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Розділ 1

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

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

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè äåðæàâíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í,

Óí³âåðñèòåò «ÊÐÎÊ»
Ì.Ì. Êîð³ííèé

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

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

Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè

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

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

(²V–Õ² ñò.)
Частина ІІІ 

Про місце та роль болгарської княжни Ольги в історії становлення 
та розвитку південно-східнослов’янської Київської Русі

(продовження*)
Стаття присвячена комплексному дослідженню місця та ролі в етногенезі української на-

родності, становленні її державності, права, мови та культури (поряд з іншими етносами) пра-
болгар. Зроблено також спробу осмислення особливої місії останніх у становленні слов’янської 
цивілізації.

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

* Початок публікації див.: у випуску двадцять три міжнародного фахового видання «Правничий 
вісник Університету «КРОК». – К., 2016. – С. 21-43 та випуску тридцять (С. 5-18) цього ж ви-
дання за 2018 рік.
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Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 31

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

äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí,

Óíèâåðñèòåò «ÊÐÎÊ»
Í.Í. Êîðåííîé

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

è ãîñóäàðñòâà è êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà,
Ó÷åáíî-íàó÷íûé èíñòèòóò ïðàâà Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 

ãîñóäàðñòâåííîé ôèñêàëüíîé ñëóæáû Óêðàèíû

Òåîðåòèêî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå ìåñòà è 
ðîëè ïðàáîëãàð â ýòíîãåíåçå ñðåäíåâåêîâîé 

óêðàèíñêîé íàðîäíîñòè, ñòàíîâëåíèè åå 
ãîñóäàðñòâåííîñòè, ïðàâà, ÿçûêà 

è êóëüòóðû (²V–Õ² ââ.)
Часть ІІІ

Статья посвящена комплексному исследованию места и роли в этногенезе украинской народ-
ности, становлении ее государственности, права, языка и культуры (наряду с другими этноса-
ми) праболгар. Делается также попытка осмысления особой миссии последних в становлении 
славянской цивилизации.

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

A. Frantsuz
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Визначну роль у становленні Давньо-
руської державності, її права, мови та 
культури (особливо – писемної, книжної, 
літописної) відіграла болгарська княж-
на – дружина Ігоря Старого – Ольга, 
уродженка першої болгарської столиці 
Плиски, християнка. Ми категорично не 
сприймаємо версію походження «мудрої 
та смисленої» Ольги з російського Пско-
ва (заснованої винятково на пізніх ле-
гендарних вимислах та міфах) з простої 
язичницької селянської родини і вважає-
мо, що літописець чи (провізантійський) 
редактор Лаврентіївського списку (1377 
р.) навмисне опустив болгарське похо-
дження знаменитої «руської» правитель-
ки. Для цього у нього були вагомі й доволі 
прозорі підстави. Як відомо, у 1396 році 
під натиском турків-осман впало Віден-
ське царство і Болгарія перестала існува-
ти як самостійна держава на довгі п’ять 
століть. Поступово забувалися її слава, 
воля, славетні вожді, герої, визначні про-
світителі, діячі культури як Першого, так 
і Другого царств. Нагадаємо, що княгиню 
Ольгу лише у 1547 р. (за правління Івана 
ІУ Грозного) руська православна церква 
оголосила першою «руською святою рів-
ноапостольною»). Цілком природно ро-
сійська церква була зацікавлена в тому, 
аби народ сприймав її першу жінку-святу 
істинно руською (росіянкою) за етнічним 
походженням, а не болгаркою, хозаркою 
чи іудейкою. 

Чому саме в середині ХVІ ст. церков-
ники Руської православної церкви під-
німають на своє знамено ім’я Ольги? Цю 

проблему можна розгадати лише в контек-
сті тих змін, що відбуваються у ранньо-
феодальній Русі після остаточного при-
єднання Іваном ІІІ до Москви Великого 
Новгорода (1478 р.), повалення тривалого 
(близько 250 років), тяжкого та ненави-
сного ординського іга (1480 р.); встанов-
лення матримоніальних зв’язків з імпера-
торською династією Палеологів*, що при-
несло на Русь (після тривалих лихоліть, 
принижень та безправ’я), крім двоглавого 
орла, такі поняття, як національна гід-
ність, національна гордість, об’єднання, 
консолідація нації тощо. 

Насамперед звертає на себе увагу по-
ява та поширення в середовищі москов-
ської світської та духовної еліти амбітної 
месіанської доктрини «Москва – Третій 
Рим», розробленої в Болгарії за царя Си-
меона наприкінці ІХ – на поч. Х ст. та під-
нятої на щит на початку ХУІ ст. старцем 
псковського Єлізарового монастиря Фі-
лофеєм (1465-1542) і взятої на озброєння 
великими московськими князями та царя-
ми ХVІ-ХVІІ ст., які посилюють політич-
ну ідеологію богообраності московського 
царства, яке, на їх переконання, в умовах 
падіння Константинополя, не тільки стає 
опорою вселенського православ’я, своє-
рідним укриттям, захисником «істинно-
го християнства», але й спрямовує життя 

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

Part ІІІ
The article deals with a complex study of the place and role of Proto-Bulgarians (alongside of other 

ethnoses) in the enthnogenesis of the Ukrainian statehood, law and culture. An attempt is made to com-
prehend a specifi c mission of the Proto-Bulgarians in the establishment of the Slavs civilization. 

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

* Мається на увазі шлюб (12 листопада 1472 р.) 
овдовілого російського князя Івана ІІІ з Софією 
Хомівною Палеолог (1455-1503), батько якої був 
молодшим братом останнього візантійського ім-
ператора Костянтина ХІ, загиблого 1453 року під 
час оборони Константинополя від турків-османів.
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богообраного народу, загалом людства до 
кінцевої мети побудови Царства Божого на 
землі. 

Таким чином, теорія «Третього Риму», 
сформульована вперше за царя Симеона 
Великого, а в подальшому неодноразово 
відроджувана в південнослов’янській тра-
диції за правління сербського царя Сте-
фана Душана, болгарського царя Іоанна-
Олександра, фактично отримала умови 
для своєї реалізації лише в Московській 
державі ХУІ ст. Як відомо, за Івана ІV 
Грозного і митрополита Макарія у 1551 р. 
робиться перша спроба трансформації 
Московської Русі в ідеальну християн-
ську державу, гідну наслідування для ін-
ших християнських (насамперед право-
славних) країн: відбувається так званий 
Стоглавий собор, що ставить перед собою 
високе завдання – впорядкування церков-
ного життя на Русі, виправлення різно-
манітних негараздів і погрішностей, що 
накопичилися в духовному житті країни 
від часів Київської Русі та особливо за 
роки монголо-татарської неволі. Собор 
насамперед піддав анафемі (церковному 
прокляттю) порушників церковної тради-
ції; водночас руська православна церква 
настирливо шукає в своїй історії світлі 
особистості, гідні для прославляння та 
наслідування. Так з’являється ідея кано-
нізації першої відомої християнки Київ-
ської Русі – княгині Ольги, укладання її 
«Житія» тощо. Очевидно, саме з цим пе-
ріодом російської історії слід пов’язувати 
появу «псковських легенд» про походжен-
ня Ольги, її щасливе заміжжя, успішне 
правління (регентство) в роки малолітства 
Святослава, а також різноманітних древ-
лянських сюжетів «ольжиних помст» в 
«ПВЛ» тощо. У зв’язку з цим закономірно 
виникає сакраментальне питання: Чи не 
доклав зусиль до створення цього «ідеалі-
зованого образу» руської княгині настир-
ливий та винахідливий старець Філофей з 
Плескова ?

Між тим, серйозні (не фантастичні) 
джерела не підтверджують походження 
Ольги ні з периферійних кривичанок-ро-
сіянок-псковитянок, ні з простолюдинів. 

Її діяння на великокнязівському престолі 
свідчать про освіченість правительки, про 
певний досвід адміністративного управ-
ління, який вона могла здобути лише у 
певному аристократичному середовищі 
(оточенні). По-друге, возвеличуючи Ольгу 
як першу християнку, церква стверджує 
про прийняття нею нової релігії лише в 
зрілому віці, під час поїздки до Царгороду 
в 957 р. Насправді ж у більш давніх дже-
релах наявні непрямі (побічні) свідчення 
того, що Ольга була християнкою ще до 
поїздки в Царгород, що цілком природ-
но, адже Болгарія прийняла хрещення ще 
865 р.

Якщо згадати інші вагомі приклади, 
які підтверджують болгарське походжен-
ня Ольги, то на безпосередній зв’язок її з 
Великою Болгарією вказує і такий вельми 
переконливий факт: у поїздці до Констан-
тинополя її супроводжував болгарський 
священик-монах Григорій, людина доволі 
освічена, що вільно володіла класичними 
мовами, в свій час наближена безпосе-
редньо до болгарського царя Симеона Ве-
ликого. Після смерті останнього (929 р.) 
він, як можна гадати, на запрошення Оль-
ги, переїхав з Преслава Великого до Ки-
єва, де став радником і помічником кня-
гині з питань внутрішньої та зовнішньої 
політики, християнського просвітництва 
і права, перекладачем та редактором кня-
зівської канцелярії, князівського літопису 
тощо.

Показовим у цьому відношенні є той 
факт, що підготовку, редагування, пере-
клад русько-візантійських міждержав-
них договорів у перший час (до офіцій-
ного (?) хрещення Русі 988 р. за устале-
ною традицією та поширення в країні 
освіти й писемної культури) часто-густо 
здійснювали болгарськими книжниками 
чи перекладачами, яких ми зустрічаємо 
на державній службі як у Візантії, так і 
у Київській Русі. Наприклад, як перекон-
ливо довів академік С.П. Обнорський, 
переклад на давньоруську (староболгар-
ську, церковнослов’янську) мову автен-
тичного договору з греками 911 р. був 
здійснений первісно болгарином на бол-
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гарську мову, проте цей переклад невдо-
взі був скоригований (виправлений, від-
редагований) руським правником [120] 
– прибічником візантійських впливів на 
Україну-Русь. 

Як справедливо зазначав П.С. Сохань, 
контрольовані митрополитами та ігуме на-
ми-греками автори давньоруських хронік, 
повчань, літописів були вимушені показу-
вати безпосередні державно-правові, цер-
ковні та культурно-просвітницькі впливи 
саме Царгорода (Візантії, Візантійської 
Таврики) на Русь, а не через молоду та ам-
бітну Дунайську Болгарію, як здебільшого 
було в дійсності [121], особливо за часів 
правління царів Бориса, Симеона, Петра 
та Самуіла.

Активна прохристиянська, проболгар-
ська «місійна» діяльність Ольги в Київ-
ській Русі, очевидно, розпочинається від-
разу ж після одруження з Ігорем 903 року 
та переїзду до Києва. Полягала вона, як 
можна здогадуватися, у спробі перекона-
ти данського Хельгу-Олега (тодішнього 
правителя країни) і свого чоловіка Ігоря 
проводити більш далекоглядну політику 
щодо нових світових релігій, легалізації їх 
діяльності в Україні-Русі. Повідомлення 
східних авторів про запровадження хрис-
тиянства на Русі в 300 році хіджри (912-
913 рр.) [122], що збігається з часом під-
писання русько-візантійського договору 
911-912 рр., дає підстави, хоча і з певною 
обережністю, вважати, що наприкінці сво-
го десятирічного княжіння він відходить 
від язичництва і легалізує християнство, 
що сповідувалося значною частиною гро-
мадян у Русі з часів Аскольда. Чи була в 
цьому кроці (назустріч цивілізації) закоре-
нілого язичника Олега хоча б невелика за-
слуга Ольги, важко сказати, хоча хочеться 
вірити, що була.

У світлі цього повідомлення стає зро-
зумілим, чому в 911 р. руському посоль-
ству виявив такий теплий прийом візан-
тійський імператор Леон («… вшанував 
послів руських дарами, золотом, і паволо-
ками, і фофудьями, і звелів мужам своїм 
показати їм церковну красу… і муки гос-
подні, і вінець, і гвоздіє, і хламиду багря-

ну, і мощі святих, повчаючи їх вірі своїй і 
показуючи їм істинну віру» [123]. 

Спадкоємець Олега на київському пре-
столі Ігор в наступне тридцятиріччя (на 
наш погляд, не без участі та впливу Ольги, 
її болгарських співвітчизників і помічни-
ків, а також прикладів віротерпимості в 
сусідній Хазарії) не заважає процесам по-
ступового поширення християнства в кра-
їні, про що свідчить русько-візантійська 
угода 944 р. У її тексті відзначені дві гру-
пи в оточенні князя Ігоря – язичницька і 
християнська [124]. Представники першої 
присягали перед ідолом дружинного бога 
Перуна, християни – в найбільшому тор-
говельному районі Києва, на Подолі «в 
церкві святого Іллі» [125]. Сам факт іс-
нування соборної церкви св. Іллі вказує 
на розповсюдження християнства серед 
значної частини жителів столиці Київської 
Русі вже в першій половині Х ст. 

Аналіз тексту русько-візантійського 
до говору 944 р. дає можливість уточнити 
відповідь на важливе питання: в якому 
соціальному середовищі християнство 
розповсюджувалося насамперед? Як і в 
інших країнах, найбільшу зацікавленість 
у поширенні нової релігії, християнського 
просвітництва, християнського права та 
моралі проявляли середні прошарки місь-
кого населення (купці, торговці, ремісни-
ки, найбільш передова частина з числа 
дружинників), які розуміли їх кращу, ніж 
у язичництва, відповідність новим умовам 
життя України-Руси в умовах соціально-
економічних та ідеологічних трансфор-
мацій ранньофеодальних європейських 
країн.

Після смерті Ігоря в 945 р., як відомо, 
на чолі держави стає його дружина – кня-
гиня Ольга, унікальна постать Київської 
Русі, наділена неабияким державницьким 
розумом, амбітними устремліннями про-
світити та прославити свою країну. Вра-
ховуючи гіркий досвід своїх попередни-
ків на київському столі – Олега та Ігоря, 
що проводили часто-густо непродуману 
й незважену внутрішню і зовнішню по-
літику, регентша при малолітньому Свя-
тославі, Ольга значно більше уваги при-
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діляє питанням державного будівництва. 
По-перше, вона провела низку важливих 
реформ, спрямованих на зміцнення внут-
ріполітичної єдності країни, проведення 
більш динамічного (прискореного) «окня-
жіння» підвладних земель: упорядкувала 
збір данини, систему інших повинностей, 
взяла під пильний контроль торговельні 
шляхи сполучення, їх безпеку, що забез-
печило приплив до країни товарів, срібної 
монети; сприяла проникненню в «Руську 
землю» нової феодальної ідеології – хрис-
тиянства, яке підривало основи первісних 
вірувань на місцях, об’єднувало осідаючу 
на землю феодальну знать на основі кор-
поративних інтересів навколо великого 
київського князя.

Можна припустити, що саме княгиня 
Ольга, яка встановила погости та весі по 
всій території Русі, поклала початок адмі-
ністративній реформі (яку судилося в силу 
різноманітних причин завершити лише 
її внуку Володимиру), згідно з якою був 
здійснений поділ державної території на 
волості з урахуванням економічних інтер-
есів насамперед правлячої верхівки імперії 
Рюриковичів, що формувалася на терито-
рії поліетнічної Східної Європи. У перші 
часи їх центрами стали у більшості випад-
ків найбільші міста, в недалекому майбут-
ньому центри племінних княжінь, в яких 
розташувалася великокнязівська, а згодом 
церковна адміністрація (намісник, судові 
органи, військова дружина, єпископат та 
ін.). У результаті проведеної реформи пле-
мінна знать поступово включалася до фе-
одальної системи сюзеренітету-васалітету, 
забезпечуючи більш чітко та ефективно 
економічні та військово-політичні потреби 
центру. За двадцять років свого правлін-
ня Ольга не тільки налагодила нормальні 
мирні стосунки з сусідніми країнами (Ві-
зантійською імперією, Священною рим-
ською імперією німецької нації, Великою 
Болгарією, Хазарією), а й створила со-
лідну матеріальну базу для розширення 
військовим шляхом території Київської 
Русі в роки княжіння войовничого Свято-
слава, що забезпечило призупинення екс-
пансії на Захід та Північ ісламських кра-

їн – Волзької Болгарії, Печенізької землі, 
народів Північного Кавказу, іудаїстичного 
Хазарського каганату.

Особливу увагу болгарка Ольга приді-
ляла посиленню позицій християнства в 
своїй державі та столиці, серед представ-
ників насамперед київської еліти. Мож-
на стверджувати, що за роки її правлін-
ня християнська община в Києві суттєво 
посилюється, зміцнюючи свої позиції і в 
князівсько-боярському середовищі. Про 
це свідчать факти офіційного (надзвичай-
но резонансного) хрещення самої Ольги 
– правительки на той час найбільшої єв-
ропейської країни, – в Константинополі у 
вересні-жовтні 1946 р., як переконливо це 
довів Г. Г. Літаврін [126], спорудження пер-
ших дерев’яних храмів, відносно терпиме 
ставлення до християн її сина-язичника 
Святослава: «хто хотяше хреститися, не 
браняху, но ругахуся…» [127]. Для чого це 
робила Ольга відкрито, публічно, на очах 
у візантійського істеблішменту, достемен-
но не відомо, але про це можна здогаду-
ватися, знаючи про доволі холодне став-
лення до нової релігії її сина, вихованого, 
на жаль, у консервативному язичницькому 
дружинному середовищі, а також старшої 
військової дружини, всіх інших противни-
ків традиційного провізантійського курсу 
розвитку країни.

 Вихідець з болгарського княжого роду, 
Ольга незаперечно була хрещеною та ви-
хованою у християнських традиціях сво-
го часу, однак цій сильній християнським 
духом правительці не під силу було за ко-
роткий час регентства змінити ситуацію 
у великій язичницькій країні, з огляду на 
той шалений спротив місцевих впливових 
жерців, військової верхівки, інших (іудей-
ських, мусульманських) конфесій, не заці-
кавлених у посиленні в столиці Південної 
Русі провізантійської партії, очолюваної 
впливовою та авторитетною, мудрою та 
далекоглядною Ольгою. 

Якщо вірити Іакову Мніху, після повер-
нення з Константинополя Ольга починає 
проводити лінію на поступове обмеження 
язичництва в країні: «требища бісівські 
сокруші», «приведе ж з собою ієреї мудрі 
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(очевидно з Охриди – М.К.) і церкву святої 
Софії* древяну істрої» [128]. 

Мирна місійна діяльність Ольги однак, 
як і очікувалося, не знайшла широкого від-
гуку і розуміння в її найближчому оточен-
ні. Як наслідок, потужна язичницька опо-
зиція усуває її від влади. 

Причини невдачі Ольги в здійсненні 
ідеологічної реформи криються, на наш 
погляд, в наступному: 

по-перше, на її результат наклався неза-
перечно дефіцит часу для проведення ко-
піткої роз’яснювальної роботи, осмислен-
ня руською елітою (руським суспільством 
загалом) необхідності цивілізаційного ви-
бору між християнством, іудаїзмом та іс-
ламом; між християнством візантійським і 
християнством охридським; 

по-друге, шалений натиск на східні ру-
бежі Русі ісламської Волзької Болгарії та 
ісламіської Печенізької землі, іудаїстсько-
го Хазарського каганату не давали цього 
часу, вимагали швидких та адекватних 
дій з боку Русі, що й здійснює рішуче та 
наступально Святослав Завойовник уже 
965 р.;

по-третє, вже на кінець правління Свя-
тослава стає зрозумілою необхідність лік-
відації присутності в Києві чужоземної, 
анархічної, неадекватної (часто-густо про-
дажної) варязької дружини, що на той час 
перетворюється в деструктивний елемент 
механізму держави; він суттєво впливав 
на позицію Великого київського князя та 
його найближчого оточення; 

по-четверте, у зв’язку з вищезазначе-
ним, на порядок денний стає непроста 
для того часу проблема створення власних 

(«національних») формувань, що Свято-
слав (нерозривно пов’язаний з язичниць-
кою опозицією) в силу зрозумілих при-
чин саме в той неспокійний час не міг 
здійснити одномоментно, «революційним 
шляхом». Реалізував цю ідею в більш 
сприятливий час тільки його син, хрис-
тиянин Володимир, талановитий будівни-
чий нової слов’янської ранньофеодальної 
України-Русі;

по-п’яте, не до кінця зрозумілими та 
зваженими, а можливо, й не своєчасними 
для політичної еліти Русі, на наш погляд, 
були дії проболгарської та проєвропей-
ської (оттонівської) партій в оточенні Оль-
ги; її зовнішньополітичні симпатії до Пре-
слава та Охриду як оплоту слов’янського 
світу, наштовхнулися на спротив прові-
зантійських сил, що були достатньо пов-
но представлені в «Руській землі» з часів 
Аскольда і які прагнули домогтися повної 
ліквідації Дунайської Болгарії як держави-
суперниці другого Риму – ображеного та 
приниженого Симеоном з Константино-
поля.

У зв’язку з цим не можна не сказати 
про настирливу боротьбу царя Симеона 
Великого та болгарської світської і цер-
ковної еліти за самостійність болгарсько-
слов’янської церкви, церковнослов’янське 
богослужіння, болгарський патріархат, 
свідком, а можливо, і безпосереднім учас-
ником якої (до 903 р.) була молода та здіб-
на княжна Ольга (що якоюсь мірою ви-
правдовує її поспішність у реформуванні 
України-Руси в середині Х ст.).

Як відомо, у 918 р. з ініціативи Си-
меона було скликано церковний собор, 
що проголосив автокефалію Болгарської 
церкви [129]. Новообраний патріарх здій-
снив освячення нового Симеонового титу-
лу «Симеон, волею Христа Бога самодер-
жець усіх болгар та ромеїв» [130]. Восени 
926 р. імператорський титул Симеона і 
патріаршество глави болгарської церкви 
визнав Папа Римський Іоанн Х [131], піс-
ля чого болгарський правитель розпочав 
широкомасштабну підготовку до осади 
Константинополя, щоб раз і назавжди за-
мінити “Pax Bizаntina” на “Pax Bulgarica”. 

 * Як можна гадати, київський храм був збудова-
ний княгинею Ольгою і названий на честь най-
давнішої церкви Болгарії Святої Софії, зведеної у 
римському місті Сердика (попередник нинішньої 
столиці Болгарії) в часи правління візантійського 
імператора Юстиніана І Великого в середині VІ 
ст. Є одним з найцінніших витворів ранньохрис-
тиянської архітектури в Південно-Східній Єв-
ропі. У ХІV ст. церква дала назву усьому місту 
(Айя-Софія означає грецькою «свята мудрість». 
Софійський собор Святої Софії у свідомості кож-
ного болгарина був і є однією з найбільших свя-
тинь нації та держави. – Див.: https: //uk.wikipedia.
org/wiki/ Собор святої Софії (Софія).
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Однак цього не сталося: осади не відбу-
лося через раптову смерть Симеона І від 
сердечної недостатності чи отруєння 27 
травня 927 р. 

Син Симеона Петро І (927-969), який 
зайняв болгарський трон після втрати 
батька, у жовтні 927 року уклав довгоочі-
куваний мир з греками. Статті договору 
підтвердили болгарську юрисдикцію над 
більшою частиною завойованих Симео-
ном візантійських земель, а Візантійська 
держава на додаток зобов’язалася плати-
ти щорічну данину Болгарії. Найбільш 
важливим було те, що цим міждержавним 
мирним договором Візантія офіційно ви-
знала імператорську гідність болгарсько-
го правителя і патріарший статус глави 
болгарської церкви [132]. В договорі було 
зазначено також про династичний шлюб 
царя Петра і внучки візантійського імпе-
ратора Романа Лакапіна Марії, яка була 
охрещена під ім’ям Ірини, що символі-
зувало «мир». Цей шлюб розглядався су-
часниками подій теж як значна перемога 
болгарської дипломатії для піднесення 
авторитету своєї країни та утвердження 
миру між двома великими християнськи-
ми європейськими державами.

На превеликий жаль, у подальшому 
не послідовний, безхарактерний, безприн-
ципний та недалекоглядний Петро через 
настирливість та підступність греків по-
ступово втратив («здав» – М.К.) завоюван-
ня батька, і Болгарія дедалі більше потра-
пляє в політичну залежність від Візантії. 
Золоте століття для Болгарії закінчується 
надзвичайно сумно.

Незважаючи на ці трагічні обстави-
ни, особливо вражаючими були успіхи 
царів Бориса, Симеона та Петра в сфе-
рі християнської просвіти, продукуван-
ня книжкової культури, що заклали під-
валини єдиної національної літератури 
південнослов’янської країни, забезпечили 
її вплив на весь слов’янський світ, перетво-
рили болгарську мову ІХ ст. на літургічну 
або церковнослов’янську. Книжкові школи 
в Охриді (Македонія) та Плисці, засновані 
в часи царя Бориса, після 893 р. доповню-
ються школою в Преславі Великому та ін. 

містах. Ці школи стали центрами вихован-
ня священників для всього слов’янського 
світу, в них здобували освіту, вивчали на-
самперед церковнослов’янську мову як 
богослужебну і болгарське, і польське, і 
руське, і українське, і сербське духовен-
ство. Особливо слід відзначити роль міс-
течка Охриди в Македонії, де з 866 р. роз-
починає проповідницьку діяльність один з 
кращих учнів Мефодія Климент, а з 971 по 
1018 рр. знаходилася столиця та резиден-
ція Болгарського патріарха. Болгарський 
(Охридський) патріархат, заснований на 
духовній спадщині солунських братів, 
був повністю незалежним від Візантії, а 
тому охридський патріарх сміливо готу-
вав тут свої кадри – висвячував єпископів 
та пресвітерів для слов’янських земель, 
а слов’янське духовенство твердо дотри-
мувалося науки і заповітів солунських 
братів, несучи нові духовні знання та нові 
переконання в народні маси.

Широко, по-державницьки мислячий 
цар-книголюб Симеон та його наступни-
ки, підхопивши просвітницьку естафету 
від Кирила та Мефодія, забезпечив ши-
рокі можливості для діяльності в своїй 
країні учнів першовчителів та поширен-
ня слов’янської мови на інші слов’янські 
(і не тільки слов’янські – балтські, угро-
фінські) терени. Найбільш відомими тво-
рами (оригінальної та перекладної літера-
тури) часів Симеона та його сина Петра 
стали «Учительне євангеліє», «Проглас 
до Євангелія», «Історикії» Костянтина 
Преславського, «Сказання про Письмена» 
Чорноризця Храбра, «Шестоднєв» Іоанна 
Екзарха, «Слова» Климента Охридського, 
«Похвала царю Симеону» анонімного ав-
тора, «Златоструй», так званий «Симеонів 
збірник» та багато інших, що за правління 
Ольги, Володимира і особливо Ярослава 
Мудрого та його синів (Ізяслава, Святос-
лава та Всеволода) широко розповсюджу-
ються в Україні- Русі.

Найвагомішою та найавторитетнішою 
книгою на території Великої Моравії, 
Болгарії та новохрещеної Русі наприкінці 
ІХ–Х століть стає Біблія, перекладена Ки-
рилом та Мефодієм, через яку відбуваєть-
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ся знайомство слов’янських книжників з 
поняттям християнського Бога, всесвіт-
ньою історією людства, поняттям «гріха», 
формуються християнський світогляд, 
християнська мораль, правова поведінка 
християнина тощо. Притягальність книг 
Святого Письма, визнаних як в іудаїзмі, 
так і в християнстві, пояснюється насам-
перед її унікальним змістом, гармонійним 
поєднанням релігійних та літературних 
форм. Як зазначала в своїй змістовній 
монографії «Біблія і українська літерату-
ра» В. Сулима, тут широко представлено 
«міфи, легенди, епос, релігійно-ритуальні 
та юридичні кодекси, історичні хроніки, 
притчі, воїнські повісті, перекази, опові-
ді, житія, народні пісні, релігійні гімни, 
любовну лірику, віршовані молитви, фі-
лософські й морально-побутові афоризми, 
слова, казання, повчання, поеми, проро-
цтва, діалоги…» [133]. Тому середньовічні 
книжники (християнські місіонери, духо-
венство, вчителі) сприймали Святе Пись-
мо насамперед як дороговказ по життю 
для себе та своєї пастви.

Говорячи про добу Х ст., слід пам’я-
тати, що основна маса праць, якими по-
слуговувалися давньоукраїнські автори, 
були староболгарські оригінальні твори 
та переклади на слов’янську з грецьких 
джерел (Георгія Амартола, Іоанна Ма-
лали та ін.). П. В. Білоус, оцінюючи цей 
період в історії української культури та 
літератури, справедливо стверджував, що 
«Русь ще встигла зачерпнути з вільних 
болгарських рук не тільки готові книжні 
взірці творчості, а й перейняла «готову» 
літературну (старослов’янську, церковну) 
мову і засвоїти жанрові схеми, які про-
дуктивно розроблялися в Болгарії» [134]. 
Завдяки цьому, незважаючи на втрату 
останньою 1018 року свого суверенітету, 
Київська Русь, засвоївши багатий куль-
турний досвід Болгарії, спираючись на 
багатий творчий доробок її кращих си-
нів і доньок, що прибули до України для 
служіння загальнослов’янській справі, 
на християнізацію країни, широке розпо-
всюдження писемності, більш тісні, ніж 
раніше, контакти з Візантійською імпе-

рією, іншими країнами, що прийняли 
християнство, а також виникнення влас-
ної оригінальної творчості у всіх різно-
видах та жанрах культури й мистецтва 
[135], різко підносить рівень своєї куль-
тури в ХІ–ХІІ ст. 

Таким чином, діяльність Ольги та її 
проболгарсько-прослов’янської партії 
підготувала по суті своєрідний ренесанс 
- яскраве піднесення й розквіт Київської 
Русі з кінця Х до першої третини ХІІ ст. 
за правління Володимира Великого, Яро-
слава Мудрого, його синів (Ізяслава, Свя-
тослава та Всеволода), Володимира Мо-
номаха і Мстислава Володимировича. За-
пліднена болгарським слов’янським від-
родженням ІХ–Х ст., староболгарською 
(церковнослов’янською) книжною (учи-
тельною) мовою, Київська Русь ХІ–ХІІ ст. 
через кращих своїх духовних проводи-
рів, мислителів, письменників, літопис-
ців, митців перебирає на себе уособлення 
оплоту слов’янства, продовжує тріум-
фальний розвиток християнської культури 
в архітектурі, образотворчому мистецтві, 
літературі та усній народній творчості, а 
її столиця – Київ – подібно Преславу Ве-
ликому стає новим суперником Констан-
тинополя.

Справу Ольги успішно завершив її внук 
Володимир Святославич, який повною 
мірою усвідомив необхідність модерні-
зації країни, налагодження торговельно-
економічних та культурних зв’язків з най-
більш передовими країнами тодішньої 
ойкумени, прийняття християнства у дер-
жавному масштабі та входження в коло 
християнських держав Європи.

Âèñíîâêè
Оцінюючи впливи тюркських народів, 

і зокрема праболгар, які вони здійснили на 
етногенез середньовічної української на-
родності, становлення її державності, пра-
ва, мови та культури (ІV-ХІ ст.), слід ска-
зати, що вони величезні й за своїм харак-
тером, і за наповненням, і за різноманіт-
ністю. Найбільш значний внесок тюрків у 
історію та культуру слов’янських народів 
полягав у тому, що вони радикально змі-
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нили етнополітичну карту Східної Європи 
на користь слов’янського етносу, суттєво 
потіснивши на її теренах позиції іранців, 
германців, балтів та угро-фінів:

По-перше, внаслідок тривалого сло-
в’яно-тюркського симбіозу (VІ–ХVІІІ ст.) 
в степах України надзвичайно збагатилася 
мова двох етносів, насамперед українсько-
го. За вказаний час в українській народній 
мові, за підрахунками фахівців, з’являється 
близько чотирьох тисяч тюркізмів* (без 
урахування власних назв), понад половина 
з яких загальновживані донині. Подібно 
до багатошарового пирога вони певними 
хронологічними пластами залягли в укра-
їнському лексиконі, відображаючи впливи 
різноманітних тюркських етносів: болгар, 
авар, хазар, печенігів, торків, «чорних кло-
буків», половців, татар, турків. 

Мовознавці довели, що до найдавнішо-
го шару (VІ–Х ст.) тюркізмів належать на-
самперед булгаризми та запозичення з ха-
зарської: каган/коган (князь), багатир, сан 
(високе звання), боярин (болярин), тивун/
тиун, ковер, колчан, Тьмуторокань, Борис, 
Боян/Баян тощо.

 У Х – першій половині ХШ ст. під 
впливом печенігів, торків, каракалпаків 
та половців-куманів в українську мову 
зайшли, засвідчені «Словом о полку Іго-
ревім» та південноруськими літописами 
тюркізми: булат і харалуг (криця), жень-
чуг

Багато тюркізмів прийшло в україн-
ську розмовну мову з монголо-татарською 
навалою та золотоординським столітнім 
ігом ХШ-ХІV ст.: козак, ватага, сарай, 
чардак, базар, харч, башлик, калита, ба-
риш, бугай, карий та ін., але найбільше за 
козацьких часів ХV–ХVІІІ ст. від Крим-

ського Ханства та Турецько-Османської 
імперії: чабан, отара, табун, аркан, тор-
ба, кабан, лоша, буланий, чалий, байрак, 
комиш, татарське зілля, лиман, туман, 
беркут, сарана, бакай, гарба, курінь, ба-
штан, гарбуз, кавун, тютюн, кіш, палан-
ка, табір, осавул, бунчук, чайка (козацький 
човен), сагайдак, кунтуш, кобеняк, шара-
вари, штани, очкур, сап’ян, чоботи, по-
столи, тасьма, серпанок (вуаль), чумак, 
аршин, могорич, майдан, чавун, казан, 
килим, тапчан, локшина, кава, кав’ярня, 
кобза, люлька, гайдамака, харциз, канчук, 
кайдани, чума та багато ін. У цей час ба-
гато тюркізмів з’являється на просторах 
степової України в топо- та гідронімії: 
Кременчук, Інгул, Ізюм, Самара, Кагарлик, 
Татаринівка, Сутень, Карасу та багато 
ін. [136]. 

По-друге, якщо гунни тільки «фізич-
но» знищили германські протидержав-
ні утворення на українських теренах, 
то слов’янізовані вони головним чином 
праболгарами, які змусили і германців, і 
балтів, і угро-фінів, і кипчаків поступо-
во перейти на старослов’янську народну, 
церковнослов’янську – мови спілкування 
та відправлення літургії, тобто значною 
мірою слов’янізували Східну Європу.

По-третє, суттєвим слід визнати 
вплив тюрків (гуннів, праболгар, полов-
ців, татар) на формування характеру та 
ментальності праукраїнців – демократич-
них, відкритих, позбавлених якихось ім-
перських амбіцій, на відміну від росіян, 
вражених цією колонізаторською баци-
лою зверхності по відношенню до інших, 
насамперед малих народів. Тут не можна 
не згадати слова позитивної комплімен-
тарності, висловлені на адресу гуннів, 
тюрків, праболгар визначним російським 
ученим-істориком Л. Гумільовим у його 
знаменитій праці «Тисячоліття навколо 
Каспію»: «Вони відносилися до сусід-
ніх народів як до рівних, навіть якщо 
ті не були схожі на них. Ідеології пери-
ферійного варварства вони не створили. 
І завдячуючи цьому, за нерівності сил, 
вони вистояли у багатовіковій боротьбі, 
і перемогли, утвердивши, як непорушний 

* Тюркізм – різновид запозичення; слово, 
його окреме значення, вислів тощо, запозичені з 
тюрк. мов або через їхнє посередництво з деяких 
інших мов (арабської, перської) чи утворені за їх-
німи зразками. – Див.: Гаркавець О.М. Тюркізм; 
Українсько-тюркські мовні контакти // Україн-
ська мова: енциклопедія. – К., 2000. – С. 688 та 
ін. (перли), курган (фортеця), шатро, япончиця 
(опанча), клобук (ковпак), товар, кощій (юнак-
бранець), чага (дівчина-полонянка), тлумач, ло-
шак, борсук, яруга, євшан, бур’ян та ін. 
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принцип, не винищення сусідів, а утри-
мання своєї території – Віт чизни – і своєї 
культурно-історичної традиції – Батьків-
щини» [137].

По-четверте, не можна не відзначи-
ти особливу роль праболгар у творенні 
слов’янської державності з центром у м. 
Києві. Титанічна діяльність Кирила і Ме-
фодія та плеяди безумовно талановитих і 
відданих справі, вихованих слов’янськими 
першовчителями учнів – Климента Охрид-
ського, Чорноризця Храбра, Костянтина 
Преславського, царів Бориса, Симеона 
Великого та Петра, очільників Охридської 
патріархії, а згодом великої княгині Оль-
ги й її сподвижників і однодумців зробили 
справу християнізації Київської Русі без-
поворотною та успішною. Слов’янізація 
правлячої верхівки держави, насадження 
слов’янської мови, книжної культури і 
особливо слов’янського писаного права 
зробили свою справу – Україна-Русь пішла 
самостійним шляхом розвитку. На жаль, 
як і більшість ранньофеодальних країн 
того часу, вона не уникла відцентрових 
тенденцій, що призвели до феодального 
дроблення, феодальних чвар, занепаду од-
них та піднесення інших політичних цен-
трів країни. В ХІІІ–ХІV ст. центром етно-

політичної консолідації українців-русинів 
стає Галицько-Волинська земля, до якої 
тяжіє Середнє Подніпров’я та Лівобе-
режна Україна; центром об’єднання росі-
ян – Володимиро-Суздальська, а згодом 
Московська земля; центром об’єд нання 
білорусів – Полоцько-Мінське кня зівство; 
центром об’єднання північних слов’ян – 
Новгородська земля. 

Етногенез українства в ХІV–ХVІІІ ст. 
набуває якісно нових тенденцій, взаємовп-
ливів і реальних проблем та труднощів, 
пов’язаних зі столітнім золотоординським 
ігом, литовсько-польською, турецько-та-
тар ською та російською експансією, геро-
їчною національно-визвольною бороть-
бою українського народу в ХVІ–ХVІІІ ст. 
за свою незалежність і спробою творення 
єдиної соборної та незалежної Україн-
ської козацької держави. Ця проблема од-
нак є і хронологічно, і територіально до-
волі широкою, надзвичайно складною і 
багатоплановою, а тому потребує окремо-
го ґрунтовного комплексного досліджен-
ня із залученням усіх наявних джерел – 
історичних, історико-юридичних, етноло-
гічних, етнографічних, лінгвістичних, ар-
хеологічних, демографічних, культуроло-
гічних тощо.
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Challenge problem
Although there is no such country or 

political system where corruption is com-
pletely absent, successful experience in 
combating this negative phenomenon, and 
creation of modern mechanisms to prevent 
and eradicate corruption are some of the 
main features of developed democracies or 
countries trying to get closer to them. The 
United Arab Emirates in particular demon-
strate successful anti-corruption fi ght in the 
last decade, but still scientifi c community for 
various reasons is not interested to study this 
experience in Ukraine. In general, research 
of Ukrainian scholars is limited to studying 
of the anti-corruption experience of count-
ries which are geographically or historically 
closer to Ukraine, although the output data 
of the anti-corruption struggle in the UAE 
had many similarities with the current situ-
ation in Ukraine (economic backwardness 
at the time of the state’s establishment, eas-
tern traditions of nepotism and debauchery, 
strong centra lization of power, etc.), with 
an increase of anti-corruption processes in 
Ukraine, stu dying of the successful UAE ex-
perience in this area become more relevant 
than ever.

A review of recent studies 
and papers 

To cover the topic, articles and reports of 
international organizations such as Transpa-
rency International [1], the GAN Business 
Anti-Corruption Portal [2], World Economic 
Forum [3], Freedom House [4], Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor [5] 
and others were studied, analyzed and sum-

marized; World Bank and UN commissions’ 
data was used, as well as local and foreign 
press reports. In assessment of the provisions 
of local anti-corruption legislation, UAE 
federal laws and laws of individual emirates 
were reviewed.

Remaining challenges
The phenomenon of rapid economic 

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

Draw the objectives of research
The second part of the article provides 

an overview of the most common corrup-
tion offenses in the UAE, a general analysis 
of the country’s anti-corruption legislation, 
and demonstrates specifi c examples of its ap-
plication. We believe that due to such com-
prehensive coverage, it is possible to explore 
legal mechanisms of anti-corruption fi ght in 
order to understand a cause-effect relation-
ship of their successful application. 

Discussion
The fi rst part of this article examined the 

historical origins of corruption in the United 
Arab Emirates through the prism of the for-
mation of the country after independence, the 
basic directions of the state anti-corruption 
policy and the steps undertaken for their im-
plementation.

It is expedient to consider UAE anti-cor-
ruption legislation, the types of most wide-
spread corruption offenses and penalties pro-
vided for offenders. 

Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè: îïûò 
Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ

(÷àñòü 2)
В статье исследован опыт борьбы с коррупцией в Объединенных Арабских Эмиратах на 

фоне социально-экономических преобразований, которые произошли в этой стране в течение 
1971-2017 годов.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией в ОАЭ, антикоррупционное законодатель-
ство, взяточничество, непотизм.
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Anti-corruption legislation in the UAE
As previously mentioned, UAE legisla-

tion does not have specifi c anti-corruption 
provisions in a separate code, but government 
policies and actions clearly demonstrate two 
parallel ways to solve the issue:

 On one hand, government institutions 
create the most up-to-date, most favorable 
conditions for life and work of citizens and 
for foreign investors and business in the 
country (for example, in January 2018, due 
to implementation of a new project called 
«Cube», which is aimed to improve the ser-
vice, investors can take ownership for pur-
chased real estate within 1 working day [6]. 
Hence, the country gives reason to root such 
idea in society that to act and live in accor-
dance with the law is much simpler and safer 
and spreads non-acceptance of any form of 
corruption in society;

 On the other hand, any manifestations 
of corruption in the household sector are se-
verely punished; there are anti-corruption 
restrictions in activities of local and foreign 
campaigns; corrupt actions of offi cials are be-
ing severely punished, there is a strengthened 
control over their activities through intro-
duction of modern technologies (electronic 
technologies, etc.). Despite the fact that indi-
vidual corruption cases of own offi cials and 
top offi cials in the UAE are not particularly 
publicized, the acts of giving authority to in-
vestigate and verify such cases to some in-
stitutions, in particular to the State Audit In-
stitution (SAI) and The Abu Dhabi Account-
ability Authority, state body for investigating 
corruption in government, proves not only 
the existence of such criminal manifestations, 
but also country’s desire to prevent and elimi-
nate them.

Provisions on bribery and corruption in 
a broader sense can be found in the Federal 
Penal Code (Federal Law 3 of 1987) [7], the 
Dubai Law 1 of 1970, the content of which, 
however, was largely replaced by the Penal 
Code) [8], as well as the Federal Decree-Law 
No 11 of 2008 [9].

