. Окреслено перспективи подальших досліджень особливостей особистості викладача як чинника його професійної успішності.
Новизна. Здійснено глибокий теоретичний аналіз особливостей особистості викладача як чинника його професійної успішності.
Практична значущість. На підставі аналізу ролі особливостей особистості викладача визначено, що досягнення професійної успішності потребує
саморозвитку особистості викладача та відповідних особистісних якостей. Виявлено особистісні особливості (самоконтроль, емоційна стійкість, рефлексивність, гнучкість, креативність, відкритість, моральність тощо), що сприяють
досягненню професійної успішності.
УДК 159.923.2

Анализ личностных особенностей преподавателя
как фактора его профессиональной успешности.
И.В. Сингаевская, к.психол.н., доцент,
заведующий кафедрой психологии,
Университет экономики и права «КРОК»
irasing@yandex.ru

Методология исследования. Обоснована актуальность анализа личностных особенностей преподавателя как фактора его профессиональной успешности. Исследование личности преподавателя как субъекта профессиональной
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деятельности и профессиональной успешности осуществляется в рамках интегративного подхода, что позволяет согласовать личностную, теоретическую
и практическую сферы достижения профессиональной успешности в научнопедагогической деятельности преподавателя.
Результаты. Осуществлен анализ особенностей личности преподавателя
как системообразующего фактора достижения успешности в профессиональной научно-педагогической деятельности. Описана специфика личностных качеств и психологических состояний преподавателя, а также его индивидуальной мотивационно-ценностной системы. Очерчены перспективы дальнейших
исследований особенностей личности преподавателя как фактора его профессиональной успешности.
Новизна. Осуществлен глубокий теоретический анализ особенностей личности преподавателя как фактора его профессиональной успешности.
Практическая значимость. На основе анализа роли особенностей личности преподавателя определено, что достижение профессиональной успешности
требует саморазвития личности преподавателя и соответствующих личностных
качеств. Выявлены личностные особенности (самоконтроль, эмоциональная
устойчивость, рефлексивность, гибкость, креативность, открытость, моральность и пр.), способствующие достижению профессиональной успешности.
UDC 159.923.2

Analysis of personality characteristics of the teacher
as a factor professional success

I. Syngaivska, PhD (Psychological sciences), Associate Professor,
Head of the Department of Psychology of KROK University
irasing@yandex.ru
Research methodology. The urgency of the analysis of personal characteristics
of a teacher as a factor in his professional success. The study of the personality of
the teacher as a subject of professional activity and professional success is part of an
integrative approach to tailor personal, theoretical and practical spheres of achieving
professional success in scientific and pedagogical activity of the teacher.
Results. Analyzed the personality of the teacher as a systemic factor to achieve
success in the professional scientific and pedagogical activity. Describes the specific
personality traits and psychological States of the teacher, as well as their individual
motivational value system. Prospects of further studies of personality characteristics
of the teacher as a factor in his professional success.
Novelty. Carried out a deep theoretical analysis of the characteristics of the individual teacher as a factor in his professional success.
Practical significance. Based on the analysis of the role of personality of a
teacher determined that achieving professional success requires self-development of
the individual teacher and appropriate personal qualities. Identified personal characteristics (self-control, emotional stability, reflexivity, flexibility, creativity, openness,
morality, and the like) contributing to the achievement of professional success.
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УДК 159.9 (075.8)