UAE Federal Penal Code. UAE legisla-
tors have identifi ed corruption in the public 
sector as «public servant’s crimes» when set-

ting up a legislative code for the federation.
Moreover, the defi nition of «public of-

fi cial» provided by the Penal Code is rather 
broad and covers not only offi cials, but also 
all employees (heads, heads, board members, 
etc.) who work in companies that partly or 
solely owned by government or local authori-
ties. Thus, this category includes government 
employees and employees of enterprises and 
organizations that are partly or wholly owned 
by the federal or local authorities. That is, any 
civil servant involved in causing damage to a 
third party public property or property is pu-
nishable by a fi ne and / or imprisonment.

After the changes, provisions of the Fe-
deral Penal Code now apply to foreign and 
domestic legal entities, to local entities from 
the private sector, as well as to any person or 
company who commits corruption offenses 
in the UAE, regardless of whether such per-
sons are residents of the country. This inno-
vation brings great complications to foreign 
companies operating in the UAE, since pre-
viously there was a notable orientation of 
foreign businessmen to comply with more 
liberal norms of the American Federal Law 
on Corruption (FCPA) or the UK Bribery Act 
and ignorance of the anti-corruption laws of 
local legislation [10].

The provisions of Penal Code apply also 
outside the territory of the UAE to any person 
who commits any crime related to bribery un-
der the Code if the offender or victim is UAE 
citizen or if the crime has been committed by 
an employee of the public or private sector of 
the UAE, or if this is due to an encroachment 
on the state property of UAE.

Recently punitive laws against bribery 
have been extended to the private sector. 
Criminal offense is now an extortion or ta-
king of a bribe by persons involved in a pri-
vate sector, as well as giving a bribe to a per-
son who works in a private sector.

UAE legislators have taken a practical 
approach: each corruption act is seen as a 
separate crime with its own defi nition. The 
following subcategories of acts are defi ned 
as «corrupt» in various sections of the Code 
when committed by public servants or per-
sons appointed to work in public institutions:
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1. Abduction and / or misuse of state mo-
ney. (Article 224)

2. Misappropriation or facilitation in mis-
appropriation of public funds. (Article 225) 

3. Demand or receipt of money unfairly. 
(Article 226)

4. Strike and stop work action. (Articles 
231-233)

5. Giving or receiving a bribe. (Articles 
234, 235 and 236)

6. Intentional harm to the interests of the 
state for own profi t. (Article 227)

7. Earnings from work related to public in-
terest for personal gain. (Article 228).

8. Disclosure by a trustee of classifi ed in-
formation defensive in nature (Article 228).

9. Violation of confi dentiality of correspon-
dence or other offi cial information. (Article 159)

10. Illegal use of violence against a per-
son. (Article 245)

11. Interference with or violation of the 
execution of laws, regulations or orders with 
use of position power (Article 246)

12. Intentional refusal or nonfulfi llment 
of a court decision (Article 270)

Federal Decree-Law No 11 of 2008. [9]. 
This Law is wide in the area of its applica-
tion, it not only does not prohibit an emp loyee 
accepting, offering or requesting a bribe, but 
also forbidding him to accept any gifts from 
third parties, unless they are symbolic or pro-
motional gifts that bear the name a logo of a 
third party.

Overview of some types of corruption 
crimes in the UAE

Thefts of budget funds. Illegal distribution 
of public funds is one of the main issues re-
lated to corruption in the UAE; it is the most 
widespread economic crime. In 2012, the 
UAE Anti-Corruption Authority identifi ed 
ten cases where the illegal appropriation of 
more than 1 billion dirhams of public funds 
was discovered.

In the UAE government procurement sec-
tor, international experts point out a moderate 
risk of corruption due to lack of transparency 
in the sector. Government tenders in UAE are 
not conducted in accordance with generally 
accepted international standards, and rebid-
ding procedure is a norm. 

In addition, also contributes to corruption 
such local feature as a requirement for fo-
reign companies to rely on local sponsorship 
and to include local elite among the owners. 
Such extensive involvement in the economy 
of a small number of powerful families leads 
to unequal conditions for business. Thus, the 
confl ict of interest is the main problem in this 
matter, therefore foreign investors who con-
sider the possibility of participating in pub-
lic tenders, are advised to use a special tool 
for checking public procurement [11], which 
will help mitigate the corruption risks asso-
ciated with procurement in the United Arab 
Emi rates, as fraud often occurs at the stage of 
selection of tender offers or suppliers.

According to the State Audit Institution, 
18 cases of administrative corruption were 
found in 2016, estimated in millions of dir-
hams, while in 2015, 17 cases were detected. 
Violations included theft, misappropriation 
of budget funds, facilitation of distribution of 
state funds, intentional damage to state activi-
ties and the use of obligations of the country 
in their own interests.

Corruption component of the institution 
of «connections» – Wasta. The UAE suffers 
from nepotism and favoritism, especially in 
the context of the Wasta institution (roughly 
translated as «connection» or «infl uence»). 
This tradition is that people deal with affairs 
through personal ties or infl uence which they 
use as a result of prestige, wealth, or national 
identity (national affi liation in this case is a 
great advantage) [12].

The structure of the UAE community is 
based on tribal and wide-ranging family ties, 
«cemented» with religious traditions of Sha-
ria, where support and assistance from fam-
ily members is a prerequisite for maintaining 
good relations with everyone. These tradi-
tions and principles are deeply rooted in the 
norms and values of society. The closer the 
relations of the individual (or family) with the 
Sheikh, the greater the signifi cance of Wasta, 
and, consequently, the higher position of the 
individual in society.

The public sector in the UAE is the lar gest 
employer, leaving only a small amount of 
space for the private sector, which results in 
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appointment of educated «tribal leaders» and 
their sons to key public positions to gain their 
loyalty. Tribal chiefs, in turn, use their infl u-
ence to help relatives and friends to fi nd jobs 
in the public sector or in military organiza-
tions where jobs are more affordable than in 
a private sector, and retirement pensions are 
guaranteed by the state and signifi cantly higher 
than in the private sector. As a result, many 
services are performed effi ciently and quick-
ly, but in many cases they are offered only to 
certain enterprises or at infl ated ta riffs.

At the same time, it is important to note 
that although in most cases, the highest of-
fi cials of the UAE are elected for their posi-
tions come from prestigious families, their 
authorities and decisions they make are seri-
ously evaluated by the controlling bodies.

For the sake of objectivity, one can not 
but take into account that it is not only in the 
UAE that such practice is prevalent – even in 
some developed countries, relationships and 
acquaintances are more important than busi-
ness reputation or qualifi cations. In Ukraine, 
too, there is a similar tradition of «patrona-
ge», but unlike there, the UAE has a greater 
chance of its rapid eradication or decrease of 
spread of the Wasta institute through an ex-
tensive introduction of modern offi ce work, 
availability of control over provision of ser-
vices and their implementation in the public 
and private sectors (control, including undis-
closed, is particularly effective, in terms of 
quality of work and inevitability of punish-
ment for violations of rules).

Bribe. In the UAE Penal Code bribes are 
divided into «direct» and «indirect». Its pro-
visions clearly stipulate that offenses that in-
volve bribery are considered to be such if a 
person (offi cial) demands, accepts or receives 
a promise (directly or indirectly) to receive 
a gift, benefi t or undeserved monetary com-
pensation, as a result of which that person (an 
offi cial) undertakes to act in a certain way or 
refrain from acting in a certain way in rela-
tion to his/her functions / responsibilities.

Interestingly, the aforementioned UAE 
legislation does not provide a single defi ni-
tion of the term «bribe». The country’s Penal 
Code does not use the term «bribe» and uses 

the phrase «any gift or advantage, or promise 
of the same.» On the other hand, the Federal 
law of Human Resources gives the following 
defi nition of a «bribe», – it is any amount of 
money or a particular service or material or 
moral value offered to the public offi cial who:

• speeds up any work required from an 
employee, which is his responsibility and 
does not provide for the payment of additio-
nal incentives;

• causes refusal of the employee to per-
form assigned work;

• forces an employee to be an intermedi-
ary and to contact another employee in order 
to complete an application or to conduct any 
procedure (for example, company registra-
tion in the UAE) in violation of applicable 
law.

An important aspect to consider here is 
the presence of the wording «accelerates any 
work required from the employee, and which 
is his duty and does not provide for additional 
incentives.» It clearly shows the intention of 
authorities to improve the practice of comba-
ting «facilitation payments». This is particu-
larly important for multinational companies 
governed by the FCPA law, since the FCPAs 
provide for certain exceptions where facilita-
tion rewards are considered legitimate, while 
the UAE Penal Code does not provide for any 
such exceptions [27].

Facilitation payments. Any payments for 
simplifying or speed up of the registration 
procedures or in business activities process of 
companies or individuals in the UAE are con-
sidered bribes and thus illegal. This kind of 
bribe is called Facilitation payment (i.e, the 
fee for simplifi cation of formalities / payment 
for «promotion» and «promptness») and is 
considered a form of bribery in accordance 
with Federal Law 3/1987 [7]. A mediator or 
mediator between the recipient and a person 
offering the bribe is also considered guilty of 
committing a crime.

Subsidiary liability. A company can be 
held responsible for its «inaction» regard-
less of whether it was aware of corruption 
incident or not. A typical scenario is when an 
employee pays or proposes to pay a bribe to 
an offi cial without knowledge of company 
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management. If discovered, the company will 
not be able to escape liability in view of the 
principle of «subsidiary liability» enshrined 
in Federal Law No. (2) of 2015 on Commer-
cial Companies in the United Arab Emirates 
(UAE) [13] and the UAE Federal Law No.5 
of 1985 – Civil Transactions Law [14].

In accordance with the Federal Law No. 2 
of 2015 on Commercial Companies, organi-
zation should be held responsible for actions 
of its senior staff if such employees violate 
any law in the course of their duties. The 
company must also be liable for any third 
party damages caused by the actions of its 
employees. That is, the company should be 
held accountable in accordance with the Civil 
Transactions Law for the actions of its em-
ployees. Similarly, the senior management 
should be liable to the company, its share-
holders and third parties for any damages 
caused by fraud, abuse of power, violation of 
laws or faults in management.

Gifts and hospitality. In order to distinct 
bribery from manifestations of hospitality 
and humankind, typical for the Middle-Eas-
tern mentality, the rules of obtaining / donating 
gifts and organizing appropriate measures 
are rather well-regulated in the UAE. Since 
the practice of organizing promotions or cor-
porate events by companies is a fairly wide-
spread phenomenon in the world, represen-
tatives of private organizations indulgently 
treat this business development tool, often 
relying on rewards or gratitude. Thus, Fede-
ral Decree-Law No 11 of 2008 [9] allows the 
costs for such measures if the purpose of their 
conduct is justifi ed, to be legal, otherwise, 
such measures are treated to be unlawful. 
Thus, the law regulates promoting or chari-
table activities of companies in relations with 
the public sector.

In particular, the legislator provides that 
the relevant ministries are obliged to appoint 
organizational units or persons authorized 
to accept such gifts on their behalf in ac-
cordance with the regulations and standards 
adopted by the relevant ministry. A public of-
fi cial is prohibited from making or distribu-
ting gifts other than on behalf of a ministry or 
organizational unit approved by the ministry.

Interestingly, none of the aforementioned 
norms indicate how to evaluate business ser-
vices provided to a public offi cial or a third 
party by a company. Therefore, it is desirable 
that a company operating in the UAE shows 
due caution in such relationships. Certain key 
factors, including the cost of proposed mea-
sures, purpose and frequency of proposals 
and the target benefi ciaries must be carefully 
analyzed before any decision on this issue is 
taken. In all senses, it is better to avoid mani-
festation of business loans which only single 
employee gets benefi t from (for example, 
personalized non-branded gifts or entertain-
ment tickets) or company in the UAE.

This type of business relationship is also 
regulated by provisions and circulars of other 
governing bodies. They usually include many 
restrictions aimed at combating corruption. 
For example, there is a restriction on invita-
tion of a public offi cer for lunch, sponsored 
event, or participation in sponsorship, organi-
zation of educational activities, etc.

Various ministries and government units 
developed their own standards of conduct 
to ensure integrity of employees working in 
their organizations. For example, the Minist-
ry of Health has published several regulations 
that include rules for pharmacists, doctors, 
other health workers and administrative staff. 
These norms contain strict restrictions in re-
spect of corruption offenses, which include:

 Prohibition on promotion or supply of 
certain medicines or devices;

 Prohibition of obtaining fi nancial bene-
fi ts, gifts and a ban on hospitality;

 Prohibition on offering unethical con-
cessions to suppliers;

 Restriction on presence of direct or in-
direct commercial interests in organizations 
which provide pharmaceutical or medical 
services.

Issues of anti-corruption fi ght
Despite the fact that the UAE has made 

signifi cant progress in combating corruption 
and improving its regulation of anticorrup-
tion and enforcement activities, they are still 
faced with the following problems:

1. As noted above, most foreign compa-
nies outside the UAE free trade zones should 
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rely on Emirati affi liate who should own 51% 
of the property and profi ts; this involves a 
small number of infl uential families in eco-
nomic processes and thus creates economic 
inequality in business venues.

2. Despite the fact that the UAE is in-
creasingly opening its economy for foreign 
investment and according to UNCTAD [15], 
it takes 13th place in the world in ranking of 
economies attractive for investment in 2017, 
local investors increasingly prefer invest-
ments outside the country.

Here are just a few examples from the la-
test UAE business news:

Gulf Islamic Investments (GII) announ-
ced the purchase of one Amazon logistics 
center with a total area of about 1 million 
square feet for $ 144 million [16];

A subsidiary of the Dubai Al Gurg Group 
bought a skyscraper in one of the most lively 
areas of London for $ 357.1 million. [17];

A virtual reality technology company 
completed a $ 30 million round of funding. 
Dreamscape Immersive, which develops 
virtual reality programs for shopping malls, 
reported that AMC Entertainment Holdings, 
Nickelodeon, as well as Maghid Al Foteytem, 
a billionaire from Dubai. The initial investor 
of the startup is American fi lm director Ste-
ven Spielberg. [18]. 

3. Lack of legislation on disclosure of 
fi nancial statements of public servants com-
plicates the effective implementation of an-
ticorruption policy in the country. As noted 
earlier, information on business and political 
corruption in the UAE is rare, which makes 
it impossible to accurately assess the extent 
of it. The UAE government is trying to pre-
vent the coverage of certain lawsuits, prohi-
bits foreign media and spectators from being 
present in court proceedings, allowing only 
employees of carefully selected local media 
to attend.

- For example, in 2008, Accountability 
Authority returned to the Ministry of Finance 
approximately 300 million dirhams (about 
$ 82 million) that had been stolen by em-
ployees. In the end of 2017, there was still 
no information on what happened to the em-
ployees. 

4. In the UAE there are no public organi-
zations that conduct alternative investigations 
of anti-corruption activities and corruption in 
the UAE, and there are no reports in the local 
press about this issue.

5. Considering that as a preventive mea-
sure and in order to more effectively detect 
corruption offenses in the UAE, reports of 
citizens about corruption cases and illegal 
activity (Whistleblowing) are widely used 
and encouraged, Dubai Law No. 4 of 2016 
[19] adopted by the DESC covers a list of 
measures concerning protection of whist le     -
blo wers of both private and public sectors, 
who inform public authority about the cor-
ruption events that are known to them. Ho-
wever, whistleblowers are currently not suf-
fi ciently protected on a federal level, and 
under certain circumstances a report of mi-
suse may be used by criminals for their own 
protection and can potentially lead to a 
whistleblower being prosecuted for both 
criminal and civil liability for breach of pri-
vacy or defamation.

6. The UAE has not adopted a law in 
the implementation of the UN Convention 
against Corruption yet, to date there is no 
government agency that intended to enforce 
foreign bribery laws and regulations.

7. The practice of providing and receiving 
gifts or other forms of hospitality – an old tra-
dition in the UAE – is not yet completely pro-
hibited. Until the company can demonstrate 
specifi c cases, costs for which are reasonable 
and aimed at developing business relations, 
even in the absence of signed contracts en-
tertainment and other activities will remain 
permitted.

To summarize, it is worth to mention 
words of Dr. Abdel Khaleq Abdullah, profes-
sor of political science, who conveyed coun-
try’s main strategic goal of the fi ght against 
corruption: «If you look at these fi gures, it 
gives you a rather positive view of the UAE’s 
fi ght with corruption,» said Professor Abdul-
lah. «A country which is trying to be number 
one in anything it does, it may also be its goal 
– to become the fi rst in fi ght against corrup-
tion. If we are not the number one, then we 
are still lagging behind.» «The UAE should 
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strive for greater transparency and accoun-
tability in order to take further steps ... Every 
time there is such case, the government and 
offi cials should talk about them publicly ... 
This is the fi rst step in fi ght against corrup-
tion, and obviously we are not doing enough 
for it. There are many cases of corruption 
which are apparently hidden and are not at-
tracting public attention « [20].

Penalties for corruption offenses in the 
UAE

The UAE Constitution provides for an in-
dependent judiciary and judicial authorities, 
which usually exercise such power. The court 
system operates the principle of presumption 
of innocence and by law the defendant has a 
right to immediately familiarize himself with 
the allegations. Corruption does not pose a 
signifi cant risk to the UAE judicial system. 
As international observers who are studying 
and analyzing the anti-corruption processes 
in the world point out, a lot of business exe-
cutives in the country criticize the unusual 
nature of such phenomena as unlawful pay-
ments or bribes for obtaining favorable court 
decisions. Judiciary is usually effective in 
settling disputes and appealing government 
decisions [21].

At the same time, for foreigners, judicial 
dilution in the UAE may become a complex 
and challenging process because of the lan-
guage of proceedings (it should be only in 
Arabic, and interpreter services provided by 
the state can be not qualifi ed enough); be-
cause of the possible interests of local infl u-
ential families or parties; due to the investiga-
tive jurisdiction (Sharia courts of Islamic law 
consider family and criminal matters, secular 
courts operate in accordance with civil law). 
In diffi cult cases, some companies are even 
forced to leave the UAE market, or appeal to 
independent international tribunals to resolve 
disputes.

Before specifying the types of punishment 
for corruption crimes, it should be said that 
the UAE takes strict measures to fi ght cor-
ruption. For example, the Dubai Government 
has adopted Law No. 37 of 2009 [22], which 
provides for long-term imprisonment for ob-
taining «illegal» or «state» money. 

The law gave a broad defi nition of the 
concept of «illegal» and «state» money and 
treats them as «any money received by a 
person directly or indirectly as a result of an 
act that is a punishable offense by law» and 
«funds owned by authorities or state authori-
ties or corporation, a company, that is either 
affi liated with authorities or state authorities» 
respectively.

According to the law, if a court order indi-
cates that a person has received «illegal mo-
ney» or «state money», then she must return 
the money or may be imprisoned for a period 
of 5 to 20 years. The period of imprisonment 
is proportional to the amount of money re-
ceived. One of the few exceptions provided 
under the law, which avoids punishment is to 
pay the money.

There are various penalties for commit-
ting crimes that fall under provisions on brib-
ery. The main types of punishment related to 
corruption are contained in Articles 234-239 
of the UAE Penal Code:

• Temporary imprisonment applies to any 
public offi cial, foreign public servant or of-
fi cial of an international organization who re-
quests or accepts a bribe.

• Anyone who offers a bribe to a public 
offi cial, private sector manager, foreign pub-
lic servant or employee of an international 
organization, and any person who acts as 
an intermediary between a bribe taker and a 
bribe taker, is punishable by up to fi ve years’ 
imprisonment (Article 237)

• Penalty, which is equivalent to the 
amount of a bribe (but not more than 5,000 
Dirhams / 1,400 US dollars) for any of the 
above-mentioned crimes (Article 238). Any 
gifts that are accepted or offered as a bribe 
are subject to confi scation.

• A bribe-giver or mediator may be ex-
empted from the above penalties if he informs 
relevant judicial or administrative authorities 
of the crime, but provided that he does so 
before the crime is discovered (Article 239). 
However, it should be noted that the law does 
not directly defi ne criminal liability on part of 
the bribe recipient.

• The charges for public servants’ crimes 
cannot exceed 500,000 Dirham / $ 137,000.
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Conclusion 
The materials presented in this article pro-

vide an opportunity to make a general over-
view of the legislative approaches to comba-
ting corruption in the UAE in order to under-
stand the reasons for their effectiveness. Such 
analysis may be useful for specialists and 
legislators working on improving anti-cor-
ruption legislation in Ukraine and developing 
anti-corruption measures.

At a glance, comparison of these two 
countries is incorrect because of different 
political systems; different pace of economic 
development, fundamentally opposite cultu-
ral and religious patterns, etc. However, to-
day, the Ukrainian authorities faced the same 
task as prior Sheikh Zayed rule in 1972: to 
create a modern country from isolated feudal 
lands and to eliminate as much as possible 
the roots of society’s traditional corruption, 
which hinders the process of the state’s for-
mation, borrowing tested mechanisms of 
anti-corruption fi ght.

This can be demonstrated by WGI 
(World wide Governance Indicators) ran kings 
compiled by a group of scientists managed 
by Daniel Kaufmann from the Institute for 
Natural Resources Management, based on 
research of Brookings Institute, World Bank 
[23].

Analyzing the level of corruption in dif-
ferent countries of the world, the researchers 
came to the conclusion that it is the ruling 
elites that infl uence the coverage of soci-
ety and economy by corrupt manifestations. 
Thus, comparing economic, social, etc. global 

performance indicators, they determined the 
percentage rating of infl uence of authorities 
on the level of corruption in countries cove-
red by research, that is, the level of manage-
ment of anti-corruption processes by its au-
thorities. Percentage ratings were distributed 
in dynamics from 0 to 100 for the period from 
2010 to 2016. (Table 1).

Since the goal is to compare Ukraine and 
the United Arab Emirates, there are indicators 
of these two countries. Unfortunately, both 
percentages and their dynamics are not in fa-
vor of Ukraine. In 2010 (that is, before adop-
tion of the fi rst «National Anti-Corruption 
Strategy for 2011-2015» in 2011), this indi-
cator for Ukraine was 16.2%, but in 2016 it 
increased only to 19.7%, which is a clear in-
dication of the declarative and formal nature 
of the fi ght against corruption declared by 
authorities, and considering also the Corrup-
tion Perceptions Index which was discussed 
earlier this is a time to seriously think about 
the quality of managerial decisions and the 
effi ciency of work done by all anti-corruption 
bodies of the country.

Simultaneously, UAE for the same period 
of time improved its performance by 17.2% 
(from 62.6% to 79.8%), demonstrating state’s 
almost complete control of corruption pro-
cesses. Again, Corruption Perception Index 
ratings for the relevant period (2010 – 2017) 
for the UAE grew from 28th to 21st place in 
the world. 

Therefore, not only the change in the soci-
ety’s attitude to corruption towards complete 
rejection of it, combined with severe disci-

Table 1
The level of control of corruption by the authorities

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ukraine 16,2 15,6 12,8 11,4 14,9 14,9 19,7
UAE 78,6 82,0 83,9 87,2 83,2 82,7 88,5

Source: Worldwide Governance Indicators [23]
Table 2 

Ranking the quality of legislation and compliance rights in the countries of the world

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ukraine 25,1 23,9 26,3 23,9 23,1 22,1 23,6
UAE 62,6 65,3 67,1 69,0 75,0 73,1 79,8

Source: Worldwide Governance Indicators [23]
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plinary procedures for corruption offenses 
and principle of inevitability of punishment, 
but also creation of a modern legislative 
framework can help in achieving this goal.

In terms of assessing the legislation qual-
ity of the countries of the world, its compli-
ance with world standards, level of adher-
ence to the rule of law, protection of prop-
erty rights, level of legal culture in different 
countries, etc., it is interesting to compare 
percentage indicators of Ukraine and UAE in 
the WGI rating (Table 2).

Evidently, these indicators for our coun-
try are somewhat higher (23.6% vs. 19.7% in 

2016), indicating a positive qualitative chang-
es in legislation and improvement of the level 
of its implementation by various subjects of 
society. However, we need to strive for UAE 
indicators (79.8% in 2016). After all, this 
Middle East country, despite overwhelming 
diffi culties encountered during reformation 
process and despite the Middle-Eastern men-
tality, condescending in relation to corruption 
at the domestic level, it was able not only to 
embrace a culture of zero tolerance to any 
manifestations of corruption in society, but 
also to build a system of counteraction to any 
of its manifestations on its territory.
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Óí³âåðñèòåò «ÊÐÎÊ»

Çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè 
òà ãðîìàäÿíèíà â Óãîðùèí³

(÷àñòèíà 1)

У статті аналізується угорський досвід забезпечення прав і свобод людини та громадянина. 
Показано, з якими складнощами стикається угорське суспільство в утвердженні на практиці 
принципу рівноправності, забезпечення скорочення розриву між проголошеними в Конституції 
правами і свободами особи, а також закріпленими в ній гарантіями цих прав і свобод та повсяк-
денною практикою їх реалізації і захисту. 

Ключові слова: Угорщина, Конституція, розбудова правової держави, забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина. 
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Îáåñïå÷åíèå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà 
è ãðàæäàíèíà â Âåíãðèè

(÷àñòü 1)

В статье анализируется венгерский опыт обеспечения прав и свобод человека и граждани-
на. Показано, с какими сложностями сталкивается венгерское общество в утверждении на 
практике принципа равноправия, обеспечения сокращения разрыва между провозглашенными в 
Конституции правами и свободами человека, а также закрепленными в ней гарантиями этих 
прав и свобод и повседневной практикой их реализации и защиты.

Ключевые слова: Венгрия, Конституция, развитие правового государства, обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина.
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Ensuring the rights and freedoms 
of a person and a citizen in Hungary

(part 1)

The article analyzes the Hungarian experience of providing human and citizen rights and freedoms. 
The Hungarian society is confronted with the diffi culties encountered in affi rming the principle of 
equality in practice, ensuring the reduction of the gap between the rights and freedoms of the person 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблема розбудови правової держави, 

забезпечення прав і свобод людини для 
сучасної Угорської держави і суспільства 
набуває нині особливого значення. Права 
людини як невід’ємна складова право-
вої держави є складним, багатовимірним 
явищем. Яким чином обмежити всевлад-
дя держави, утвердити на практиці прин-
цип рівноправності, зменшити розрив між 
проголошеними в Конституції правами і 
свободами особи, а також закріпленими 
в ній гарантіями цих прав і свобод та по-
всякденною практикою їх реалізації і за-
хисту? На ці та інші запитання шукають 
відповіді юристи, політологи, громадські 
діячі, урядовці, парламентарії.

Вищезазначена проблема надзвичайно 
актуальна і для України, яка за роки неза-
лежності так і не спромоглася збудувати 
основи правової держави, реформувати 
судову систему, забезпечити права та сво-
боди власним громадянам.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Поряд із розглядом деяких публікацій 
угорських та українських фахівців, а саме 
Рokol Béla [1], Körösénzi András [2], Sajo 
András [3], Д. Ткача [4], Є. Кіш [5], у яких 
аналізується проблема розбудови право-
вої держави, забезпечення прав і свобод 
людини у сучасній Угорській державі, 
предметом опрацювання стали положення 
Конституції Угорщини, що стосуються цієї 
тематики, а також відповідні нормативно-
правові акти.
Íå âèð³øåíà ðàí³øå ÷àñòèíà 
çàãàëüíèõ ïðîáëåì

Конституційне реформування право-
суддя в Україні з метою подальшої роз-
будови держави є надзвичайно важливим 
завданням для нашої країни. Тому у цьому 
контексті великого значення набуває ви-
вчення досвіду тих держав, які пройшли 

схожий з Україною шлях створення демо-
кратичного суспільства. Саме такою краї-
ною є Угорщина. З урахуванням того, що 
наші сусіди у цих процесах мають певні 
успіхи та невдачі, дослідження угорської 
практики у цій царині є безумовно корис-
ним, що у свою чергу дає змогу вирішити 
частину загальних проблем, які не розгля-
далися раніше.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Із врахуванням зазначеного вище мету 

роботи сформулюємо таким чином: дослі-
дити головні напрямки забезпечення прав 
і свобод людини та громадянина в Угор-
щині; на підставі аналізу визначити деякі 
особливості, притаманні саме цій країні у 
цьому складному процесі.

Îñíîâí³ ìàòåð³àëè äîñë³äæåííÿ
Угорщина, яка значно випереджає 

Україну за темпами політичних та еконо-
мічних трансформацій, досягла непоганих 
результатів у розбудові вільного грома-
дянського суспільства та створенні демо-
кратичної правової держави. Звичайно, у 
наших сусідів не все так безхмарно у цій 
сфері, й це угорські вчені, політики зазна-
чають у своїх публікаціях, однак повчити-
ся тут є чому, та й негативний досвід – це 
також досвід, і його корисно знати, щоб не 
повторювати чужих помилок.

На парламентських виборах в Угорщи-
ні в 2018 році перемогу здобула з великим 
відривом партія «Фідес» – Угорський гро-
мадянський союз. Ця партія скористалася 
отриманою у парламенті більшістю для 
зміцнення виконавчої влади та підпоряд-
кування влади законодавчої в обхід демо-
кратичних процедур, консультацій, пере-
говорів і побудови консенсусу, а також для 
знищення гарантій поділу й обмеження 
гілок влади.

«Фідес»-УГС разом з партнером по ко-
аліції ХДТР (християнськими демократа-
ми) виграв більшість у дві третини голо-

proclaimed in the Constitution, as well as the safeguards of these rights and freedoms enshrined in it, 
and the everyday practice of their implementation and protection.

Keywords: Hungary, Constitution, development of the rule of law, ensuring rights and freedoms of 
man and citizen.
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сів. Це практично той же результат, що був 
досягнутий цією коаліцією у попередніх 
виборах. Лише нагадаємо, що це дозволи-
ло уряду Орбана змінити Конституцію у 
2011 році, деякі положення якої викликали 
шалену критику з боку ЄС.

Таким чином, створилися умови для 
формування так званого неліберального 
уряду, який, зловживаючи наявною біль-
шістю, займається маніпуляціями з норма-
ми законодавства, тим самим підриваючи 
функціонування демократичних інститу-
тів і створюючи загрозу для функціону-
вання основ демократії.

Влада більшості не абсолютна: в де-
мократичній державі вона стримується 
системою інститутів, зокрема, правовою 
державою (верховенством права) і поді-
лом властей. В Угорщині правлячі партії, 
змінюючи закони в швидкісному режимі, 
переписуючи процедури, відкидаючи ре-
зультати експертиз, не проводячи належ-
ні слухання і дискусію з суспільством, 
скористалися перевагою в парламенті для 
деконструкції низки опор демократичної 
держави, що створює ризик глибинних 
змін усього політичного ладу.

В Угорщині контрольована супербіль-
шість дозволила правлячій партії прийня-
ти нову конституцію в ослабленому вигля-
ді, одночасно розширивши застосування 
конституційних законів і забезпечивши 
власний контроль над численними сфера-
ми суспільно-політичного життя. Зокре-
ма, було накладено заборону на бродяж-
ництво, введено довічне ув’язнення без 
права на умовно-дострокове звільнення, 
шлюб визначено тільки як союз чоловіка 
та жінки.

У своєму Висновку про нову Консти-
туцію Венеціанська комісія зазначила, що 
«чим більше політичних рішень виносить-
ся за межі досяжного для простої більшос-
ті, тим менше значення матимуть вибори, 
які відбуватимуться в майбутньому, і тим 
більше можливостей буде у більшості (в 
дві третини голосів) увічнити свої політич-
ні переваги і цементувати правовий устрій 
держави. Коли конституційними законами 
передбачаються не тільки основоположні 

принципи, але і дуже конкретні, детальні 
правила з певних питань, виникає загроза 
для самого принципу демократії» [1].

Переважання в новій конституції по-
ложень про використання конституційних 
законів, у тому числі в сферах, які, як пра-
вило, регламентуються звичайними акта-
ми законодавства (на конституційні закони 
в Конституції є більш ніж 50 посилань), а 
також подальше фактичне прийняття цих 
конституційних законів у великій кількос-
ті призвели до істотних вад у принципах 
правової держави. У Висновках про нову 
Конституцію Угорщини [2] Венеціанська 
комісія висловила стурбованість з низки 
питань, у тому числі вказавши на пробле-
матичність з погляду і Конституції, і зви-
чайних актів законодавства розширеного 
застосування конституційних законів, 
прийняття і зміна яких вимагає дві трети-
ни голосів у парламенті.

Зокрема, було зазначено, що до регла-
ментування за допомогою конституційних 
законів був віднесений довгий список тем, 
які слід регулювати звичайними законами 
і простою більшістю, наприклад, зако-
нодавство про сім'ю, соціальну політику, 
оподаткування.

Посилання давалися на такі статті: L 
(3) – про захист сім'ї; VII (3) – про доклад-
ні правила функціонування церков; VIII 
(4) – про докладні правила функціонуван-
ня і фінансового управління політичних 
партій; IX – про докладні правила щодо 
свободи ЗМІ та органу, який контролює 
послуги ЗМІ, продукцію преси та ринок 
телекомунікаційних послуг; XXIX (3) – 
про докладні правила щодо прав націо-
нальностей, що проживають на території 
Угорщини, і правила обрання їх органів 
самоврядування на місцевому й націо-
нальному рівнях; XXXI (3) – про докладні 
правила проходження військової служ-
би; 38 (1) – про вимоги до заощадження, 
охорони і відповідального використання 
державного майна; 38 (2) – про масштаб 
виняткової власності держави і економіч-
ної діяльності особливої важливості, об-
меження та умови відчуження державного 
майна; 40 – про основні правила загальної 



32

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 31

системи оподаткування та пенсійної сис-
теми; 41 – про монетарну політику. Там 
же, п. 24.

Конституцією визнаються основні пра-
ва, але при цьому їх деталізація передбача-
ється в «Особливих актах законодавства». 
Венеціанська комісія висловила побою-
вання, що такі широкі й розлогі форму-
лювання залишають великий простір для 
тлумачення, і дійшла висновку, що «в ре-
зультаті подібних конструкцій може ви-
никнути ризик підриву конституційних 
положень про свободи і відповідності 
Особливими актам»[15, с.59.]

Вона ж заявила, що відповідно до між-
народних інструментів у сфері прав лю-
дини, стороною яких є Угорщина, щодо їх 
змісту Конституцією повинні бути перед-
бачені більш чіткі положення, а стосовно 
їх ефективного захисту та використання 
окремими особами – глибші гарантії. Та-
ким чином, неліберальний угорський уряд 
підвів правову державу під власні потре-
би, звузив простір для підзвітності, ство-
рив загрозу для системи стримувань і про-
тиваг.

В Угорщині прийняття нової Конститу-
ції, подальших поправок до неї і значної 
кількості конституційних законів посту-
пово усунуло важливі важелі стримування 
всесилля виконавчої влади, послабило не-
залежність Конституційного суду і систе-
му незалежного контролю. 

У Висновках про четверту поправку в 
Основний закон Угорщини Венеціанська 
комісія зазначила, що «конституція була 
змінена з низки питань, пов'язаних з окре-
мими правами людини, органами право-
суддя загальної юрисдикції та функціями 
Конституційного суду Угорщини» [3].

Більшість від партії «Фідес-УГС» при-
значила своїх прихильників на головні по-
зиції в держадміністрації, апараті безпеки, 
органах регулювання і правосуддя. Були 
внесені зміни до складу Конституційного 
суду, а також достроково припинено ман-
дат Голови Верховного Суду.

Європейський суд з прав людини ви-
знав дане дострокове припинення мандата 
Голови порушенням права на доступ до 

суду (ст. 6), так як його зміщення з поса-
ди стало результатом проміжних заходів 
у рамках нового Основного закону – кон-
ституційного законодавства, не пройшов 
судового контролю. Крім цього, Європей-
ський суд встановив порушення свободи 
слова (ст. 10), а також зв'язок між відсто-
роненням від посади Голови Верховного 
Суду і публічно висловленими на його 
адресу критичними зауваженнями [4].

Венеціанська комісія виявила стурбо-
ваність з приводу високого рівня само-
стійності Генерального прокурора, яка ще 
більше підсилюється системою жорсткого 
ієрархічного контролю над іншими проку-
рорами [5].

Нинішній Генеральний прокурор, при-
значений «Фідесом», може залишитися 
при владі навіть тоді, коли «Фідес-УГС» 
втратить владу. Згідно з новими правила-
ми призначення нового Генерального про-
курора призначити може тільки більшість 
у дві третини голосів. Якщо набрати таку 
більшість не вдається, при владі залиша-
ється нинішній Генпрокурор.

Слід зазначити наступне: хоча проку-
рор співпрацює з Європейським бюро по 
боротьбі з шахрайством (OLAF) у рамках 
старих справ про корупцію високопостав-
лених політичних фігур, з 2010 року нові 
справи про корупцію на подібному рівні 
більше не відкриваються, незважаючи на 
те, що повідомлення про такі випадки 
з'являються регулярно. Корумпованість 
попередньої влади і боротьба з нею – важ-
лива складова риторики, на якій «Фідес-
УГС» вибудовує свій успіх серед вибор-
ців.

Новими законами також було заснова-
но Національне бюро правосуддя з функ-
цією управління всіма судовими органа-
ми, голова якого отримав значну владу 
над системою судоустрою, в тому числі 
– функцію розподілу справ між судами, 
зважаючи на відсутність критеріїв даного 
розподілу.

Венеціанська комісія визнала, що дис-
креційні повноваження голови Національ-
ного бюро правосуддя і система розподі-
лу справ негативно відбилися на праві на 
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справедливий судовий розгляд і реаліза-
цію принципу законного судді [6].

Вік обов'язкового виходу на пенсію 
суддів був знижений з 70 до 62 років, через 
що 274 суддям і прокурорам довелося до-
строково піти на пенсію, а влада отримала 
можливість практично в повному складі 
замінити керівництво судової гілки влади 
країни. Справа була направлена до суду 
Європейського Союзу [7]. В результаті 
угорський парламент прийняв новий за-
кон відповідно до європейських стандар-
тів, і судді були відновлені в правах. Од-
нак вони не були повернуті на ті ж посади, 
тому практичний ефект був недостатній, 
і влада все одно домоглася своїх політич-
них цілей.

В Угорщині було прийнято нове зако-
нодавство, спрямоване на внесення змін 
до повноважень регулюючих органів і 
суб'єктів, які здійснюють спостереження 
за органами влади (ЗМІ, органами з охоро-
ни даних, омбудсменом, комісією з питань 
рівності). Після цього багато колишніх ке-
рівників і співробітників даних відомств 
були відсторонені від посад і замінені осо-
бами, лояльними до влади.

Негативний вплив на участь громадян 
у житті, публічна дискредитація, наклеп-
ницькі кампанії, політичний тиск, еконо-
мічні обмеження, перешкоди в доступі до 
фінансування – всі ці прояви суспільства 
вкрай негативно відображають обмеження 
свободи слова, зібрань та асоціації. Заля-
кування несуть пряму загрозу існуванню 
безпечного і сприятливого середовища 
для використання вищезазначених прав.

В Угорщині було прийнято регресивне 
законодавство, що веде до фактичного роз-
хитування основних свобод. Можливість 
для ЗМІ і правозахисних НУО виконува-
ти свої контрольні функції, а також право 
громадян на доступ до інформації та по-
вноцінну участь у суспільно-політичному 
житті – це наріжні камені плюралістично-
го і демократичного суспільства, які мо-
жуть допомогти в запобіганні нелібераль-
них тенденцій і стримуванні уряду, схиль-
ного до згортання свобод.

Конституцією Угорщини передбачаєть-

ся свобода слова і ЗМІ. Але два нових за-
кони, прийнятих у країні в 2010 році [8], 
разом зі змінами Конституції та низкою 
підзаконних актів посприяли значному 
погіршенню умов для функціонування 
ЗМІ в країні. Весь контроль над здійснен-
ням регулювання в сфері ЗМІ віднесено до 
компетенції одного органу – Національної 
служби ЗМІ і телекомунікаційного зв'язку, 
голова якої також очолює Раду з питань 
ЗМІ та до функцій якого належить вису-
нення кандидатів на посаду виконавчих 
директорів усіх громадських мас-медіа.

Це означає підпорядкування радіо, 
телебачення та центральних новинних 
агентств урядовому контролю. Фінансу-
вання і виробництво контенту для всього 
суспільного мовлення також централізо-
вані: створений Фонд підтримки послуг і 
управління активами ЗМІ, підзвітний Раді 
з питань ЗМІ. Зміст мовлення регулюєть-
ся також законом. Рада з питань ЗМІ може 
ініціювати процедуру призупинення права 
на мовлення, в тому числі щодо онлайн-
видань, і накладення санкцій, передбаче-
них законодавством про ЗМІ.

Для закриття незалежних видань за-
стосовуються фінансові, в тому числі по-
даткові, заходи впливу, а також обмеження 
на розміщення політичної реклами в агіта-
ційний період. Ринок реклами також дуже 
залежить від урядових замовлень.

Наклеп, як і раніше, карається в кримі-
нальному порядку. До того ж, до статті 9 
Конституції внесено положення, що «сво-
бодою слова не можна користуватися для 
образи гідності угорського народу». Но-
вий Цивільний кодекс, прийнятий у 2014 
році, містить положення про захист «прав 
особистості». Як показало дослідження, 
проведене міжнародним інститутом пре-
си, зросла кількість позовів з боку держ-
службовців та політиків, які прагнуть у 
судовому порядку захиститися від замахів 
на їх репутацію або задушити суспільно-
політичну дискусію шляхом винесення су-
дового вердикту.

У результаті ЗМІ, що намагаються ви-
світлювати спірні теми і надавати можли-
вість для висловлювання різних думок, 
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виявляються «між двох вогнів» [9]. Угор-
ські журналісти публікують критичні 
статті про діяльність влади, ризикують 
втратити роботу, їх можуть перестати 
пропускати на публічні заходи, подати 
на них до суду за наклеп, оштрафувати, 
звільнити або закрити всю редакцію. В 
результаті чим далі, тим більше співро-
бітникам ЗМІ доводиться займатися са-
моцензурою [10].

Пакет законів про ЗМІ був розкрити-
кований Комісаром Ради Європи з прав 
людини за невідповідність міжнародним і 
європейським стандартам та наявність по-
ложень, загрозливих незалежності й сво-
боді мас-медіа [11].

Незважаючи на внесені до законів по-
правки, вони, як і раніше, йдуть врозріз 
з міжнародними стандартами. Угорським 
парламентом з 2010 року послідовно про-
водиться політика щодо ускладнення умов 
діяльності правозахисних НУО. Чим далі, 
тим частіше на НУО нападають, їх лають 
у публічному просторі, а в правовому полі 
вони стикаються з усе більш несприятли-
вим середовищем і загрозою свого фінан-
сового стану.

На законодавчому рівні в Цивільний 
кодекс і Акт про некомерційну діяльність 
внесені важливі поправки, після яких в 
останньому зафіксовані практично нові 
умови діяльності НУО, висунуті вимоги 
переглянути і внести зміни в їх статути 
та акти внутрішнього розпорядку, а також 
пройти перереєстрацію для отримання 
статусу одержувача допомоги.

Ще більш жорстким заходам адміні-
стративного та фінансового тиску під-
даються правозахисні НДО – щодо їх ді-
яльності ведуться перевірки джерел одер-
жуваних коштів, все частіше проводяться 
аудити і податкові перевірки. У результаті 
вони були вимушені розірвати контракти 
з організаціями-донорами про надання со-
ціальних та інших суспільно корисних по-
слуг через сприйняття цих організацій як 
негативно налаштованих по відношенню 
до угорської влади.

У травні 2014 року угорський уряд зви-
нуватив Фонд ЄЕЗ / «Норвезькі гранти» 

в фінансуванні політичної діяльності та 
розпочав аудит через Держконтроль, хоча 
в функції даного органу входить тільки 
перевірка використання грошей з бюдже-
ту Угорщини. Згідно з офіційним пояс-
ненням, «в ході перевірки здійснюваної 
програми виявлено, що угорський фонд 
«Okotars», призначений Норвегією для 
розподілу грантів на території Угорщини, 
надані кошти використовував у політич-
них цілях.

Крім цього, Фонд «Okotars» був замі-
шаний у несанкціонованій фінансовій ді-
яльності» [12]. Більш того, уряд намагався 
відкрито звинуватити Норвегію у втручан-
ні у внутрішні справи Угорщини [13].

Піклуючись про призупинення програ-
ми підтримки НУО та вступ до перегово-
рів з владою про вибір нового керуючого 
фонду заступник держсекретаря Нандор 
Чепрегі назвав представників неурядово-
го фонду, які виконують функції розпо-
рядника коштів ЄЕЗ / «Норвезькі гранти», 
«жуліками і пройдисвітами» та «партійни-
ми підлабузниками», а також погрожував 
передати адміністрування фонду в розпо-
рядження держави [14].

Норвезький міністр у справах ЄЕЗ і 
ЄС заявив, що він «глибоко стурбований 
з приводу дій угорської влади щодо грома-
дянського суспільства і її спроб обмежити 
свободу слова» та що аудит, проведений 
угорською владою, суперечить раніше 
узгодженим домовленостями [15].

8 вересня 2014 р. поліція провела об-
шук в офісі «Okotars» і ще однієї НУО; 
пізніше суди встановили незаконність цієї 
акції. Незабаром було призупинено дію по-
даткового номера фонду. У серпні 2014 р. 
проти цих НУО за поданням Держконтро-
лю було порушено кримінальну справу; 
після 16 місяців розслідування ніяких по-
рушень або відхилень від законодавства у 
їх діях виявлено не було [16].

29 червня 2016 року в рішенні за позо-
вом Угорського союзу громадянських сво-
бод від 2014 року Верховний Суд Угорщи-
ни зобов’язав Держконтроль розкрити ін-
формацію, чиєю вказівкою було розпочато 
аудит і розслідування стосовно цих НУО. 
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Після цієї постанови Державний контроль 
був змушений оприлюднити офіційні до-
кументи, з яких випливало, що розпоря-
дження про проведення розслідування дав 
сам Прем’єр-міністр.

«Безрезультативне і заполітизоване 
розслідування» в звіті про візит до Угор-
щини було згадано спецдоповідачем ООН 
з питання про становище правозахисників. 
Він висловив жаль з приводу порушень 
процедурних гарантій і «явної відсутності 
презумпції невинності з боку влади з ура-
хуванням відкрито упередженого ставлен-
ня до НУО, продемонстрованого самими 
високопоставленими чиновниками уряду, 
і стигматизації їх у ЗМІ», а також і те, що 
представники влади так і не вибачилися за 
неправомірні дії та публічно не визнали, 
що НУО ні в чому не були винуваті [17].

Паралельно зі справою «Норвезьких 
грантів», яка врешті-решт закінчилася ні-
чим, нарощувалася все більш гучна кам-
панія проти Джорджа Сороса і Фонду 
відкритого суспільства, а також НУО, які 
отримують від них фінансову підтримку. В 
інтерв’ю 30 жовтня 2015 року Віктор Ор-
бан заявив, що припливу мігрантів сприя-
ли певні політичні сили, «які підтримують 
все, що веде до ослаблення національної 
держави», за якими стоїть Джордж Сорос 
[18].

Декількома днями пізніше депутат від 
Християнсько-демократичної народної 
партії, партнер «Фідес-УГС» по коаліції, 
Іштван Холлік звернувся з відкритим лис-
том до низки НУО, підтримуваних Фон-
дом відкритого суспільства. У листі він 
заявив, що Джордж Сорос бачить за мету 
знищення кордонів суверенних держав, 
щоб біженцям було легше потрапити в Єв-
ропу, і попросив НУО прояснити, чи під-
тримують вони ідеї Сороса і, якщо так, то 
чи згодні вони з тим, що тим самим вони 
підштовхнули маси людей до порушення 
основоположних принципів, викладених в 
угорському законодавстві та міжнародно-
му праві [19].

У 2016 році випади з боку урядов-
ців і ЗМІ продовжилися: прозвучали за-
яви про «проплачених НУО, з тим щоб 

вони виходили на демонстрації і відсто-
ювали якісь ідеї» і про «закулісні сили», 
які представляє Джордж Сорос. У травні 
2016 року опубліковано список НУО, що 
отримують підтримку в Джорджа Сороса, 
а прозорість їх фінансування поставлена 
під питання. На прес-конференції 10 січ-
ня 2017 року заступник голови «Фідес» і 
його фракції в парламенті Силард Немет 
заявив, що «псевдогромадянські організа-
ції імперії Сороса» потрібно «виганяти» з 
Угорщини [20].

По суті, спостерігалося безперервне 
цькування з боку можновладців проти 
НУО, покликаних служити для критики 
державної влади і боротися за посилення 
правової держави та захист прав людини.

7 квітня 2017 року на розгляд парламен-
ту був внесений законопроект «Про прозо-
рість організацій, які отримують кошти з 
зовнішніх джерел». Проектом передбача-
лося, що організації, що отримують кошти 
з іноземних фондів, сума яких перевищує 
певний річний поріг, повинні проходити 
реєстрацію, на своїх сайтах і в публікаціях 
вказувати статус організації, що отримує 
зовнішнє фінансування, а у випадку недо-
тримання даної вимоги до цієї організації 
будуть застосовані санкції.

28 березня цього ж року була внесена 
поправка до закону про вищу освіту, спря-
мована проти Центрально-Європейського 
університету. Незважаючи на заперечення 
правозахисних НУО, народних виступів, 
звернень від представників світової ака-
демічної спільноти та міжнародний осуд, 
обидва закони в червні 2017 року були 
прийняті.

Закон про зовнішнє фінансування орга-
нізацій став першим таким законодавчим 
актом у країні-члені ЄС. Наслідки його 
прийняття для угорського громадянсько-
го суспільства згубні, так як закон ство-
рює загрозу для самого його існування. 
В разі непроходження реєстрації і неви-
конання вимог закону організація може 
бути оштрафована на суму до 900.000 
угорських форинтів (близько 3.000 євро) 
і ліквідована. Та ж вимога поширюється 
на правозахисні та всі інші НУО і створює 
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загрозу для сервісних організацій, що за-
ймаються наданням соціальних послуг, 
гуманітарної допомоги, охороною навко-
лишнього середовища, які багато в чому 
залежать від зовнішнього фінансування.

Це створює атмосферу недовіри і пе-

ред умови для очорнення таких організа-
цій, особливо в контексті масованої кам-
панії влади щодо цивільних ініціатив, які 
змог ли отримати іноземну підтримку, і ри-
торики про неприпустимість «іноземних 
інте ресів» [21].
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Теоретико-методологічною основою 

юридичної риторики на сучасному етапі 
слід визнати концепцію риторичної ар-
гументації як відповідне лінгвістично-
філософське вчення, що найбільш присто-
соване до потреб і найповніше розкриває 
значення офіційного мовлення юристів-
професіоналів, а саме – як засобу дока-
зування і встановлення правової істини у 
справі. Досліджень юридичної риторики в 
аспекті теорії держави і права недостатньо 
у філософсько-правових науках України.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Науковці до цього часу не приділяли 
достатньої уваги дослідженню концепції 
риторичної аргументації як теоретико-ме-
тодологічній основі розвитку юридичної 
риторики. Концепція риторичної аргумен-
тації передбачає, що склад, характер і спо-
сіб організації юридичної риторики, зокре-
ма риторики професійного учасника судо-
вого процесу як спеціально-юридичної 
формальної аргументації, має детерміну-
вати на суспільно-комунікативному рівні 
також принципами комунікативного спів-
робітництва, його конфігураціями, контек-
стами і закономірностями, лише за таких 
умов професійне мовлення професійно-
го учасника судового процесу вбачається 
адекватним та дієвим.

Важливе місце посідає в галузі юри-
дичної риторики інститут судової рито-
рики, в якому особливу роль відведено 
риториці професійних учасників судового 
процесу, до складу якої входить система 
знань, ідей, концепцій, теорій і поглядів 
на значення офіційної промови юриста-
професіонала під час його участі у судо-
вому процесі, змістовно-структурне напо-
внення, особливості складання й виголо-

шення, що обумовлено сучасним статусом 
і завданням професійного учасника судо-
вого процесу в суспільних відносинах.

Íå âèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè

Зі структурних позицій юридична ри-
торика поєднує вчення про офіційну про-
мову як легалізовану змістовно-логічну, 
мовленнєву та психологічну комунікатив-
ну одиниці й основні якості промови в її 
динаміці саме як виголошуваного тексту, а 
також ритора – логос, етос, пафос і топос. 
Ці якості реалізуються на всіх етапах тво-
рення й виголошення правової промови, 
згідно з якими доктринально-теоретичний 
і практично-методичний матеріал юри-
дичної риторики розподіляються на осно-
вні розділи – інвенцію, диспозицію, ело-
куцію, меморію, акцію та релаксацію. 
Отже, автор статті звернула особливу 
увагу на теоретико-методологічні основи 
юридичної риторики на сучасному етапі, 
а також на аналіз теорії риторичної аргу-
ментації.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження теоретико-

методологічних основ юридичної ритори-
ки на сучасному етапі, теорії риторичної 
аргументації.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

За наукового опрацювання професійна 
юридична риторика має відображати стан 
не лише чинного законодавства і перед-
бачених ним форм активної мовленнєвої 
діяльності юристів-професіоналів, але й 
загальні соціально-моральні умови, про-
диктовані національним суспільством на 
сучасному етапі розвитку. Це обумовлює 
варіативність та плинність зв’язків юри-
дичної риторики як з власне юридично-

tional legal systems and legislation among themselves and with international and European systems, 
analyzed the methodological foundations of legal rhetoric at the present stage, considered rhetorical 
theory of argumentation, research on structural position of legal rhetoric as the study of a combination 
of formal speech, as legalized content (logical), psychological and linguistic communicative unit ana-
lyzed as a major speech in its dynamics (as vyholoshuvanyy text).

Keyword: rhetorician, logos, ethos, pathos, topos, European law, legal rhetoric of modern Ukraine, 
European legal rhetoric, term.
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нормативними дисциплінами, так і з інши-
ми гуманітарними науками.

Типовий курс підготовки фахівців пра-
вового профілю передбачає опанування 
поряд з юридичною риторикою й неюри-
дичних гуманітарних наук, що покладені в 
основу знань і професійної свідомості від-
повідних спеціалістів. Окремі з вказаних 
дисциплін мають першочергове значення 
для розуміння теоретико-методологічних 
засад сучасної юридичної риторики, це, 
зокрема, стосується філософії, логіки, со-
ціології [5].

Глобалізаційні процеси та інтенсивне 
розширення Європейського Союзу в меж-
ах континенту і безпосереднє сусідство з 
Україною поглиблює і зміцнює співробіт-
ництво між ними, а також співпрацю Укра-
їни з іншими європейськими країнами. Це 
поглиблює процеси міжнародної та євро-
пейської інтеграції України як фактору її 
соціально-економічного розвитку. Першо-
черговим на шляху співробітництва й 
обов’язковою умовою зазначеної інтегра-
ції є гармонізація законодавства України з 
законодавством ЄС. Саме через таку гар-
монізацію відбувається зближення націо-
нальної правової системи з європейською 
та міжнародною правовими системами.

Відповідно до ст. 9 Конституції Украї-
ни ратифіковані українським парламентом 
міжнародні договори стають частиною 
національного законодавства України [1]. 
Отже, положення ратифікованих Верхо-
вною Радою України актів міжнародного 
й європейського права є частиною її наці-
онального права, мають силу прямої дії та 
є обов’язковими для виконання на її тери-
торії. При цьому спостерігається і процес 
зближення національного законодавства з 
національним законодавством інших кра-
їн, а також із міжнародним та європей-
ським – через адаптацію та уніфікацію 
національної юридичної термінології до 
відповідної міжнародної й європейської 
правової мовної бази.

Таким чином, юридична риторика 
України є й предметом зближення з між-
народною та європейською юридичною 
риторикою й одночасно засобом та фор-

мою гармонізації, апрохімації та адаптації 
національних правових систем і систем 
законодавства між собою, а також із між-
народною й європейською системами.

Оскільки європейське право носить 
наднаціональний характер, який характе-
ризується тим, що норми, створені між-
народним об’єднанням, зокрема Європей-
ським Союзом, а отже, і термінологічно-
понятійний апарат його законодавства, 
його юридична риторика мають пріори-
тет стосовно норм національного права, 
термінологічно-понятійного апарата вну-
трішнього законодавства, до його юри-
дичної риторики [5]. Таким чином, саме 
юридична термінологія як основа юри-
дичної риторики стає ключовим інстру-
ментом зближення українського законо-
давства, а через нього і з законодавством 
та правом ЄС та з міжнародною правовою 
системою.

Для успішного досягнення зазначеного 
має бути здійснено таке. Україна повинна 
провести повну імплементацію основних 
положень, норм і стандартів європейсько-
го й міжнародного законодавства, а отже, 
і відповідних термінологічно-понятійних 
апаратів, міжнародної й європейської 
юридичної риторики у внутрішнє законо-
давство України. Саме адаптоване до між-
народного й європейського через його 
юридичну риторику національне законо-
давство стає основою фундаментальної 
реконструкції правової системи України 
й інтеграції її в міжнародний та європей-
ський правовий простір. Це дозволить 
утвердити Україну як демократично-пра-
вову і соціально спрямовану державу, яка 
має однакові цінності, однакову структуру, 
дотримується такого самого верховенства 
права, має однакову юридичну мову, як і 
розвинені країни світу й країни – члени 
Європейського Союзу. Провадження пра-
вових заходів у рамках підписаних Укра-
їною міжнародних та європейських угод 
й Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом [2], включаючи 
максимальне зближення правової термі-
нології, а через неї й юридичної риторики, 
створить широкий потенціал для правової 
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системи України оптимально узгодити і 
поєднати власні політичні та економічні 
плани з міжнародним і європейським спів-
товариством. 

Одна з основних проблем, яка викли-
кає колізійну ситуацію в українському за-
конодавстві, пов’язана з розбіжностями у 
використанні саме юридичної терміноло-
гії. Таким чином, постає питання про усу-
нення таких суперечностей за допомогою 
внутрішньої термінологічної уніфікації. 
Іншими словами, у процесі імплементації 
міжнародного чи європейського терміно-
логічного стандарту разом із правовою 
дефініцією до певного законодавчого акта 
України законодавець має здійснити замі-
ну аналогічного терміна, що вживається в 
інших нормативно-правових актах, на ін-
корпорований термінологічно-понятійний 
стандарт у всій національній нормативно-
правовій системі [5].

Щоб пришвидшити оптимізацію про-
цесу входження України до міжнародного 
й європейського правового простору, слід 
під час імплементації міжнародних та єв-
ропейських правових стандартів одночас-
но формувати національний єдиний пра-
вовий простір. Для цього вкрай нагальним 
вбачається забезпечення однозначності 
використання юридичної термінології як 
у межах окремого нормативно-правового 
акта, такі й у рамках усього галузевого за-
конодавства. Це стане можливим під час 
уніфікації правотворчої системи законо-
давства. Одним із перших кроків на цьому 
шляху має стати уніфікація нормативно-
правової термінології, що використовуєть-
ся в процесі законотворчої та правотворчої 
діяльності.

У ході формування загальноправової, 
міжгалузевої та галузевої термінології 
слід встановлювати і неухильно дотриму-
ватися припису про застосування одно-
значності юридичних термінів, а також ви-
могу до їх понятійної точності та ясності.

Як слушно зазначає автор [3], «зако-
нодавець має дати юридичному терміну 
одне-єдине визначення, включаючи до 
нього всі істотні, з його погляду, ознаки, 
тобто такі, котрі носять регулюючий ха-

рактер, мають правове значення»; адже 
наявність у терміна кількох різних законо-
давчих дефініцій веде до нечіткості сприй-
няття, розмитості правового регулюван-
ня, породжує непорозуміння та численні 
помилки в застосуванні. Тим більше, що 
органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, суди, фізичні та юридич-
ні особи під час використання і, зрештою, 
виконання правового припису не повинні 
трактувати термінологічне поняття, визна-
чене в законодавчому акті, інакше, ніж в 
цьому акті сформульовано і законодавчо 
закріплено.

Якщо в побутовій сфері, в художній 
літературі наявність багатозначностей, не-
точностей і смислової розмитості висловів 
припустимі, то в юридичній риториці за-
галом і в судовій зокрема така ситуація не-
припустима, що може у подальшому при-
звести до негативних результатів. І тому, 
вживаючи заходи з вилучення таких бага-
тозначних правових термінів з правового 
використання, слід запровадити правові 
механізми з упередження згаданих пре-
цедентів, профілактики застосування їх в 
юридичних документах та усних виступах 
юристів, й обов’язково – у правотворчій і 
законотворчій діяльності [5].

Таким чином, враховуючи викладе-
не вище, вбачається доцільним з метою 
запобігання виникненню та існуванню 
багатозначних, неточних і незрозумілих 
юридичних термінів, прийняти спеціальні 
закони «Про мову права» і «Про юридичну 
риторику». В таких нормативно-правових 
актах до мови права, до юридичної ри-
торики слід поставити чіткі вимоги про 
однозначність, чіткість формулювання й 
точність викладення вживаної юридичної 
термінології та усього термінологічно-
понятійного апарату, який застосовується 
в юриспруденції, а також у правничій та 
професійній діяльності правознавців [5].

Так, наприклад, неточності у мові су-
дочинства можуть спричинити таку супер-
ечливу ситуацію, коли аналогічні вчинки 
людини можуть бути по- різному квалі-
фіковані прокурором або суддею, а отже, 
може бути застосоване або не застосова-
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не покарання за один і той самий вчинок, 
який в одному випадку буде кваліфіковано 
як злочин, а в іншому – взагалі не визнано 
правопорушенням. Від чіткості й точності 
законодавчих статей, а звідси і від чіткос-
ті їхнього розуміння та трактування про-
фесійними учасниками судового процесу, 
залежатиме життя і доля кожної людини, 
встановлення чи спростування її вини [5]. 

У зв’язку з імплементацією європей-
ських правових стандартів до законодав-
ства з питань кримінального судочинства, 
а також у зв’язку з необхідністю врахуван-
ня українським законодавцем прецедент-
ної практики Європейського Суду з прав 
людини [4], ретельного дослідження ви-
магають термінологічно-понятійні апара-
ти Кримінального і Цивільного, Господар-
ського кодексів України, а також Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення, крім того, має бути термінологіч-
но вивірено відповідні процесуальні акти 
законодавства й проаналізовано практику 
їхнього правозастосування. Отже, вітчиз-
няне законодавство потребує належного 
термінологічного реформування і приве-
дення його у відповідність до правил та 
вимог Ради Європи, до уніфікованих євро-
пейських стандартів і правил.

Вбачається за доцільне прийняти за-
кон про юридичну риторику судочинства 
й застосування юридичної термінології у 
судовому процесі; також слід розробити 
спеціальний проект закону про мову зако-
нодавчих актів, у якому слід вказати вимо-

ги до уніфікації термінологічного апарату 
та його методологію і чітко встановити 
його змістове призначення.

Основною вимогою до згаданих зако-
нопроектів щодо правової термінології й, 
зокрема, юридичної риторики нами вба-
чається доцільним ввести у практику пра-
вило застосування однозначності термінів 
у межах певної термінологічно-правової 
системи. 

Âèñíîâêè
Отже, юридична риторика сучасної 

України, сформована під впливом міжна-
родної та європейської юридичної рито-
рики, трансформується у міжнародну та 
європейську єдину юридичну риторику. 
Оскільки комунікативні зв’язки, вклю-
чаючи зв’язок правових систем і систем 
законодавства, реалізуються через мовні 
засоби і прийоми, основою трансформації 
українського законодавства у міжнародне 
та європейське право та інтеграції націо-
нальної правової системи у міжнародний і 
європейський правовий простір має стати 
саме модифікована на основі міжнародної 
та європейської юридична риторика Укра-
їни.

Крім того, має бути розроблено пра-
вову риторичну модель уніфікації наці-
ональних юридичних термінів на основі 
європейських правових термінологічних 
стандартів, застосування якої має оптимі-
зувати процес термінологічної уніфікації, 
усунути розбіжності в терміносистемах і 
термінологічному творчому процесі.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Любое цивилизованное общество стре-

мится к таким правовым решениям, кото-
рые обеспечивали бы реальное действие 
прав и свобод граждан, нейтрализовали 
негативные факторы общественной жиз-
ни и усиливали действие положительных, 
способствовали общему прогрессивному 
развитию общества. 

От уровня разработанности системы 
права, эффективности функционирования 
во многом зависит уровень демократично-
сти государства. Очень важным представ-
ляется исследование проблем, вызываю-
щих потребность в правовом регулиро-
вании и выбор таких правовых подходов, 
которые бы в полной мере обеспечивали 
их решение. 

В случае установления потребности в 
урегулировании нормами права опреде-
ленной социальной проблемы во внима-
ние должны приниматься общественный 
уровень ее значимости, общественной 
остроты, актуальности, а также то, что 
единственно возможной формой реагиро-

вания из числа имеющихся способов воз-
действия может выступать лишь право.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé

Вопросы, связанные с изучением осо-
бенностей процесса правотворчества в 
ходе применения фундаментальных зна-
ний и технических приёмов (правовых 
парадигм) в теории государства и пра-
ва, были предметом исследования мно-
гих ученых, среди которых Петришин 
О. В., Шемшученко Ю. С., Погребняк 
С. П., Смородинский В. С., Цвик М. В., 
Тихомиров О. О., Микулина М. М., Иванов 
Ю. А., Лазарев В. В., Бошицкий Ю. Л., 
Нерсесянц В. С., Рабинович П. М., Ящен-
ко Р. Ю. и др.

Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû

Несмотря на то, что термин «право-
творчество» долгое время используется в 
украинской правовой науке, единого мне-
ния о содержательно-функциональном 
наполнении этой правовой категории нет. 

Â.Á. Ñêîìîðîâñüêèé
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,
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Çàêîíîòâîð÷à ïðàêòèêà ÿê ïðàêòè÷íå 
âò³ëåííÿ êîíöåïö³¿ ïðàâîâ  èõ ïàðàäèãì 

â òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà

У статті розглянуто проблеми, пов’язані з вивченням сутності законопроцесу, на основі за-
стосування фундаментальних знань і технічних методів (правові парадигми), що розкривають 
взаємодію елементів цього процесу.

Особлива увага приділяється питанням участі представників юридичної науки у сфері зако-
нотворчої діяльності шляхом створення стабільних каналів взаємодії між ними та забезпечен-
ня права законодавчої ініціативи органами та особами.

Проаналізовано наукові погляди на розуміння категорії «законотворчість» та «правова па-
радигма».

Ключові слова: законотворча, юридична система, правова парадигма, теорія стану і права, 
аксіологія, парадигмально-правова концепція.
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Известные подходы к изучению правовой 
действительности, претендующие на но-
вацию, требуют постоянного совершен-
ствования традиционно устоявшихся пра-
вовых понятий, выработки новых общих 
положений и в связи с этим рационализа-
ции и развития правовой терминологии.

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Целью статьи является исследование 

сущности понятия «правотворчество» 
как основного инструмента воплощения 
в практику наработанных в ходе научно-
исследовательской деятельности фунда-
ментальных знаний и технических приё-
мов (правовых парадигм) при урегулиро-
вании вопросов общественного развития 
посредством применения норм права.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ

Изучение правотворчества в кон-
тексте теории государства и права и ее 
парадигмально-правовой концепции мож-
но рассматривать как социально-правовую 
парадигму, основанную на осознании глу-
бинной сущности правотворчества как не-
отъемлемой части, необходимого компо-
нента общетеоретических основ правовых 
парадигм. В то же время, для корректного 
понимания сущности понятия и процесса 
правотворчества необходимо обратиться к 
нормативно-правовой основе, которой яв-
ляется Конституция Украины [1].

В соответствии со статьей 75 Основ-
ного Закона единственным органом зако-
нодательной власти в Украине является 
парламент – Верховная Рада Украины, к 
пол номочиям которой, среди прочего, отно-
сится принятие законов (часть 3 статьи 85).

Официальное разъяснение сущности 
правотворчества представлено в Решении 
Конституционного Суда Украины по делу 
по конституционному представлению 50 
народных депутатов Украины относитель-
но официального толкования положений 
статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституции 
Украины (относительно полномочности 
Верховной Рады Украины) от 17 октября 
2002 г. (дело N 17-рп / 2002), где указано, 
что Верховная Рада Украины определена 

в статье 75 Конституции Украины парла-
ментом – единственным органом законо-
дательной власти в Украине.

Определение Верховной Рады Украи-
ны единственным органом законодатель-
ной власти означает, что ни один другой 
орган государственной власти не уполно-
мочен принимать законы. Верховная Рада 
Украины осуществляет законодательную 
власть самостоятельно, без участия дру-
гих органов [2].

Однако, процесс правотворчества не 
ограничивается исключительно приня-
тием законов, а предполагает также их 
создание. Следовательно, право законо-
дательной инициативы в Верховной Раде 
Украины принадлежит Президенту Украи-
ны, народным депутатам Украины и Каби-
нету Министров Украины (статья 93 Кон-
ституции Украины).

Теория государства и права сталкивает-
ся с правотворчеством тогда, когда возни-
кают правотворческие проблемы государ-
ства, а также во время научно-правовых 
экспедиций, касающиеся исследования 
и назначения правотворчества, ее основ, 
оснований для функционирования в об-
ществе и ее социально-правовом статусе, 
в анализе соотношения правотворчества и 
права, в теоретико-прикладных аспектах 
изучения взаимодействия индивидуума и 
государства, проследить связи правотвор-
чества с такими философскими категория-
ми, как свобода, справедливость, гуман-
ность.

Собственно, сама эта деятельность на-
учного правового сообщества как одного 
из оснований парадигмально-правовой 
концепции есть продукт деятельности на-
учного правотворчества и имеет целью 
изменить правовые парадигмы в совре-
менной правовой среде и те структурные 
элементы, которые являются устаревшими 
и неактуальными, то есть такими, которые 
утратили силу и не соответствуют право-
вым нормам современного Украинского 
государства в ее аксиологической (цен-
ностной) интерпретации.

Гайдулин А. А. отмечает, что поня-
тийно-категориальный аппарат правотвор-
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чества составляют обобщенные правовые 
термины, характеризующие анализ, оцен-
ку и императивы правовых отношений 
и собственно права. Базовые категории 
правовой законности и правовых прав и 
обязанностей - это атрибуты правового со-
знания, правовой базис социума, гаранты 
соблюдения и защиты конституционных 
прав и интересов каждого социального 
субъекта [3].

В научно-правовой литературе встре-
чается достаточно большое количество 
определений понятия «правотворчест-
во», и именно вопросам правотворчества 
посвящены фундаментальные научные 
труды.

Так, например, по убеждению Копей-
чикова В. В., современное понимание 
сущности правообразования базируется, 
во-первых, на концепции общности и раз-
личия права и закона, согласно которой 
право может существовать и вне своей 
институциональной формы (законодатель-
ства) в виде равного и справедливого мас-
штаба свободы, находит свое отражение в 
правовых принципах, субъективных пра-
вах, конкретных правоотношениях и др. 

Во-вторых, в теориях правового го-
сударства и гражданского общества, до-
минирующее значение в которых имеет 
само гражданское общество, то есть общ-
ность равных, свободных и независимых 
лиц, по отношению к государству высту-
пают граждане. Гражданское общество 
непосредственно образует право в форме 
типичных конкретных правоотношений, 
обусловленные социальными факторами, 
эмпирическим правосознанием населе-
ния. Роль государства заключается в ис-
следовании, обобщении и систематизации 
различных видов правового поведения, 
правового взаимодействия членов граж-
данского общества [4].

Ященко Р. Ю. считает, что в демократи-
ческом обществе правотворчество должно 
иметь действительно демократическую 
основу, которая обеспечивается участием 
граждан в разработке правовых актов [5].

По мнению Нерсесянца В. С., правооб-
разование представляет собой процедуру 

фактического (объективного и реального) 
составления и признания тех или иных 
общественных отношений и взаимосвя-
зей людей и их объединений как «нор-
мальных» и «правильных» (с точки зре-
ния господствующих в данном обществе 
материальных жизненных отношений и 
соответствующих им идей, ценностей и 
т.п.) [6].

Лазарев В. В., исследуя проблематику 
сущности правообразования, высказыва-
ется о том, что оно зависит от характера 
правообразующего процесса, который 
имеет объективный и субъективный смыс-
лы. Объективный смысл правообразова-
ния не зависит от субъектов и формирует-
ся уровнем развития общества, является 
доминирующим в государствах, где го-
сподствующим источником права являет-
ся нормативно-правовой акт. Зато, субъек-
тивный смысл правообразования – это то, 
что зависит от субъектов и формируется 
путем принятия актов, которые в дальней-
шем должны иметь всеобщее распростра-
нение. Именно соотношение объективно-
го и субъективного содержания правооб-
разования является решающим в процессе 
формирования права [7].

Исходя из того массива определений 
понятия правотворчества обобщим неко-
торые из них в контексте общетеоретиче-
ских основ правовых парадигм.

На наш взгляд, основное и общее для 
разных ракурсов освещения правотворче-
ства можно назвать то, что такая деятель-
ность является исключительной формой 
воплощения функций государства и глав-
ным звеном в механизме регулирования 
общественных отношений.

В теории государства и права, а имен -
но в ее парадигмально-правовой концеп -
ции, правотворчество – это специфиче-
ская правовая сфера, для эффективной де-
ятельности которой нужны специальные 
правовые знания и юридические умения, 
необходимый интеллектуальный уровень 
субъекта законодательной инициативы. 
Это связано в первую очередь с созданием 
или изменением действующих в государ-
стве правовых норм.
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Таким образом, по парадигмально-
правовой концепции теории государства и 
права, правотворчество – одно из важней-
ших направлений деятельности любого 
государства; специфический вид правовой 
деятельности, требующей специальных 
правовых знаний и умений, связанных 
с созданием или изменением действую-
щих в государстве правовых норм. По 
результатам правотворчества, то есть по 
нормативно-правовым актам, в том числе 
и по законам, складывается общее мнение 
о государстве, об уровне ее демократично-
сти, цивилизованности, культурности. 

Понятие правотворчества в контексте 
теории государства и права употребляется 
в дуальном смысле: во-первых, как проис-
хождение права, совокупность знаний об 
отдельном законе; и во-вторых, как широ-
кий нормативно-правовой акт. 

По нашему мнению, государство об-
ладает исключительным полномочием по 
формированию законов, но не права. Го-
сударство обладает своеобразным моно-
польным правом на правотворчество как 
на вид государственной деятельности, за-
ключающийся в процессе формирования 
и предоставления официальной формы в 
виде закона.

В парадигмально-правовой концепции 
теории государства и права различают три 
способа правотворчества: 1) непосредст-
венная правоустанавливающая деятель-
ность полномочных государственных ор-
ганов; 2) санкционирование государствен-
ными органами норм, которые сложились 
независимо от них в виде обычая (делово-
го обычая) или наработанные негосудар-
ственными организациями; 3) непосред-
ственное правотворчество в форме опроса 
из важнейших вопросов государственной 
жизни через референдум [8].

Некоторые специалисты теории госу-
дарства и права обосновано считают [9, 
10], что из множества используемых пра-
вовой наукой категорий только один тер-
мин содержит творческую составляющую 
– это правотворчество.

Процесс современного правотворче-
ства основывается на принципах, отра-

жающих различные аспекты правового 
бытия, является одним из базовых задач, 
решение которой позволит устранить 
определенную проблематику теоретико-
ме  тодологического характера.

Исходя из этого, правотворчество 
представляет собой разновидность го-
сударственной деятельности в отличие 
от других форм деятельности государ-
ства (управления, правосудия, надзорной 
функции), осуществление которых про-
изводится на основе действующего права, 
оно непосредственно направлено на созда-
ние такого права. 

Основное назначение правотворчества 
заключается в выработке правовых норм 
и их дальнейшем совершенствовании 
(изменении, дополнении, объединении). 
Результат правотворческой деятельности 
может также проявляться в отмене право-
вых норм, то есть в признании их утратив-
шими силу. Необходимость такого рода 
нормативно-правового регулирования воз-
никает в случае, если правовые парадиг-
мы теряют значение, то есть фактически 
прекращают действовать. Характерным 
для правотворчества является то, что оно 
всегда направлено на создание единой 
внутренне согласованной системы норм 
права. В качестве нормативных регулято-
ров общественных отношений нормы пра-
ва призваны влиять на эволюцию этих от-
ношений и их гармонизацию в интересах 
человека [3].

Правовые парадигмы, которые отобра-
жаются в правовом сознании, находятся 
в непрерывном процессе модернизации. 
Парадигмально-правовой подход к диф-
ференциальному анализу правотворчества 
на основе типологического отождествле-
ния общественного сознания и его подси-
стем освещает парадигмально-правовые 
структурные элементы правового созна-
ния, такие как научное, ценностно-ак сио-
логическое и практичное.

В парадигмально-правовой концепции 
теории государства и права правосозна-
ние в контексте общетеоретических основ 
правовых парадигм – это специфическая 
составляющая правовой действительно-
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сти. Для правового сознания как основы 
правовых парадигм главным является то, 
что оно занимает особое место среди пра-
вотворческих явлений правовой действи-
тельности и является специфической по 
правовому предмету формой обществен-
ного сознания.

Результатом правового регулирования 
общественных отношений выступают 
правовые отношения, само право и про-
цесс правореализации. Правовое созна-
ние выполняет не только регулятивно-
правовые функции, что отражено нами в 
парадигмальном подходе к анализу право-
вой структуры, оно отвечает за право-
творчество, то есть за создание и струк-
турирование правовых норм, наиболее 
полно и адекватно отвечающих реалиям 
социально-экономической ситуации в дан-
ном обществе.

Правовое сознание находится в пря-
мом взаимодействии с другими формами 
общественного сознания – мораль но-фи-
лософскими, общественно-полити чес ки-
ми и др. и обладает всеми качествами и ха-
рактеристиками, присущими правосозна-
нию. Правосознание возникает в процессе 
любой правовой деятельности, и поэтому 
функции правового сознания могут быть 
поняты только по результатам деятельно-
сти правосубьектов.

Правовое сознание непосредственно 
соотносится с правовыми парадигмами, и 
особенно с ведущей социально-правовой 
парадигмой. Этот вопрос уже долгое вре-
мя служит источником научных дискуссий 
среди юристов и правоведов.

Однако, по нашему мнению, наибо-
лее типичным для права является его 
структурно-парадигмальная неодно род-
ность. Этот факт на данный момент яв-
ляется фактором несогласованным, а 
часто даже противопоставляется пара-
дигмально-правовым структурам и источ-
никам исследования, вызванного быстро-
той приведения к гармоничному состоя-
нию права как творческого начала, права 
как организующего фактора.

Правовые нормы и принципы конкрет-
ной социальности полностью соответству-

ют тем парадигмально-правовым стерео-
типам, которые характерны и определяют 
ее парадигмально-правовые структуры. 
Считаем, что это происходит потому, что 
правовые парадигмы диктуют формы и 
методы правового поведения, обусловли-
вая именно правовые нормы его регулиро-
вания.

Правовое сознание существует до, по-
сле права и параллельно с ним и являет-
ся его источником, отражающим объек-
тивные потребности развития общества, 
одним из обязательных инструментари-
ев правовой реализации, воплощения в 
жизнь, наработки критериев соответствия 
поведения (деятельности) нормам права. 
Будучи в известном смысле непосред-
ственным источником права, правовое 
сознание отражается в правовых актах, 
влияет на процесс и результаты право-
творчества.

Как в свое время высказывался Гегель, 
через правовое сознание и именно благо-
даря ему правотворец схватывает дух сво-
ей эпохи и отражает его в правовых актах 
[11].

Парадигмально-правовае правотвор-
чество формируется на основе глубоких 
правовых обобщений, на знании особен-
ностей философско-правовых законо-
мерностей и специальных исследований 
социально-правовой действительности. 
Именно научное правотворчество ста-
новится источником, позволяющим со-
вершенствовать теоретико-практический 
аспект правотворчества.

Таким образом, кругом действия пра-
вовой парадигмы является практическое 
правотворчество, которое носит системно-
регулятивный характер и функционирует 
по правилам, которые нарабатываются 
благодаря ценностно-аксиологической 
функции правотворчества в пределах 
нормативности правового научного сооб-
щества.

Âûâîäû
Итак, правотворческая деятельность – 

это форма воплощения прерогативы госу-
дарства благодаря обработке и официаль-
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ному объявлению нормативно-правовых 
актов, санкционированию, преобразова-
нию или отмене правовых норм. 

Правотворчество представляет собой 

ведущее направление социально-правовой 
парадигмы, способствует созданию не-
обходимых условий для существования 
общества.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû 
Понятие демократии является дис-

куссионным для многих ученых. Какой 
она должна быть и какие критерии мы 
можем определить для ее эффективной 
реализации. Одинаковых представлений 
об институте демократии не существу-
ет, поэтому понятие демократии, ее сущ-
ности и содержания открывают широкие 
возможности для различного толкования 

этого термина. Если до XIX века понятие 
демократии рассматривалось исключи-
тельно в политическом смысле, то есть 
только как политическая концепция, то 
сегодня речь идет о «социальной демо-
кратии», «экономической демократии», 
«индустриальной демократии», «демокра-
тизации политической и правовой систе-
мы» [1].

УДК 342.53  Ò.À. Ôðàíöóç-ßêîâåö
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,

äîêòîðàíò Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà 
ÍÀÍ Óêðàèíû èì. Â.Ì. Êîðåöêîãî

Áèêàìåðàëèçì êàê îñíîâà ðàçâèòèÿ 
äåìîêðàòèè â ãîñóäàðñòâå

В статье исследуются вопросы функционирования бикамеральной структуры парламента 
сквозь призму демократического развития государства.

Ключевые слова: бикамерализм, демократия, государство.

T. Frantsuz-Yakovets
PhD in Law, Docent,

Doctorate in the V.M. Koretsky Institute of State and Law
of the National Academy of Sciences of Ukraine

Bicameralism as the basis for the 
development of Democracy in the State

The Article reveals the issues of bicameral structure of Parliament functioning through the prism of 
the democracy development of the State.

Keywords: bicameralism, democracy, state.

Ò.À. Ôðàíöóç-ßêîâåöü
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,

äîêòîðàíò ²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà 
ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ì. Â.Ì. Êîðåöüêîãî

Á³êàìåðàë³çì ÿê îñíîâà ðîçâèòêó 
äåìîêðàò³¿ â äåðæàâ³

У статті розкриваються питання функціонування двопалатної структури парламентів 
крізь призму розвитку демократії в державі.

Ключові слова: бікамералізм, демократія, держава.



50

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 31

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé

В статье использованы публикации 
Sartori J., Погорєлова Е., Лейпхарта А., 
Киселёвой Н. В., Серовой О. В., Дж. Ст. 
Милля.

Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû 

Современные государства и общества 
сталкиваются с проблемой, как совме-
стить существование сильного государ-
ства с демократическими устоями, чтобы 
государство имело возможность влияния 
не только на отдельных индивидов, но и на 
социальные группы. Ввиду того, что одно-
значного ответа на вопрос, какой должна 
быть демократия, нет, часто смысл демо-
кратии определяют не сколько в контексте 
обеспечения индивидуальных прав, в пер-
вую очередь права политического участия 
и индивидуальных интересов, как в том, 
чтобы защитить общее благо сообщества 
от тех, кто стремится использовать нацио-
нальные, общественные и государствен-
ные интересы в собственных целях [2].

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Целью написания статьи является ис-

следование бикамерализма как феномена, 
института и способа построения парла-
мента с точки зрения развития демокра-
тических устоев государства, бикамера-
лизма как необходимой составляющей 
демократического общества, как гарантию 
публичности, защиты интересов и прав 
меньшинств.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî 
ìàòåðèàëà èññëåäîâàíèÿ

На наш взгляд, демократия – это пре-
жде всего демократическое общество и 
демократическая правовая культура, де-
мократические институты и эффективная 
система законодательного обеспечения их 
функционирования, а также возможность 
реального участия народа в политической 
жизни.

Органы политического представитель-
ства в государственной структуре должны 

восприниматься большинством граждан 
как демократические и правовые инстан-
ции, которые созданы демократическим 
путем. Еще Дж. Локк утверждал, что ис-
ключительная легитимность законода-
тельных органов заключается в их близо-
сти к народу, то есть в непосредственной 
подотчетности законодательного органа 
гражданам. Мы глубоко убеждены, что 
именно парламент и есть тем органом, 
который в первую очередь должен пользо-
ваться уважением граждан, так как депу-
татский корпус формируется путем сво-
бодного волеизъявления граждан.

В контексте участия народа в политиче-
ской жизни мы ведем речь о таком важном 
институте, как представительство. Имен-
но парламент и есть тем органом, который 
мы определяем как общегосударственный, 
представительный и законодательный.

Верховный Совет Украины, согласно 
ст. 75 Конституции Украины, является 
един ственным органом законодательной 
власти в Украине. Термин «единственный» 
исключает неясность и двусмысленность, 
то есть кроме Парламента в Украине не су-
ществует других органов законодательной 
власти. Вместе с тем, несмотря на огром-
ное значение определения парламента как 
единственного законодательного органа, 
данное понятие не содержит характери-
стики парламента как представительского 
органа всего народа, хотя понятие обще-
государственного представительского ор-
гана имеет большое значение и является 
центром конституционно-правового ста-
туса парламента.

Важным критерием, который опреде-
ляет представительский государственный 
орган, является его социальное значение, 
так как именно с целью законодательного 
регулирования общественных отношений 
народ избирает парламент. То есть, глав-
ным призванием парламента и есть при-
нятие законов, которые выражают волю 
народа, представляют народ и воплоща-
ют его интересы. Поэтому, большинство 
современных парламентов наделены не 
только законодательными функциями. 
Приоритетной функцией парламентов 
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является представительская функция. 
Именно в парламенте проявляется опреде-
ляющее свойство избирательного органа 
– представительский характер. Поэтому 
особенно важным и непростым вопросом 
является представительство всесторонних 
групп интересов. Исследователи счита-
ют, что с этим заданием более эффектив-
но справляется именно двухпалатный 
парламент. Это и есть его значительным 
преимуществом. Потому что общество не 
является однородным по своему составу, 
существуют группы с разнообразными 
интересами. Конечно, не просто опреде-
лить, какие из численных интересов долж-
ны быть представлены и в какой форме, 
но именно бикамеральность и есть той 
формой представительства, которая имеет 
инструменты для обеспечения интересов 
разрозненного общества. Фактор пред-
ставительства разносторонних интересов 
является фундаментальным аспектом для 
развития демократического государства. 
Именно парламент и есть тем избиратель-
ным органом, который сублимирует инте-
ресы разных слоев населения и в котором 
сталкиваются разные политические взгля-
ды и позиции. Так как именно в процессе 
спора рождается государственная воля, ко-
торая проявляет себя в форме закона или 
постановления палаты парламента. Кон-
структивное противостояние в ходе при-
нятия общего решения и формирования 
единой воли, на наш взгляд, лучше чем 
противостояние после принятия закона, 
неприятие принятого закона обществом 
или же невозможность реализации его 
норм на практике.