Сучасна модель онтогенетичного підходу до розуміння
розвитку Я-концепції практичного психолога
Г.В. Католик, к.п.н., доцент, завідувач кафедри психології,
Український католицький університет
katolyk@hotmail.com
Методологія дослідження. За допомогою загально-логічних методів, прийомів теоретичного пізнання та емпірико-організаційних методів проаналізовано поняття Я-концепції та професійної Я-концепції.
Результати. Проаналізовано структуру формування професійної Я-концепції в освітньому післядипломному навчальному процесі, співвідношення соціальної та особистісної ідентичності в контексті формування Я-концепції, її
розвиток у часопросторовому вимірі. Підсумовано, що ідентичність можна
охарактеризувати як психічне осердя Я-концепції, яке забезпечує інтеграцію
особистості. Побудовано модель, що унаочнює можливий зріз інтеграції та
взаємодоповнення складових Я-концепції у сфері самосвідомості психологапрактика та психотерапевта в структурі післядипломної професійної освіти.
Новизна. Побудовано інтегративну модель Я-концепції у статичному аспекті, сконструйовано авторську проективну методику її дослідження (СЕДНОР +). Виокремлено чотири основні складові структури Я-концепції: когнітивну, емоційну, ціннісно-орієнтовану, чи спонтанно-духовну, та вчинковокреативну, тобто поведінкову. Змодельовано динаміку формування професійної Я-концепції практичного психолога в онтогенетичному ключі.
Практична значущість. Вказаний навчальний проект упроваджено у вітчизняний науково-практичний навчальний простір пісдялипломної безперервної
професійної освіти вже понад 10 років. Освіту здобуло вже чимало професійних
дитячих психотерапевтів в Україні та за кордоном. Програма постійно вдосконалюється та набуває нових барв у контексті суспільних та особистісних запотребувань.
УДК 159.9 (075.8)

Современная модель онтогенетического подхода
к пониманию развития Я-концепции
практического психолога
Г.В. Католик, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой психологии,
Украинский католический университет
katolyk@hotmail.com
Методология исследования. С помощью общих логических методов,
приемов теоретического познания и эмпирико-организационных методов осуществлен анализ понятий Я-концепция и профессиональная Я-концепция.
Результаты. Проанализирована структура формирования профессиональной Я-концепции в образовательном последипломном учебном процессе, соо44

тношение социальной и личностной идентичности в контексте формирования
Я-концепции, ее развитие в пространственно-временном измерении. Резюмировано, что идентичность можно характеризировать как психический стержень Я-концепции, который обеспечивает интеграцию личности. Построена
модель, иллюстрирующая интеграцию и взаимодополнение составляющих
Я-концепции в сфере самосознания психолога-практика и психотерапевта в
структуре последипломного образования.
Новизна. Построена интегративная модель Я-концепции в статическом
аспекте, сконструирована авторская проективная методика ее исследования
(СЕДНОР +). Выделены четыре основные составляющие структуры Я-концепции: когнитивная, эмоциональная, ценностно-ориентационная, или спонтаннодуховная, и поведенческая. Смоделирована динамика формирования профессиональной Я-концепции практического психолога в онтогенетическом ключе.
Практическая значимость. Обучающий проект внедрен в сферу отечественного последипломного беспрерывного профессионального образования.
Образование получили многие профессиональные детские психотерапевты из
Украины и зарубежных стран. Программа постоянно совершенствуется и приобретает новее краски в контексте общественных и личностных запросов.
UDC 159.9 (075.8)

The modern model of ontogenetic approach
to understanding the development
of psychologist’s «self-concept»
Halyna Catolyc, Ph.D., Associate Professor,
Head of Department of Psychology
Ukrainian Catholic University
katolyk@hotmail.com
Research methodology: Author uses general-logical methods; techniques of
theoretical contemplation and organizational empirical methods to analyze the notion of “self-concept” and “professional self-concept”.
Results: Author analyzes the structure of professional self-concept in postgraduate educational process, the ratio of social and personal identity in the context of
self-concept, in the spatiotemporal aspects of its development. Author describes
identity as mental core of self-concept that integrates of the person. The author’s
model visualizes integration and complementary components of self-concept of psychologist and psychotherapist in the process of postgraduate professional education.
Novelty: Author constructs integrative model of self-concept in ontogenetic
context, designs original research techniques (SEDNOR +). Author determined four
main aspects of the structure of self-concept: cognitive, emotional, value-oriented,
or spiritual-spontaneously and behavioral.
Practical significance. Learning project is implemented in postgraduate professional education of child and adolescent psychotherapist. The program has been constantly improving and acquiring new colors in the context of social and personal requests.
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УДК 159.95:81

Психодинамічні та змістові аспекти
Інтеграційного лінгво-психологічного тренінгу

С.В. Цимбал, к.психол.н., доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
fedko_s@ukr.net
Методологія дослідження. Лозановський сугестопедичний процес навчання базується на трьох основних принципах: «принципі радості і не напруженості», «принципі єдності свідомого і підсвідомого», «принципі взаємозв’язку»
сугестії. Перший принцип полягає в тому, що навчання повинно проходити в
приємній атмосфері та не супроводжуватися якою-небудь напругою. Другий
принцип означає, що разом зі свідомими чинниками в педагогічному процесі
необхідно використовувати безліч несвідомих. Третій принцип передбачає, що
викладач повинен за принципом зворотного зв’язку отримувати інформацію
про засвоєння учнями предмета уроку.
Результати. Встановлено, що формування мовлення залежить від розвитку
всіх інших психічних процесів, як когнітивних, так і емоційних, причому, ці
процеси не лише взаємопроникаючі, а й неодмінні мовленнєві складові.
Новизна. Досліджено, що інтеграційний лінгво-психологічний тренінг виявився оптимально дієвим засобом формування мовлення тому, що співвідносячись кожною своєю методичною гранню з відповідними сторонами мовленнєвого процесу, цілеспрямовано впливав на їхні внутрішні мовленнєві механізми. При цьому вплив на формування мовлення був одночасно і нюансованим,
і комплексним у єдності всіх мовленнєвих аспектів.
Практична значущість. Отримані результати можуть бути використані
для проведення практичних занять з іноземної мови та розроблення навчальнометодичної літератури з психології навчання. Вони сприятимуть підвищенню
ефективності навчання іншомовного мовлення.
УДК 159.95:81

Психодинамические и содержательные аспекты
Интеграционного лингво-психологического тренинга

С.В. Цымбал, к.психол.н., доцент,
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
fedko_s@ukr.net
Методология исследования. Лозановский сугестопедический процесс
обучения базируется на трех основных принципах: «принципе радости и ненапряженности», «принципе единства сознательного и подсознательного»,
«принципе взаимосвязи» суггестии. Первый принцип подразумевает, что обучение должно проходить в приятной атмосфере и не сопровождаться какимлибо напряжением. Второй принцип означает, что вместе с сознательными
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факторами, действующими в педагогическом процессе, необходимо использовать множество факторов бессознательных. Третий принцип предполагает, что
преподаватель должен по принципу обратной связи получать информацию об
усвоении учащимися предмета урока.
Результаты. Установлено, что формирование речи зависит от развития
всех психических процессов, как когнитивных, так и эмоциональных, причем
эти процессы не только взаимопроникающие, но и являются непременными
речевыми составляющими.
Новизна. Доказано, что интеграционный лингво-психологический тренинг
оказался оптимально действенным средством формирования речи, поскольку,
соотносясь каждой своей методической гранью с соответствующими сторонами речевого процесса, целенаправленно влиял на их внутренние речевые
механизмы. При этом влияние на формирование речи было одновременно и
нюансированным, и комплексным в единстве всех речевых аспектов.
Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы для проведения практических занятий по иностранному языку и разработки учебно-методической литературы по психологии обучения. Они будут
способствовать повышению эффективности обучения иноязычной речи.
UDC 159.95:81