Неоспоримым преимуществом двух-
палатной структуры парламента является 
двойное представительство, что особенно 
важно для демократии в целом и демокра-
тического законодательного процесса, так 
как представляются интересы не только 
государства вообще, но и интересы от-
дельных его регионов.

Оппоненты бикамерализма приводят 
высказывание С. Крипса о том, что если 
мы хотим достичь эффективной демо-
кратии, то абсолютно невозможно иметь 

две палаты, которые делят суверенитет 
государства. Либо вторая палата являет-
ся представительской, в таком случае она 
– ничто другое, как дубликат первой па-
латы, либо же она не представляет народ 
в целом, и в таком случае она не должна 
иметь место в действительно демократи-
ческом парламенте.

Также мы не можем не учитывать, что 
существует разный уровень представи-
тельства. Верхнюю палату в унитарном 
государстве мы воспринимаем не только 
как институцию регионального предста-
вительства, но и как инстанцию предста-
вительства общенациональных интересов, 
в отличии от интересов отдельных слоев 
общества и партийно-корпоративных по-
зиций, которые представляют депутаты и 
фракции нижней палаты.

Исследуя вопросы демократии, А. 
Лейпгарт считает двухпалатность при-
знаком плюралистического общества, то 
есть общества, которое резко поделено на 
основе религиозных, языковых, идеологи-
ческих или расовых признаков, что фор-
мирует отдельные друг от друга сообще-
ства, которым как раз и подходит модель 
консенсусной демократии [3]. 

Со временем бикамеральный парла-
мент может объединить общество, которое 
разделено на классы. Такие мысли встре-
чаются и касательно парламента Украины. 
«Отображение в законодательной деятель-
ности региональных интересов и интере-
сов общин может стать стабилизирующим 
фактором украинской государственности, 
реального развития регионов, повышения 
экономической стабильности как регио-
нов, так и государства. Благодаря этому 
может быть достигнут более высокий уро-
вень стабильности всей политической си-
стемы государства» [4].

Бикамеральная система воспринима-
ется теоретиками демократического раз-
вития как гарантия публичности, про-
зрачности и защиты прав и интересов 
меньшинств. Потому что именно верхним 
палатам присущ формат работы в стиле 
дебатов, чем для кулуарных нижних палат. 
А так как процесс принятия решений про-
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исходит в несколько этапов, соответствен-
но он становится более доступным для 
прессы и публики.

Бикамеральный парламент способст-
вует сближению демократии, так как су-
ществует взаимный контроль палат, что 
позволяет избежать злоупотреблений со 
стороны одной палаты. Таким образом, 
создаются условия для более скрупулез-
ной работы над законопроектами и соот-
ветственно принятия политически взве-
шенных решений. То есть, двухпалатная 
система способствует также сдерживанию 
власти. Вторая палата становится свое-
образным противовесом первой, сдержи-
вая ее от возможного радикализма. В ре-
зультате в парламенте происходит балан-
сирование политически противополож-
ных сил, что позволяет лучше согласовы-
вать политические интересы общества в 
целом.

Проблема бикамерального представи-
тельства довольно актуальна в ситуации 
социально-политического плацдарма, на-
ходящегося в трансформации, которая 
коренным образом изменяется. Эта про-
блема теоретически была разрешена еще 
Т. Джефферсоном. Сама идея сословных 
интересов трансформировалась в идею и 
практику представительства «иного среза 
общества», что определяло конструктив-
ную современность сенатских палат. Зна-
чительно позже французский либераль-
ный мыслитель XIX столетия Б. Констан, 
развивая идею в ключе теории разделения 
властей, обосновал необходимость рас-
сматривать верхнюю палату как отдель-
ную ветвь власти с определенным только 
ей типом представительства.

Комплексный анализ ценностного 
фактора представленных этими и други-
ми учеными теоретических изложений и 
практических соображений в пользу бика-
мерализма, принципы формирования его 
механизмов и конструкций, место и роль в 
системе распределения власти в XIX веке 
аккумулировались в конституциях ряда 
стран: Испании, Италии, Румынии, Ни-
дерландов.

 Неким ключом к пониманию являют-

ся мысли одного из творцов единой Ита-
лии К. Б. Ковура: «политические порядки 
государства должны быть стабильными, 
учитывая постоянное движение и непре-
рывное развитие; но движение и развитие 
упорядоченное и прогрессивное». Исходя 
из этого, он делал вывод о необходимости 
разделения законодательной власти между 
двумя собраниями, в одном из которых 
преобладает в качестве движущей силы 
народный элемент, в то время как в другом 
пользуется широким влиянием координи-
рующий консервативный элемент [5].

На современном этапе развития демо-
кратии и парламентаризма в Украине 
украинское общество время от времени 
активно обговаривает вопросы реформи-
рования действующего парламента и 
учреждение бикамеральной модели. Дис-
куссия вокруг бикамеральной или уника-
меральной системы парламента актуальна 
не только для Украины, но и для многих 
других современных демократий, так как 
бикамерализм является родовым призна-
ком структуры большинства современных 
парламентов. Более того, одной из причин 
возникновения перманентной дискуссии 
касательно вопросов реформирования 
парламента является слабая деятельность 
и жизнеспособность парламента Украины. 
Именно поэтому мы и можем говорить о 
том, что дискуссия касательно учрежде-
ния бикамерализма в Украине возникает 
сразу же после и во время конституцион-
ных кризисов, когда обсуждение таких во-
просов и тем дает некую надежду повы-
сить эффективность его деятельности, что 
конечно является достаточно призрачно, 
так как реформирование парламента тянет 
за собой реформирование всей системы 
государственной власти.

Намерения Украины перейти к двух-
палатной системе парламента были под-
тверждены и всеукраинским референду-
мом, проведенным в апреле 2000 г. Резуль-
таты референдума воплотились в проекте 
Закона Украины «О внесении изменений к 
Конституции Украины», который согласно 
с Указом Президента Украины был вы-
несен на всенародное обсуждение. Но за 
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этим не последовало никакого конкретно-
го проекта реформы.

В Украине дискуссия на тему учрежде-
ния бикамерализма открыта, но стиль ее 
ведения проходит в контексте «за» и «про-
тив». Также характерной является подача 
аргументов касательно «раскола» страны 
и ее федерализации согласно территори-
альному принципу.

Здесь стоит отметить то, что в Европе 
практически не существует двух одина-
ковых бикамеральных систем, потому что 
бикамерализм многогранен и он посто-
янно усовершенствуется. При этом клю-
чевым вопросом является распределение 
полномочий и сферы ответственности, что 
также зависит от формы республики, пол-
номочий президента, парламента и прави-
тельства.

Украина принадлежит к группе много-
сегментных государств, главным риском 
которого является слабый уровень демо-
кратической и общественной консолида-
ции. Правящая вертикаль нестабильна, 
гражданское общество, как важный ин-
ституциональный предохранитель, нераз-
вито. Время от времени в юридической 
науке звучат высказывания, что бикаме-
рализм вреден для развития демократиче-
ского общества и опасен для сохранения 
целостности государства. С этой мыслью 
сложно согласиться, потому что практики 
современных государств Европы демон-
стрируют, что существование бикамера-
лизма не имеет негативного влияния на 
развитие демократических устоев, а на по-
терю целостности тем более. Мы можем 
утверждать обратное, что именно двух-
палатный парламент способен наиболее 
эффективно способствовать стабильности 
политического развития и прозрачности 
отношений между центром и регионами. 
А со временем бикамеральный парламент 
может объединить расколотое на классы 
общество и может служить стабилизи-
рующим фактором украинской государ-
ственности, способствовать реальному 
развитию регионов, повышению эконо-
мической стабильности. В подтверждение 
этого, А. Лейпхарт, рассматривая вопросы 

о мажоритарной и консенсусной демокра-
тии, говорит о том, что двухпалатность – 
это принадлежность плюралистических 
обществ, то есть обществ, которые резко 
разделены на основе религиозных, идео-
логических, языковых или расовых при-
знаков, что формирует отдельные друг от 
друга сообщества, для которых и подходит 
модель консенсусной демократии [6]. А 
практика современных демократий свиде-
тельствует о высоком уровне демократии 
в бикамеральних парламентских системах 
благодаря более длительным и умеренным 
процедурам принятия решений и более 
адекватному представительству всех сло-
ев общества в государстве.

Следует отдать должное и такому 
аспекту формирования демократического 
общества, который, на наш взгляд, являет-
ся достаточно важным, а именно, полити-
ческая культура общества. Эволюционное 
развитие демократического общества в 
государстве, в том числе и в Украине, не-
возможно без создания гармонично раз-
витого гражданского общества. И именно 
парламент, посредством своей представи-
тельной и выборной природы, должен в 
первую очередь быть отображением демо-
кратических устоев общества.

Следует отметить, что далеко не всег-
да двухпалатные парламенты функциони-
руют исключительно в высокоразвитых 
странах, как считает большинство. Часто 
создание бикамерального парламента – 
это необходимая реформа для выхода из 
экономического, политического и демо-
кратического кризиса. Практика бикаме-
рализма, как исторического феномена, 
свидетельствует о том, что двухпалатный 
парламент привносит элементы полити-
ческой и парламентской стабильности. То 
есть, вторая палата ускоряет демократиче-
ское и политическое развитие государства.

Вместе с тем, мы понимаем, что вопро-
сы организационной структуры парламен-
та являются одними из наиболее сложных. 
Еще Джон Стюарт Милль считал, что про-
блема формы парламентаризма второсте-
пенна, потому что прежде чем перейти 
к упорядочению структуры парламента, 
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следует решить другие проблемы кон-
ституционного устройства, так как само 
по себе учреждение второй палаты этих 
проблем не решит [7]. То есть структура 
и состав парламента, а также полномочия 
палат должны соответствовать реальным 
потребностям и логическому развитию го-
сударства и общества.

Âûâîäû
Анализ процессов бикамерализма, его 

сущности, становления и ключевых при-
знаков свидетельствует о его значитель-
ном уровне адаптации к разным условиям 
и вызовам современности, состояний по-
литической среды, что постоянно нахо-
дится в транзите изменений, качественно 
новых вызовов системы.

Сегодня не существует идеальной тео-
рии бикамерализма, вместе с тем, соци-
альная значимость бикамерализма в про-
цессе усиления национальной государ-
ственности, экономической интеграции и 
безопасности, обеспечения политической 
стабильности и развития демократии в 
обществе и государстве в целом неоспори-

мы в контексте преимуществ двухпалат-
ной структуры в качестве сдерживающего 
фактора демократических аномалий, по-
спешных, эмоциональных и политически 
необдуманных решений. Что безусловно 
позволяет нам говорить о бикамерализме 
как необходимой составляющей демокра-
тического общества, гарантии публично-
сти, прозрачности и защиты интересов и 
прав меньшинств. Бикамерализм способен 
учитывать политическую конъюнктуру и 
объединить интересы всех представителей 
власти и таким образом обеспечить реаль-
ную демократию её законодательной вет-
ви. Вместе с тем, мы понимаем что истин-
ная демократия существует только в том 
обществе, которому присуще ощущение 
глубокой политической ответственности 
и гражданства. В политически малокуль-
турном обществе демократия не может су-
ществовать только за счет бикамеральной 
системы. Только при наличии этой состав-
ляющей представляется возможным вести 
речь о большем или меньшем демокра-
тизме той или иной модели организации 
парламента.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Однією з ознак правової держави є 

законодавче закріплення і реальне забез-
печення основних прав і свобод дитини, 
тобто наявність налагодженого правового 
механізму їх правової охорони і захисту. 
Комплексний аналіз правових норм сімей-
ного та цивільного законодавства України 
дає підстави стверджувати, що загалом 
вказаний юридичний механізм відповідає 
міжнародним стандартам у сфері захисту 
прав і свобод дитини. Водночас європей-
ський вектор розвитку суспільних відно-
син в Україні свідчить про необхідність 
перегляду окремих положень чинного за-
конодавства у сфері захисту прав і свобод 
дитини.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Гарантії захисту прав та свобод дітей, 
історія їх становлення й розвитку, правове 
забезпечення, створення механізму для їх 
реалізації неодноразово опрацьовувалися 
науковцями-правознавцями. Зокрема, до-
слідження даних питань знайшли своє ви-
раження у наукових працях таких вчених, 
як: В.В. Копєйчиков, О.Ф. Скакун, Н.М. 
Крестовська, П.М. Рабінович, Г.В. Толка-
чова, О.М. Старовойтов, О.М. Кудрявцева, 
В.В. Завальнюк, А.В. Дакал та інші. Од-
нак, забезпечення гарантій захисту прав і 
свобод дитини на міжнародному та наці-
ональному рівнях все ще потребує дослі-
дження та вдосконалення.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На даному етапі розвитку нашого сус-
пільства дедалі ширше втілюються в жит-
тя положення Конвенції про права дитини. 
Проте залишається багато проблем, які по-
требують реального вирішення, адже діти 
є однією з найменш захищених груп на-
селення, для захисту і забезпечення прав 
якої необхідні ефективні та незалежні ме-
ханізми.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз гарантій захисту 

прав і свобод дитини як на національному, 
так і на міжнародному рівнях. Виявлення 
ключових проблем захисту прав дітей та 
окреслення шляхів їх вирішення.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Конституція України проголошує, що 
права і свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком 
держави [1]. 

Отже, поряд із визнанням прав і свобод 
дитини одним із найважливіших чинни-
ків реального їх забезпечення виступають 
специфічні засоби – гарантії цих прав і 
свобод.

На початку XIX століття права дитини 
переважно розглядалися як міри захисту 
дітей від економічної експлуатації, торгів-
лі дітьми, проституції неповнолітніх, пов-
ної влади батьків тощо.

Як зазначає Г.В. Толкачова, значним 
прогресом у даному напрямку було ство-
рення Міжнародного союзу захисту дітей 
у 1923 році, який 26 листопада 1924 року 
прийняв перший міжнародний акт – Де-
кларацію прав дитини (Женевська декла-
рація) [2, с.38]. 

Ця Декларація є одним з перших між-
народних документів, спрямованих на 
правовий захист дітей, яку, до того ж, у 
1934 році знову підтвердила Генераль-
на Асамблея, і країни-учасниці погоди-
лися запровадити принципи Женевської 
декларації у своє законодавство. Можна 
стверджувати, що з 1924 року, після при-
йняття Декларації, права дитини увійшли 
до системи міжнародного права, а сама 
Декларація стала наріжним каменем всьо-
го майбутнього міжнародного розвитку 
правових ініціатив стосовно прав дитини. 
Водночас основний зміст Женевської де-

and freedoms both nationally and internationally. The key problems in the fi eld of legal pro-
tection of children’s rights are revealed

Keywords: child’s rights and freedoms, international legal guarantees, constitutional gua rantees.
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кларації прав дитини вміщує п’ять осно-
вних програмних пунктів:

1. Дитині повинні надаватися всі засо-
би, потрібні для її нормального матеріаль-
ного і духовного розвитку. 

2. Голодна дитина повинна бути наго-
дована; хвора дитина повинна отримати 
допомогу; дитина-правопорушник пови-
нна бути виправлена; сироті чи безпри-
тульній дитині повинен бути наданий при-
тулок і догляд. 

3. Дитина перша повинна отримувати 
допомогу під час лиха. 

4. Дитина повинна мати дитинство і за-
хист від усіх форм експлуатації. 

5. Дитину потрібно виховувати в усві-
домленні того, що її кращі якості повинні 
бути спрямовані на благо ближнім [3].

Потрібно згадати і ще один важливий 
документ щодо захисту прав дітей, яким 
стала прийнята 20 листопада 1959 року 
Декларація прав дитини, у якій проголо-
шуються 10 принципів захисту і благопо-
луччя дітей. 

У подальшому питання щодо захисту 
прав дитини знайшли своє відображення й 
в інших міжнародних документах. Відпо-
відно до Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права кожна дитина без 
будь-якої дискримінації за ознакою раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії, націо-
нального чи соціального походження, май-
нового стану або народження має право на 
такі заходи захисту, які є необхідними в її 
становищі як малолітньої, з боку її сім’ї, 
суспільства і держави [4, п.1, ст. 24].

Конвенція ООН про права дитини (на-
була чинності для України 27 вересня 1991 
року) отримала найбільш широке міжна-
родне визнання серед усіх документів з 
прав людини. Конвенція поєднує в одному 
документі весь спектр прав людини, що 
мають відношення до дітей – громадянсь-
ких, політичних, економічних, соціальних і 
культурних прав й, у свою чергу, вважаєть-
ся міжнародною дитячою конституцією.

У 41 статті Конвенції викладені права 
людини, якими володіє кожна дитина у 
віці до 18 років і які необхідно поважати 
та захищати [5].

Конвенція ООН про права дитини дала 
поштовх для формування системи між-
народних стандартів у сфері захисту прав 
дітей. 

Так, А.В. Дакал наводить узагальне-
ний перелік міжнародних нормативно-
правових актів, ратифікованих Україною: 
Конвенція Організації Об’єднаних Націй 
про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок (від 12 березня 1981 року), 
Конвенція про заборону та негайні заходи 
щодо ліквідації найгірших форм дитячої 
праці (від 5 жовтня 2000 року), Факуль-
тативний протокол до Конвенції про пра-
ва дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої 
проституції і дитячої порнографії (від 3 
квітня 2003 року), Конвенція Організації 
Об’єднаних Націй проти транснаціональ-
ної організованої злочинності (від 4 лю-
того 2004 року), Факультативний прото-
кол до Конвенції про права дитини щодо 
участі дітей у збройних конфліктах (від 23 
червня 2004 року), Конвенція про кібер-
злочинність (від 7 вересня 2005 року), 
Конвенція про цивільно-правові аспекти 
міжнародного викрадення дітей (від 11 
січня 2006 року), Європейська конвенція 
про здійснення прав дітей (від 3 серпня 
2006 року), Конвенція про юрисдикцію, 
право, що застосовується, визнання, ви-
конання та співробітництво щодо батьків-
ської відповідальності та заходів захисту 
дітей (від 14 вересня 2006 року), Конвен-
ція про визнання і виконання рішень сто-
совно зобов’язань про утримання (від 14 
вересня 2006 року), Конвенція про контакт 
з дітьми (від 20 вересня 2006 року), Євро-
пейська конвенція про визнання та вико-
нання рішень стосовно опіки над дітьми 
та про поновлення опіки над дітьми (від 6 
березня 2008 року), Європейська конвен-
ція про правовий статус дітей, народжених 
поза шлюбом (від 14 січня 2009 року), Єв-
ропейська конвенція про усиновлення ді-
тей (від 15 лютого 2011 року) [6, с. 2-3].

Н.М. Оніщенко та С.О. Сунєгін наголо-
шують на тому, що ефективність право-
вого регулювання відносин у сфері забез-
печення, охорони та захисту прав дитини 
в Україні багато в чому залежить від за-
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позичення відповідних стандартів у зару-
біжних країн, насамперед європейських. 
Однак, таке запозичення не може відбува-
тися шляхом простого перенесення право-
вих норм з правових систем інших держав 
у національну правову систему України 
без здійснення їх відповідної адаптації, 
оскільки навіть якщо запозичити в ін-
ших країн ідеальну систему забезпечення, 
охорони та захисту прав дитини без вра-
хування при цьому багатоманітної соціо-
культурної реальності українського сус-
пільства, це може призвести до небажаних 
наслідків [7, с. 84-85].

Проголошення 24 серпня 1991 р. неза-
лежності України відкрило нову сторінку 
історії нашої держави, дало змогу розши-
рити права й свободи людини та дитини 
зокрема, наповнити їх новим змістом і 
значенням. 

Так, згідно з положеннями Конвенції 
ООН про права дитини та низкою інших 
документів з метою забезпечення гаран-
тій політичних прав дітей прийнято Закон 
України «Про громадянство» (1991 року), 
який вимагає письмової згоди 14-річної 
дитини під час зміни її громадянства, а піс-
ля досягнення 16 років зміни проводяться 
за власною заявою дитини. Соціальні пра-
ва дітей реалізуються шляхом обов’язку 
держави надавати допомогу багатодітним 
сім’ям для забезпечення дитини харчуван-
ням, одягом та житлом, який закріплено у 
Законі України «Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми» (1992 року). Закон Украї-
ни «Про освіту» (1991 року) встановив 
обов’язкове шкільне навчання дітей віком 
від 6–7 і до 15 років.

Конституція України містить достат-
ньо обмежену кількість положень, які без-
посередньо стосуються дітей. 

Наприклад, у статтях 51-52 Конститу-
ції України йдеться про те, що сім’я, ди-
тинство, материнство і батьківство охоро-
няються державою; будь-яке насильство 
над дитиною та її експлуатація переслі-
дуються за законом. Утримання та ви-
ховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, покладається на 
державу [1]. 

Окремо йдеться про заборону викорис-
тання праці неповнолітніх на небезпечних 
для їх здоров’я роботах (ст. 43), а також 
щодо обов’язку держави забезпечити по-
вну загальну середню освіту та доступ до 
безоплатної дошкільної і позашкільної 
освіти (ст. 53).

Крім того, на конституційному рівні 
визначені органи публічної влади, які здій-
снюють повноваження щодо забезпечення 
прав і свобод дітей: Президент України 
(стаття 102 Конституції України), Кабінет 
Міністрів України (ст. 116 Конституції 
України), місцеві державні адміністрації 
(ст. 119 Конституції України), органи пра-
восуддя, органи місцевого самоврядуван-
ня та інші.

Відповідно до вимог Конституції Украї -
ни, міжнародних документів у 2001 році 
прийнято Закон України «Про охорону ди-
тинства», яким охорона дитинства в Украї-
ні визначена «як стратегічний загально-
національний пріоритет, що має важливе 
значення для забезпечення національної 
безпеки України, ефективності внутріш-
ньої політики держави» [8].

Законом України «Про охорону дитин-
ства» закріплені найважливіші права та 
свободи дитини: право на життя та охо-
рону здоров’я (ст. 6), право на ім’я та 
гро мадянство (ст. 7), право на достатній 
життєвий рівень (с т. 8), право  на вільне  
висловлення думки та  отримання інфор-
мації (ст. 9 ), право на захист від усіх форм 
насильства (ст. 10), право на освіту (ст. 19) 
[8]. Важливим здобутком цього Закону є 
включення до його змісту розділу V «Діти, 
які потребують особливого захисту держа-
ви», відповідно до якого передбачені захо-
ди щодо захисту прав та інтересів дітей, 
що перебувають у складних життєвих об-
ставинах.

Закон України від 2 червня 2005 року 
«Про основи соціального захисту безпри-
тульних осіб та бездомних дітей» забез-
печує правове регулювання відносин у 
суспільстві, які спрямовані на реалізацію 
бездомними особами і безпритульними ді-
тьми прав і свобод [9]. Соціальний захист 
безпритульних дітей ґрунтується на прин-
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ципах: законності; демократизму; рівно-
сті; поваги до особистості; визнання честі 
та гідності; забезпечення основних прав і 
свобод людини [9, ст. 3].

Достатньо важливі законодавчі поло-
ження стосовно прав дітей містяться у 
Сімейному кодексі України від 10 січня 
2002 р. [10].

Зазначений Кодекс покликаний забез-
печити можливість здійснення прав дити-
ни, які встановлені Конституцією України, 
Конвенцією про права дитини 1998 року, 
іншими міжнародними правовими актами, 
визнаними в Україні.

Зокрема, Сімейний кодекс України дає 
правове визначення дитини, сім’ї, прав та 
обов’язків у сім’ї, форм і процедур захис-
ту прав дитини, у тому числі усиновлення, 
встановлення опіки та піклування тощо. 

Положення цього кодексу чітко ви-
значають, що регулювання сімейних від-
носин має здійснюватися з максимально 
можливим урахуванням інтересів дитини.

Цивільний кодекс України від 16 січ-
ня 2003 року визначає, що право особи на 
сім’ю розглядається як одне з особистих, 
немайнових прав людини (ст. 291). Крім 
того, однією з найважливіших груп прав 
дитини є її майнові права взагалі та право 
власності на певне майно зокрема [11].

Захист від найбільш небезпечних по-
рушень прав неповнолітніх забезпечує 
Кримінальний кодекс України від 5 квіт-
ня 2001 року. Він містить як загальні 
норми, що захищають усіх громадян від 
жорстокого поводження, так і норми, без-
посередньо спрямовані на захист життя, 
здоров’я та недоторканності неповноліт-
ніх. Так, стаття 156 Кримінального кодек-
су України передбачає відповідальність 
за розбещення неповнолітніх, тобто за 
вчинення розпусних дій щодо особи, яка 
не досягла шістнадцятирічного віку. Стат-
тею 150 передбачена відповідальність за 
експлуатацію дитини. Відповідальність 
за використання малолітньої дитини для 
заняття жебрацтвом передбачена статтею 
150-1 [12].

У 2017 році з метою запобігання та 
протидії домашньому насильству був при-

йнятий Закон України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» [13].

У цьому Законі подано дефініцію по-
няття «домашнє насильство» як діяння (дії 
або бездіяльність) фізичного, сексуально-
го, психологічного або економічного на-
сильства, що вчиняються в сім’ї чи в меж-
ах місця проживання або між родичами, 
або між колишнім чи теперішнім подруж-
жям, або між іншими особами, які спільно 
проживають (проживали) однією сім’єю, 
але не перебувають (не перебували) у ро-
динних відносинах чи у шлюбі між собою, 
незалежно від того, чи прожива є (прожи-
вала) особа, яка вчинила домашнє насиль-
ство, у тому самому місці, що й постраж-
дала особа, а також погрози вчинення та-
ких  діянь.

Також зазначається, що фізичне на-
сильство – форма домашнього насильства, 
що включає ляпаси, стусани, штовхання, 
щипання, шмагання, кусання, а також не-
законне позбавлення волі, нанесення по-
боїв, мордування, заподіяння тілесних 
ушкоджень різного ступеня тяжкості, за-
лишення в небезпеці, ненадання допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані, заподіяння смерті, вчинення 
інших правопорушень насильницького ха-
рактеру.

Визначаються також інші види насиль-
ства (сексуального, психологічного, еко-
номічного).

Крім того передбачено, що суб’єктами, 
що здійснюють заходи у сфері запобіган-
ня та протидії домашньому насильству, є: 
спеціально уповноважені органи у сфері 
запобігання та протидії домашньому на-
сильству;  інші органи та установи, на які 
покладаються функції із здійснення захо-
дів у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству; загальні і спеціалізова-
ні служби підтримки постраждалих осіб; 
громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які перебувають в Україні 
на законних підставах [13, ст. 6].

Отже, положення цього Закону визна-
чають організаційно-правові засади запо-
бігання та протидії домашньому насиль-
ству, основні напрями реалізації держав-
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ної політики у сфері запобігання та проти-
дії домашньому насильству, спрямовані на 
захист прав та інтересів осіб, які постраж-
дали від такого насильства.

З метою забезпечення належних умов 
для реалізації громадянських, економіч-
них, соціальних та культурних прав дітей 
в Україні, враховуючи необхідність особ-
ливого піклування про дитину, на виконан-
ня Україною міжнародних зобов’язань у 
сфері прав дитини та відповідно до статті 
102 Конституції України 11 серпня 2011 р. 
Указом Президента України № 811/2011 
запроваджено Посаду Уповноваженого 
Президента України з прав дитини.

У своїй праці О.М. Кудрявцева заува-
жує, що нині механізм захисту конститу-
ційних прав дитини в Україні розвива-
ється та вдосконалюється шляхом: 1) за-
провадження міжнародних стандартів у 
сфері захисту прав дитини; 2) підготовки 
та прийняття нових законодавчих актів, 
які регулюватимуть суспільні відносини у 
сфері захисту прав дитини; 3) подальшої 
гуманізації національного законодавства 
щодо забезпечення прав дитини; 4) вдо-
сконалення компетенції, форм, методів ді -
яльності уповноважених державних орга-
нів, на яких покладено обов’язки щодо 
захисту прав дитини в Україні; 5) всебічне 
використання здобутків юридичної науки 
для вдосконалення чинного законодавства 

та правотворчої практики у сфері захисту 
прав дітей [14, с. 11].

Ми погоджуємося з твердженням Г.В. 
Толкачової про те, що аналізуючи еволю-
цію правового забезпечення гарантій за-
хисту прав і свобод дитини, можна зроби-
ти висновок про наявність на даний час в 
Україні системи гарантій, створених з ме-
тою комплексного втілення в життя чин-
них нормативно-правових актів у вказаній 
сфері. Однак, існуючий механізм захисту 
гарантій прав і свобод дитини потребує 
постійного моніторингу та вдосконалення 
відповідно до розвитку українського сус-
пільства і міжнародних реалій [15, с. 76].

Âèñíîâêè
Отже, розбудова України як демокра-

тичної правової держави потребує ретель-
ного аналізу законодавства як важливої 
умови гарантування захисту прав і свобод 
людини. Особливо це стосується найбільш 
вразливої категорії нашого населення – ді-
тей. Аналіз українського законодавства 
дає підстави стверджувати, що стосовно 
дітей воно базується на гуманних прин-
ципах, закріплених у Конвенції про права 
дитини та інших міжнародних актах. Але 
існуючий механізм захисту прав і свобод 
дитини потребує постійного моніторингу 
та вдосконалення відповідно до розвитку 
українського суспільства і міжнародних 
реалій.
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òà Ðåñïóáë³ö³ Á³ëîðóñü
Дана стаття є теоретико-правовим дослідженням інституту громадянського суспільства 

в Україні та Республіці Білорусь як ключового моменту парламентаризму. Авторка виокремлює 
як позитивні, так і негативні аспекти транзитної демократії в Україні та порівнює розви-
ток зазначеної країни з Білорусією, що надає можливість по-новому подивитися на станов-
лення демократії в пострадянських державах. Трансформаційні соціальні зміни в умовах кризи, 
пов’язаної із зовнішньою агресією, на сьогодні є досить специфічним класом, що відбувається в 
Україні, та в авторитарній Республіці Білорусь, де тільки зараз після налагодження стосунків 
із Заходом міжнародні експерти констатують факти зрушення в бік демократизації. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Розвиток демократичних інститутів у 

країнах пострадянського простору зумо-
вив відродження такого політико-пра во-
вого явища, як парламентаризм. За роки 
незалежності в Україні та Білорусі цей 
інститут став невід’ємним елементом по-
літичної та правової дійсності. Становлен-
ня ідеї парламентаризму в громадянській і 
правовій свідомості, у визначенні місця та 
ролі парламенту серед інших гілок влади 
зумовило розвиток його теоретичної бази.

Методологією даної статті є теоретико-
правовий аналіз розвитку парламентариз-
му в Україні та Білорусі. Авторка розгля-
дає проблематику розвитку інституту гро-
мадянського суспільства як невід’ємної 
частини парламентаризму в демократич-
них державах. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питання становлення та розвитку ін-
ституту громадянського суспільства та 
пар ламентаризму досліджувало багато 
вчених. Зокрема, С. Бацюкова, В. Воли-
нець, О. Долженков, П. Колотвін, А. Ли-
сюк, Д. Лисюк, Л. Макаренко, О. Скрип-
нюк, М. Соколовська та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На сьогоднішній день, коли в Україні у 
2014 році була знову змінена форма прав-
ління та відбулося багато змін у політич-
ній системі після Євромайдану, зазначена 
проблематика стає актуальною. У Респу-
бліці Білорусь спостерігається поступо-
ва зміна політичного курсу після налаго-
дження стосунків із Заходом. Для стійкого 
розвитку парламентаризму в Україні та 
Республіці Білорусь важливим є запрова-
дження певних демократичних інститутів 
відповідно до європейських стандартів. У 
межах даної статті аналізується та порів-

нюється роль парламентаризму в Україні 
та Республіці Білорусь на шляху станов-
лення громадянського суспільства. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Порівняння парламентаризму в Україні 

та Білорусі є науково цікавим у зв’язку з 
довгим подібним історичним розвитком 
країн та різним шляхом після проголошен-
ня незалежності. Авторка в даній статті 
ставить за мету відповісти на такі питан-
ня. Що було досягнуто після громадян-
ського супротиву Євромайдану (Революції 
гідності) у молодій демократії та що очіку-
ється в подальшому у розвитку громадян-
ського суспільства? Чи повторить Респуб-
ліка Білорусь сценарій України? 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

В Україні трансформаційні процеси 
політичної системи тривають з моменту 
проголошення незалежності. Першим пе-
реломним етапом було прийняття Консти-
туції, наступним – Помаранчева револю-
ція, у результаті якої суспільство отримало 
ескізний образ іншої країни, яку ще треба 
було побудувати, останнім етапом став Єв-
ромайдан. Наразі найголовніше для влади 
створити ефективну систему стримувань 
та противаг відповідно до настроїв, споді-
вань та очікувань пробудженого суспіль-
ства. У системі влади повинна бути зафік-
сована вагома і конструктивна присутність 
Верховної Ради, а також неурядових орга-
нізацій. Складовою практичної площини 
повинно стати структуроване співробітни-
цтво гілок влади. Слід використати шанс 
на створення якісно нової влади, зміцнен-
ня держави, побудови відкритого грома-
дянського суспільства. 

За таких соціальних трансформацій по-
роджується явище перехідного поставто-
ритарного суспільства. Воно є нестійкою, 
нелінійною системою, у ньому постійно 

comparing. In principle, the study seeks an answer to the question: what was realistically achieved as a 
result of civil unrest for young democracy and what shall be reached in Ukraine now. Will Republic of 
Belarus repeat the scenario of Ukraine? Methodologically, this article focuses on the evaluation of the 
ability of theoretical modals to explain the development of parliamentarism in Ukraine and Belarus and 
debates the options of the outcomes of the civil society development. 

Keywords: Ukraine, Republic of Belarus, parliamentarism, civil society.
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виникають альтернативи розвитку, які мо-
жуть бути реалізовані при зміні умов. За 
цих змін можуть виникати й стаціонарні 
нестійкі стани, критичні ситуації, в яких 
система може втрачати свою властивість 
відновлювати рівновагу, що може спри-
чинити неадекватні масштабні реакції та 
втрату керованості системи [1, c. 49]. Од-
нією зі складових цієї системи є парламен-
таризм.

Не викликає сумнівів, що основним 
атрибутом парламентаризму в будь-якій 
країні є сильний парламент. Одним з ілю-
стративних показників цього є форма дер-
жавного правління. Історичний розвиток 
українського парламентаризму, на нашу 
думку, звертає увагу на те, що перехід 
до парламентсько-президентської форми 
правління є зумовленим етапом розвитку 
політичної системи. Цей процес безпо-
середньо залежить від формування дієз-
датних структур громадянського суспіль-
ства, зростання чисельності середнього 
прошарку населення, а отже, відповідної 
партійної системи з кількома сильними 
центристськими партіями та численним 
електоратом. 

Становлення парламентаризму в кож-
ній демократичній державі безпосеред-
ньо залежить від ступеня розвитку гро-
мадянського суспільства, яке відображає 
процес його історичного становлення. У 
фундаментальному науковому досягненні 
вітчизняних учених під назвою «Політич-
на система: сучасні проблеми розвитку 
громадянського суспільства і держави», 
виданому під керівництвом академіка 
О. Скрипнюка, зазначено таке. Крім тра-
диційних для сучасних правових держав 
інститутів конституційного контролю (не-
залежно від того ці повноваження пере-
дані звичайним судам або спеціальним 
ор  ганам конституційної юстиції), конт-
роль     ні функції виконує громадянське сус-
пільство, одним із інститутів якого є засо-
би масової інформації, політичні партії та 
інші громадські організації, громадська 
думка, а також удосконалення суто про-
цедурних моментів проведення виборів 
до парламенту, які унеможливлюють їхню 

фальсифікацію або маніпулювання ви-
борчим процесом. Розвиток України в на-
прямі парламентсько-президентської або 
парламентської республіки зумовлює не-
обхідність всебічної підтримки процесів 
становлення громадянського суспільства 
[2, c. 350-352]. 

У цьому контексті, на думку авторки, 
важливим було б закріплення на консти-
туційному рівні положення про громадян-
ське суспільство. Серйозні напрацюван-
ня українськими вченими та політиками 
вже здійснено. Цьому сприяє політичний 
розвиток країни після Революції Гіднос-
ті. Зазначені події свідчать, що за умов, 
коли держава «готова чітко сформулюва-
ти основні суспільні проблеми та способи 
їх вирішення, а громадянське суспільство 
здатне оцінювати дії публічної влади» [3, 
c. 15], можливе співробітництво цих двох 
інститутів. 

У пострадянських державах станов-
лення і розвиток інститутів парламента-
ризму та громадянського суспільства від-
бувалося майже з нуля. Після проголошен-
ня незалежності у Конституціях України 
та Республіки Білорусь було закріплено 
демократичні принципи побудови пра-
вової держави, однак їх втілення досі не 
завершене. Основними завданнями обох 
держав є законодавчий захист розвитку 
громадянського суспільства, забезпечення 
свободи слова, вільного вираження своїх 
позицій, обстоювання своїх прав і свобод, 
формування політичної та правової куль-
тури народу [4, c. 227], проведення всебіч-
ної реформи політичної системи. Зазна-
чені зміни необхідні не лише на папері, а 
насамперед у свідомості громадян.

Проблема ускладнюється тим, що на іс-
нуючу пострадянську систему, яка втрачає 
сталість, наклали нові чинники, викликані 
та загострені останнім періодом розвитку 
України перед Революцією Гідності й піс-
ля неї. Ідеться як про внутрішні причини, 
так і про зовнішні зміни, тиск, сума яких у 
певний момент перевищує можливий для 
неї максимум напруження. У такому разі 
різноманітність різноспрямованих змін і 
дій соціальних суб’єктів породжує масу 
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випадкових наслідків, суттєво ускладнює 
траєкторію системи, а поведінка останньої 
стає непередбачуваною. За такої ситуації 
уможливлюється лише статистична, ймо-
вірнісна фіксація поведінки системи.

Громадяни та інші фізичні особи кож-
ної з досліджуваних нами країн, урахову-
ючи їхній політико-правовий статус на те-
риторії України та Республіки Білорусь, є 
суб’єктами політичної організації суспіль-
ства. Вони мають коло політичних прав і 
свобод. У Розділі ІІ Конституцій цих країн 
закріплено широкий комплекс політичних 
прав. В Основному Законі України («Пра-
ва, свободи та обов’язки людини і гро-
мадянина») та в Конституції Республіки 
Білорусь («Особистість, суспільство, дер-
жава») перелік прав відповідає аналогіч-
ним правам і свободам, проголошеним до-
кументами Міжнародного білля про права 
людини ООН.

Основні права і свободи громадян дер-
жави регулюються не тільки Конституці-
ями, а й іншим законодавством. Слід на-
голосити на особливому статусі громадян, 
наділених пріоритетним становищем мати 
та користуватися політичними правами й 
свободами, а також захисті їхніх політич-
них інтересів. У Конституціях політичні 
права, свободи чітко визначені, де вказано, 
що ці права мають винятково громадяни. 
Водночас, і в Україні, й у Республіці Бі-
лорусь іноземці та апатриди мають право 
частково брати участь у політичному жит-
ті суспільства. Відповідно до Закону Укра-
їни «Про громадянські об’єднання» [5] та 
Закону Республіки Білорусь «Про право-
ве становище іноземних громадян і осіб 
без громадянства в Республіці Білорусь» 
[6] відповідно визначено, що іноземці та 
особи без громадянства мають право ство-
рювати й брати участь у громадянських 
об’єднаннях. Отже, особливість політико-
правового становища громадянина держа-
ви полягає саме в тому, що він (громадя-
нин) може обирати представників на ви-
борні державні посади та висувати свою 
кандидатуру до органів державної влади. 

На сьогодні, коли ідея народного суве-
ренітету закріплена в кожній демократич-

ній конституції та виражається в установ-
чій владі народу, у виборі народних пред-
ставників, а в деяких державах у праві на-
роду на пряму участь у розробленні зако-
нодавства шляхом референдумів і народ-
них ініціатив – воля народу проявляється 
переважно через представницьку систему 
та принцип більшості. Незважаючи на не-
доліки, представницька система правління 
є однією з найважливіших ознак правової 
і демократичної держави. 

Наявність розвинутого інституту прав 
та свобод людини і громадянина, ефек-
тивне функціонування представницької 
системи є свідченням зрілості громадян-
ського суспільства. Таким чином, грома-
дянське суспільство постає як сукупність 
організацій, об’єднань громадян, а також 
правових норм, ціннісних установок, ідей 
та уявлень, через які реалізуються групові 
та приватні інтереси членів суспільства і 
необхідна для цього взаємодія з органами 
державної влади [7, c. 174].

У Конституціях досліджуваних держав 
закріплено, що Україна та Республіка Бі-
лорусь є правовими державами, хоча фак-
тичне втілення цієї тези певні вчені запе-
речують, наголошуючи, що цей процес є 
тривалим. Розумної альтернативи правової 
держави ні в Україні, ні в Білорусі немає. 
Багато нинішніх проблем безпосередньо 
пов’язані з тим, що на сьогодні функціо-
нують відносно правові держави. Правова 
держава – явище багатовимірне. Основни-
ми принципами її формування, в найбільш 
загальному вигляді, у класичному варіанті 
є: принцип поділу влади, принцип верхо-
венства закону, принцип захисту прав осо-
бистості, принцип взаємної правової від-
повідальності та деякі інші [8]. Втілення 
цих принципів є передумовою формуван-
ня громадянського суспільства, головним 
із яких, є функціонування розвиненого ін-
ституту прав і свобод людини. Повна від-
мова від радянської системи управління та 
розвиток демократичної системи сприяє 
становленню громадянського суспільства 
в Україні та Білорусі. Воно є обов’язковим 
атрибутом правової держави. 

Шлях формування цього інституту в 
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Україні та Республіці Білорусь має пев-
ну специфіку. У зв’язку з подібними іс-
торичними, політичними, економічни-
ми, культурними процесами підходи до 
розв’язання проблем, що виникають на 
цьому шляху, є схожими, однак їхнє вирі-
шення відбувається по-різному. 