Psychodynamic and substantial aspects
of Integrated psycholinguistic training

S.V. Tsymbal, dozent of the National university of Life
and Environmental Sciences of Ukraine
fedko_s@ukr.net
The research methodology. Lozanov sugestopedichesky learning process is based
on three main principles: “the principle of joy and unstressed,” “the principle of unity
of the conscious and subconscious,” “the principle of the relationship” suggestion.
The first principle implies that the training should take place in a pleasant atmosphere
and is not accompanied by any strain. The second principle means that along with
the conscious factors in the pedagogical process, you must use a variety of factors,
unconscious. The third principle requires that the teacher should be on the basis of the
feedback to obtain information on students mastering the subject of the lesson.
Results. The formation of speech depends on the development of mental processes
such as cognitive and emotional, these processes are not only interpenetrating, and
are essential components of speech.
The novelty. It is proved that the integration of linguistic and psychological
training proved optimally effective means of formation of speech, because each of
its methodological correlates with the parties beyond the speech process, specifically
affecting their internal mechanisms of speech. The influence on the formation of
speech was both nuanced and complex, in the unity of all aspects of speech.
Practical significance. The obtained results can be used for practical training in
a foreign language and the development of educational materials on the psychology
of learning. They will enhance the effectiveness of teaching foreign language.
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УДК 159.923:37.091.12-051(045)

Розуміння невербальних емоційних проявів особистості
як важливий чинник ефективної професійної
діяльності майбутніх психологів
Т.О. Ковалькова, старший викладач кафедри психології,
Університет економіки та права «КРОК»
TatianaKovalkova@gmail.com
Методологія дослідження. За допомогою системного підходу відображено результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо кількості
базових емоцій у психологічній літературі. Використано особистісно зорієнтований підхід, який передбачав співпрацю студента та педагога, для проведення емпіричного дослідження з розпізнавання емоцій за виразом обличчя зі
студентами-майбутніми психологами.
Результати. Висвітлено надзвичайно актуальну проблему розуміння невербальних емоційних проявів особистості для ефективної професійної діяльності майбутніх психологів. Наголошено на відсутності у психологічній
літературі єдиної точки зору щодо кількості базових емоцій. Дослідники виділяють від чотирьох до десяти основних (або базових) емоцій. Запропоновано
аналіз актуальної проблеми розвитку навичок визначення емоційних проявів
партнерів по спілкуванню.
Новизна. На основі аналізу та узагальнення поглядів учених на природу та
значення емоцій у діяльності людини зроблено висновок, що в педагогічному
процесі при взаємодії викладачів та студентів важливим є позитивне емоційне
ставлення майбутніх фахівців до навчальної діяльності та вміння за необхідності контролювати власні емоції.
Практична значущість. На підставі проведеного дослідження виявлено,
що успішність підготовки майбутніх психологів-практиків до фахової діяльності залежить від удосконалення навичок їх невербальної комунікації. Психологу особливо важливо розумітися на емоційних проявах особистості, що
буде характеризувати його як високопродуктивного фахівця, здатного надати
кваліфіковану психологічну допомогу.
УДК 159.923:37.091.12-051(045)

Понимание невербальных эмоциональных проявлений
личности как важный фактор эффективной
профессиональной деятельности будущих психологов
Т.А. Ковалькова, старший преподаватель кафедры психологии,
Университет экономики и права «КРОК»
TatianaKovalkova@gmail.com
Методология исследования. С помощью системного подхода отражены
результаты теоретических и экспериментальных исследований по количе48