У Білорусі та Україні правову основу 
для формування громадянського суспіль-
ства створює законодавчий орган – парла-
мент (Верховна Рада України і Національ-
ні збори Республіки Білорусь). За роки 
незалежності в обох державах створено 
законодавчу базу для становлення соціаль-
ної держави та розвитку громадянського 
суспільства. На сучасному етапі розвитку 
постало питання її модернізації відповід-
но до нових суспільних викликів і завдань, 
що можливе лише через зростання діло-
вої, політичної активності законодавців. 
Разом з тим, цей процес є взаємоспрямова-
ним, оскільки становлення громадянсько-
го суспільства залежить від подальшого 
розвитку парламентаризму в рамках чин-
них конституцій шляхом створення відпо-
відних законів для функціонування цього 
інституту.

Наступне, слід звернути увагу на те, що 
в Конституції Республіки Білорусь закріп-
лено законодавчу ініціативу народу. Нато-
мість в Україні право законодавчої ініціа-
тиви надано Президентові, народним де-
путатам і Кабінету Міністрів України [9], 
тобто у народу – відсутня. Ст. 99 Консти-
туції Республіки Білорусь передбачає, що 
право законодавчої ініціативи надається 
Президенту, депутатам Парламенту, Уря-
ду, а також громадянам, які мають виборче 
право, у кількості не менше 50 тис. осіб, і 
воно реалізується в Палаті представників 
[10]. Закріплення цієї норми в Основно-
му Законі України позитивно вплинуло б 
на розвиток громадянського суспільства. 
На сьогодні це положення мало б велике 
значення з огляду на завдання модерніза-
ції інститутів громадянського суспільства. 
Водночас для легітимації діяльності гро-
мадянського суспільства з тієї причини, 
що його функціонування є небезпечним у 
зв’язку з недостатньою захищеністю кон-

ституційними та законодавчими актами. 
Підтримка громадянського суспільства є 
обов’язковою умовою в країні, яка вважає 
себе демократичною.

Вартим уваги дослідження є те, що На-
ціональні збори Республіки Білорусь − це 
провідник ідеологічної функції в державі. 
Від діяльності парламенту та реалізації 
цієї функції багато залежить у плані під-
тримки модернізаційних процесів у краї-
ні, визначення ціннісних ідеалів потреб і 
запитів суспільства та моделі поведінки 
його членів. Ідеологічне спрямування по-
винно матеріалізуватися в конкретних 
соціально-політичних процесах. Виро-
блення та відточування ідеологічних цілей 
здійснюється шляхом зустрічі депутатів з 
електоратом, їхніх виступів у засобах ма-
сової інформації та Інтернет-порталах.

У Республіці Білорусь формування іде-
ологічних норм і установок відбувається 
на підставі чітко розробленої державної 
політики. Існує низка державних орга-
нів та інститутів, покликаних вирішувати 
ідеологічні проблеми, а саме: політичні 
партії та органи самоврядування, освіти, 
культури, науки, засоби масової інформа-
ції, літератури, кіно тощо. Через них фор-
мується політична свідомість і політична 
культура народу. Діяльність цих установ 
здійснюється в рамках конкретних законів 
і підзаконних актів [11].

Постає питання, чи є громадянське сус-
пільство в Республіці Білорусь? Авторка 
спробує дати свою авторську відповідь на 
дискусійне питання. Спеціалісти, які по-
годжуються з існуванням даного інститу-
ту, характеризують його як нерозвинене, 
слабке, квазі-громадянське. Відповідно 
до офіційних даних на 1 січня 2016 року в 
Білорусі було зареєстровано 2,665 громад-
ських організацій, з яких 225 мають ста-
тус міжнародний, 716 – республіканський 
і 1,724 – місцевий [12, c.84]. Водночас, не 
завжди кількість означає якість. В Україні 
на 2017 рік зареєстровано 10,812 громад-
ських організацій [13], однак громадян-
ське суспільство лише на стадії становлен-
ня. Звертаючись до дослідження «Nations 
in Transit 2017» неурядової міжнародної 



67

 Теорія та історія держави і права

організації Freedom House, вбачаємо, що 
аналітики визначають Україну найкра-
щою за рівнем розвитку громадянського 
суспільства [14]. Незважаючи на різницю 
рівня свободи в Україні та Республіці Бі-
лорусь, є факт наявності неурядових гро-
мадських організацій – одного з елементів 
громадянського суспільства, що свідчить 
про його наявність. 

Події 2013-2014 рр. в Україні демон-
струють, що в країні дієве громадянське 
суспільство. Про громадянський супротив 
владі директор Центру досліджень про-
блем громадянського суспільства Віталій 
Кулик висловився таким чином: «Євро-
майдан показав, що громадянське суспіль-
ство перетворюється в суб’єкт певних про-
цесів, який має артикульовані програму і 
вимоги. Ці вимоги іноді не відповідають 
вимогам політичних гравців або парла-
ментських політичних партій… Громадян-
ське суспільство показало чудеса самоор-
ганізації. Виявилося, що на перших ролях, 
як організатори процесу, заходів, акцій, ак-
тивності Євромайдану виступили нефор-
мальні мережі або фінансується громад-
ськими ініціативами, які не мають нічого 
спільного з так званими грантоїдами – ор-
ганізаціями, які роками отримують гроші 
від різних фондів та іноземних джерел… 
І саме вони заклали основу суб’єктивізації 
громадянського суспільства на Майдані» 
[15]. 

Отже, громадянське суспільство в про-
цесі демократизації будь-якої країни є сут-
тєвим важелем розвитку та становлення 
демократичних принципів та цінностей. 

Незважаючи на низку перешкод на 
шляху становлення громадянського сус-
пільства в Україні та Білорусі, варто зазна-
чити активну участь громадян цих країн 
у політичному житті через Інтернет. Як 
наголошує П. Колотвін, сучасні новітні 
технології мас-медіа відіграють провід-
ну роль у взаємодії державних інститутів 
і громадян в умовах демократичного ре-
жиму, вони виступають одним із важли-
вих компонентів взаємодії між керуючою 
та керованою сторонами [16, c. 146]. У 
сучасних умовах це реальність. Завдяки 

Всесвітній мережі певні політичні та гро-
мадські організації висловлюють свою 
думку з актуальних питань і відобража-
ють свою політичну позицію. Інтернет дає 
можливість проводити міжнародні конфе-
ренції в реальному часі з учасниками зі 
всього світу та голосування серед корис-
тувачів мережі для відображення відпо-
відної статистики тощо. Однак механізми 
використання технологічних досягнень у 
пострадянських країнах упроваджуються 
із запізненням. В Україні існує парламент-
ський телеканал «РАДА», що здійснює 
прямі трансляції засідань Верховної Ради 
України. В Республіці Білорусь окремого 
каналу немає, водночас на сайті Націо-
нальних зборів Республіки Білорусь у роз-
ділі «Прес-центр» є можливість ознайоми-
тися з підсумками роботи [17]. Таку ж ін-
формацію суспільство повинно одержува-
ти й щодо діяльності обласних і місцевих 
рад. Показовим у цьому плані є зарубіж-
ний досвід. Так, у шведському місті Мін 
(Min) через Інтернет відбувається пряма 
трансляція засідань міської ради, більше 
того, депутати під час засідань отримують 
питання від громадян, ведуть із ними діа-
лог [16, c. 149].На порталі Верховної Ради 
України [18] створили можливість в інтер-
активному режимі надсилати електронні 
петиції, реалізовувати право громадсько-
го обговорення законопроектів та пред-
ставлена концепція публічної політики, її 
структура та етапи (завершальним етапом 
якої буде проведення адвокаційної компа-
нії з метою голосування за законопроект). 
Таким чином, в Україні шляхом викорис-
тання новітніх технологій розвивається 
громадянське суспільство та збільшується 
кількість способів реалізації громадянами 
своїх прав. Окрім цього, в Україні з 2012 
року діє оновлена версія урядового сайту 
«Громадянське суспільство і влада» [19], 
де також є можливість для громадян брати 
участь в обговоренні важливих державних 
рішень. Натомість на Інтернет-порталі Па-
лати представників Національних зборів 
Республіки Білорусь [20] є тільки право 
електронного звернення як у фізичних 
осіб, так і юридичних та право звернення 
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з ініціативою про внесення до Конститу-
ційного Суду пропозицій про перевірку 
певного нормативно-правового акта на 
конституційність. 

Різноманітні ноу-хау з’являються що-
дня, що спрощує зв’язок із будь-ким у 
будь-якій частині земної кулі. Однак ак-
тивність громадян в усьому світі, як і в 
Україні та Білорусі, в цьому аспекті є ілю-
зорною, адже в мережі користувач Інтер-
нету зазвичай є анонімним. Політична ді-
яльність відбувається в парламентах і уря-
дових установах, а не у Всесвітній мережі. 
Головною проблемою такої ситуації є не-
достатня мотивація громадян для участі 
в суспільно-політичних процесах країни. 
Йдеться не про матеріальну мотивацію, а 
про ідею і бачення реального результату 
від тих чи тих публічних дій. Адже апріорі 
народ думає, що активними заходами він 
не здатен що-небудь змінити. Новітні тех-
нології лише дають доступ до інформації 
й полегшують спілкування між користу-
вачами. Активна участь користувачів Ін-
тернету в Україні та Білорусі показує, що 
суспільство не байдуже, але необхідним є 
законодавчий захист для вільної реалізації 
своїх прав і свобод.

Наприклад, у Білорусі активісти та 
опозиціонери (представники громадських 
організацій, активна молодь й опозиційні 
політичні сили) робили спроби підняти 
суспільство на супротив владі та здійснити 
переворот. Однак, у країні-сусіда опозиція 
не має такої великої підтримки у громад-
ськості як в Україні. Й усі спроби подолати 
владу закінчуються невдачею. Звертаючи 
увагу на демонстрації на День Свободи 
у 2014 році, 10 білоруських активістів 
було заарештовано за вдягнені українські 
стрічки на підтримку Революції Гідності 
в Україні, а з 2004 року більше 100 неу-
рядових організацій було закрито та реє-
страція окремих – обмежена. Водночас, у 
невільній (недемократичній) Білорусі є 
конкретні приклади адвокації: «Тиха Се-
реда» (тихі протести у 2010 р.); бойкоти; 
міжнародні компанії адвокації у 2010-2012 
рр. з метою затвердження мандату про 
спеціальну доповідь ООН про Білорусь. 

Зокрема, 1 березня 2016 року з метою по-
кращення відносин з ЄС Міністерство 
внутрішніх справ Білорусі оголосило про 
більш м’яку позицію стосовно протестів. 
А саме, у разі затримання протестуючих, 
обвинувачення будуть мати наслідки адмі-
ністративного характеру, й обвинувачений 
повинен буде сплатити штраф чи буде за-
арештований [21]. 

Окремо звернемо увагу на події 2017 
року в Республіці Білорусь, які Пол Койер 
у своїй статті «‘Near Revolution’ In Belarus: 
Lukashenka’s Balancing Act And Putin’s 
Fear Of Another Maidan» (2017) на сайті 
Forbes назвав «майже революція» [22]. У 
Мінську та регіонах Білорусі 15 берез-
ня 2017 року відбулися «Марші дармоїд-
ства», що стали результатом невдоволень 
громадськості з лютого 2017 р. податком 
на «дармоїдство». У згаданій вище статті 
робиться висновок, що ці новини свідчать 
про те, що зміни настають навіть в «остан-
ній диктатурі Європи». Президент Респуб-
ліки Білорусь останні декілька років по-
кращує відносини із Заходом. ЄС зі свого 
боку робить зустрічні кроки, по-перше, 
відміною санкцій стосовно Олександра 
Лукашенка та низки інших білоруських 
політиків. По-друге, відбувся візит до 
Мінська високопоставленої делегації ЄС, 
після чого почалася поступова політична 
трансформація в країні. Також звернемо 
увагу, що була проведена Двадцять шос-
та щорічна сесія Парламентської асамблеї 
ОБСЄ у липні 2017 р. у Мінську. Таким чи-
ном, Олександр Лукашенко робить кроки 
щодо налагодження відносин із Заходом 
і, в той же час, зберігає зв’язки з Росією 
у сфері безпеки та стратегічного союзу з 
Москвою, без підтримки якої він не збере-
же своєї влади. На думку авторки, зазна-
чені зміни в Республіці Білорусь сприяють 
розвитку громадянського суспільства та 
становленню демократії в країні. Водно-
час, існують науковці, які спростовують 
цю тезу, стверджуючи, що дії Президента 
Білорусі не пророкують позитивних змін 
для демократії та прав людини [23, с. 11].

Отже, з вищенаведеного можна зро-
бити висновок, що у Республіці Білорусь 
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будь-які спроби повалити владу (зробити 
переворот) припиняються, і лише в окре-
мих випадках дозволяються санкціоновані 
виявлення своєї позиції. Тому однозначно 
не можна казати, що країна є недемокра-
тичною та в ній відсутнє громадянське 
суспільство. Шлях становлення демокра-
тії в кожній державі свій, важливо, що Бі-
лорусь розвивається в цьому напрямі. Чи 
повторить вона сценарій України? На дум-
ку автора, останні події демонструють те, 
що тенденція повторити сценарій Украї-
ни є, хоча не в близькому майбутньому. 
На жаль, суттєві зміни в державі можливі 
лише в результаті рішучих, радикальних 
дій – революції. В Білорусі на сьогодніш-
ній день немає такої підтримки громадян 
для реалізації цього, хоча чисельність про-
тивників влади зростає.

Âèñíîâêè
Україна та Білорусь повинні подолати 

перешкоди на шляху до побудови демо-
кратичного суспільства. Наближення до 
поставленої мети поступово відбуваєть-
ся, можливо, не так ефективно, як цього 
хотілося б. В Україні після Євромайдану 
відбувається не просто модернізація, а до-
корінний перелом суспільних, державних 
і економічних засад її подальшого розвит-
ку, якому повинна відповідати науково-об-

ґрунтована й виважена державна політика. 
Натомість білоруський народ у більшості 
задоволений владою. Бажання докорінних 
змін – демократії вимагає таких радикаль-
них дій, як революція, а Республіка Біло-
русь до них не готова. У зв’язку з цим, по-
вторення українського сценарію найближ-
чим часом у Республіці Білорусь можна не 
очікувати.

Євромайдан, складна політична, со-
ціально-економічна криза, зовнішня агре-
сія вимагають рішучих дій від української 
влади. Світове товариство сьогодні гово-
рить про стабільну Республіку Білорусь, 
саме це сприятиме втілення нею демокра-
тичних принципів та цінностей.

Отже, нинішня державна політика в 
Україні та Республіці Білорусь повинна 
бути спрямована на встановлення умов 
ефективного функціонування та розши-
рення інститутів парламентаризму, що 
прискорить демократичний транзит. Зо-
крема, в обох країнах основною передумо-
вою становлення демократії є створення 
громадянського суспільства. Допоки цей 
інструмент влади народу не стане повно-
цінним і права громадянського суспіль-
ства не будуть закріплені та захищені за-
конодавчо, про становлення суверенної, 
демократичної, правової держави годі й 
говорити.
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Статтю присвячено розгляду сучасних проблем дипломатії й розвідки як засобу реалізації 
зовнішньої політики держави. Беручи до уваги спільні інтегральний суб’єкт (сукупність спеці-
альних дипломатичних і розвідувальних органів іноземних країн) та об’єкти – визначені країни 
(групи країн), визначаємо, що вони є: по-перше, інструментами здійснення міжнародних від-
носин; по-друге, засобами проведення зовнішньої політики держави; по-третє, безпосередньо 
беруть участь у виробленні цієї зовнішньої політики.
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Статья посвящена рассмотрению современных проблем дипломатии и разведки как сред-

ства реализации внешней политики государства. Взяв во внимание общие интегральный субъ-
ект (совокупность специальных дипломатических и разведывательных органов иностранных 
государств) и объекты – определенные страны (группы стран), определяем то, что они есть: 
во-первых, инструментами осуществления международных отношений; во-вторых, средства-
ми проведения внешней политики государства; в-третьих, непосредственно принимают уча-
стие в выработке этой внешней политики. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Активізація щодо України розвіду-

вально-підривної та терористичної діяль-
ності спецслужб РФ покладає на МЗС і 
СЗР України завдання найефективніше 
забезпечувати національну безпеку дер-
жави, зокрема безпеку її закордонних ди-
пломатичних установ (ЗДУ), їх співробіт-
ників та членів сімей, а також відряджених 
за кордон громадян України, обізнаних з 
відомостями про державну таємницю [2, 
c.3]. 

Саме комплексний характер вирішення 
проблем реалізації зовнішньої політики 
держави диктує необхідність глибокого на-
укового її опрацювання. Результати такого 
роду роботи повинні стати підґрунтям для 
подальшого вдосконалення державних 
нормативно-правових актів, відомчих на-
казів, вказівок, інструкцій та практичних 
рекомендацій, якими безпосередньо керу-
ються співробітники дипломатичної служ-
би і СЗРУ за кордоном.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженню проблематики форму-
вання дипломатії та розвідки, зокрема, 
як засобу реалізації зовнішньої політики 
держави, останнім часом приділено на-
лежну увагу іноземними (Винокуров В.І., 
Бінецький А.Е.) та вітчизняними (Пик 
С.М., Костюк Д.А., Дубинська І.І.) науков-
цями. Дослідженнями теоретичних аспек-
тів таємної дипломатії займаються в осно-
вному британські та американські вчені. 
Значний внесок у вивчення цієї пробле-
ми зробив професор Школи міжнародної 
служби Американського університету у 
Вашингтоні Ентоні Веніс-Ст. Джон, який 
є автором багатьох статей, серед яких слід 
виділити дві найбільш важливих, а саме 
«Непублічна дипломатія: наслідки для тео -
рії та практики» та «Непублічні перего во-
ри: міжнародна торгівля у тіні» (2006 р.). 
Однак, представниками відомчої наукової 
думки вказаній проблематиці уваги при-
ділено ще не достатньо. Теоретичною ба-
зою для проведення цього науково-аналі-
тичного дослідження стали законодавчі та 

нормативні акти, наукові праці вказаних 
авторів, які стосуються аналізу й оцінок 
проблем формування дипломатії й розвід-
ки як засобу реалізації зовнішньої політи-
ки держави, а також конфіденційні матері-
али із зазначеної проблематики з відомчих 
підрозділів. 

Ìåòà ³ çàâäàííÿ ñòàòò³
Метою даної наукової статті є дослі-

дження сучасної дипломатичної й розвід-
увальної діяльності як засобу реалізації 
зовнішньої політики держави.

Для досягнення поставленої мети 
сформульовані й вирішені такі завдання:

 дослідити етапи формування сучас-
ної дипломатії й розвідки та їх основні ха-
рактеристики;

 проаналізувати й узагальнити спіль-
не та особливе в діяльності дипломатії й 
розвідки як засобу реалізації зовнішньої 
політики держави;

 дослідити й узагальнити можливі 
на  прями підвищення ефективності впливу 
дипломатії й розвідки на стан зовнішньої 
політики держави.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Встановлення і підтримання міждер-

жавних відносин у світовому масштабі пе-
редбачає, що країни, будучи суверенними 
й незалежними, формують свою зовнішню 
політику, тобто свої цілі й пріоритети від-
носно зовнішнього світу, а також основні 
напрями національної зовнішньополітич-
ної діяльності [1, c. 2].

Нові історичні реалії, міжнародне ви-
знання України як суверенної та незалеж-
ної держави спонукають її спрямувати 
основні політичні зусилля на прискорення 
входження країни до світового співтова-
риства і пошук свого місця серед рівно-
правних суб’єктів міжнародно-правових 
відносин.

Відповідно до статті 106 Конституції 
України, керівництво зовнішньополітич-
ною діяльністю держави здійснює Прези-
дент України [КУ; Ст.106]. Згідно з Указом 
Президента України «Про Положення про 
Міністерство закордонних справ України» 
від 3 квітня 1999 року № 357/99, централь-
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ним органом виконавчої влади України, 
який забезпечує відповідно до наданих 
йому повноважень проведення зовнішньої 
політики держави і координацію діяльнос-
ті у сфері зовнішніх зносин, є Міністер-
ство закордонних справ України. Згідно з 
Постановою КМ від 30.03.2016 р. № 281 
«Про затвердження Положення про Мініс-
терство закордонних справ України» осно-
вними завданнями МЗС України є: «участь 
у забезпеченні національних інтересів 
і безпеки України шляхом підтримання 
мирного і взаємовигідного співробітни-
цтва з членами міжнародного співтовари-
ства, сприяння забезпеченню стабільності 
міжнародного становища України, підне-
сенню її міжнародного авторитету, поши-
ренню у світі образу України як надійно-
го і передбачуваного партнера; створення 
сприятливих зовнішніх умов для зміцнен-
ня незалежності, державного суверенітету, 
економічної самостійності та збереження 
територіальної цілісності України; за-
безпечення стабільності та узгодженості 
зовнішньополітичного курсу України; за-
хист прав та інтересів громадян і юридич-
них осіб України за кордоном; сприяння 
розвиткові зв’язків із зарубіжними україн-
ськими громадами та надання цим грома-
дам підтримки й захисту згідно з нормами 
міжнародного права та чинного законодав-
ства України» [3, с.4]. 

Тобто, у процесі становлення Украї-
ни як незалежної держави сформувалися 
основні засади для розбудови міцного й 
надійного зовнішньополітичного апарату 
і підвалин для подальшого розвитку дер-
жавної дипломатичної служби.

Згідно з офіційним визначенням, ди-
пломатична служба України – це професій-
на діяльність громадян України, спрямо-
вана на практичну реалізацію зовнішньої 
політики України, захист національних ін-
тересів України у сфері міжнародних від-
носин, а також прав та інтересів громадян 
і юридичних осіб України за кордоном [1, 
с.5]. 

Систему органів дипломатичної служ-
би України складають: Міністерство за-
кордонних справ України, представництва 

Міністерства закордонних справ України 
на території України та закордонні дипло-
матичні установи України.

Закордонні дипломатичні установи 
України – це спеціальні установи закор-
донної дипломатичної служби, які здій-
снюють представництво держави в інших 
державах або при міжнародних організа-
ціях [1, с.6].

До системи закордонних дипломатич-
них установ України належать:

- Посольства України в зарубіжних 
державах (ПУ);

- Постійні представництва при міжна-
родних організаціях (ППУ);

- Генеральні консульства України 
(ГКУ);

 – Консульства (КУ) та консульські 
агентства України (КАУ).

Дипломатичні представництва Украї-
ни є постійно діючими установами Украї-
ни за кордоном, що покликані підтримува-
ти офіційні міждержавні дипломатичні 
відносини, здійснювати представництво 
України, захищати інтереси України, пра-
ва та інтереси її громадян та юридичних 
осіб [1, с.7].

Міжнародна практика знає різнома-
нітні засоби, котрими оперує зовнішня 
по літика і які умовно можна поділити на 
мирні та немирні. До останніх належать, 
зокрема, війни і збройні конфлікти. Засто-
сування сили протягом багатьох століть 
найбільш часто слугувало засобом досяг-
нення державами своїх зовнішньополітич-
них цілей. У сучасних же умовах перевага 
в пошуках шляхів вирішення спірних пи-
тань чи інших міжнародних проблем нада-
ється мирним засобам і у цьому особлива 
роль відводиться дипломатії та розвідці, 
які протягом сторіч були і продовжують 
залишатися головним інструментом реа-
лізації зовнішньої політики та основним 
засобом врегулювання міжнародних від-
носин [5, с.39].

Що ж являють собою дипломатія і роз-
відка?

«Дипломатія, як особливий вид по-
всякденної державної діяльності, увійшла 
в практику на рубежі XVI–XVII віків, коли 
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при дворах монархів з’явилися постійні 
дипломатичні представники, а в системі 
державних органів – спеціальні відом-
ства, що займалися листуванням між дер-
жавами, прийняттям іноземних делегацій 
і послів, переговорами й т. і. Характер і 
форми дипломатичної діяльності держав 
у той період дозволили деяким вченим та 
дипломатам визначати дипломатію як «за-
стосування розуму і такту до здійснення 
офіційних зносин між урядами незалеж-
них держав», в широкому сенсі як «науку 
про зовнішні зносини або іноземні спра-
ви», а більш точно за змістом – «науку чи 
мистецтво переговорів» [4, с.59].

Цілком очевидно, що дипломатія як 
невід’ємна частина зовнішньої політи-
ки не обмежується лише переговорами. 
Методи і форми дипломатичної роботи 
змінювалися відповідно до цілей та задач 
зовнішньої політики держав на різних ета-
пах їхнього розвитку [6, с.5].

«Розвідка, як і дипломатія, будучи ор-
ганом державної влади, також входить у 
політичну систему, й її місце та роль у цій 
системі визначаються відповідними нор-
мативними актами, а також, що важливо, 
фактичним станом і можливостями самої 
розвідки» [4, с.46].

Розвідувальний процес охоплює низку 
найбільш важливих етапів: збір розвід-
увальних відомостей, їх аналіз і перевірка, 
вивчення цих відомостей та розробка на 
їх основі інформаційних документів і на-
правлення «готової продукції» державним 
споживачам [4, с.51].

Отже, розвідка – це широке поняття, 
що охоплює цілу низку видів діяльності 
зі збору інформації, її аналізу та розпо-
всюдження, яке здійснюється таємно і 
спрямоване на підтримання та зміцнення 
національної безпеки шляхом поперед-
ження реальних чи потенційних загроз у 
результаті своєчасного здійснення превен-
тивної політики або стратегії, включаючи 
спеціальні заходи впливу й таємні операції 
[4, с.54].

Дипломатія і розвідка, як особливий 
вид людської діяльності, мають багато 
спільного [4, 5, 7].

Інтегральним суб’єктом діяльності 
дипломатії і розвідки є сукупність спеці-
альних дипломатичних та розвідувальних 
органів і належних до них кадрових дип-
ломатів та розвідників.

Об’єкти дипломатії і розвідки – це ви-
значені країни (групи країн), різнорідні 
компоненти економічного, військового, 
соціально-політичного й духовного життя, 
які залучаються до сфери їхньої діяльнос-
ті для вирішення поставлених перед ними 
завдань [4, с.51].

До головних функцій дипломатії нале-
жать комунікаційна й інформаційна.

До основних же функцій розвідки від-
носяться: розвідувально-інформаційна, 
спеціальних заходів впливу та спецопера-
цій.

Серед форм діяльності дипломатії ви-
діляють: публічну (відкриту), секретну (чи 
таємну) і змішану (конфіденційні перего-
вори, що завершуються публічною декла-
рацією або угодою).   

Основними ж формами діяльності роз-
відки є: агентурне, технічне проникнення 
та розвідувальне спостереження.

Методи інформаційно-аналітичної ді-
яльності і дипломатії, і розвідки збігають-
ся за своїм змістом та є методами емпі-
ричного й теоретичного рівнів наукового 
пізнання [4, с.52-55].

З розвитком людського суспільства вза-
ємини між народами набували значною 
мірою більш політичного характеру та 
поступово ставали відносно самостій-
ною сферою, виливаючись у міжнародне 
спілкування. Проблеми, що торкаються 
міжнародного спілкування, включають, 
зокрема, і такі категорії як «міжнародні 
відносини», «зовнішня політика», «дипло-
матія» та «розвідувальна діяльність» [6, 
с.49].

Детальний розгляд історії та сучасного 
стану дипломатії і розвідки показує, що 
сьогодні у міжнародному спілкуванні все 
більшого й більшого значення набувають 
конфіденційні впливи зовнішньої розвідки 
[4, с.99].

Центральне, системотворче місце се-
ред вказаних категорій належить між-
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народним відносинам, під якими розумі-
ють сукупність економічних, політичних, 
дипломатичних, військових, ідеологічних, 
правових, культурних та інших зв’язків і 
взаємостосунків між державами та сис-
темами держав, соціальними, політични-
ми силами, організаціями і рухами, що ді-
ють на міжнародній арені [8].

На фундаменті міжнародних відно-
син, першочергово на базі сформованої 
світової економіки, зародилася і виросла 
світова зовнішня політика, яка разом з 
міжнародними відносинами нині складає 
єдиний нерозривний комплекс.

Дипломатія і розвідка першочергово 
вивчають, аналізують, визначають можли-
ві тенденції розвитку міжнародних відно-
син. Знання їх сутності дозволяють їм ба-
чити, що міжнародні відносини розвива-
ються не лише в силу об’єктивних законів, 
але й значною мірою залежать від волі 
окремих політичних лідерів чи політичних 
партій [9].

Якщо дипломатія і розвідка об’єктивно 
враховують політичні реалії, правильно 
оцінюють обстановку в країні перебуван-
ня, то їхні дії обов’язково сприяють розви-
тку й самих міжнародних відносин.

Схожість дипломатії і розвідки, як 
функціональних державних органів, на-
самперед полягає в тому, що перед ними 
стоїть єдина мета – захист національних 
інтересів шляхом збору інформації в іно-
земних країнах про їх діяльність, впливи 
й плани. У них також єдиний основний 
об’єкт – країна перебування та її зовнішня 
і внутрішня політика.

Як складові частини державного апара-
ту, і дипломатія, і розвідка входять у струк-
туру його політичної діяльності та висту-
пають засобом забезпечення реалізації 
зовнішньополітичних інтересів держави 
[7, с.181].

Одночасно, як самостійні інститути, і 
дипломатія, і розвідка мають схожі суб’єк-
ти, якими є спеціальні центральні й закор-
донні органи зарубіжних країн та прина-
лежні до їх складу професійні кадри ди-
пломатів і розвідників, які нерідко висту-
пають і в тій, і в іншій іпостасі. В загальну 

структуру суб’єкта дипломатії та розвідки 
входять, відповідно, посольства, консуль-
ства, представництва при міжнародних 
організаціях і, зокрема, резидентури зов-
нішньої розвідки, які легально входять до 
складу закордонних дипломатичних уста-
нов.

Цілі й задачі дипломатії та зовнішньої 
розвідки безпосередньо пов’язані з їх міс-
цем і роллю в державному механізмі та ви-
тікають із них. У цьому сенсі діяльність і 
дипломатії, і розвідки реалізується насам-
перед як спосіб досягнення поставленої 
мети – успішної реалізації зовнішньої по-
літики держави.

Загальну ж мету дипломатії і розвід-
ки визначають її три складові: одержати 
відомості й матеріали, що становлять для 
них інтерес; забезпечити обробку та ви-
вчення здобутих відомостей і матеріалів; 
здійснити на їх підставі розробку інфор-
мації, необхідної державним споживачам.

Методи і засоби дипломатії й розвідки 
нерозривно пов’язані з метою і потребами 
суб’єктів та здійснюють зворотній вплив 
на їх формування. 

Тому міжнародні відносини як сукуп-
ність економічних, військових й інших 
зв’язків та взаємовідносин між різними 
суб’єктами міжнародної політики ство-
рюють взаємний вплив на міжнародну по-
літику, зовнішню політику, дипломатію і 
розвідку. Цей вплив першочергово зумов-
лений станом міжнародних відносин (між-
державне співробітництво, міждержавний 
конфлікт), рівнем та масштабами їх роз-
витку. Зовнішня ж розвідка, в свою чергу, 
також своєрідним чином впливає на стан 
відносин між державами, зокрема, змістом 
розвідувальної інформації, що доповіда-
ється керівництву, та своєю оперативною 
діяльністю (таємними операціями, спеці-
альними впливами, провалами тощо).

Загалом схожість дипломатії й розвідки 
полягає саме в тому, що вони є: по-перше, 
інструментами здійснення міжнародних 
відносин; по-друге, засобом проведення 
зовнішньої політики держави; по-третє, 
безпосередньо беруть участь у виробленні 
цієї зовнішньої політики, адже обоє захи-
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щають національні інтереси своєї держави 
за кордоном.

Âèñíîâêè
Доки будуть існувати держави, доки 

зберігатимуться відмінності в їх воєнно-
му, економічному і науково-технічному по-
тенціалі, доки буде небезпека виникнення 
національних, територіальних чи інших 
конфліктів і доки проявлятиме себе між-
народний тероризм, доти невідворотною 
буде необхідність у дипломатії й зовніш-
ній розвідці як засобі отримання правди-
вої й вичерпної інформації для прийняття 
керівництвом держави правильних полі-
тичних рішень.

Новітні дипломатичні служби і орга-
ни зовнішніх розвідок держав є продук-
том довготривалого історичного розвитку. 
Своїм зародженням, становленням і сучас-
ним розвитком вони зобов’язані розмаїттю 
міждержавних відносин та масштабності 

просування власних національних інтер-
есів на міжнародній арені. З розвитком ди-
пломатії і розвідки закономірно зароджу-
ються нові форми й методи, якими вони 
користуються. Вбираючи багатовіковий 
досвід, і дипломатія, і розвідка все більше 
перетворюються із ремесла у справжнє 
мистецтво, реалізація якого повністю за-
лежить від особистих та ділових якостей і 
практичного досвіду кадрового потенціа-
лу як професійних дипломатів, так і роз-
відників.

У розвитку міждержавних відносин 
останнім часом все більшу роль відігра-
ють міжнародні організації. Їх діяльність 
охоплює практично всі сфери зносин між 
державами і має в своєму розпорядженні 
інформацію, яка стосується і питань зов-
нішньої політики, і безпеки. Дослідження 
їх ролі у світовій зовнішній політиці ста-
новитиме подальший науковий інтерес.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На початку 90-х років в Угорщині ак-

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

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Висвітлення окремих аспектів консти-
туційно-правового забезпечення діяльнос-
ті Уряду Угорщини на початку 90-х ро-
ків розглядають у своїх дослідженнях 
угорські та українські фахівці, а саме 
Bán Tomas, Рokol Béla, Körösénzi András, 
Kulcsár Kalman, Kukorellі István Sajo 
András, Д. Ткач, Є. Кіш, у яких аналізуєть-

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

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Аналіз аспектів конституційно-право-
вого розвитку забезпечення діяльності 
Уряду Угорщини на початку 90-х років 
надає можливість оцінити наслідки цих 
процесів у становленні та розвитку Угор-
ської держави, заснованої на демократії та 
забезпеченні верховенства права.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є вивчення впливу доко-

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

Îñíîâíèé ìàòåð³àë äîñë³äæåííÿ 
У параграфі другому Конституції Угор-

щини визначено, що: «Угорська Респуб-
ліка – незалежна демократична правова 
держава». Основним елементом правової 
держави є правова безпека. З цього при-
воду Конституційний суд зробив наступну 
заяву: «Посилаючись на історичне стано-
вище і справедливість як вимогу правової 
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держави, не можна відмовитися від осно-
вних гарантій правової держави» [1].

З перших кроків своєї діяльності Кон-
ституційний суд Угорської Республіки мав 
ще й функцію формування політичної і 
юридичної культури нації, а значить, був 
наділений і виховною роллю.

Тим самим Конституційний суд ство-
рив сприятливі умови, досить важливі 
для подальшого розвитку угорського пра-
ва. Серед них, пошлемося на те, що про-
цедурні гарантії випливають з принципу 
правової державності й правової безпеки. 
Однак вони мають основоположне значен-
ня з погляду передбачуваності характеру 
діяльності окремих правових установ. 
Тільки дотримуючись сформульованих 
правил процедури, можна створити чин-
ну правову норму, тільки дотримуючись 
процедурних норм, діє правосуддя згідно 
з Конституцією.

Самі по собі процедурні гарантії аж 
ніяк не є достатніми для повноти консти-
туційної правової держави з огляду на те, 
що це поняття в країнах, які ґрунтуються 
на системі загального права, відоме і як 
поняття формальної правової держави, але 
вони в будь-якому випадку необхідні.

Не випадково, що ці гарантії мають ве-
лике значення в історії саме тих країн, які 
дотримуються принципу законних норм, 
що найбільш втілює конституційність, як 
не випадково і те, що в усьому світі вияв-
ляється тенденція, з одного боку, адміні-
стративного вирішення справ, створення 
спеціальних судів, а з іншого боку – за-
безпечення суддівського контролю рішень 
адміністративних органів. У розвитку 
угорського права спеціальні суди зіграли 
досить велику і негативну роль, так як 
процедурами адміністративного типу вже 
не раз порушували основні права людини. 
Згідно з абзацом 2 §45 Конституції, «закон 
може зобов’язати і створення спеціальних 
судів для вирішення певних груп справ». 

Прикладом того, що Конституційний 
суд намагається дотримуватися гарантій 
не тільки в сфері правосуддя, а й право-
творчості, є його постанова № 60 від 17 
листопада 1992 року про рішення, які 

носять антиконституційний характер, 
«містять юридичні директиви записок, 
циркулярів, розпоряджень, директив та 
видаються міністерствами та іншими цен-
тральними державними органами при не-
дотриманні положень про правові гарантії, 
що містяться в законі № XI від 1987 року 
про правотворчість, і практики управління 
за допомогою вищеперерахованих» [2].

У вищезгаданому рішенні Конститу-
ційного суду у зв’язку з переглядом за-
кону, названого коротко «законом Зетені» 
іменем депутата, який розробив і запропо-
нував термін «відновлення справедливос-
ті», сформульована відповідь і на питання 
про те, чи можуть певні специфічні умови 
змінити існуючий суспільний лад та суттє-
во вплинути на діяльність державних або 
урядових органів. 

Цей момент з обґрунтуванням Кон-
ституційного суду виглядає таким чином: 
«Зміна ладу сталася на законній підставі. 
Принцип легальності пред’являє вимогу 
для правової держави безумовного дотри-
мання норм, що стосуються самої право-
вої системи. Конституція з політичних 
аспектів ввела революційні зміни, і фун-
даментальні закони були створені при до-
триманні правотворчих норм старого пра-
вопорядку, формально бездоганно, звідси 
випливає і їх обов’язкова сила. Старе право 
залишилося в силі. Відносно дійсності не-
має різниці між правом «до» і «після Кон-
ституції». З цього погляду легітимність 
різних систем минулого п’ятдесятиріччя є 
категорією індиферентності, яку неможли-
во тлумачити на основі конституційності 
правової норми. Незалежно від часу її по-
яви кожна чинна правова норма повинна 
відповідати новій Конституції. Визначаю-
чи, чи дотримано конституційність, право 
не має двох прошарків, двояких критеріїв, 
час появи правової норми може мати зна-
чення лише остільки, оскільки при вступі 
в силу оновленої Конституції старі право-
ві норми могли стати антиконституційни-
ми [3].

Конституційний суд з погляду перевір-
ки дотримання конституційності розмеж-
ував поняття легальності та легітимності, 
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що стало мудрим рішенням. Змішання цих 
понять може завести дуже далеко. Аналіз 
питання про те, чи можна зміну політичних 
систем у країнах Центральної та Східної 
Європи підвести під поняття революції чи 
ні, не має особливого значення. Справа в 
тому, що зовсім не можна бути впевненим 
у тому, що поняття «революція» історично 
можна застосувати і до сьогоднішніх явищ 
змін систем та що чи сьогодні взагалі мож-
на користуватися цим поняттям, оскільки 
воно в наші дні має зовсім інше значення, 
ніж у «класичних» своїх проявах. Безсум-
нівно одне: тлумачення різних понять ле-
гітимності у взаємозв’язку з революцією, 
реформою або зміною системи і виведен-
ня з нього юридично кваліфікованих вис-
новків веде до неприйнятних для юриста 
наслідків.

Третій специфічний елемент практи-
ки Конституційного суду, який фігурує в 
декількох його рішеннях, все ж найбільш 
ясно проявляється в рішенні № 23 від 31 
жовтня 1990 року, декларує антиконсти-
туційність страти [4]. Обґрунтування цьо-
го рішення, полягає, зокрема, в тому, що 
згідно з текстом 2-го абзацу §8 Конститу-
ції, який мав силу в момент прийняття рі-
шення, «норми, що стосуються основних 
прав і обов’язків, в Угорській Республіці 
встановлюються законом, який, однак, не 
може обмежувати істотне – зміст основ-
ного права», і цьому суперечать усі статті 
Кримінального кодексу, які передбачали 
смертну кару, що можна логічно і «мето-
дологічно» легко витлумачити на суджен-
ня як частину фактору права. 

Не випадково, що в якості основного 
принципу існує давнє римське юридичне 
правило, згідно з яким незнання закону не 
звільняє від відповідальності. Виходячи 
з викладеного, Я. Кіш робить висновок, 
згідно з яким «правила гри», що склали-
ся в політичному русі в ході зміни ладу і 
прий няті різними політичними силами, 
ма  ли велике значення [5]. Частина їх (мар-
но їх вважали нелегітимними, їх практич-
но легітимізували рішення, прийняті на 
їх основі) з’явилася в правових нормах, 
розроблених парламентом. Народжені в 

ході зміни ладу правила гри базуються 
на домовленості сторін, що у свою чергу 
ґрунтувалися на основних положеннях 
Конституції. Справа в тому, що статті за-
кону, які стосуються позбавлення життя і 
людської гідності шляхом страти, не тіль-
ки обмежують істотний зміст основних 
прав – на життя і людську гідність, але до-
пускають повне і безповоротне знищення 
життя, людської гідності й права.

Прихильники т.зв. паралельних погля-
дів, які приймають рішення Конституцій-
ного суду, але інакше його обґрунтову-
ють, у своєму обґрунтуванні йдуть далі 
офіційного трактування і заявляють, що 
«держава, користуючись своєю каральної 
владою, не має права позбавляти людину 
життя і людської гідності тому, що у неї 
немає права самовільно втручатися в по-
рядок цінностей, що охороняються Кон-
ституцією». Самовільно – тому що життя 
людини та її гідність в ієрархії цінностей 
випереджають всі інші, оскільки мова йде 
про джерело, а саме основі права людини, 
тобто про цінності, порушити або вилучи-
ти які не дано навіть праву.

Однак з погляду нашої проблеми най-
важливішою є мотивація судді КС Л. Шой -
ома, згідно з якою «право на життя і 
людську гідність в силу своєї специфіки 
необмежені апріорі». В обґрунтуванні, 
що привело до цього висновку, говорить-
ся, що «вихідною точкою є Конституція в 
цілому. Конституційний суд повинен про-
довжувати роботу над тим, щоб у своїх 
тлумаченнях формулювати основні прин-
ципи Конституції і тих прав, що в ній міс-
тяться, своїми судженнями створювати 
взаємопов’язану систему, яка – як «неви-
дима конституція» – служить надійним 
мірилом конституційності поки тільки 
Конституції, часто змінюваної під впли-
вом актуальних політичних інтересів, але 
можна вважати, що саме тому вона не буде 
суперечити створенню нової Конституції. 
У цьому процесі Конституційний суд має 
право вільно вирішувати до тих пір, поки 
він залишається в рамках конституційнос-
ті» [6].

Безсумнівно, що в цій думці ясно про-



81

 Теорія та історія держави і права

являється обвинувачений багатьма «акти-
візм Конституційного суду», яким харак-
теризувалися й інші рішення Конституцій-
ного суду Угорської Республіки. У зв’язку 
з практикою будь-якого судового органу, 
що здійснює конституційне правосуддя, 
чи то Верховний суд, як це має місце, на-
приклад, у Сполучених Штатах, Канаді, 
Індії та інших країнах, або спеціальний 
конституційний суд, як у більшості євро-
пейських країн, ведуться довгі дискусії 
про обов’язковість «самообмеження» або 
допустимої міри «активізму» конституцій-
ного правосуддя. Вони базуються на ана-
лізі практики угорського Конституційного 
суду і даних відповідної іноземної спеці-
альної літератури. Лише ще раз зазначимо, 
що обставини народження Конституції і 
створення конституційної правової дер-
жави дозволили досягти компромісу дуже 
різноманітних, суперечливих інтересів, 
політичних прагнень і поглядів.