ству базовых эмоций в психологической литературе. Использован личностно
ориентированный подход, который предусматривал сотрудничество студента
и педагога, для проведения эмпирического исследования по распознаванию
эмоций по выражению лица сo студентами-будущими психологами.
Результаты. Освещена чрезвычайно актуальная проблема понимания
невербальных эмоциональных проявлений личности для эффективной профессиональной деятельности будущих психологов. Отмечено отсутствие в психологической литературе единой точки зрения по количеству базовых эмоций.
Исследователи выделяют от четырех до десяти основных (или базовых)
эмоций. Предложен анализ актуальной проблемы развития навыков определения эмоциональных проявлений партнеров по общению.
Новизна. На основе анализа и обобщения взглядов ученых на природу и
значение эмоций в деятельности человека сделан вывод о том, что в педагогическом процессе при взаимодействии преподавателей и студентов важным
является положительное эмоциональное отношение будущих специалистов к
учебной деятельности, умение при необходимости контролировать собственные эмоции.
Практическая значимость. На основании проведенного исследования
выявлено, что успешность подготовки будущих психологов-практиков к профессиональной деятельности зависит от совершенствования навыков невербальной коммуникации специалиста. Психологу особенно важно понимать
эмоциональные проявления личности, что будет характеризовать его как
высокопродуктивного специалиста по предоставлению квалифицированной
психологической помощи любому клиенту.
UDC 159.923:37.091.12-051(045)

Understanding of nonverbal emotional expressions
of personality as an important factor of future psychologists’
effective professional activity
Tetyana Oleksandrіvna Kovalkova, senior lecturer
of the Department of Psychology
«KROK» University of Economics and Law
TatianaKovalkova@gmail.com
Research Methodology. Using the systematic approach the results of theoretical and experimental investigations about the number of basic emotions in the psychological literature were reflected. The individually oriented approach which was
called for cooperation of a student and a teacher was used for carrying out of an
empirical research on the recognition of students-future psychologists’ emotional
facial expressions.
Results. The article deals with an extremely important problem of understanding
of nonverbal emotional expressions of personality for future psychologists’ effective
professional activity. The article emphasizes on the absence of common point of
view about the number of basic emotions in the psychological literature. Researchers
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allocated from four to ten fundamental (or basic) emotions. The article presents
a review of the importance of the ability to understand the emotional displays of
partners in communication.
Novelty. On the bases of analysis and synthesis of scientists views’ about the
nature and importance of emotions in human activity it was concluded that during
the pedagogical process an important thing between the interaction of teachers and
students was the positive emotional attitude of future professionals for educational
activity and the ability to control their emotions when it was necessary.
The practical significance. On the bases of the conducted research was revealed
that the success of future psychologists-practitioners’ preparation for professional
activity depends on the improvement of the nonverbal communication skills of a
specialist. It is particularly important for a psychologist to understand the emotional
displays of personality that will characterize him as a highly skilled specialist who
can provide qualified psychological assistance to any client.
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УДК 159.964.21:005.95-057

Ефективність впливу психокорекційної програми
на формування готовності менеджерів з продажу
до конструктивного розв’язання професійних конфліктів
К.К. Арзуманян, аспірант кафедри психології,
Київський національний торговельно-економічний університет
sirtiks2010@mail.ru
Методологія дослідження. Обстеження проведено за інформативним комплексом методик, які виокремлено за результатами кореляційного та факторного
аналізів. У структурі психологічної готовності менеджерів до конструктивного
розв’язання професійних конфліктів виокремлено п’ять факторів і показники
методик, що їх зумовлюють. Фактор F1 − взаємодії, F2 − індивідуально-психологічний, F3 − мотиваційний, F4 − типологічний, F5 − психологічного захисту.
Представників експериментальної та контрольної груп обстежено двічі, до
і після використання психологічної програми в експериментальній групі.
Результати. Доведено ефективність впливу авторської психокорекційної
програми на менеджерів з продажу стосовно конструктивного розв’язання
професійних конфліктів за складовими п’яти факторів структурних компонентів психологічної готовності (взаємодії, індивідуально-психологічного, мотиваційного, типологічного і психологічного захисту).
Новизна. Представлено нові наукові результати, що вказують на ефективність використання психокорекційної програми за комплексом інформативних
показників факторного і порівняльного аналізів і системний підхід щодо формування психологічної готовності менеджерів з продажу до конструктивного
розв’язання професійних конфліктів.
Практична значущість. Обґрунтовано психодіагностичний інструментарій, що дало змогу визначити особливості обстежуваних і розробити, здійснити апробацію і довести ефективність авторської програми формування психологічної готовності менеджерів торговельних підприємств до конструктивного
розв’язання конфліктів.
УДК 159.964.21:005.95-057

Эффективность влияния психокоррекционной программы
на формирование готовности менеджеров по продажам
к конструктивному разрешению профессиональных
конфликтов
К.К. Арзуманян, аспирант кафедры психологии,
Киевский национальный торгово-экономический университет
sirtiks2010@mail.ru
Методология исследования. Обследование проводилось по информативному комплексу методик, выделенных по результатам корреляционного и
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факторного анализов. В структуре психологической готовности менеджеров к
конструктивному разрешению профессиональных конфликтов выделены пять
факторов и показатели методик, которые их определяют. Фактор F1 − взаимодействия, F2 − индивидуально-психологический, F3 − мотивационный, F4 −
типологический и F5 − психологической защиты.
Представители экспериментальной и контрольной групп обследованы
дважды, до и после использования психологической программы в экспериментальной группе.
Результаты. Доказана эффективность воздействия авторской психокоррекционной программы на менеджеров по продажам по конструктивному
разрешению профессиональных конфликтов по составляющим пяти факторов структурных компонентов психологической готовности (взаимодействия,
индивидуально-психологического, мотивационного, типологического и психологической защиты).
Новизна. В работе представлены новые научные результаты, указывающие
на эффективность использования психокоррекционной программы по комплексу информативных показателей факторного и сравнительного анализов и
системный подход к формированию психологической готовности менеджеров по продажам к конструктивному разрешению профессиональных конфликтов.
Практическая значимость. Обоснованно психодиагностический инструментарий, что позволило определить особенности обследуемых и разработать,
осуществить апробацию и доказать эффективность авторской программы формирования психологической готовности менеджеров торговых предприятий к
конструктивному разрешению конфликтов.
УДК 159.964.21:005.95-057

Efficiency of psychological program impact on formation
of readiness of sales managers to constructive resolution
of professional conflicts
K.K Arzumanyan PhD student of Psychology
Kyiv National Trade and Economic University
sirtiks2010@mail.ru
Research Methodology. The survey was conducted by an informative set of
techniques allocated according to the results of correlation and factor analysis. The
structure of psychological readiness of managers to constructive resolution of professional conflicts includes five factors and technique indicators that cause them.
The first factor - interactions F1, F2 - individual psychological, F3 - motivational,
F4 - typological, F5 - psychological defense.
The representatives of experimental and control groups were examined twice
before and after using psychological program in the experimental group.
Results. We proved the efficiency of the author’s psychological program impact
on sales managers to constructive resolution of professional conflicts according
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to five factors of structural components of psychological readiness (interaction,
individual psychological, motivational, typological and psychological defense).
Novelty The paper presents new scientific results that indicate the efficiency
of the program according to the complex of informative indicators of comparative
analysis and systematic approach to the formation of psychological readiness of
sales managers to constructive resolution of professional conflicts.
The practical significance. We grounded the psychodiagnostical tools to determine the characteristics of examined and to develop, implement and prove the
effectiveness of the author’s program of psychological formation of commercial
enterprises managers readiness for constructive conflict resolution.
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УДК 378.015.3

Аналіз індивідуально-психологічних якостей,
що забезпечують позитивне прийняття нововведень науковопедагогічними працівниками вищого навчального закладу
О.І. Мельніченко, здобувач кафедри психології,
Київський національний торговельно-економічний університет
oksana1409@ukr.net