Конституційне правосуддя «активіст-
ського» характеру завжди пов’язане з іс-
торичними ситуаціями, отже, і активіст-
ський підхід – в залежності від запитів 
суспільства і права - може бути інтенсив-
нішим або повільнішим, на деякий час 
він може навіть зникнути. В Угорщині, де 
конституційне правосуддя не має традицій 
- хоча згідно з прийнятим в 1711 році за-
коном судам не дозволялося застосовувати 
в своїй практиці постанови, що суперечать 
законам[7]. 

У той же час, лише нагадаємо, що пер-
ша угорська конституція прийнята у 1949 
році, практично була майже повною ко-
пією Конституції СРСР 1936 року, доко-
рінно відрізнялася від колишньої, майже 
тисячолітньої «неписаної» угорської кон-
ституції і до того ж не дуже була схожа 
на правовий документ, а швидше була по-
літичною програмою, таким чином ні ор-
гани судочинства, ні громадяни не знали, 
що з нею робити. Навряд чи можна було 
уникнути спроб політичної сфери дещо 
«вільно» звертатися до оприлюдненої в 
1989 році (закон № XXXI) Конституції і 
її наступним модифікаціям, що носили 
підкреслено правовий характер і могли 

насправді служити правовою основою су-
дочинства.

Незважаючи на те, що в угорському 
конституційному праві вже століттями 
традиційно позначається вимога консти-
туційності (приписи Золотої булли 1222 
року і право угорської знаті протистояти 
«антиконституційному» правлінню коро-
ля [8]), крім невизначеного права, проти-
стояння організацій і процедурних гаран-
тій захисту конституційності тут ще не 
сформувалося. З цього випливає, що ді-
яльність Конституційного суду ті юристи 
чи політики, яких не влаштовували його 
рішення, схильні були пояснювати їх при-
йняття політичними мотивами. З огляду 
на те, що в угорській політичній культурі 
емоції завжди грали досить значну роль, 
такі політичні сили намагалися налашто-
вувати загал проти Конституції і Консти-
туційного суду. 

Політичні нападки на Конституцій-
ний суд в чималій мірі можна пояснити 
і значною відстанню між негативними 
угорськими традиціями та європейською 
політичною та правовою культурою. Ті 
принципи, які з суспільно необхідним 
«активізмом» спрямовані на розкриття 
«невидимої конституції», сформулював 
Конституційний суд, вони викристалізу-
валися і були прийняті в ході розвитку єв-
ропейського права. Отже, мова йде не про 
те, ніби правда завжди на боці більшості й 
що більшість не може бути тираном, біль-
ше того, наведемо відомий вислів Томаса 
Джефферсона (1784): «Деспотизм вибор-
ців – це не той уряд, за який ми боролися» 
[9]. 

Суть у тому, що правотворчість і полі-
тична діяльність повинні поважати право-
ві принципи, вироблені в ході історії, і ві-
дображати цінності, накопичені людством 
і прийняті в міжнародному масштабі. В 
організаціях міжнародного співтовариства 
вже не тільки діють ці принципи, але і на 
них базується правове регулювання (які 
не тільки прийняті відповідно до 1-го аб-
зацу §7 Конституції Угорської Республіки, 
а й обов’язкові для забезпечення ув’язки 
прийнятих міжнародних зобов’язань з 
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угорським правом), створені контрольні 
й судові організації, покликані забезпечу-
вати дотримання цих принципів, і побудо-
вані на їх основі норми. Як відомо, Угор-
ська Республіка законом XXXI від 1993 
року оприлюднила підписану 4 листопада 
1950 року в Римі Європейську конвенцію 
про захист прав людини і основних сво-
бод та вісім факультативних протоколів, 
які до неї належать. Отже, ті положення, 
що містяться в конвенції та протоколах, 
обов’язкові для населення і організацій 
країни, як і визнання правових повнова-
жень та рішень Європейського суду з прав 
людини (Страсбург). 

Безсумнівно, що в результаті підпи-
сання і оприлюднення даної конвенції 
та доданих до неї протоколів Угорська 
Республіка, як і будь-яка інша країна, що 
бере на себе подібні зобов’язання, зна-
чно обмежила свій суверенітет, адже в 
результаті громадяни можуть звертатися 
в іноземний (міжнародний) суд з позовом 
проти власної держави. Однак такий шлях 
до інституційного оформлення юридично 
регламентованих правил європейського і 
глобального міжнародного співтовариства 
в майбутньому приведе до подальших об-
межень суверенітету. 

Таким чином, неможливо виключити 
і того, що створення й функціонування 
демократичних інститутів в окремих кра-
їнах з певних аспектів дійсно може носити 
характер «примусової демократії», якщо 
ці країни не хочуть відірватися від між-
народного співтовариства (що, природно, 
могло б мати непередбачені економічні та 
політичні наслідки для даної країни).

Зовнішній, судовий контроль здійсню-
ється прийнятими Угорською Республі-
кою міжнародними правовими нормами, 
насамперед щодо прав людини, шляхом 
визнання правових повноважень засно-
ваного міжнародного суду. Ця обставина 
сама по собі вказує на те, що правам лю-
дини і громадянина надається в Консти-
туції особливе значення, що, втім, було 
декларованою метою і в процесі розробки 
Конституції в 1989 році (це було зазначено 
в дискусії про принципи конституційного 

регулювання вже на засіданні Державних 
зборів у березні 1989 року) та проявило-
ся в принципах правового регулювання, а 
пізніше – в змінах Конституції, що орієн-
туються на людину і громадянина. 

Діяльність угорського Конституційно-
го суду на початку 90-х років показує, що, 
як і в конституційному правосудді захід-
ноєвропейських країн, найважливішою 
частиною його діяльності був захист осно-
вних прав та проблеми правових гарантій, 
їх детальна розробка, більше того, чимало 
постанов опосередковано пов’язано саме 
із захистом прав людини і громадянина, з 
роз’ясненням меж державної влади на під-
ставі Конституції.

Саме визначення змісту і наслідків 
правової державності містить у собі важ-
ливість правової безпеки, заснованої на 
конституційних нормах, і є неодмінною 
умовою здійснення всіх подальших осно-
вних прав. Виходячи з цього основного 
принципу, Конституційний суд послідовно 
прагне відповідно до європейських норм 
тлумачити і захищати гарантовані Кон-
ституцією права людини і громадянина, 
до чого його зобов’язує і практика Страс-
бурзького суду [10].

Слід вказати і на те, що в іноземній спе-
ціальній літературі – при дещо соціологіч-
ному підході – конституційне право трак-
тують як процес, як безперервний потік 
авторитарних рішень спільноти, реальне 
значення якого визначається кардинальни-
ми протиріччями сучасного суспільства, 
його антиноміями і колективним рішен-
ням та конфліктів, які в них криються. З 
цього погляду наявний текст Конституції 
стає другорядним, маргінальним, рідко 
контролює, а тим більше визначає колек-
тивні рішення.

Конституційний суд своєю діяльністю, 
що проводилася відповідно до принципів, 
включених в програми всіх політичних 
партій, які пройшли в результаті виборів 
1990 року в Державні збори, і в урядову 
програму, сприяв європейській інтеграції 
Угорщини.

Однак, це не виключає того, що така 
діяльність буде частково суперечити дея-
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ким міркуванням, включеним до партій-
них програм, можливо, навіть до урядової 
програми. З огляду на вже згадані чинни-
ки, особливо обставини розробки Консти-
туції, умови, що впливають на розробку 
програм політичних партій. Враховуючи 
відмінності між правлячими коаліційними 
партіями з самого початку, а також труд-
нощі створення й функціонування систе-
ми інститутів, що виникли саме внаслідок 
змін минулих років і в зв’язку з непередба-
ченими взаємозв’язками внутрішніх та зо-
внішніх обставин. Всі ці фактори виклика-
ють в деяких політичних колах критичне 
ставлення до занадто інтенсивної та рішу-
чої роботи Конституційного суду, більше 
того, питання навіть ставиться так: а яка ж 
в Угорщині демократія – «парламентська 
чи конституційно-суддівська»? [11, с. 447]. 

Вище уже вказувалося на те, що ці 
питання виявляються як у поглядах кіль-
кох фрустрованих «правотворців», які не 
розуміють навіть ні конституційності, ні 
традицій старого угорського публічно-
го права, так і в поведінці їх політичного 
оточення, і – що характерно для багатьох 
явищ угорської політичного життя – з емо-
ційною мотивацією.

У свою чергу, Олександр Гамільтон, 
виходячи з логіки першої (американської) 
письмової конституції, вже в № 78 журна-
лу «Федераліст» передбачав формування 
пізніше «активистської» ролі Верховно-
го суду і писав про суддівські організації 
(про найменш небезпечні галузі влади) як 
про гаранта інституту конституційності 
[12 с. 447]. 

Отже, конституційне правосуддя по-
бічно забезпечує участь в механізмі вла-
ди і таким групам, які іншим шляхом не 
змогли б захистити свої права. Значить, 
зростає його роль і з погляду здійснення 
плюралізму. Для реалізації поняття плю-
ралізму потрібно багато каналів, «через 
які громадяни, які шукають допомоги уря-
ду, можуть проникнути в його систему» 
[13, с.203]. 

Нарешті, слід відповісти ще на два пи-
тання: яку роль зіграло функціонування 
угорського Конституційного суду в розви-

тку права і які відносини склалися у ньо-
го з двома урядами, яких торкалася його 
практична діяльність, а саме з урядом 
М. Немета і з коаліційним урядом  Й. Ан-
талла (травень 1990 року). Що стосується 
першого питання, відповідь зрозуміла: 
розвиток права, точніше, правотворчість 
не входить у завдання Конституційного 
суду. Відомо і те, що Конституційний суд 
не може вплинути на те, коли і які сфери 
піддасть правовому врегулюванню пар-
ламент. У той же час закон дає Консти-
туційному судові повноваження вимагати 
від парламенту в обов’язковому порядку 
і у встановлений судом термін розробити 
правові норми з певного кола питань. 

Це випадки, коли Конституційний суд 
визначає «порушення Конституції через 
бездіяльність». Такі прецеденти в практи-
ці Конституційного суду вже були, але є і 
приклади того, що Державні збори не ви-
конали доручення в призначений термін. 
(Так сталося, наприклад, з законом про за-
соби масової інформації. Суть у тому, що в 
рішенні № 37 від 10 червня 1992 року Кон-
ституційний суд закликав Державні збори 
до 30 листопада 1992 року створити закон 
або закони про нагляд «над суспільним те-
лебаченням і радіомовленням, про видачу 
дозволів на функціонування комерційних 
радіостанцій і телекомпаній, про запобі-
гання появи інформаційних монополій в 
галузі телебачення і радіомовлення» [14]. 
Такий закон або закони до кінця січня 
1994 року ще не були створені).

Однак факт порушення Конституції, 
який проявляється в бездіяльності, можна 
встановити не тільки по відношенню до 
Державних зборів, а й інших органів, що 
займаються правотворчістю, наприклад, 
органів самоврядування. Природно, Кон-
ституційний суд приймав і рішення, які 
стосувалися цих органів й зобов’язували 
їх до правотворчості. Конституційний суд 
виконав важливі завдання і у сфері розви-
тку права, анулювавши правові норми, які 
порушують Конституцію, прийняті ще до 
її вступу в силу.

Постає питання: чи була б іншою 
угорська правова система, якби не було 
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Конституційного суду? Попри те, що, як 
уже згадувалося, Конституційний суд не 
уповноважений займатися правотворчіс-
тю, відповідь все ж позитивна: так, вона 
була б іншою. Насамперед не було б пра-
вових норм, розроблених у зв’язку з вста-
новленням порушення Конституції через 
бездіяльність, більше того, правові нор-
ми, що порушували Конституцію, стали 
б частиною угорської правової системи, 
тим самим віддаливши її від принципів, 
які означають зміст правової держави, 
його основні цінності, Державні збори і 
уряд навряд чи звернули б належну увагу 
на послідовний перегляд та виключення 
правових норм, прийнятих до початку ді-
яльності названих органів, що порушують 
Конституцію. 

Нарешті, без Конституційного суду 
по-іншому сформувався б зміст основних 
прав людини і громадянина. З цього погля-
ду вельми повчальна практика в зв’язку зі 
скаргами у сфері конституційного права: 
завдяки ратифікації європейські конвенції, 
пов’язані з гарантуванням прав людини, 
стали частиною не тільки угорської пра-
вової системи, але практично й угорської 
Конституції.

Що ж стосується двох Урядів, яких тор-
кнулася діяльність Конституційного суду, 
то в період першого Уряду на чолі з М. Не-
метом (з огляду на те, що Конституційний 
суд приступив до виконання обов’язків 
1 січня 1990 року) було прийнято мало 
рішень. Важливий вплив насамперед у 
результаті його значення для економіч-
ної політики зробило рішення про скасу-
вання ретроспективного підвищення від-
соткових ставок за позиками, виданими 
державою на житлові цілі. Справа в тому, 
що скасований закон наказував підвищи-
ти раніше встановлені пільгові відсоткові 
ставки, посилаючись насамперед на те, що 
за минулий період відсоткові ставки бан-
ківських позик різко збільшилися, і різни-
цю між спочатку встановленими й чинни-
ми в даний час мусить покривати банкам 
держава, тим самим прискорюючи темпи 
зростання тягаря, що лягає на бюджет. 
Тим більше, що визначено вже таку суму, 

що Міжнародний валютний фонд висту-
пив з претензією, визнавши надмірним 
таке перевантаження обсягу бюджетних 
витрат на соціальні потреби. Пославшись 
на принципові й процедурні порушення 
Конституції, Конституційний суд своїм 
рішенням № 5 від 9 квітня 1990 року ска-
сував закон про податок з відсотків [15]. 
Правда, під час переговорів з МВФ це по-
ставило Уряд у невигідне становище, зате 
завдяки саме цьому рішенню громадської 
думки стало зрозуміло, який авторитет 
має Конституційний суд, що не залежить 
ні від уряду, ні від парламенту. 

Цей авторитет ще більше зміцнило вже 
згадане рішення № 21 від 1990 року з при-
воду юридично сформульованого, але по-
літичного питання, і хоча його постановка 
була зовсім нейтральною, знаючи обста-
вини, потрібно визнати, що це рішення 
безсумнівно закріпило позицію Прем’єр-
міністра, а не одного з його партнерів по 
коаліції. Однак якщо розглянути рішення 
Конституційного суду, що протистоять 
прагненням Уряду або парламенту (особ-
ливо законам, прийнятим за пропозицією 
правлячої партії), то зовсім не можна ска-
зати, що він перетворився на якусь «про-
урядову» установу. Навпаки, з серйоз ни-
ми нападками на нього виступали якраз 
представники правлячої партії або партій 
з близькою їй ідеологією. Від імені Уря-
ду кілька разів виступав з претензіями 
Міністр юстиції, але проти існування або 
діяльності Конституційного суду не висту-
пали ні Уряд загалом, ні Прем’єр-міністр.

Це можна констатувати попри те, що 
Конституційний суд, як уже зазначалося, 
рішуче протистояв прагненням окремих 
міністерств, центральних державних ор-
ганів видавати норми, що кваліфікуються 
як «правові», у вигляді «правових дирек-
тивних записок, циркулярів, директив, 
посібників та інших неформальних юри-
дичних тлумачень». Усі ці дії суперечили 
положенням закону про правотворчість 
№ XI від 1987 року. 

Конституційний суд у рішеннях № 28 
від 30 березня 1992 року і № 60 від 17 
листопада 1992 року оголосив таку прак-
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тику антиконституційною. Ці рішення, 
мабуть, не отримали відповідного відгуку, 
хоча мали дуже важливе значення з огля-
ду на те, що тільки з їх допомогою можна 
було утримати в рамках конституційних 
гарантій нетерпіння стосовно «повільно-
сті» правотворчої діяльності, обсяг якої в 
ході зміни ладу в силу необхідності зріс. 
Конституційний суд сформулював це так: 
«Такі директиви, випущені при недотри-
манні положень про правові гарантії, що 
містяться в законі, легко можуть стати за-

собом державного керівництва, який замі-
няє правове регулювання, які обмежують 
дію правових норм, а це несумісне з вимо-
гами правової державності» [16].

З викладеного випливає, що конститу-
ційне правосуддя, мабуть, не дуже зручне 
для будь-якого парламенту і уряду, і все ж 
воно, безумовно, необхідне з погляду за-
хисту прав людини і конституційного по-
рядку. Його право на існування і необхід-
ність довела діяльність угорського Конс-
титуційного суду на початку 90-х років.

Ë³òåðàòóðà
1. 1992 évi XI — A bírósági végrehajtásról törvény. old. 80.
2. 1992 évi XIII — A bírósági végrehajtásról törvény. old. 275-279.
3. 1992 évi XVI — A bírósági végrehajtásról törvény. old. 81.
4. 1990 évi LXVI — A bírósági végrehajtásról törvény. old. 88-114.
5. Kis, J. Reform és forradalom között. — In: Világosság, 1993, XXXIV, N 1
6. Sólyom, L. Az emberi jogok az Alkotmánybíróság újabb gyakorlatában— In: Világosság, XXXIV, 

N- 1.
7. Kilényi, G. (ed.) Egy alkotmányelőkészítés dokumentumai l(hh], II. Államtudományi Kuta-

tóközpont, Budapest, 1991.
8. В. Ф. Семенов. Венгерская золотая булла 1222 года. [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу: http://thietmar.narod.ru/articles/bulla-1222-3.htm
9. Lowi, T. The end of liberalism. 2nd. ed. Norton, New York, 1979.
10. Ryssdal, R. The European Court of Humán Rights After Thirty Years of Existence. – In: 

Venkateramiah, E.S. (ed.) Humán Rights in the Changing World. New Delhi Law Association Régiónál 
Branch (India), Indián Law Institute International, New Delhi, 1988.

11. Bán, T. Parlamenti vagy alkotmányjogászi demokrácia? – In: Kurtán, S. – Vass L. (eds.) 
Magyarország politikai évkönyve. Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány, Budapest, 1993.

12. Hamilton, A. The Federalist, 1961, N2 78 Jefferson, T. Notes of State Virginia, 1784
13. Pacelle, R. J. The transformation of the Supreme Court’s Agenda. Westview Press, Boulder, San 

Francisco, London, 1991.
14. 1992 évi IIIVII — A bírósági végrehajtásról törvény. 
15. 1990 évi V — A bírósági végrehajtásról törvény. 
16. 1994 évi  IIVIII — A bírósági végrehajtásról törvény. 



86

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 31

УДК 342.7-053.2

Í.Â. Ñòåïàíåíêî
còàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè 

³íîçåìíèõ ìîâ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ äèñöèïë³í, 
àñï³ðàíò ÂÍÇ Óí³âåðñèòåò «ÊÐÎÊ»

²íñòèòóò çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ äèòèíè: 
³ñòîðèêî-ïðàâîâèé àíàë³ç

У статті досліджено питання забезпечення прав дитини в історико-правовому аспекті, 
здійснено комплексний аналіз та розглянуто етапи розвитку і становлення прав дитини з ура-
хуванням здобутків вітчизняного та європейського права.

Ключові слова: права людини, права дитини, свободи дитини, становлення прав дитини, 
порушення прав дитини.

Í.Â. Ñòåïàíåíêî
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû 

èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ äèñöèïëèí,
àñïèðàíò ÂÓÇ Óíèâåðñèòåò «ÊÐÎÊ»

Èíñòèòóò îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ðåáåíêà: 
èñòîðèêî-ïðàâîâîé àíàëèç

В статье исследованы вопросы обеспечения прав ребенка в историко-правовом аспекте, 
осуществлен комплексный анализ и рассмотрены этапы развития и становления прав ребенка 
с учетом достижений отечественного и европейского права.

Ключевые слова: права человека, права ребенка, свободы ребенка, становления прав ребен-
ка, нарушение прав ребенка.

N.V. Stepanenko
Senior Lecturer of the Department

of Foreign Languages and Special Language Preparation
Postgraduate student «KROK» University

Institute for the Rights of the Child: 
Historical and Legal Analysis

In an entry examined such issues as ensuring of the child rights in the historical and legal aspects, 
accomplished complex analysis and reviewed stages of growth and formation of child rights, take ac-
count of the achievements of native and European raw. 

Key words: human rights, child rights, child liberty,establishment of child rights, infringement of 
children’s rights



87

 Теорія та історія держави і права

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сьогодні кожному громадянинові ци-

вілізованого суспільства зрозуміло, що 
демократично-правовий розвиток держа-
ви не можливий без історичних, сутніс-
них, звичаєвих та законодавчих напрацю-
вань у цій площині. Не викликає сумніву і 
необхідність залучення сучасної юридич-
ної науки для відповідних напрацювань. У 
реаліях сьогодення права дітей розгляда-
ються недостатньо ні з наукової, ні з гро-
мадянської позиції. 

Важливість і актуальність даної теми 
обумовлена тим, що існує необхідність у 
створенні юридичного механізму захисту 
законних прав та інтересів дитини. Крім 
того, дослідження існуючих прав та сво-
бод дитини, теоретичних і практичних 
проблем їх забезпечення в Україні тісно 
пов’язане з розвитком соціальної, правової 
держави, що орієнтована на досвід країн з 
високим рівнем демократії, становлення 
якої передбачає необхідність формування 
молодого, правосвідомого покоління.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
òà ïóáë³êàö³é

Загальнотеоретичні засади та аспекти 
проблем захисту прав та свобод дітей в 
Україні, історія їх становлення й розвитку, 
правове забезпечення, створення механіз-
му для їх реалізації опрацьовувалися вче-
ними та науковцями різних галузей права, 
серед яких, зокрема: Л. Волинець, В. По-
горілко, О. Скакун, В. Нерсесянц, М. Рабі-
нович, Л. Федоренко тощо. Відзначаючи їх 
внесок, зауважимо, що реалії сьогодення 
вимагають нових підходів до дослідження 
даної проблематики.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Розв'язання проблем захисту та забез-
печення прав дітей є одним із основних 
пріоритетів правозахисної стратегії Євро-
пейського Союзу не лише тому, що діти, 
які зараз зазнають поневірянь, потім ви-
значатимуть майбутнє, а й тому, що вони 
мають невід’ємні та невідчужувані права, 
закріплені в міжнародних і національних 
документах з прав людини.

Гарантії захисту та забезпечення прав 
дитини є одним із найважливіших елемен-
тів системи її правового статусу, чинником 
фізичного, психічного розвитку, станов-
лення високого рівня правової культури та 
свідомості. Тому існує потреба у створенні 
дієвого юридичного механізму захисту за-
конних прав й інтересів дитини, адже діти, 
маючи рівні права з дорослими членами 
суспільства, фактично володіють значно 
меншими можливостями для їх реалізації 
та захисту. 

Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ є комплексний 
історико-правовий аналіз забезпечення 
прав дитини з урахуванням здобутків єв-
ропейського права й упровадження на цій 
основі науково-теоретичних рекомендацій 
для розробки законодавства щодо захисту 
прав дітей у реаліях сьогодення.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
У контексті теорії прав людини, одним 

із елементів якої є теорія прав дитини, те-
оретичний характер мають такі складові 
цього питання, як окреслення переліку та 
змісту прав дитини й їх гарантій. Особли-
вістю формування інституту прав дитини 
стало те, що вперше вони були визнані на 
міжнародному, а не національному рівні. 

Вітчизняні правники В.Ф. Погорілко та 
В.Л. Федоренко визначили інститут прав 
і свобод громадян як істотну складову 
конституційно-правового статусу особи. 
Вони акцентують увагу на тому, що Кон-
ституція закріплює права і свободи особи, 
які є життєво важливими й найбільшою 
мірою соціально значущими як для окре-
мої людини, так і загалом для суспільства 
[13, с. 210]. Оскільки кожна доросла люди-
на неминуче переживала такий період сво-
го життя, що називається дитинством, то, 
на наш погляд, інститут забезпечення прав 
дитини також є невід’ємною складовою 
конституційно-правового статусу особи. 
При цьому, як видається, саме дитина за 
будь-яких обставин повинна бути серед 
тих, хто першим потребує й отримує со-
ціальний захист та допомогу від держави 
і суспільства.

На думку авторів словника-довідника 
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«Міжнародне право» В.М. Додонова, 
В.П. Ланова й О.Г. Рум’янцева, права лю-
дини притаманні її природі, й без них вона 
не може існувати як повноцінна людська 
істота. З огляду на це вони пропонують під 
правами людини розуміти комплекс прав і 
свобод, істотних для характеристики пра-
вового статусу особистості. Слід зазна-
чити, що подібної позиції дотримується й 
П.М. Рабінович, на думку якого, права лю-
дини – це можливості, котрі є необхідни-
ми для її існування та розвитку, зумовлю-
ються достатнім рівнем розвитку держави 
і повинні бути загальними й рівними для 
всіх людей [15, с. 4].

Т.А. Француз-Яковець уважає, що ін-
ститут конституційно-правового статусу 
людини являє собою сукупність базових 
правових норм, що проголошені на рівні 
конституції та конституційних законів і 
мають на меті визначити місце та роль лю-
дини з погляду реалізації й гарантування 
її прав у відносинах як із державою, так 
і з іншими суб’єктами правовідносин [18, 
с. 5].

Що стосується правового статусу дити-
ни, то саме О.Ф. Скакун визначає право-
вий статус особи як систему закріплених 
у нормативно-правових актах і гаранто-
ваних державою прав, свобод, обов’язків, 
відповідальності, відповідно до яких інди-
від як суб’єкт права (тобто як такий, що 
має правосуб’єктність) координує свою 
поведінку в суспільстві [16, с. 316]. 

З цього можна зробити висновок, що 
правовий статус дитини характеризується 
відносинами, передбаченими та гаранто-
ваними Конституцією та законами України 
між нею, дитиною, і державою та суспіль-
ством. Тому дитина є повноправним учас-
ником, суб’єктом відповідних суспільних 
відносин.

На наш погляд, можна погодитися з 
В.С. Нерсесянцом, який вважає, що в су-
часному світі позитивістський підхід у 
сфері прав людини неодмінно повинен 
спиратися на моральні категорії загально-
го блага, добра, для того щоб законодав-
чо виразити ці категорії у певному обсязі 
прав людини [12, с. 332]. З огляду на це, 

цілком логічним видається висновок, що, 
набуваючи законодавчого закріплення, 
права дитини легалізуються. Таким чи-
ном, правам дитини повинна надаватися 
належна підтримка з боку держави, яка 
водночас обмежує свої етатичні стремлін-
ня та зобов’язується гарантувати й відпо-
відним чином забезпечувати згадані права, 
особливо під час військового конфлікту.

Хоча, застосовуючи ретроспективне, 
темпорально-просторове вивчення, слід 
зазначити, що ще зі стародавніх часів 
право намагалося «виокремити» дитину 
як об’єкт соціально-правового захисту. 
Наприклад, норми варварських правд, зо-
крема, Салічної (V ст.), відомі приклади 
шлюбно-сімейного регулювання, тобто 
констатація «водорозділу» між дитячим і 
дорослим життям (правові пам’ятки схід-
них слов’ян, зокрема закон «Судний лю-
дям», «Номоканон») і т.ін.

Своєрідний підхід до захисту дітей де-
монструє право Індії, забороняючи деякі 
застарілі обряди та звичаї, зокрема обряд 
самоспалення дружини на погребальному 
вогнищі чоловіка – саті. Проте, таких при-
кладних ілюстративних правоположень 
у світовому просторі не багато. Безпере-
чно, проблема забезпечення прав дитини 
має своє історичне коріння. У первісно-
му суспільстві до дитини ставилися дво-
яко – з одного боку, вбивство дитини не 
вважалося злочином, з іншого – діти були 
економічно вигідними. Мати багато дітей, 
особливо синів, слугувало гарантією міц-
ності соціальних позицій сім’ї. З розви-
тком суспільства, з переходом до осілого 
способу життя та більш надійної продук-
тивної бази общини, вбивство дітей прак-
тикувалося головним чином за «якісними» 
показниками – вбивали тих, кого вважали 
фізично або морально неповноцінними. 
Дитина не була включена в офіційну сис-
тему суспільства і не була суб’єктом права 
в повному розумінні цього слова [6, с.10-
11].

Ще за часів Київської Русі тодішні кня-
зі вперше звернули увагу на правове ре-
гулювання прав дітей як особливої групи 
населення. Так, у тексті «Руської правди» 
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містилися норми, що захищали права дітей 
у спадкуванні [19, с. 37]. Правові пам’ятки 
Київської Русі містять й інші норми, що 
регулюють права дітей, визнають дити-
ну суб’єктом майнових та немайнових 
прав. Наприкінці XIV – у першій половині 
XVII ст. на території України діяло право 
Київської Русі, а також норми польсько-
литовського права. Зокрема, у Велико-
му князівстві Литовському в Литовських 
статутах особливу увагу було приділено 
спадковим правам дітей обох статей, тобто 
правам дітей щодо отримання «головщи-
ни» за вбитих батька або матір.

Відповідно до Соборного уложення 
1649 р. в Росії діти не мали права скаржи-
тися на батьків. Убивство сина або дочки 
каралося всього лише річним тюремним 
ув’язненням, а після відбуття покарання 
– церковним покаянням, тоді як дітей, що 
зазіхають на життя батьків, закон нещад-
но карав стратою [17, с.436]. Ця нерівність 
була скасована лише Петром I у 1716 р. 

Досить цікавим і показовим є те, що 
у першій писаній Конституції Пилипа 
Орлика від 5 квітня 1710 р. діти визнава-
лися особливим суб’єктом, зокрема права 
на освіту – в православних церквах мало 
здійснюватися навчання дітей «вільним 
мистецтвам». Також козацькі вдови, дру-
жини й діти-сироти звільнялися від вико-
нання повинностей та сплати податків [19, 
с. 34]. Це положення засвідчує демокра-
тичність українства і є доказом його гума-
ністичних спрямувань і помислів.

Конституційно-правовий статус дити-
ни вже зазнав суттєвих змін у XVIII ст. із 
прийняттям такого документа, як «Права, 
за якими судиться малоросійський на-
род» (1743 р.). У цьому збірнику норм 
феодально-кріпосницького права вперше 
використовується термін «неповнолітня 
людина» і визначаються особливості її 
правосуб’єктності. Вчинення злочину та-
кою особою визнавалося обставиною, що 
пом’якшує покарання.

Винятково важливим видається те, 
що у «Зібрання малоросійських прав» 
від 1807 р. було внесено правову дефіні-
цію «неповноліття». Так, неповнолітніми 

вважалися хлопчики віком до 18 років і 
дівчатка до 13 років. По досягненню по-
вноліття особи мали право успадковувати 
майно, а дівчата, крім того, могли виходи-
ти заміж. Указаним правовим документом 
також було проголошено принцип рівності 
у спадкуванні народжених дітей і тих, що 
мали народитися.

Необхідно також узяти до уваги факти 
рецепції положень тогочасного європей-
ського права щодо прав дитини. До при-
кладу, «Загальне цивільне уложення Ав-
стрійської імперії» від 1811 р., яке у свій 
час діяло на частині території сучасної 
України, передбачало особливий правовий 
статус дитини. Зокрема, гарантувався пра-
вовий захист малолітнім (до досягнення 
7-річного віку) та неповнолітнім (від 7 до 
14 років) та дітям до 24 років [19, с. 9].

У контексті зазначеної проблемати-
ки слід виокремити, що вагомий внесок 
у розроблення конституційно-правового 
статусу дитини зроблено вченими того 
періоду, так П. Д. Лодій у праці «Теория 
общих прав, содержащая в себе философ-
ское учение о Естественном Всеобщем 
Государственном праве» (1828 р.) поряд з 
іншими питаннями досліджував проблеми 
забезпечення прав дитини. Наприклад, у 
§72 розділу V автор приділяє увагу ство-
ренню державних гарантій захисту дітей 
від жорстокого поводження дорослих. Зо-
крема, йдеться про здійснення постійного 
контролю з боку держави за реалізацією 
батьками прав і обов’язків щодо вихован-
ня дитини. Отже, вже в той час українські 
правознавці, що працювали в Російській 
імперії, визначали й обґрунтовували важ-
ливість формування цілеспрямованої дер-
жавної політики стосовно захисту прав 
дитини.

Представляє науковий інтерес те, що 
відомий український мислитель і гро-
мадський діяч, один із членів Кирило-
Мефодіївського товариства Г.В. Андрузь-
кий у своїй праці «Начерки Конституції 
Республіки» (1846–1847 рр.) досліджував 
окремі питання конституційно-правових 
гарантій захисту прав дитини. Зокрема, 
йдеться про гарантування прав дітей різ-
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них соціальних груп на освіту. Для того 
часу подібні ідеї були революційними, 
оскільки, по суті, закликали до зламу ста-
нової системи освіти в Російській імперії.

У свій час відомий учений М.П. Драго-
манов у 1884 р. підготував та оприлюднив 
проект Конституції під назвою «Проект 
оснований Устава украинского общества 
«Вольный Союз» – «Вільна Спілка». У 
ньому містилися нормативно-правові при-
писи щодо державного забезпечення прав 
дітей. Зокрема, передбачалося запрова-
дження безкоштовної початкової (для всіх 
дітей), середньої та вищої (для дітей об-
дарованих, незалежно від матеріального 
становища їхніх родин) освіти; утримання 
таких дітей громадським коштом протягом 
усього періоду навчання. Крім того, у за-
конопроекті пропонувалася норма, якою 
заборонялася праця дітей віком до 14 ро-
ків на фабриках [19, с. 104].

Досить показовим є те, що на початку 
XX ст. в окремому розділі проекту Консти-
туції М.С. Грушевського були закріплені 
«права громадян України», що заклало 
міцний фундамент для майбутнього ви-
значення конституційних прав та свобод 
дитини у самостійній Україні. Однак па-
сивне виборче право повітових органів 
Української Національної Ради надавало-
ся лише особам, які досягли 20 років, що 
може вказувати на те, що дитина не ви-
значалася як суб’єкт політичних прав [19, 
с. 175-180].

У проекті Конституції Західно-Україн-
ської Народної Республіки (ЗУHP), автор 
С. Дністрянський, право на освіту дитини 
гарантувалося та регулювалося державою. 
Державна турбота про дітей виявлялася у 
фінансовій підтримці урядом ЗУНР пев-
них категорій населення. Слід зауважити, 
що така підтримка з боку держави була 
системним явищем для тогочасних укра-
їнських земель у складі різних держав-
них утворень як у ЗУНР, так і в УНР. При 
цьому відповідно до державного устрою 
Західно-Української Народної Республіки 
(1921 р.) дитиною вважалася особа до до-
сягнення нею 18-річного віку, а виборче 
право громадяни республіки отримували 

з 21 року, що підтверджує відсутність по-
літичних прав дітей у ЗУНР.

Законодавство ЗУНР у більшості ви-
падків детально визначало громадянство 
дитини як похідне від громадянства її біо-
логічного та законного батька. Окремо за-
значалося, що у вирішенні цього питання 
існували певні винятки, що їх було вказано 
в Розпорядку Державного Секретаріату.

Урядовою Комісією з розробки Кон-
ституції Української держави 30 серпня 
1920 р. було запропоновано проект Основ-
ного Державного Закону Української На-
родної Республіки. У розділі про права та 
обов’язки громадян цього законопроекту 
передбачалися також і права дітей, а саме: 
артикул 32 – загальнообов’язкове безкош-
товне навчання у початкових школах для 
всіх дітей шкільного віку; артикул 42 – ви-
дання окремого закону, який би визначав 
права громадян національних меншин у 
школі та в публічному житті; артикул 36 
– державна охорона праці неповнолітніх, 
жінок та жінок під час материнства [19, 
с. 128]. Хоч цей проект і не набув юри-
дичної сили, його головні ідеї та концепції 
мали важливе значення для становлення 
та розвитку прав, свобод і обов’язків ди-
тини.

Після Першої світової війни у між-
народному співтоваристві настає період 
глобального переосмислення підходів до 
визначення та втілення в національно-
му законодавстві основоположних прав 
людини. Після встановлення радянської 
влади в Україні, а потім і входження її у 
1922 р. до складу СРСР вона, тобто Укра-
їна, послідовно ухвалила чотири консти-
туції: у 1919, 1929, 1937 та 1978 рр. У 
Конституції від 1929 р. державою забез-
печувалася всебічна та безоплатна освіта 
[19]. Пізніше унормуванню цього питання 
на конституційному рівні приділялося ще 
більше уваги (стаття 19 Конституції УРСР 
від 1937 р., стаття 25 Конституції УРСР 
від 1978 р. тощо).

Попри тоталітарний режим у СРСР 
пріоритетним визначався конституційно-
правовий розвиток дитинства. Зокрема, 
Українська РСР здійснювала правовий 
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захист дітей «матеріальною і моральною 
підтримкою материнства та дитинства, 
включаючи надання оплачуваних відпус-
ток та інших пільг» (стаття 33 Конституції 
УРСР від 1978 р.). Ця ж Конституція за-
бороняла також дитячу працю (стаття 40), 
приділяла увагу піклуванню та вихованню 
дітей батьками (стаття 67) тощо.

На реальному закріпленні конституцій-
них прав дитини у колишньому СРСР сут-
тєво позначились політичні зміни 1985-
1991 рр. Так, уже в Декларації про держав-
ний суверенітет України від 1990 р. були 
враховані сучасні наукові концепції щодо 
забезпечення прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина [14].

Із проголошенням незалежності Укра-
їни одним із перших кроків у закріпленні 
конституційно-правового статусу дити-
ни стала ратифікація Україною Конвен-
ції ООН про права дитини 27 лютого 
1991 р. Після вступу України 9 листопада 
1995 р. до складу Ради Європи наша дер-
жава ратифікувала низку європейських 
конвенцій, що декларували права, сво-
боди й обов’язки дитини, та прийняла 
зобов’язання щодо їх виконання (Європей-
ська конвенція про здійснення прав дітей, 
Європейська конвенція про усиновлення 
дітей, Європейська конвенція про право-
вий статус дітей, народжених поза шлю-
бом та ін.). Такі кроки дозволили привести 
національне законодавство України у від-
повідність до норм міжнародного права у 
цій сфері суспільних відносин.

Міжнародні стандарти щодо захисту 
прав дитини знайшли своє втілення насам-
перед у Конституції України, ухваленій на 
V сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 р. та у прийнятих у подальшому за-
конодавчих актах, якими було унормовано 
права дітей та обов’язки держави щодо 
їх захисту. Важливим для цього періоду 
вдосконалення конституційних засад за-
хисту прав дитини було й створення та 
діяльність Конституційної Асамблеї, яка 
в 2012–2014 рр. приділяла значну увагу 
питанням модернізації механізму захисту 
конституційних прав людини загалом та 
дитини зокрема в Україні.

Разом із тим, Революція Гідності при-
звела до повалення недемократичного ре-
жиму та пошуку нових форм утвердження 
й гарантування прав людини в Україні. 
Очевидно, що відповідну правотворчу 
діяльність пов’язано із започаткуванням 
роботи Тимчасової спеціальної комісії 
Верховної Ради України з питань підго-
товки законопроекту про внесення змін 
до Конституції України. Важливим право-
захисним компонентом роботи цієї Комісії 
має стати і вдосконалення конституційних 
основ захисту прав дитини в Україні.

Окрім того, з метою забезпечення на-
лежних умов для реалізації громадян-
ських, економічних, соціальних та куль-
турних прав дітей в Україні, враховуючи 
необхідність особливого піклування про 
дитину, на виконання Україною міжна-
родних зобов’язань у сфері прав дитини 
та відповідно до статті 102 Конституції 
України 11 серпня 2011 р. Указом Пре-
зидента України № 811/2011 запровадже-
но Посаду Уповноваженого Президента 
України з прав дитини. Уповноважений 
Президента України з прав дитини забез-
печує здійснення Президентом України 
конституційних повноважень щодо додер-
жання конституційних прав дитини, вико-
нання Україною міжнародних зобов’язань 
у цій сфері.

Для забезпечення діяльності Уповнова-
женого та надання консультативної допо-
моги створено окремий структурний під-
розділ Адміністрації Президента – Управ-
ління забезпечення діяльності Уповнова-
женого Президента України з прав дитини 
та Громадська консультативна рада з пи-
тань захисту прав дитини. 1 червня 2013 
р. Президент України підписав низку до-
кументів, які передбачають додаткові захо-
ди щодо посилення гарантій захисту прав 
дітей. Зокрема, з метою сприяння реалі-
зації прав і законних інтересів дітей Гла-
ва держави підписав Указ «Про додаткові 
заходи із забезпечення гарантій реалізації 
прав та законних інтересів дітей». Указ 
містить низку завдань для центральних та 
місцевих органів влади щодо поліпшення 
медичної допомоги дітям, соціального за-
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хисту сімей з дітьми, якості занять у поза-
шкільних закладах освіти, а також захисту 
прав дітей, які перебувають у конфлікті із 
законом. Як засвідчують реалії сьогоден-
ня, цей юридичний документ є деклара-
тивним і, крім благих намірів, нічого за 
собою не несе. Насправді ж маємо: дитячу 
смертність, неналежну медичну допомогу; 
закриття позашкільних закладів освіти че-
рез відсутність фінансування; збільшення 
кількості дітей, що втягнуті в жебрацтво; 
дитяча проституція, вживання наркотиків. 
Особливо сьогодні хвилює збільшення 
кількості самогубств серед малолітніх, які 
потрапляють в психологічну залежність 
від комп’ютерних програм (Момо, Синій 
кит, Альфа). Виникає питання юридичної 
відповідальності тих, хто створює ці про-
грами і з якою метою. Адже це є прямим 
порушенням прав дитини, яке свідомо до-
пускається з метою знищення дитини як 
індивіда, деформуючи його психіку, пере-
слідуючи далекосяжні злочинні наміри.

Ратифікувавши Конвенцію ООН про 
права дитини та Факультативний протокол 
до Конвенції щодо участі дітей у збройних 
конфліктах, Україна взяла на себе гаран-
тійні зобов’язання перед своїми юними 
громадянами щодо дотримання прав. На 
жаль, за чотири роки бойових дій на сході 
України діти стали свідками війни, руй-
нувань, смертей, отримали психологічні, 
а дехто й фізичні травми, деяких дітей 
злочинно було втягнуто до участі в бо-
йових діях, частина зазнала фізичного та 
сексуального насильства тощо. Викликає 
серйозну стурбованість те, що переважно 
в Донецькій та Луганській областях і сьо-
годні значна кількість дітей позбавлена 
можливості отримувати повний пакет по-
слуг: соціальних, гуманітарних, медичних 
тощо. У зв’язку з довготривалим військо-
вим конфліктом на сході України, через 
який насамперед страждають діти, не мож-
на замовчувати тему порушень прав дити-
ни. Якщо ми будуємо демократичну пра-
вову державу, ми постійно повинні дбати 
про її майбутнє, керуючись принципами 
поваги до людської гідності, саме на чому 
вибудовано стандарти дотримання прав 

людини у світі. А оскільки діти є нашим 
майбутнім, Україна насамперед повинна 
дотримуватися міжнародних стандартів 
прав дитини та діяти, керуючись найви-
щими інтересами юних громадян України, 
звертаючись до світового співтовариства, 
ставлячи це питання як основне перед 
міжнародними правовими інституціями.