Методологія дослідження. Факторний аналіз проведено з метою розуміння ступеня спорідненості отриманих 73 показників за дев’ятьма методиками,
що спрямовані на дослідження психологічних особливостей професійної діяльності науково-педагогічних працівників, визначення психологічних чинників прийняття нововведень у типологічних, мотиваційних, комунікативних,
поведінкових характеристиках особистості, визначення факторної структури
індивідуально-психологічних якостей, що забезпечують позитивне прийняття
нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу.
Результати. За результатами факторного аналізу встановлено, що індивідуально-психологічні якості, що забезпечують позитивне прийняття нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу, відносяться до п’яти факторів: F1 – індивідуально-психологічного, F2 – соціального, F3 – фактору спрямованості, F4 – фактору взаємодії, F5 – темпераментального.
Новизна. За факторним аналізом отримано нові наукові результати, що вказують на місце, роль і вагу кожної з індивідуально-психологічних якостей у
структурі психологічної основи, що забезпечує позитивне прийняття нововведень науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу.
Практична значущість. Окрему практичну цінність становить психодіагностичний інструментарій, що дає підстави розробити адекватну й ефективну
психологічну програму розвитку позитивного прийняття нововведень науковопедагогічними працівниками.
УДК 378.015.3

Компоненты индивидуально-психологических качеств,
обеспечивающих положительное принятие нововведений
научно-педагогическими работниками
высшего учебного заведения
О.И. Мельниченко, соискатель кафедры психологии,
Киевский национальный торгово-экономический университет
oksana1409@ukr.net
Методология исследования. Анализ проведен с целью понимания степени родства полученных 73 показателей по девяти методикам, которые
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направлены на исследование психологических особенностей профессиональной деятельности научно-педагогических работников, определение психологических факторов принятия нововведений в типологических, мотивационных,
коммуникативных, поведенческих характеристиках личности, определения
факторной структуры индивидуально-психологических качеств, обеспечивающих положительное принятие нововведений научно-педагогическими работниками вуза.
Результаты. По результатам факторного анализа установлено, что компоненты индивидуально-психологических качеств, которые обеспечивают положительное принятие нововведений научно-педагогическими работниками
вуза, состоят из пяти факторов: F1 – индивидуально-психологического, F2 –
социального, F3 – фактора направленности, F4 – фактора взаимодействия,
F5 – темпераментального.
Новизна. По факторному анализу получены новые научные результаты,
указывающие на место, роль и вес каждого из индивидуально-психологических
качеств в структуре психологической основы, которая обеспечивает положительное принятие нововведений научно-педагогическими работниками
высшего учебного заведения.
Практическая значимость. Отдельную практическую ценность представляет психодиагностический инструментарий, что дает основания разработать
адекватную и эффективную психологическую программу развития положительного принятия нововведений научно-педагогическими работниками.
UDC 378.015.3

Components of individual psychological qualities,
ensuring positive acceptance of innovation scientific
and pedagogical staff of higher education
O.I. Melnichenko, applicant for of Psychology Department
of the Kyiv National Trade-Economic University,
oksana1409@ukr.net
Research Methodology. Factor analysis conducted to understand the degree of
kinship received 73 indicators in nine methods aimed at study of psychological features
of professional teaching staff, identification of psychological factors in the decisiontypological innovation, motivation, communication, behavioral characteristics of
the individual, determining factor patterns individually-psychological qualities that
ensure positive acceptance of innovation scientific and pedagogical staff of higher
education.
Results. According to the results of factor analysis revealed that components
of individual psychological characteristics, which provide the positive acceptance
of innovation scientific and pedagogical staff of the university, consisting of five
factors: F1 – individual psychological, F2 – social, F3 – directional factor, F4 –
factor interactions, F5 – temperamen factor.
Novelty. According to factor analysis obtained new scientific results that point
55

to the place, role and weight of each individual psychological qualities of psychological structure basis, providing a positive acceptance of innovation scientific and
pedagogical staff of higher education.
The practical significance. A special practical value is psychodiagnostical tools,
which gives reason to develop adequate and effective psychological program of
positive acceptance of innovation scientific and pedagogical staff.
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