Таким чином, зміст правового регу-
лювання гарантій прав і свобод дітей в 
Україні змінювався відповідно до періодів 
становлення й розвитку української дер-
жавності. Це складний процес, на який 
безпосередньо впливає сукупність еконо-
мічних, політичних, правових, демогра-
фічних, культурних, духовно-ідеологічних 
та етичних факторів розвитку суспільства 
у відповідні історичні періоди.

Розглянемо тепер які ж зміни відбува-
лися в міжнародних документах, що сто-
сувалися захисту та забезпечення прав 
дитини.

На початку XX ст. права дитини вперше 
було задекларовано в конституційних ак-
тах більшості західноєвропейських країн. 
Так, Веймарська конституція від 1919 р. в 
пункті сьомому статті 7 до повноважень 
парламенту відносила питання реалізації 
державної політики щодо турботи про ма-
теринство, новонароджених, дитинство та 
юність [3, с. 303]. Таким чином, дитину 
в тогочасній Німеччині фактично й юри-
дично було визнано окремим самостійним 
суб’єктом конституційного права.

Крім того, Веймарська конституція міс-
тила прогресивні норми, які чи не вперше 
на конституційному рівні гарантували рів-
ні умови фізичного, духовного й суспіль-
ного розвитку для позашлюбних дітей і 
дітей, народжених у шлюбі (стаття 121), 
загальнообов’язкову безкоштовну шкіль-
ну освіту (стаття 145).

Першим міжнародним документом, 
в якому ставилася проблема прав мало-
літньої людини, була Женевська деклара-
ція 1923 р. Уперше в історії людства було 
сформульовано право дитини на допомогу, 
виховання, захист, тобто в тих сферах жит-
тя, де раніше йшлося тільки про філантро-
пію. Декларація спрямована на створення 
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умов, що забезпечують нормальний фізич-
ний і психічний розвиток дитини. Однак 
цей документ мав лише декларативний 
характер, і тому реальний правовий захист 
був можливий через створення норм наці-
онального права на основі прийняття дер-
жавами міжнародних договорів [3].

Пізніше у Конституції Австрійської 
республіки (в редакції від 1929 р.) перед-
бачалося право Федерального президента 
визнавати позашлюбних дітей (за клопо-
танням їхніх батьків) такими, які наро-
джені в шлюбі (стаття 66) [6, с. 66]. Тоб-
то хоч дитина, по суті, й не визнавалася 
рівноправним суб’єктом правовідносин 
порівняно з дорослою особою, органи 
державної влади Австрійської республіки 
та інші (тобто крім дітей) фізичні особи 
були наділені реальними повноваженнями 
щодо визначення юридичного становища 
конкретної дитини чи групи дітей.

Першим таким документом стала За-
гальна декларація прав людини, прийнята 
10 грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю 
ООН. У ній були зафіксовані основи захис-
ту прав дітей. Зокрема, ч. 2 ст. 25 Загальної 
декларації прав людини проголошує, що 
«Материнство і дитинство дають право на 
особливе піклування і допомогу. Всі діти, 
народжені у шлюбі або поза шлюбом, по-
винні користуватися однаковим соціаль-
ним захистом». Свій розвиток ця Деклара-
ція отримала в Пактах про права людини. 
В цих актах гарантовані рівні права всім 
дітям і забезпечення їх основних соціаль-
них потреб.

Аналіз конституційних актів зарубіж-
них країн початку XX ст. дає підстави для 
висновку, що при унормуванні правового 
становища дітей значна увага приділялася 
реалізації загального правового принци-
пу – рівності дітей у правах з дорослими, 
незалежно від походження самих дітей 
(наприклад, стаття 121 Веймарської кон-
ституції від 1919 р., стаття 66 Конституції 
Австрійської республіки від 1929 р.). Зго-
дом ці положення отримали свій розвиток 
у статтях 3, 6 Основного Закону ФРН від 
23 травня 1949 р. і конституціях і консти-
туційних актах інших держав світу.

Зокрема, у статті 6 Конституції Фін-
ляндії від 11 червня 1999 р. закріплено, 
що дорослим слід поводитися з дітьми як 
із рівними індивідами; діти повинні мати 
право впливати на вирішення питань, що 
стосуються їхнього розвитку. Тобто вка-
зана конституційна норма, по суті, відтво-
рює принцип автономності особистості 
дитини, закріплений у статті 12 Конвенції 
про права дитини від 1989 р. [6].

Для конституційних актів більшості 
країн, утворених після розпаду тоталітар-
них держав, характерним є те, що в них 
закріплено правові норми про державний 
захист сім’ї, материнства, батьківства, ди-
тинства. Наприклад, у статті 42 Консти-
туції Македонії від 17 листопада 1991 р. 
йдеться про особливий захист материн-
ства, дітей та неповнолітніх.

У конституціях інших європейських 
держав (наприклад, Латвії, Ісландії, Ірлан-
дії, ФРН, Польщі, Словенії, Хорватії та ін.) 
гарантується особлива державна матері-
альна чи нематеріальна турбота стосовно 
дітей-інвалідів, дітей, що залишилися без 
батьківського піклування або постраж-
дали від насильства [6]. При цьому обсяг 
конституційних прав і свобод, спеціальни-
ми суб’єктами яких виступають діти, у різ-
них зарубіжних країнах не однаковий. Зо-
крема, у Польщі спектр відповідних прав 
дитини є доволі широким [22, с. 78-79], 
натомість конституційне законодавство 
більшості інших країн встановлює полі-
тичну правосуб’єктність особи з досяг-
ненням 18 років. Це стосується передусім 
виборчого права.

Конституційні акти більшості держав-
учасниць ЄС гарантують дитині безко-
штовну початкову та середню освіту, дер-
жавний розвиток дошкільного виховання, 
загального початкового навчання, серед-
ньої, професійної та вищої освіти, забез-
печують умови для створення навчальних 
закладів різних форм власності, здійснен-
ня контролю за їхньою діяльністю тощо. 
Крім того, передбачаються гарантії осо-
бливого захисту та умови праці неповно-
літніх, гідна заробітна платня, встановлю-
ються вікові обмеження у реалізації цьо-
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го права (стаття 37 Конституції Італії від 
1947 р., стаття 16 Конституції Республіки 
Мальта від 1964 р., стаття 45 Конститу-
ції Литовської Республіки від 25 жовтня 
1992 р., стаття 65 Конституції Республіки 
Польща від 2 квітня 1997 р.).

Разом із тим, сучасна доктрина кон-
ституційних прав дитини дотримується 
принципу єдності прав і обов’язків дити-
ни. Так, у частині шостій статті 38 Кон-
ституції Литовської Республіки закріпле-
но обов’язки дітей поважати батьків, пі-
клуватися про них у старості, шанобливо 
ставитися до батьківської спадщини. Ця ж 
норма передбачає права та обов’язки бать-
ків щодо дітей, зокрема щодо виховання 
дітей чесними людьми та вірними гро-
мадянами, а також обов’язок утримувати 
дітей до повноліття. Конституція Ірландії 
від 29 грудня 1937 р. закріплює у статті 42 
повагу до невід’ємного права та обов’язок 
батьків забезпечувати своїм дітям релігій-
не, моральне, інтелектуальне, фізичне й 
соціальне виховання [21].

Особливу увагу в конституційному за-
конодавстві зарубіжних країн приділено 
функціонуванню соціально-економічних 
і правових інститутів захисту прав та за-
конних інтересів дітей, серед яких слід ви-
окремити такі:

• створення розгалуженої системи 
со ціального забезпечення, гарантування 
поза  судового та судового захисту прав і 
свобод дитини (у деяких країнах – Поль-
щі, Словаччині, Франції) шляхом запрова-
дження інституту ювенальної юстиції);

• функціонування інституту дитячо-
го омбудсмена (Норвегія, Польща) або ж 
виконання цих функцій національними 
омбудсменами через своїх спеціально упо-
вноважених представників;

• наявність розвинених інститутів гро-
мадянського суспільства, насамперед пра-
возахисних громадських організацій, які 
здійснюють контроль за дотриманням 
прав дітей.

Слід зазначити, що істотну роль у роз-
витку сучасної концепції прав дитини ві-
діграло формування нового міжнародного 
правопорядку, яке відбувалося у рамках 

створеної Організації Об’єднаних Націй. 
Із діяльністю саме цієї міжнародної ор-
ганізації, на думку С. П. Добрянського, 
пов’язано розроблення документів, які 
з часом створили надійний фундамент 
міжнародної нормативної системи забез-
печення прав дитини [19, с 3]. Створення 
такого підґрунтя значною мірою сприяло 
подальшому нормативно-правовому за-
безпеченню прав дитини.

На наш погляд, варто погодитися з 
О. А. Лукашевою, яка вважає, що в сучас-
них умовах під основними правами лю-
дини слід розуміти права, передбачені в 
конституції держави та в найважливіших 
міжнародно-правових документах з прав 
людини. Якщо якесь основне право лю-
дини не увійшло до конституції держави, 
то воно повинно бути визнаним цією дер-
жавою незалежно від наявності чи відсут-
ності його конституційного закріплення 
[9, с. 11-13].

Так, у Віденській декларації та Про-
грамі дій, прийнятих на Всесвітній кон-
ференції з прав людини 25 червня 1993 р., 
виконання зобов’язань із підтримання 
загальної поваги, додержання та захисту 
всіх прав людини та основних свобод для 
всіх є священним обов’язком усіх держав, 
а універсальність цих прав і свобод є без-
перечною. З цього приводу Р. А. Мюллер-
сон слушно зазначав, що норми міжна-
родного права про права людини, з одного 
боку, зобов’язують державу забезпечити 
особистості закріплені в них права, а з ін-
шого – надають індивідові право вимага-
ти від держави виконання її міжнародних 
зобов’язань [11, с. 17].

Системний аналіз міжнародних доку-
ментів про права дитини дає підстави для 
висновку, що в сучасному міжнародному 
праві є універсальна норма, відповідно 
до якої держави зобов’язані поважати й 
виконувати права дитини для всіх, неза-
лежно від раси, статі, мови й релігії. Це 
зобов’язання має загальний характер, що 
означає, що права дитини підлягають ви-
конанню у всіх державах та діють стосов-
но всіх осіб без будь-якої дискримінації. 
При цьому метою міжнародного співро-
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бітництва в цій галузі є не уніфікація на-
ціональних законодавств, а розроблення 
стандартів (моделей), які слугують для 
держав своєрідною відправною точкою 
при створенні власного національного за-
конодавства.

Як правило, міжнародні документи не 
визначають, яким чином держава викону-
ватиме взяті на себе зобов’язання. Разом 
із тим, встановлені стандарти поведінки, 
що містяться в міжнародних документах, 
певною мірою перешкоджають свободі 
поведінки держав у сфері національного 
законодавства. Більше того, аналіз практи-
ки вирішення питань щодо розвитку нор-
мативного змісту принципу загальної по-
ваги прав людини показує, що особистість 
поступово стає безпосереднім суб'єктом 
міжнародного права. Йдеться передусім 
про масові порушення прав людини, коли 
внутрішньополітична ситуація у тій чи тій 
країні дає підстави зробити висновок про 
систематичні й достеменно доведені фак-
ти грубих порушень прав і основних сво-
бод людини. Це такі явища, як геноцид, 
апартеїд, расова дискримінація тощо. При 
цьому міжнародний контроль за виконан-
ням державою взятих на себе міжнародно-
правових зобов’язань не суперечить прин-
ципу невтручання в її внутрішні справи.

Разом із тим, питання безпосередньо-
го утвердження та захисту прав і свобод 
дитини залишаються внутрішньою спра-
вою кожної держави. Адже переважна 
більшість міжнародних норм у сфері прав 
дитини не може застосовуватися безпо-
середньо на території держави без її на те 
доброї волі і потребують своєї імплемен-
тації в національне законодавство.

Міжнародні норми й загальновизнані 
принципи міжнародного права у сфері за-
хисту прав дитини називаються міжнарод-
ними стандартами. Це свідчить не тільки 
про достатньо високий статус цих норм і 
принципів у межах нормативно-правової 
бази міжнародного права, а й про те, що 
вони є прикладом для кожної держави-
учасниці певної конкретної міжнародної 
угоди в сфері прав і свобод дитини при 
конструюванні відповідних норм вну-

трішнього законодавства. Таким чином, 
міжнародні стандарти у сфері захисту 
прав дитини існують у вигляді конвенцій 
спеціального порядку та встановлюють 
правила, які визнаються та виконуються 
більшістю держав [8].

Процес формування міжнародних 
стан дартів становить інтерес не лише 
як спільна діяльність держав щодо роз-
роблення положень основних міжнарод-
них угод концептуального характеру, а й 
як процес одностороннього приєднання 
держав до вже розроблених міжнародних 
документів, які містять у собі міжнарод-
ні стандарти. На думку М.О. Баймурато-
ва, підписання міжнародних угод з пере-
важної більшості питань, їхні подальші 
легалізація та реалізація є процесом роз-
роблення, визнання та взяття зобов’язань 
з виконання міжнародних правил поведін-
ки, що мають нормативний, типологічний, 
стереотипний характер. Таким чином, ці 
норми стають міждержавними, а в широ-
кому значенні – міжнародними стандарта-
ми [4, с. 63–64].

Основним способом створення норм 
міжнародного права вітчизняна міжна род-
но-правова доктрина вважає узгодження 
волі кожної з держав з волею інших дер-
жав. При цьому зміст волі кожної держави 
складає її міжнародно-правову позицію, 
яка, на нашу думку, включає в себе: за-
гальне ставлення держави до міжнарод-
ного права, його прогресивного розвитку 
та додержання його принципів і норм; 
уявлення про характер міжнародного пра-
ва, його роль у суспільстві; принципи й 
норми, втілення яких держава підтримує; 
розуміння принципів і норм чинного між-
народного права тощо.

Тобто міжнародно-правова позиція дер-
жави поєднує в собі різноманітні фактори 
(детермінанти) концептуальної моделі на-
ціональної й міждержавної систем. Тому 
входження України як повноправного чле-
на у світове співтовариство передбачає ви-
конання нею взятих на себе зобов’язань 
щодо забезпечення прав дитини не лише 
на міжнародній арені, а й усередині кра-
їни. Так, відповідно до статті 3 Статуту 
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Ради Європи кожен член Ради Європи в 
обов’язковому порядку зобов’язаний ви-
знати принципи верховенства права та 
здійснення прав і свобод дитини всіма 
особами, які знаходяться під його юрис-
дикцією, чесно та ефективно співпрацю-
вати в досягненні мети Ради Європи [8].

Таким чином, міжнародне співробіт-
ництво у сфері прав дитини не зводиться 
лише до напрацювання та ухвалення від-
повідних документів, а також імплемента-
ції правових норм, що їх вони містять, до 
внут рішнього законодавства країн-учас-
ниць угод. Таке співробітництво необхідне 
в подальшому й для успішного виконання 
державами взятих на себе зобов'язань та 
здійснення належного контролю за їх ви-
конанням.

Винятково важливим видається й те, 
що в сучасному світі спостерігається тен-
денція щодо стрімкого зростання взає-
мозв’язку та взаємозалежності суверен-
них держав одна від одної; від конкретної 
(як правило, сусідньої) держави; від усьо-
го світового співтовариства загалом.

За цих умов окремі права дитини мо-
жуть виникати, отримувати свою норма-
тивно-правову форму та реалізовуватися 
дедалі більшою мірою під впливом зов-
нішніх для конкретного суспільства й 
держави факторів, і зокрема під впливом 
загальновизнаних принципів та норм між-
народного права, напрацьованих практи-
кою міжнародного співробітництва. При 
цьому більшість норм міжнародного права 
у сфері захисту прав дитини формуються 
під впливом найбільш передових поглядів 
та ідей людства відповідно до рівня його 
історичного розвитку. Однак попри всі 
безумовні позитивні досягнення світово-
го співтовариства, яке через міжнародно-
правові приписи встановлює низку зобо-
в'язань держави у сфері прав і свобод дити-
ни, остання поки що так і не стала повно-
правним суб'єктом міжнародного права. 
Тож права дитини, які надаються особі 
міжнародним правом, розглядаються пе-
редусім як принципи міжнародного права, 
обов'язкові для загального визнання та ви-
конання.

Виникнення інституту захисту прав 
дитини та формування відповідного між-
народно-правового механізму означає на-
дання кожній дитині можливості корис-
туватися певним обсягом рівних прав без 
будь-якої дискримінації. При цьому, як 
правило, виокремлюють дві форми дис-
кримінації: пряму або непряму (опосеред-
ковану). Перша з них являє собою відкри-
те розрізнення дітей на підставі певного 
критерію без відповідного об'єктивного 
обґрунтування (аргументування). Найпо-
ширенішим прикладом прямої дискри-
мінації є розрізнення дітей залежно від 
кольору шкіри або статі. Зокрема, статева 
дискримінація дітей набула загрозливих 
масштабів у такій державі, як Індія, де 
випадки добровільного переривання ва-
гітності при перспективах народження ді-
вчинки стають масовими.

Непряма (опосередкована) дискримі-
нація має місце тоді, коли розрізнення ді-
тей за їхнім правовим статусом здійсню-
ється на підставі нібито нейтрального 
(об'єктивного) критерію, що не підпадає 
під заборону конкретного виду дискри-
мінації», але результати якого призводять 
до прямо забороненого розрізнення. Це, 
до прикладу, може бути розрізнення ді-
тей за соціальним і майновим станом їхніх 
батьків. Таку дискримінацію через наведе-
ні ознаки, на наш погляд, можна вважати 
прихованою, оскільки вона має так званий 
латентний характер.

Особливу увагу, як на наш погляд, слід 
приділити питанню ліквідації дискримі-
нації серед дітей за статевою ознакою. 
Так, у статті 1 Конвенції про ліквідацію 
всіх форм дискримінації жінок від 1979 р. 
унормовано, що дискримінацією є «будь-
яке розрізнення, виняток або обмеження 
за ознакою статі, спрямовані на ослаблен-
ня чи зведення нанівець визнання, корис-
тування або здійснення жінками, незалеж-
но від їхнього сімейного стану, на основі 
рівноправності чоловіків і жінок, прав 
людини та основних свобод у політичній, 
економічній, соціальній, культурній, гро-
мадській або будь-якій іншій галузі».

Зрозуміло, що у Конвенції втілено 
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лише проблеми, з якими стикаються осо-
би жіночої статі. Тому головною її метою 
є закладання основ нормативно-правового 
забезпечення прав жінок для подальшої ім-
плементації міжнародно-правових норм у 
національні законодавства країн-учас ниць. 
Із цією метою Конвенція передбачає розро-
блення та подальше застосування за ходів, 
спрямованих на усунення дискри мінації 
людей за статевою ознакою та забезпечен-
ня рівності чоловіків і жінок. Окрім того, 
у Конвенції звертається увага на необхід-
ність докорінних змін суспільної сві до мо -
сті у цій сфері та імплементації між народ-
них нормативно-правових припи сів у на-
ціональні законодавства держав-учасниць.

На наш погляд, імплементація міжна-
родно-правових норм щодо захисту прав 
дитини може ускладнюватися через від-
мінності між правовими системами дер-
жав-учасниць та відповідними міжнарод-
ними договорами і конвенціями. Однак 
більш складним і довготривалим видаєть-
ся процес здійснення змін у правовій сві-
домості громадян, який, на нашу думку, 
також може включати в себе такий етап, 
як визнання відповідних правозахисних 
новацій у національному законодавстві 
конкретної країни.

Розглядаючи історичний аспект дослі-
джуваного питання, слід зазначити, що 
всеосяжна міжнародно-правова регламен-
тація прав дитини стала можливою лише 
на початку 1990-х років. Це було спричи-
нено передусім проблемами, пов'язаними 
з визнанням більшістю держав-членів сві-
тового співтовариства основних прав лю-
дини та їх практичним упровадженням у 
практику взаємовідносин конкретної дер-
жави й особи, яка перебуває на її терито-
рії. Що стосується міжнародно-правового 
регулювання прав дитини та їх захисту, то 
ця проблема почала активно вирішуватися 
вже після унормування прав людини.

Âèñíîâêè
Таким чином, зміст правового забезпе-

чення прав і свобод дітей в Україні зміню-
вався відповідно до періодів становлення 
й розвитку української державності. Це 
складний процес, на який безпосередньо 
впливає сукупність економічних, полі-
тичних, правових, демографічних, куль-
турних, духовно-ідеологічних та етичних 
факторів розвитку суспільства у відповід-
ні історичні періоди. Аналізуючи етапи 
розвитку правового забезпечення захисту 
прав і свобод дитини, можна зробити ви-
сновок про наявність на даний час в Укра-
їні системи гарантій, створених з метою 
комплексного втілення в життя чинних 
нормативно-правових актів у вказаній 
сфері. Однак існуючий механізм захисту 
та забезпечення прав і свобод дитини по-
требує постійного моніторингу та удоско-
налення відповідно до розвитку україн-
ського суспільства і міжнародних реалій.

При цьому слід зазначити, що, незва-
жаючи на вже існуючі міжнародні норми 
та інституції в сфері захисту прав дити-
ни, процес формування як міжнародно-
правових принципів і норм із прав дити-
ни, так і механізму міжнародно-правового 
контролю продовжується й тепер. Адже 
міжнародно-правове регулювання ста-
новища дитини в суспільстві відігравало 
й надалі відіграватиме значну роль у ви-
рішенні проблеми її, тобто дитини, за-
хисту. Однак не менш істотний вплив на 
розв’язання проблем захисту конституцій-
них прав дитини справляють й соціально-
економічні, політичні, культурні та інші 
особливості розвитку конкретно взятої 
суверенної держави. Саме вони відіграють 
важливу роль у визначенні та формуванні 
державної політики у сфері захисту прав 
дитини, а також напрямів практичної ре-
алізації.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Дослідники зазначають, що президент-

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

За цих умов зазначений феномен су-
б’єк   тивного фактору впливу на історич-
ний розвиток інституту президентства 
України вартий уваги та дослідження.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Висвітлення окремих аспектів консти-
туційно-правового розвитку інституту 
президентства в Україні розглядають у 
своїх дослідженнях Бєлов Д.М., Бисага 
Ю.М., Кудряченко А.І., Орзих М.Ф. Ви-
вченню ролі особистості президентів 
України у зовнішній та внутрішній полі-
тиці присвячено праці таких дослідників, 
як Ткач Д.I., Рудич Ф.М., Литвин В.М., 
Гриценко О.А., Вишняк О.І., Михальченко 
М.I., Бушанський В.В. та ін.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

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

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є iсторико-правовий ана-

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

Îñíîâíèé ìàòåð³àë äîñë³äæåííÿ 
На третьому етапі, в період 1996-

2004 pp. формувалася президентсько-пар-
ламентська модель управління, поруч з 
якою глава держави залишається доміную-
чим елементом політичної системи. В цей 
період іде посилення президентських ін-
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ституцій, зокрема – Адміністрації Прези-
дента, через яку і з допомогою якої Прези-
дент здійснював безпосередню виконавчу 
владу в державі. «... зокрема, як відмічає 
О. Пасхавер, другий Президент «став ар-
бітром між кланами», а не увійшов в один 
з них, і «побудував корупційну вертикаль» 
[1].

Слід зазначити, що інститут президент-
ства став ядром нової вертикалі виконав-
чої влади багато в чому завдяки особистим 
якостям другого президента Л. Кучми. Він 
зміг використовувати так званий феномен 
президентської диктатури в умовах по-
сттоталітарної системи. В системі держав-
ного управління всі принципові рішення 
замикалися не на відпрацьованих норма-
тивних актах та процедурах, а на індиві-
дуальних особливостях глави держави. 
Таким чином, правовий вакуум періоду 
президентства Л. Кравчука замінився «ар-
бітражем» у період президентства Л. Куч-
ми.

Статус Президента характеризувався 
так званим дуалізмом виконавчої влади. 
Конституція України 1996 року визначи-
ла й двоїстий центр цієї влади, яка скла-
дається з двох функціонально поєднаних 
суб’єктів – Президента і Кабінету Міні-
стрів. За умов двоїстого центру виконавчої 
влади правовий статус Президента визна-
чається також тим, що він структурно не 
входить до жодної зі сфер (гілок) влади 
[2, с.57].

Наслідки цього дуалізму проявилися 
вже в період 1998-1999 рр. як суперечнос-
ті між конституційною та реальною моде-
лями здійснення державної влади: конф-
ронтація між законодавчою і виконавчою 
владою та порушення конституційного 
принципу поділу влади.

Значущою ставала проблема супереч-
ності між центральною владою в Києві та 
регіональними елітами. 

Екс-радник А. Кінаха (Прем’єр-міністр 
України 2001-2002 рр.) О. Золотарьова за-
значає природу цієї суперечності: «... Регі-
ональні еліти все менше надій покладають 
на центральну владу, і готові делегувати 
державі все менше повноважень, якщо 

тільки не мають в центральної влади влас-
не сильне представництво. У відповідь же 
реакцією після виборів може стати бажан-
ня партійних лідерів задушити прояви те-
риторіальної самостійності. Таким чином, 
відносини «центр-регіони» можуть пере-
творитися в конфлікт» [3].

Спробою конституційним шляхом під-
силити дієздатність механізму державної 
влади внаслiдок посилення влади прези-
дента стало проведення Всеукраїнського 
референдуму 16 квітня 2000 р. Загальним 
напрямком запропонованих змін до Кон-
ституції було посилення влади президента 
і послаблення парламенту [4].

Спроба просунути конституційні зміни 
не вдалася: Верховна Рада України від-
хилила як президентський законопроект 
№ 5300 від 25 квітня 2000 р., так і зако-
нопроект № 5300-1 від 10 травня 2000 р. 
«Про зміни в Конституцію України за ре-
зультатами Всеукраїнського референдуму 
16 квітня 2000 р.», внесений народними 
депутатами України [5].

Наступні зміни до Конституції України 
пов’язані з політичими подіями в Україні 
восени 2004 року під час Помаранчевої ре-
волюції. У ході політичного протистояння 
2004 року Верховна Рада прийняла, а Пре-
зидент України Л. Кучма підписав Закон 
України № 2222-IV (далi – Закон) «Про 
внесення змін до Конституції України» 
або «Конституційна реформа» [6].

Закон передбачав перехід від пре-
зидентсько-парламентської до парла мент-
сько-президентської форми правління та 
суттєвий перерозподіл повноважень Пре-
зидента України між Верховною Радою і 
Кабінетом Міністрів України.

За Законом, Верховна Рада має повно-
важення призначати Прем’єр-міністра (за 
поданням Президента) [7, ст. 114 ч. 2] та 
майже всього Кабінету Міністрів (за по-
данням Прем’єр-міністра) [7, ст. 114 ч. 4]; 
призначати (за поданням Президента) 
Міністра оборони та Міністра закордон-
них справ [7, ст. 114 ч. 4], Голову Служби 
безпеки України [7, ст. 85 п. 12-1]; при-
значати та звільняти (за поданням Пре-
м’єр-міністра) з посад Голови Антимоно-
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польного комітету, Державного комітету 
телебачення та радіомовлення, Фонду 
державного майна; вирішувати питання 
про відставку Прем’єр-міністра та членів 
Кабінету Міністрів [7, ст.85 ч.12]; призна-
чати та звільняти з посад половину складу 
Національної ради України з питань теле-
бачення і радіомовлення [7, ст. 85 п.20]; 
надавати згоду на призначення та звіль-
нення з посади Генерального прокурора 
України [7, ст.85 п.25].

У свою чергу, за Законом, Кабінет Мі-
ністрів України отримав повноваження 
утворювати, реорганізовувати та ліквідо-
вувати центральні органи виконавчої вла-
ди [7, ст.116 п.9-1], призначати та звільня-
ти з посад (за поданням Прем’єр-міністра) 
керівників центральних органів виконав-
чої влади [7, ст.116 п.9-2]. Кабінет Міні-
стрів України складає повноваження [7, 
ст.115 ч.1] та відповідальний перед Верхо-
вною Радою України [7, ст.113 ч.2].

Здатність Президента впливати на ви-
конавчу гілку влади обмежена Законом на 
користь Верховної Ради, фактичне фор-
мування Уряду здійснюється парламент-
ською більшістю [7, ст.114 ч.3].

Законом також обмежено втручання 
Президента до вирішення питань у рамках 
компетенцій Кабінету Міністрів [7, ст.106 
п.15] та обмежено право вето Президен-
та щодо прийнятих Верховною Радою 
України законів [7, ст.106 п.30]. Кількість 
випадків контрасигнування Актів Пре-
зидента України, виданих у межах його 
повноважень, скоротилася з тринадцяти 
до чотирьох [7, ст.106 ч.4], але це не має 
суттєвих наслідків впливу Президента на 
виконавчу владу.

За таких умов, боротьба Президента за 
виконавчу вертикаль трансформується до 
блокування роботи Верховної Ради і Кабі-
нету Міністрів України. Фактичний вплив 
на виконавчу владу забезпечує «коаліція 
депутатських фракцій», яка делегує своїх 
представників до Уряду.

Політична реформа 2004 р. мала б 
збільшити підзвітність і відповідальність 
влади перед громадянами та в такий спо-
сіб наблизити Україну до європейських 

стандартів, мала оптимізувати систему 
стримувань і противаг української влади, 
натомість ускладнила взаємодію між гіл-
ками влади [8].

Більше того, якщо Законом пропону-
ється імунітет від узурпації влади Пре-
зидентом, то цим же Законом обумовлена 
узурпація влади олігархічними кланами 
через парламентське лобі. Щодо забез-
печення Законом політичної стабільності 
держави, Венеціанська комісія в зв’язку 
з цим висловила сумнів з приводу того, 
що «формалізована процедура формуван-
ня парламентської більшості» сприяти-
ме політичній стабільності [9, розділ III, 
п.54].

На наш погляд, цю «міну уповільненої 
дії» для майбутнього Президента України 
заклав Л. Кучма, чітко розуміючи, що саме 
це може призвести до конфлікту голови 
держави та Уряду. На жаль, так воно і ста-
лося.

На чергових виборах 2004 року Пре-
зидентом України був обраний Віктор 
Ющенко. 

У монографії під редакцією М.Ф. Ор-
зих констатується, що конституційні кризи 
за президентства В. Ющенка у владному 
трикутнику «президент – уряд – парла-
мент» обумовлено політичним конфлік-
том, пов’язаним з перерозподілом владних 
повноважень, коли на посадах Президен-
та та Прем’єр-міністра знаходяться люди, 
що представляють суперницькі політичні 
сили [10, розділ 4.2, с.179-197].

Саме принципом політичної доціль-
ності, але ж не верховенства права, було 
обумовлена готовність учасників консти-
туційних конфліктів до створення у Вер-
ховній Раді України союзу суперечних 
політичних сил: «Антикризова коаліція» 
Партії регіонів, Соціалістичної партії 
України та Комуністичної партії України 
(2006 – 2007 рр.); спроба широкої коаліції 
Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів 
– так звана «велика угода» (2009 р.).

Як стверджує В. Ющенко: «суттю «ве-
ликої угоди» між двома партіями мав бути 
комплекс політичних і правових компро-
місів, результатом яких мали стати: при-
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йняття змін до Конституції, вибори прези-
дента в Парламенті замість всенародних, 
продовження повноважень чинного Пар-
ламенту ще на два роки, перерозподіл по-
сад у міністерствах, участь у парламент-
ських виборах єдиним блоком Тимошенко 
і Януковича аж до 2024 року» і далі «за ко-
аліційною угодою небачені повноважен-
ня належать прем’єру, лідеру більшості у 
парламенті» [11, розділ 21].

Підбиваючи підсумок президентства 
В. Ющенка, дослідники зазначають його 
особистий внесок у послідовному від-
стоюванні інтересів українства, захисту 
його історії, культури і мови. Від самого 
початку свого президентства В. Ющен-
ко прагнув інтегрування України в ЄС та 
НАТО, членства в СОТ. Бажав перетво-
рення України на регіонального лідера за 
допомогою субрегіональної інтеграції до 
структур ГУАМ та ОЧЕС [12].

Водночас, визначивши правильну мету 
– відродження національної пам’яті та ви-
знання демократії як частини загально-
прийнятих цінностей нації, В. Ющенко 
саме завдяки суб’єктивним факторам не 
був спроможним протидіяти пов’язаним з 
цією метою викликам: брак національної 
єдності, нерозвиненість демократичних 
інститутів, протидія впливу російського 
імперіалізму, тотальна корумпованість 
державних інститутів та економіки [13].

Політична реформа 2004 року розба-
лансувала відносини між гілками влади 
– це безперечно, але запорукою до невда-
лого політичного курсу Президента стали 
персональні особливості В. Ющенка, який 
не зумів сформувати парламентську біль-
шість задля підтримки своїй діяльності.

Все це завдало міжнародному іміджу 
України відчутного удару, унеможливи-
ло подальше просування на шляху євро-
інтеграції, викликало значне загострен-
ня стосунків України з РФ та спонукало 
останню до втручання у внутрішню полі-
тику України [12]. Наслідки бездіяльності 
В. Ющенка обумовили повернення до пре-
зидентської форми правління та жорстку 
боротьбу суб’єктів політичного процесу за 
контроль над силовими відомствами [13].

У 2010 році на виборах переміг В. Яну-
кович, який вступив на посаду Президента 
України 25 лютого 2010 року.

У рамках реалізації завдання щодо кон-
центрації владних повноважень Президен-
том фракція «Партії регіонів» та їх союз-
ники в парламенті ініціювала повернення 
до президентсько-парламентської форми 
правління: в середині 2010 року група на-
родних депутатів направила в Конститу-
ційний Суд України запит з вимогою ска-
сування «Конституційної реформи».

30 вересня 2010 року Конституційний 
Суд України Рішенням № 20-рп/2010 від 
30.09.2010 (далi – Рiшення) визнав не від-
повідним Конституції України Закон № 
2222-IV «Про внесення змін до Конститу-
ції України» від 8 грудня 2004 року [14].

З цього приводу слід зазначити Окре-
му позицію судді Конституційного Суду 
В.І. Шишкіна, який висловив думку, що 
наявна юридична невизначеність частини 
Рішення вказує на недотримання принци-
пу верховенства права та Конституційний 
Суд України, здійснивши конституційний 
перегляд існуючого устрою влади в дер-
жаві, перебрав на себе повноваження уста-
новчої влади в державі [15].

Україна знову повернулася до редак-
ції Конституції 1996 р. з президентсько-
парламентською моделлю управління 
республікою і широкими повноваженнями 
президента у виконавчій владі. Головний 
результат таких змін – президент отримав 
підконтрольний собі парламент.

Повноваження, що надавала президен-
ту Конституція 1996 року, були спрямо-
вані владою на формування клієнтеліст-
ської мережі під патронатом В. Янукови-
ча. Структура клієнтелістської мережі 
бу ла зумовлена особистими мотивами 
В. Яну ковича та стала джерелом отриман-
ня економічної ренти своєрідним «кла-
ном» у владі, згуртованим навколо прези-
дента [16].

Відновлення дружніх і взаємовигідних 
стосунків з Росією стало першочерговим 
завданням В. Януковича. 2 квітня 2010 ро-
ку В. Янукович своїм рішенням ліквідував 
Національний центр з питань євроатлан-
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тичної інтеграції України [17]. У липні 
2010 року Верховна Рада України ухвалює 
Закон «Про засади внутрішньої та зовніш-
ньої політики», який закріпив відмову від 
євроатлантичних прагнень нашої держа-
ви та задекларував позаблоковий статус її 
зовнішньої політики [18].

Нова влада на чолi з В. Януковичем 
відмовилася від перспективи членства в 
НАТО, робила конкретні кроки щодо ру-
сифікації українського суспільства [19]. 
Поступки з боку України коштом націо-
нальних інтересів [20] перетворювали 
українсько-російські відносини на асиме-
тричну залежність першої від другої. На-
далі досить швидко з’ясувалося, що оби-
дві сторони мали завищені очікування від 
економічної співпраці.

Наочний приклад непослідовності дій 
четвертого президента країни, з позиції 
ролі суб’єктивних чинників, та впливу 
зовнішньої діяльності президента на вну-
трішню соціально-політичну ситуацію є 
еволюція поглядів В. Януковича щодо єв-
ропейської інтеграції країни.

Президент та Уряд України з 2011 по 
2013 роки готували законодавство Украї-
ни до підписання Угоди з ЄС: укладення 
Угоди про асоціацію (2011 р.), парафуван-
ня Угоди (2012 р.), опублікування Угоди 
(2013 р.). 28 листопада 2013 року Угоду 
мали підписати на XVII саміті, але 21 лис-
топада влада пригальмувала підготовку до 
підписання Угоди, цим самим спровоку-
вавши найсильнішу соціально політичну 
кризу в Україні.

21 лютого 2014 року в розпал політич-
ної кризи президент Янукович підписав з 
опозицією угоду, яка передбачала повер-
нення до Конституції в редакції 2004 року, 
а Верховна Рада України проголосувала за 
відновлення Конституції України в редак-
ції 2004 року [21].

На думку дослідників, причини про-
вальної політики В. Януковича, у порів-
нянні з іншими президентами України – це 
наслідок перенесення особистих власти-
востей характеру на політичні відносини. 
Під кінець каденції Януковича країна опи-
нилася практично у міжнародній ізоляції 

не випадково. Європейські й навіть ро-
сійські лідери переконалися, що на цього 
президента України покладатися не мож-
на, тому що він діє винятково в своїх осо-
бистих інтересах [22].

Âèñíîâêè
Сформований державний апарат в 

українській республіці склався як широка 
соціальна система і, безумовно, зробив іс-
тотний вплив на вибір моделі управління 
сучасної України. Потенціал пострадян-
ських інститутів державності був підтвер-
джений домінуючим впливом на встанов-
лення політичного ладу створюваної неза-
лежної держави.

Зі зміною політичного устрою України 
була прийнята нова форма правління, у 
центрі якої був закладений інститут пре-
зидентства. Президентська влада в Україні 
носить досить виражений особистісний 
характер і виступає суб’єктивним факто-
ром впливу на розвиток держави. Кож-
ний президент прагнув докорінно змінити 
юридично-правові основи своєї діяльнос-
ті, розпочинаючи з ініціативи щодо зміни 
Конституції, а потім прийняття Верхов-
ною Радою законів, що створювали мож-
ливості для посилення його влади.

Перший Президент України Л. Кравчук 
являв собою феномен спадкоємності вла-
ди партапарату в рамках деідеологізації 
держави і відмови від партійної монополії. 
Однак, весь потенціал, закладений у новій 
політичній структурі для ефективного ви-
рішення загальнонаціональних проблем, 
було змарновано Л. Кравчуком у силу його 
особистих характеристик.

Другий Президент України Л. Кучма, 
слідуючи курсом створення бізнес-еліт 
або «національної олігархії» – на першому 
терміні й отримання політичних дивіден-
дів – на другому, починає виконувати роль 
арбітра груп впливу. Парламент розгляда-
ється в даній парадигмі як додаток до Пре-
зидента, а виконавча влада – як додаток 
до Адміністрації Президента. Політичний 
курс держави загалом – вимпельний вітер, 
індукований корпоративними і громад-
ськими інтересами.
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Третій (В. Ющенко) і четвертий (В. Яну-
кович) президенти України були, скорі-
ше, феноменом конфлікту інтересів груп 
впливу, сублімацією соціально-політич-
ної кон’юнктури та точкою фіксування 
кон’юн  ктурних переваг, не завжди відпо-
відною рівноважному стану обставин.

Суб’єктивна роль особистостей прези-
дентів України надавала трансформаційну 
дію на політичну кон’юнктуру і соціально-
політичний розвиток держави. Зі зміною 
президентів змінювався і політичний курс.

За роки незалежності було ініційовано 
п’ять кампаній із зміни форми управління 
державою, три з них призвели до істотної 
зміни політичного ладу, при цьому фак-
тично діяли по черзі тільки два варіанти 
Конституції (1996 р. та 2004 р.)

Невідчужуваною характеристикою 
всіх кампаній була боротьба за широкі по-
вноваження у виконавчій владі. Проте змі-
на форми правління в державі є питанням 
скоріш еволюційним, ніж революційним. 
На зміну фаз правління впливає сукуп-
ність факторів (політична готовність до 
змін, економічний розвиток, доцільність 
змін у періоді, якісний рівень правотво-
рення та ін.) [23].

Особливість перехідної форми в тому, 
що в ній присутні старі й нові форми. 
Еволюційний перехід повинен органічно 
пов’язуватися з модернізацією конститу-
ційного статусу органів державної влади 
та забезпечуватися сукупністю «факторів 

впливу». При всій можливій багатопартій-
ності національна політична система зага-
лом символізується з особою Президента. 
Президент України обирається громадяна-
ми України [24. ст.102] та сприймається як 
символ народовладдя і законностОднак в 
Україні за час незалежності так і не вдало-
ся забезпечити спадкоємність влади з ме-
тою відродження національної пам’яті та 
визнання демократії як частини загально-
прийнятих цінностей нації, таким чином, 
найважливіше завдання інституту прези-
дентства не було виконане.

У той же час, відомі моделі політично-
го розвитку, що використовуються в пост-
соціалістичних країнах Східної Європи, 
надали можливість цим країнам успішно 
розвивати демократію, будувати плідну 
економіку. Інститути президентства стали 
органічним фактором політичної системи 
в Угорщині, Чехії, Словаччині, Польщі. 
Дослідники зазначають вдалий досвід на-
ціонального лідера Угорщини – Арпада 
Гьонца в розбудові незалежної нової краї-
ни за рахунок розвитку і консолідації гро-
мадянського суспільства [25].

Порівняльне дослідження особливос-
тей функціонування противаг і стриму-
вань гілок влади у країнах з вдалим до-
свідом становлення інституту президент-
ства як влади, заснованої на громадській 
платформі, дасть змогу зробити пошук 
цих механізмів в Україні осмисленішим та 
зрозумілішим.

Ë³òåðàòóðà
1. Пасхавер О. Кучма был самым продуктивным руководителем Украины // Интернет-издание 

Odessa Dailyю. – 30 мая 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odessa-daily.com.ua/
news/pasxaver-kychma-id33914.html

2. Бєлов Д. М., Бисага Ю. М. Досвід конституційно-правового регулювання інституту пре-
зидента в зарубіжних країнах. Монографія. – Ужгород: Ліра, 2007. – 275 с.

3. Елена Золотарева. Региональные гонки // Интернет-издание «ZN.UA». – 14 сентября, 2001. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zn.ua/POLITICS/regionalnye_gonki.html

4. Повідомлення від 25.04.2000 «Про підсумки Всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 
року». Документ n0002359-00. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/n0002359-00

5. Проект Закону «Про внесення змін до Конституції України за результатами Всеукраїнсько-
го референдуму за народною ініціативою». Номер 5300 від 18.01.2001. – [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=8259

6. Закон від 08.12.2004 №2222-IV. Про внесення змін до Конституції України. Документ2222-15. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htt p://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2222-15

7. Закон від 08.12.2004 №2222-IV. Про внесення змін до Конституції України. Документ2222-15. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2222-15



106

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 31

8. Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень: Система стри-
мувань і противаг: до і після політичної реформи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://pasos.org/wp-content/archive/nl_ukr_20070514_0363.pdf

9. Висновок щодо дотримання вимог конституційної процедури [....] і європейським стандар-
там. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_6933

10. Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика: монография / 
М. Ф. Орзих, В. Н. Шаповал [и др]; под ред.. М. Ф. Орзиха — К..: Юринком Интер, 2013. – 512с. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/660

11. Недержавні таємниці: нотатки на берегах пам’яті / В. А. Ющенко. — Х.: Фоліо, 2014. 
— 511 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Література/Вік  тор-
Ющенко/98294-1/НЕДЕРЖАВНІ-ТАЄМНИЦІ

12. Ткач Д. І. Міжнародно-правовий аспект зовнішньої політики України за президента 
В. А. Ющенка / Д. І. Ткач // Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 24. – 2017. – С. 79-89. 

13. Від демократії до авторитаризму. Аналіз президентства Віктора Ющенка / М. Михальчен-
ко, В. Бушанський // Політичний менеджмент. – 2010. – № 1. – С. 3-18. – [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_1_3

14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народ-
них депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про 
додержання процедури внесення змін до Конституції України). Документ v020p710-10. – [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10

15. Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Кон-
ституційного Суду [...]Конституційний Суд; Окрема думка від 05.10.2010. Документ na20d710-10. 
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/na20d710-10/
paran2#n2

16. Мацієвський Ю., Собчук І. Клієнтелізм в українській політиці у період президентства 
Віктора Януковича. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cpr.oa.edu.ua/wp-content/
uploads/2015/06/Clientelism_Matsiyevsky_Sobchuk.pdf

17. Указ від 02.04.2010 №495/2010. Про ліквідацію Національного центру з питань євроатлан-
тичної інтеграції України. Документ495/2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/495/2010

18. Закон від 01.07.2012411-VI. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Документ 
2411-17. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

19. Про засади державної мовної політики // Верховна Рада України; Закон від 03.07.2012 № 
5029-VI. Документ 5029-17. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/5029-17

20. Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського 
флоту Російської [...] Україна, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 21.04.2010. 
Документ 643_359. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/643_359

21. Оприлюднено текст Угоди про врегулювання кризи в Україні. УНІАН 21.02.2014. – [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/887868-oprilyudneno-tekst-ugodi-
pro-vregulyuvannya-krizi-v-ukrajini.html

22. Ткач Д. Роль суб’єктивного чинника у зовнiшнiй політицi за часiв президентства В. Ф. 
Януковича // Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe. – № 03 (15). – [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: :https://sp-sciences.io.ua/s2617764/social_and_human_sciences._polish-ukrainian_
scientifi c_journal_2017_vol._03_15_

23. Бариська Я. О., Лемак В. В. Фактори, які впливають на форму державного правління // 
Форум права. – 2012. – № 4. – С. 61-65. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.
ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_11

24. Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР. Конституція України. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

25. Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія / Д. Ткач 
// Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К.: МАУП, 2004. – 504 с.



107

Розділ 2

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

Міжнародне право. Господарське право, 
господарсько-процесуальне право

УДК 347.44  ².². Ñâ³òëàê 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè

³ ïðàâîçíàâñòâà Â³ííèöüêîãî íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó
Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó,

êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò

Ìîäåðí³ ï³äõîäè äî ï³äãîòîâêè êàäð³â 
ó ïðàâíè÷³é ñôåð³

У статті представлений огляд ґенези, етапів розвитку та сучасного стану нормативно-
правової бази, яка регламентує становлення вітчизняної вищої юридичної освіти. Проаналізова-
но науково-теоретичні та прогностичні погляди провідних фахівців із зазначеної проблематики, 
а також сформульовано пропозиції щодо поліпшення якості вищої юридичної освіти. 

Ключові слова: вища юридична освіта, правнича школа, стандарти правничої професії, мо-
дель юридичної освіти, підготовка кваліфікованих юристів, загальні та спеціальні компетент-
ності юриста.

È.È. Ñâåòëàê 
çàâåäóþùèé êàôåäðû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè 
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Ìîäåðíûå ïîäõîäû ê ïîäãîòîâêå êàäðîâ 
â þðèäè÷åñêîé ñôåðå

В статье представлен обзор генезиса, этапов развития и современного состояния 
нормативно-правовой базы, регламентирующей становление отечественного высшего юриди-
ческого образования. Проанализированы научно-теоретические и прогностические взгляды ве-
дущих специалистов по данной проблематике, а также сформулированы предложения по улуч-
шению качества высшего юридического образования. 

Ключевые слова: высшее юридическое образование, юридическая школа, стандарты юриди-
ческой профессии, модель юридического образования, подготовка квалифицированных юристов, 
общие и специальные компетентности юриста.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Юридична професія є однією з найпре-

стижніших і вже багато років поспіль не 
втрачає своєї актуальності. За результата-
ми опитування, проведеного Дослідниць-
ким центром Міжнародного кадрового 
порталу HeadHunter Україна, до трійки 
найбільш престижних професій входять 
професія IT-спеціаліста; посада керівни-
ка або директора; треті в трійці лідерів є 
юристи (адвокати, прокурори та інші пред-
ставники юридичної професії) [1]. Разом з 
тим, загальний імідж правничої професії 
та авторитет фаху юриста останнім часом 
підірвано практично в усіх сферах про-
фесійної діяльності (робота органів суду, 
прокуратури, поліції, нотаріату тощо), що 
свідчать про нагальну потребу реформу-
вання підготовки правників в українських 
вищих школах та формування новітніх 
підходів до підготовки кадрів у цій галузі.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питання становлення вітчизняних 
юридичних шкіл, стандарти доступу до 
правничої професії, реформа вищої юри-
дичної освіти в Україні були об’єктом на-
укових досліджень як вітчизняних прав-
ників, освітян, психологів, експертів Ко-
ординатора проектів ОБСЄ в Україні та ін. 
Серед них заслуговують на увагу дослі-
дження провідних науковців, представни-

ків вищої юридичної освіти: А. Васильєва, 
С. Гусарева, Р. Гурак, О. Підцерковного, 
П. Рекотова, Л. Стецюк, В. Сущенко, В. Та-
ція та ін. Незважаючи на значний внесок 
провідних учених у розробку проблема-
тики, дослідження змісту та особливостей 
правничої професії на сучасному етапі по-
требує більш ґрунтовного висвітлення.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Проблема вдосконалення вищої юри-
дичної освіти та приведення її у відпо-
відність до європейських стандартів не 
є новою, але прийняті в останні роки 
нормативно-правові акти, а також запро-
поновані до обговорення законопроекти є 
доволі суперечливими та неоднозначними. 
З огляду на це, є потреба дослідження тен-
денцій розвитку нормативно-правового 
регулювання вищої юридичної освіти, 
адже саме належна нормативна регламен-
тація професійної діяльності юристів, а та-
кож процедури допуску до професії може 
стати гарантією досягнення цими правни-
чими інститутами своїх фундаментальних 
завдань - формування правової держави та 
громадянського суспільства. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
На підставі системного аналізу норма-

тивно-правового регулювання та науково-
теоретичних досліджень стану вищої юри-
дичної освіти України з’ясувати актуальні 
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проблеми подальшого розвитку вітчизня-
ної вищої юридичної освіти; визначити 
основні фактори, що здійснюватимуть 
вплив на правничу професію в умовах по-
яви глобальних інноваційних продуктів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Процес розбудови правової держави 
та громадянського суспільства в Україні 
є складним і тривалим. На сучасні держа-
вотворчі процеси негативно впливає низка 
політичних, економічних та соціальних 
явищ, які спостерігаються в країні про-
тягом останніх років. Особливо руйнів-
ними подіями, що вплинули на розвиток 
правової держави та громадянського сус-
пільства, стали події «Євромайдану», оку-
пація Криму, воєнні події на сході країни. 
Крім цього, несприятливим чинником для 
формування громадянського суспільства 
та правової держави є корупція, поширен-
ня якої вплинуло на розбалансованість у 
структурі державних органів (особливо – 
судових та правоохоронних) і розповсю-
дження інших негативних явищ у суспіль-
стві.

З огляду на вищевикладені чинники, 
саме на представників юридичної профе-
сії покладена відповідальна місія у роз-
будові правової держави та формуванні 
інститутів громадянського суспільства, за-
безпеченні прав і законних інтересів гро-
мадян, підвищенні їх правової свідомості 
й правової культури, забезпеченні громад-
ського правопорядку тощо. Безсумнівно, 
що ефективність діяльності представників 
правничої професії у будь-якій сфері (дер-
жавна служба, судові та правоохоронні ор-
гани, органи прокуратури, юстиції, нота-
ріату, адвокатури, пенітенціарної служби 
та ін.) безпосередньо залежить від якості 
фахової освіти. Тому сьогодні надзвичай-
но гостро постає питання реформування 
юридичної освіти та посилення її якості, 
що, в свою чергу, сприятиме реальному 
забезпеченню принципу верховенства 
права, який сформульований у ст. 8 Кон-
ституції України [2]. Даний принцип є ба-
зовим і охоплює весь порядок створення 
та функціонування механізму держави з 

метою ефективної правової діяльності у 
правотворчій, правозастосовчій та право-
охоронній сферах. Мова йде про підпо-
рядкування самої держави праву, що про-
стежується у практичній діяльності всіх 
державних органів.

Про необхідність реформування ви-
щої юридичної освіти України йдеться у 
спільному аналітичному дослідженні за 
результатами освітніх вимірювань, під-
готовленому спільно МОН України та 
МГО «Універсальна екзаменаційна мере-
жа» (UEnet) [3]. Реформування юридичної 
освіти в Україні є однією з передумов ста-
лості реформ не лише у сфері правосуддя, 
але й у більш глобальному державному 
вимірі. Правнича професія – це професія 
підвищеної суспільної довіри, яка вимагає 
належної підготовки студентів, формуван-
ня якісних знань, цінностей, розвинутих 
практичних навичок. Для сталості реформ 
потрібне розуміння, що верховенство пра-
ва – це більше, ніж правова доктрина. Це 
дуже практичний набір принципів, які є 
основою справедливого суспільства та по-
винні бути основою організації держави 
[3, с. 9]. 

Проблема вдосконалення вищої юри-
дичної освіти та приведення її у відпо-
відність до європейських стандартів не є 
новою. Одним із шляхів розв’язання про-
блеми є її ефективна нормативна регла-
ментація. Останнім часом прийняті від-
повідні нормативно-правові акти, а також 
запропоновані до обговорення відповідні 
проекти. Про підвищення професійного 
рівня представників юридичних інститу-
цій України, що функціонують для захис-
ту прав, свобод та законних інтересів гро-
мадян, юридичних осіб, інтересів держави 
йдеться в схваленій Президентом України 
Стратегії реформування судоустрою, судо-
чинства та суміжних правових інститутів 
на 2015-2020 роки [4]. Стратегія перед-
бачає оновлення законодавства, спрямо-
ваного на відновлення довіри до судової 
влади та суміжних правових інститутів 
і комплексну розбудову інституційних 
спроможностей відповідних правових 
інститутів. У цьому контексті саме поси-
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лення якості юридичної освіти та, як на-
слідок, ефективності діяльності правників 
може сприяти відновленню довіри до них 
та утвердженню їх як еліти в українському 
суспільстві, а також може стати одним із 
факторів підвищення рівня верховенства 
права в Україні.

Основні організаційно-правові засади 
функціонування системи вищої освіти, в 
тому числі юридичної, з урахуванням про-
цесів європейської інтеграції та розвитку 
єдиного європейського простору вищої 
освіти встановлює Закон України «Про 
вищу освіту» [5]. Загальна модернізація 
вищої освіти України передбачає не тільки 
нарощення потенціалу вищої юридичної 
освіти, але й усунення причин, які упо-
вільнюють її адаптацію до соціально орі-
єнтованої ринкової економіки. 

У рамках реформування системи вищої 
освіти та комплексного оновлення зако-
нодавства у цій сфері сьогодні широко як 
у професійних колах, так і серед громад-
ськості обговорюються Проекти Закону 
України «Про юридичну (правничу) осві-
ту і загальний доступ до правничої профе-
сії» та Концепції вдосконалення правничої 
(юридичної) освіти для фахової підготов-
ки правника відповідно до європейських 
стандартів вищої освіти та правничої про-
фесії (далі - Концепція) [6; 7].

Аналіз змісту вищеназваних проектів 
нормативно-правових актів дає підстави 
визначити основні шляхи подальшого роз-
витку правничої освіти в Україні:

- утвердження розуміння фаху правни-
ка як професії, спрямованої на захист прав 
і свобод особи;

- визначення стандарту правничої 
освіти як необхідного обсягу знань про 
доктрини, принципи та інститути, а також 
необхідного обсягу юридичних навичок, 
обізнаності щодо питань етики та прав лю-
дини, якими повинен оволодіти студент;

- гарантування якості правничої осві-
ти;

- гарантування незалежного та прозо-
рого механізму доступу до правничої про-
фесії;

- гарантування якості юридичної науки;

- розвиток фінансової, організаційної, 
академічної та кадрової автономії вищих 
правничих шкіл та університетів загалом.

Окрім того, проект Концепції передба-
чає запровадження єдиного кваліфікацій-
ного іспиту для всіх здобувачів юридичної 
освіти, запровадження новітніх методик 
викладання, акцентує важливість прак-
тичної підготовки студента, надає перелік 
основних компетентностей, якими пови-
нні володіти юристи.

Положення вищеназваних проектів 
нормативно-правових актів юридичною 
спільнотою сприймаються неоднозначно. 
Насамперед дискусійною є норма, відпо-
відно до якої правничими професіями ви-
знаються лише адвокат, нотаріус, суддя та 
прокурор, а до «діяльності у сфері права» 
віднесено викладацьку роботу, роботу в 
структурі Мін’юсту, роботу на посадах 
помічників адвоката, судді, нотаріуса та 
ін. Нелогічність та дискримінаційність 
окремих положень проектів дає підстави 
прогнозувати, що якщо дані нормативно-
правові акти і будуть прийняті, то з відпо-
відними змінами та доповненнями. 

Динамічні процеси, що відбуваються в 
українському суспільстві диктують певні 
виклики для фахівців у правничій сфері, 
тому спробуємо сформулювати основні 
чинники, що впливатимуть на юридичну 
професію найближчим часом, і яким ви-
могам повинен відповідати сучасний про-
фесійний юрист.

У доповіді, підготовленій асоціацією 
англійських адвокатів «The Law Society» 
з питань майбутнього юридичної професії 
визначені 5 основних факторів, що здій-
снюватимуть вплив на юридичну профе-
сію у 2020 році, зокрема це:

 світове та національне бізнес-сере-
довище, глобалізація;

 спосіб придбання клієнтами юри-
дичних послуг;

 технічний прогрес та інновації, що 
будуть використовуватися ринком;

 нові гравці на ринку та нові види 
конкуренції;

 політичні рішення і програми, що 
регулюють рівень доступу до правосуддя.
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Подібні виклики сучасного суспільства 
явно перебувають у певному дисонансі з 
реальним станом та перспективами розви-
тку національного ринку юридичних по-
слуг, а також із якістю підготовки кадрів 
у правничій сфері. В аналітичному звіті за 
результатами проекту «Залучення громад-
ськості до формування рамки кваліфікацій 
правничої професії шляхом проведення 
аналізу обсягу знань, переліку навичок 
вмінь, якими має володіти випускник юри-
дичного вищого навчального закладу, щоб 
відповідати вимогам сучасного ринку пра-
ці» визначені головні недоліки існуючої 
системи юридичної освіти:

 випускники мають проблеми з розу-
мінням професійних цінностей;

 невміння випускників застосовувати 
на практиці набуті теоретичні знання;

 брак у них практичних вмінь і нави-
чок [8, с. 6].

Одним з ключових кроків до покра-
щення та реформування юридичної освіти 
в Україні стало запровадження МОН Укра-
їни, починаючи з 2017 року, зовнішнього 
незалежного оцінювання, після успішно-
го складання якого можливо продовжити 
навчання у магістратурі за спеціальністю 
«Право».

За результатами єдиного фахового 
вступного випробування 2017 року з ви-
користанням організаційно-технологічних 
процесів здійснення зовнішнього неза-
лежного оцінювання для вступу на на-
вчання для здобуття ступеня вищої освіти 
магістра за спеціальністю 081 «Право» 
МОН України було проведено аналітичне 
дослідження та сформульовані висновки 
щодо дипломів, ринкової і державної регу-
ляції юридичної освіти:

- Справжня цінність диплома про вищу 
юридичну освіту в Україні девальвована 
наявністю на ринку праці великої кіль-
кості дипломованих фахівців, що мають 
дуже низьку кваліфікацію, і яких не можна 
розрізнити за дипломом. Роботодавець не 
може орієнтуватися на наявність диплома 
державного зразка як підтвердження на-
явності мінімального рівня компетенцій. 
Так само, роботодавець не може повністю 

покладатися на факт диплома з поважної 
правничої школи, оскільки занадто різним 
є рівень випускників, які навчалися за ко-
шти бюджету, і випускників, які навчалися 
за кошти фізичних і юридичних осіб.

- Державна регуляція має гарантувати 
наявність у власника диплома державно-
го зразка певного рівня компетенцій, що 
є необхідним (але не обов’язково достат-
нім) для виконання особою функцій, щодо 
яких у законодавстві й підзаконній норма-
тивній документації висувається вимога 
наявності диплома про вищу юридичну 
освіту. Проте, мінімальні вимоги до реаль-
них знань і компетенцій власника диплома 
державного зразка не стандартизовано і не 
забезпечено механізмами уніфікованого 
контролю рівня випускників. Лише такі 
механізми можуть гарантувати спільну 
для всіх правничих шкіл мінімальну план-
ку для тих, кому надається диплом дер-
жавного зразка.

- В Україні також не працює ефектив-
на ринкова регуляція щодо використання 
дипломів правників. У цій царині ключо-
вою має бути боротьба правничої школи 
за свою репутацію і престиж. В інтересах 
роботодавця престиж і репутація правни-
чої школи мають триматися насамперед 
на визнаній ринком гарантовано високій 
нижній межі кваліфікації випускників 
цієї школи. Це можливо лише за умо-
ви, якщо провідні правничі школи вико-
ристовують свій стандарт гарантованих 
(мінімальних) вимог до випускників як 
ефективний елемент конкуренції. Вимоги 
до рівня компетенцій тих, кому правнича 
школа надає свій диплом, не є інструмен-
том конкуренції. В абсолютній більшості 
випадків планка гарантованого репутаці-
єю школи мінімального рівня випускника 
взагалі не є інструментом системи управ-
ління престижем чи маркетингу правни-
чої школи.

- Необхідне послідовне формування 
державними органами передумов станов-
лення здорових інструментів ринкової 
конкуренції правничих шкіл. Підтриму-
ватися мають інструменти конкуренції, в 
яких зацікавлені насамперед роботодавці 
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(включно з державою, котра «наймає» на 
роботу суддів і прокурорів) [3, с. 71].

Отож, без кардинальних змін у на-
ціональній системі підготовки фахівців 
юридичної сфери в умовах появи глобаль-
них інноваційних продуктів неможливо. 
Хоча класична юриспруденція є консер-
вативною галуззю, вважається, що пере-
лік необхідних профільних компетенцій, 
юридичних дисциплін та предметів при-
кладного характеру, які будуть формувати 
у студентів практичні вміння і навички, а 
також допоможуть їм оволодіти системою 
професійних цінностей, радикально не 
зміниться.

Загальні компетентності охоплюють 
сприйняття світоглядних та морально-
етичних цінностей, широку соціально-
гуманітарну ерудованість і усвідомлення 
мультикультурного розмаїття сучасного 
життя, зокрема:

- здатність до абстрактного, логічного 
та критичного мислення, до творчого мис-
лення і генерування нових ідей, до аналізу 
й синтезу;

- уміння планувати, організовувати і 
контролювати свою діяльність;

- знання і розуміння природи етичних 
стандартів, у тому числі етичних стандар-
тів правничої професії та здатність діяти 
на їх основі;

- знання державної мови та однієї з 
офіційних мов Ради Європи на рівні, що 
забезпечує можливість як усного, так і 
письмового їх застосування, у тому числі 
у професійній сфері;

- уміння грамотно і точно формулювати 
та висловлювати свої позиції, належним 
чином їх обґрунтовувати;

- навички збору і аналізу інформації;
- уміння працювати самостійно, пра-

цювати у команді колег за фахом, а також 
із залученням експертів з інших галузей 
знань;

- здатність приймати неупереджені і мо-
тивовані рішення;

- здатність визначати інтереси і мотиви 
поведінки інших осіб;

- уміння примирювати сторони з про-
тилежними інтересами;

- здатність вчитися;
- прагнення до утвердження академіч-

ної доброчесності [7].
- знання основ теорії та філософії пра-

ва, структури та стандартів правничої про-
фесії й її ролі у суспільстві;

- знання міжнародних стандартів прав 
людини, зокрема Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, 
а також прецедентної практики Європей-
ського суду з прав людини;

- знання основ міжнародного публічно-
го права;

- знання основ права Ради Європи та 
права Європейського Союзу;

- знання засад, принципів та інститутів 
конституційного права, адміністративного 
права, адміністративного процесуального 
права, цивільного права і цивільного про-
цесуального права, кримінального права 
та кримінального процесуального права;

- навички збору інформації, аналізу 
юридичної проблеми, побудови юридич-
ної аргументації;

- навички складання проектів юридич-
них документів; 

- навички консультування з юридичних 
питань, зокрема, можливих способів за-
хисту прав та інтересів клієнтів відповід-
но до вимог професійної етики, належного 
дотримання норм щодо нерозголошення 
персональних даних та конфіденційної ін-
формації [7].

Отож, щоб не залишитися без роботи в 
майбутньому та бути конкурентоспромож-
ними, сучасний юрист повинен бути наді-
лений вищеозначеними компетенціями. 
Постає риторичне запитання, а чи буде 
цих компетенцій, запропонованих у Кон-
цепції, достатньо? Сформульований МОН 
України перелік компетенцій, на наш по-
гляд, не враховує трансформаційних про-
цесів, які відбувається у всьому світі на 
ринку юридичних послуг. На розвиток 
юридичної професії впливають глобаліза-
ційні процеси та різноманітні інформацій-
ні технології, інновації на кшталт техно-
логізації юридичних послуг, автоматизації 
юридичного ринку (мобільні додатки для 
юристів, онлайн-конструктори договорів, 
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аналітичні онлайн-платформи, смарт-офі-
си юридичних фірм тощо).

Наразі на практиці фактично маємо 
ситуацію, коли знань законів та вміння їх 
застосовувати, володіння іноземними мо-
вами, стажування тощо вже не достатньо. 
Від сучасного юриста вимагають не про-
сто знань у певній юридичній галузі, але 
і конкретних особистісних якостей (ко-
мандна робота, відповідальність, ділова 
комунікація, менеджмент, аналітичне та 
критичне мислення, вміння генерувати рі-
шення проблем).

З огляду на такі виклики сучасності 
щодо професійної компетенції кадрів у 
правничій сфері, цілком зрозуміло, що по-
винна доктринально змінитися підготовка 
майбутніх юристів. Мають принципово і 
ґрунтовно стати іншими підходи до під-
готовки юристів та запроваджуватися но-
вітні методики викладання у правничій 
школі.

Пошук новітніх підходів до підготов-
ки кадрів у сфері юриспруденції перед-
бачає впровадження інноваційних форм і 
методик викладання правових наук. Для 
набуття студентами правничих аналітич-
них навичок необхідним є впровадження 
мережевих освітніх технологій та елемен-
тів різних інтерактивних методик навчан-
ня (постановка навчальних цілей, робота 
в малих групах з використанням кейсів, 
юридична клініка, лабораторія, імітація 
судового процесу, обговорення практич-
них аспектів застосування набутих знань 
під час навчання тощо). Зокрема, навчаль-
ні заняття з професійно-орієнтованих 
дисциплін освітньої програми підготовки 
правника повинні включати розв’язання 
практичних завдань, розгляд судової прак-
тики, підготовку письмових робіт (зокре-
ма, процесуальних документів).

Щоб підготувати випускників юридич-
ного факультету до такого рівня, щоб вони 
без будь-яких додаткових стажувань, прак-
тики могли відразу після отримання ди-
плома ефективно виконувати професійні 
обов’язки (вирішувати складні практичні 
завдання, представляти інтереси клієнта 
у суді тощо), стандарт правничої освіти 

повинен охоплювати необхідний перелік 
навичок і компетентностей правничого 
дослідження, аналізу та письма як однієї 
з фундаментальних складових фаху прав-
ника. У правничій школі слід запровадити 
окрему дисципліну для опанування сту-
дентами навичок правничого досліджен-
ня, аналізу та письма, а також підвищити 
роль письмових робіт під час викладання 
та оцінювання фундаментальних правни-
чих дисциплін. Також як окремий фактор 
у сучасному середовищі варто виділити 
необхідність для юристів безперервно са-
мовдосконалюватися та якісно підвищува-
ти рівень самоосвіти.

Сучасні умови диктують нові вимо-
ги і підходи до кадрового забезпечення 
окремих правничих сфер. Відповідно, 
особливого значення набуває регламен-
тація процедури допуску до професійної 
діяльності таких юридичних професій, 
як суддя, адвокат, прокурор, нотаріус, що 
обумовлено важливістю даних інститутів 
у захисті прав та інтересів громадян. До-
ступ до здійснення таких видів юридичної 
діяльності не повинен передбачати, що 
будь-яка особа, не докладаючи особливих 
зусиль, може займатися такою діяльністю. 
Доступ до такої правничої діяльності пе-
редбачає особливі, але однакові, рівні, не-
дискримінуючі вимоги до осіб, що мають 
намір стати суддею, прокурором, нотаріу-
сом, адвокатом. Такі вимоги повинні, з од-
ного боку, забезпечувати необхідні умови 
для гарантування досягнення цими прав-
ничими інститутами своїх завдань, з іншо-
го – сприяти утвердженню суверенітету 
України, формуванню правової держави 
та громадянського суспільства. 

Âèñíîâêè
З огляду на остаточну невирішеність 

досліджуваної проблеми особливого зна-
чення набуває належна нормативна регла-
ментація професійної діяльності юристів, 
а також процедури допуску до професій 
(суддя, прокурор, нотаріус, адвокат тощо), 
де першою обов’язковою кваліфікаційною 
умовою допуску до професії є вища юри-
дична освіта.
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Для інтеграції вищої юридичної освіти 
у європейський і світовий освітній про-
стір повинні бути визначені цілеспрямо-
вані, науково обґрунтовані методологічні 
основи розвитку національної юридичної 
освіти.

Таким чином, лише належне володіння 
загальними та спеціальними компетент-
ностями, які ідентифікуються з пізнаваль-
ними, комунікативними, методологічними 
та технологічними вміннями студентів 
сприятиме формуванню високопрофесій-
ного фахівця в галузі права та стане га-
рантією успіху для майбутніх юристів. За-
безпечити якісну правничу освіту, якісне 
й прозоре оцінювання рівня академічних 
і професійних кваліфікацій випускників 
вищих юридичних навчальних закладів 
можливо шляхом вироблення рамки ква-
ліфікацій правничої професії, стандартів 
правничої професії за основними напрям-

ками діяльності, а також національного 
стандарту юридичної освіти задля її на-
ближення до сучасних потреб ринку праці.

На думку автора, щоб надавати справді 
якісні послуги та залишатися конкурен-
тоздатним на сучасному ринку, лише якіс-
ної вищої юридичної освіти недостатньо. 
Сучасний юрист повинен не лише ста-
ранно виконувати поставлені перед ним 
завдання, а й розвивати комплексний під-
хід, метою якого є, крім іншого, прогнозу-
вання ситуацій та розвитку подій. Тобто 
в майбутньому юрист залишить за собою 
роль аналітика та посередника у перегово-
рах, якого не зможуть повністю замінити 
електронні системи та найновітніші тех-
нологічні розробки.

Вважаємо, що подальше науково-
теоретичного дослідження трансформа-
ційних процесів у системі вищої юридич-
ної освіти матиме теоретичне та приклад-
не значення.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
За роки незалежності України постій-

но здійснюється активне реформування її 
правової системи. Немає галузі права, якої 
тією чи тією мірою не торкнулася транс-
формація. Але найбільш суттєві зміни від-
буваються в господарсько-правових від-
носинах та в нормах господарського про-
цесуального права України.

У зв’язку з проведенням у країні судо-
вої реформи 15 грудня 2017 року набрав 
чинності Закон України «Про внесення 
змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесу-
ального кодексу України, Кодексу адмі-
ніс т ративного судочинства України та 
ін ших законодавчих актів», була введена 
нова форма провадження – спрощена по-
зовна. 

Прискорені (спрощені) форми вико-
ристовують у Німеччині, Франції, Великій 
Британії, США, Швейцарії та інших кра-
їнах. 

Спірними у науці процесуального пра-
ва є питання природи спрощених прова-
джень та їх співвідношення із загальним 
порядком розгляду справ, про що неодно-
разово звертали уваги у своїх досліджен-
нях вітчизняні науковці. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ ïóáë³êàö³é 
³ äîñë³äæåíü

Даній проблемі присвячені численні 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених, 
серед яких: І. О. Ізарова, В. І. Бобрик, 
Ю. Ю. Грибанов, О. Ю. Зуб, О. С. Ткачук, 
А. О. Соловйова, О. С. Фонова, С. О. Ко-
роєд, С. Г. Закірова та інші. Проте питання 
щодо віднесення певних видів проваджень 
до спрощених залишаються дискусійними 
та такими, що потребують подальшого до-
слідження. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На сучасному етапі підлягають до-
датковому науковому дослідженню про-
блеми, пов’язані з обранням підходів до 
розуміння сутності поняття «спрощене 
провадження у господарському процесі», 
немає чіткого визначення терміна «спро-
щеність» у застосуванні до господарсько-
го процесу, вчені й практики дискутують 
з приводу того, що слід вважати спроще-
ним судовим провадженням, яке їх місце 
в системі господарського процесуального 
права, а також про те, як вони співвідно-
сяться з іншими видами вітчизняного су-
дочинства.
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Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення наукових 

підходів до розуміння сутності та природи 
спрощених проваджень. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Сьогодні вітчизняне і зарубіжне про-
цесуальне законодавство розвивається в 
напрямку доступного правосуддя, опти-
мального врахування сучасних потреб 
суддівства, необхідністю стає більш ак-
тивне використання не тільки загального, 
але і спеціального порядку судочинства 
з метою оперативного здійснення право-
суддя. Традиційна процесуальна форма 
впродовж низки історичних періодів у де-
яких випадках ускладнювала і затягувала 
процес. Ця обставина призвела до появи 
більш простих і швидких способів вирі-
шення господарських справ як в Україні, 
так і за кордоном, при цьому як у минулі 
століття, так і зараз. 

Сьогоднішнє розуміння сутності та 
природи такого виду провадження, як 
“спрощене” випливає з коректного тлума-
чення їхніх ознак, а також співвідношення 
із загальною позовною формою захисту 
прав, свобод та інтересів тощо. 

Ефективним способом оптимізації гос-
подарської процесуальної форми вважало-
ся виділення спеціальних порядків розгля-
ду окремих категорій справ – проваджень. 
Шляхом використання провадження іс-
нувала потенційна можливість часткової 
зміни порядку розгляду щодо певних від-
окремлених категорій справ. З огляду на 
те, що господарська процесуальна форма 
тяжіла все ж таки до розширення обсягу 
застосування й охоплювала значну кіль-
кість різноманітних за своєю природою 
справ, віднесених до господарської юрис-
дикції, якісні відмінності між окремими 
категоріями господарських справ ставали 
досить відчутними та унеможливлювали 
ефективність застосування єдиного алго-
ритму розгляду.

У різних наукових публікаціях мож-
на спостерігати тезу, що різноманітність 
питань, які розглядалися судами, повинні 

передбачати передусім гнучкість процесу-
ального механізму [1, с. 53], [2, c. 56]. Про-
вадження, будучи унікальною комбіна-
цією інших елементів структури процесу-
альної форми, дозволяє створити зручний 
механізм, втілюючи комплекс необхідних, 
достатніх та ефективних процесуальних 
засобів у зручному їх поєднанні.

Важливо, що суттєвим поштовхом 
структуризації господарської процесуаль-
ної форми в Україні стала тенденція до 
спрощення, яка потенційно розглядалася 
як один із напрямів удосконалення госпо-
дарського судочинства. 

Так, у Рекомендації Комітету Міністрів 
Ради Європи № R (81) 7 від 14 травня 1981 
року закріплено, що в контексті доступу 
до правосуддя необхідно впровадити про-
цедури спрощення і прискорення судочин-
ства. 

Зокрема, зверталася увага на впрова-
дження таких спрощених процедур су-
дочинства, які виключають необхідність 
проведення судових засідань (пункт 15), 
а також розробку заходів щодо розгляду 
безперечних вимог для того, щоб кінцеві 
рішення виносилися швидко, без зайвих 
формальностей (пункт 9 ) [3].

У концепції вдосконалення судівництва 
для утвердження справедливого суду в 
Україні відповідно до європейських стан-
дартів зверталася увага на те, що правила 
судочинства не повинні бути переванта-
жені формальностями. Для забезпечення 
права особи на швидке відновлення своїх 
прав, особливо в справах незначної склад-
ності, судову процедуру доцільно спрос-
тити там, де такий підхід не порушує ін-
тересів сторін у справедливому вирішенні 
справи.

З цього приводу низка науковців 
(В. І. Бобрик [4], Ю. Ю. Грибанов [5], 
О. Ю. Зуб [6], [7]) наголошували, що існу-
вання однієї, складної й розгорнутої пра-
вової процедури для розгляду і вирішення 
більшості господарських справ є не що 
інше як ігнорування наявних об’єктивних 
особливостей останніх, які не можуть не 
впливати на порядок захисту господар-
ських прав і видозмінювати його. Адже 
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прагнення вирішувати всі справи за од-
наковою процедурою без урахування їх 
специфічних особливостей здатне внести 
дисфункцію між кінцевою метою судо-
чинства та методами її досягнення.

Спрощене провадження представляє 
собою різновид позовного провадження, 
яке дозволяє розглядати позови без викли-
ку учасників спору, виключно на основі 
поданих ними матеріалів. Завдяки цьому 
спрощена форма ще іменується письмо-
вою. Вона дозволяє розглядати обмежений 
перелік справ, при цьому суддя може пе-
рейти на загальний порядок розгляду при 
наявності підстав, зазначених у Господар-
ському процесуальному кодексі. У той же 
час, нова для вітчизняної процесуальної 
системи форма спрощеного провадження 
заснована на письмовому, заочному, елек-
тронному та змагальному процесі.

Одні вчені вважають, що спрощені 
провадження мають похідний характер 
від позовного, є субсидіарними стосовно 
нього (С. Г. Закірова [8], І. О. Ізарова [9] 
та ін.). Інші наполягають на тому, що в 
сучасних умовах слід говорити про певну 
переорієнтацію в розумінні загального та 
спрощених порядків, зважаючи на те, що 
більшість справ інколи розглядається саме 
у спрощеному порядку (С. О. Короєд [ 10], 
О. С. Ткачук [1 ], [2], О. С. Фонова [11] та ін.).

Проте не варто заперечувати той факт, 
що спрощені провадження мають похід-
ний характер від загальної процедури – 
позовної форми захисту невизнаних, по-
рушених, оспорюваних прав та охороню-
ваних законом інтересів. Про це свідчать 
історичний розвиток, еволюційний підхід 
до диверсифікації процесуальної форми. 
На рівні зарубіжних суддівських систем 
простежується така ж ситуація. Відмін-
ність лише в тому, що у деяких країнах 
спрощені провадження є «ще більш при-
вабливими» і можуть виступати як «єдино 
можливі» для певного роду справ.

Прихильники першої групи поглядів 
(серед яких О. Ю. Зуб [6], [7], І. О. Ізарова 
[9]) розглядають спрощене провадження 
як частину процесуальної форми, визна-
ючи за ним правосудний характер. 

Інші вчені сприймають спрощені про-
вадження як такі, що перебувають за меж-
ами процесуальної форми, та визначають 
їх як неправосудну діяльність (К. В. Без-
нощенко [12], Н. Р. Мащенко [13]). 

Науковці – прибічники інтегровано-
го підходу вважають, що спрощені про-
вадження (залежно від притаманних їм 
характеристик та особливостей) можуть 
бути сформовані у законодавстві в меж-
ах процесуальної форми і за її межами 
(О. С. Ткачук [1], О.С. Фонова [11]).

При визначенні природи спрощеного 
провадження у кожному конкретному ви-
падку слід виходити із сукупності його 
специфічних ознак, за допомогою яких 
можна виокремити різні типи спрощених 
проваджень. З огляду на це, спрощені про-
вадження можуть мати як правосудну, так 
і неправосудну природу.

Наприклад, наказне провадження не 
пов’язане з вирішенням спору про право, 
а тому виведене за рамки правосудної ді-
яльності відповідно до норм національно-
го законодавства. 

Натомість у зарубіжній літературі 
(Ю. Кулакова, М. Е. Мірзоян, А. О. Солов-
йов [14] та ін.) категорію «спрощеності» 
інтерпретують значно ширше, оскільки 
відносять до неї спрощене провадження 
в арбітражному судочинстві, окреме про-
вадження, сумарне рішення та сумарний 
розгляд справи, проміжне та часткове рі-
шення, виконавчий напис нотаріуса тощо.

Щодо розуміння поняття «спрощення» 
у господарському судочинстві можна виді-
лити характерні підходи [15]:

– спрощення ординарної процедури за-
хисту прав;

– як напрям диверсифікації процесу-
альної форми;

– на рівні окремих процесуальних дій 
(альтернативні дії).

«Спрощеність» може розумітися при-
наймні у кількох значеннях, насамперед 
як загальне спрощення звичної процедури 
захисту прав, під яким необхідно розумі-
ти зміну звичайної, ординарної процесу-
альної форми шляхом усунення бюрокра-
тичних перешкод, які характеризуються 
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ускладненістю, розпорошеністю, неефек-
тивністю, невідповідністю. 

Також для даної процедури характер-
ним є принцип пропорційності, виходячи 
з мети господарського судочинства на су-
часному етапі, взаємозв’язку низки еле-
ментів (процесуальних дій, стадій, про-
цедур, проваджень) або заміни їх новими, 
більш технічними елементами господар-
ської процесуальної форми. 

Спрощення можна розуміти як дивер-
сифікаційний напрям господарської про-
цесуальної форми, який характеризується 
виділенням додаткових проваджень і про-
цедур, що тлумачиться як введення «ново-
го», поряд зі звичайним, ординарним за-
хистом господарських прав, інших само-
стійних спрощених проваджень і порядків 
для певних категорій справ, які позбавлені 
обтяжуючих формальностей та не містять 
у своєму складі окремо прописаних еле-
ментів процесуальної форми, властивих 
звичайному порядку захисту. Нарешті, 
спрощення як напрям окремих процесу-
альних дій, для якого встановлені певні 
«правила», зокрема коли поряд із загаль-
ним порядком розгляду справи на певних 
етапах вводяться альтернативи під вигля-
дом полегшення можливостей здійснення 
окремих перевантажених процесуальних 
дій [1, с. 56].

Складність визначення поняття «спро-
щене провадження» можна пояснити тим, 

що в господарському судочинстві мають 
місце різні процедури, які, в свою чергу, 
містять подекуди автентичну специфіку в 
національних правопорядках, має місце 
неоднозначність термінології, що вико-
ристовується для дослідження цього фено-
мену. Наприклад, спрощене провадження 
пов’язують із прискореним проваджен-
ням, що не є правильним.

Âèñíîâêè
Таким чином, узагальнення наукових 

підходів до розуміння сутності та приро-
ди спрощених проваджень, а також аналіз 
зарубіжної практики, матеріалів Європей-
ської комісії з ефективності правосуддя 
(CEPEJ) дозволяє говорити про «спроще-
ність» з позиції таких двох підходів:

– гносеологічного, при якому «спро-
щеність» необхідно розглядати як форму, 
яка дозволяє звільнитися від усього зайво-
го, ускладненого, обтяжуючого тощо; 

– юридичного, у контексті процесу-
ального права як спрощеності (усіченості) 
певних юридичних процедур.

У той же час, будь-яке розмежування 
означених інструментів у ході об’єк тив-
ного відображення сутності спрощеного 
провадження неможливе із причини їх не-
розривного діалектичного поєднання на 
підґрунті розв’язання основного завдання 
права – захисту прав і охоронюваних зако-
ном інтересів суб’єктів господарювання.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Феномен юридичної особи як суб’єкта 

права небезпідставно вважається одним із 
найскладніших предметів, що досліджува-
лися науковцями протягом всього періоду 
існування сучасної юриспруденції. Роз-
криття сутності юридичної особи є однією 
з найцікавіших та, водночас, найскладні-
ших проблем юридичної науки, яку вона 
намагалася вирішити ще з часів виникнен-
ня перших юридичних осіб. Проте до цьо-
го часу не існує загальноприйнятої теорії, 
яка б належним чином розкрила сутність 
феномену юридичної особи як суб’єкта 
права, а також показала вплив зміни те-
оретичних підходів до розуміння інсти-
туту юридичної особи на уявлення про її 
правосуб’єктність, у зв’язку з чим дослі-
дження даного питання не втрачає в своїй 
актуальності. Поняття «юридична особа» 
та категорія «правосуб’єктність» міцно 
пов’язані у системі абстракцій науки тео-
рії права, оскільки саме правосуб’єктність 
наповнює живим змістом загальну юри-
дичну конструкцію суб’єкта права. Тому 
необхідно розглядати ці правові інститути 
саме разом як взаємозалежні та такі, що 
доповнюють один одного.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідження питання сутності юри-
дичної особи протягом останніх років ви-
кликало значний інтерес як вітчизняних, 
так і закордонних науковців. Вивченням 
окремих напрямків теорій сутності юри-
дичної особи чи питання загалом займа-
лися такі вчені, як Архіпов С., Кочин В., 
Чукрєєв А., Прошин С., Белькова О., Бо-
рисова В., Титова О., Кравчук В., Шевчен-
ко Я. та інші. Результати їхніх досліджень 
дозволяють максимально наблизитися до 
розкриття сутності юридичної особи та 
допомагають виявити міру впливу відпо-
відних теорій на уявлення про формування 
її [юридичної особи] правосуб’єктності.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Незважаючи на значний науковий ін-
терес до питання сутності юридичної 

особи, вчені так і не змогли дійти спіль-
ної думки щодо визначення природи юри-
дичної особи та її правосуб’єктності. Не 
пов ністю розкритими залишаються також 
і питання гносеологічного змісту, зокрема 
про взаємозв’язок змін поняття юридичної 
особи та уявлень про її правосуб’єктність 
залежно від конкретно-історичних умов 
проведення відповідних досліджень.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé äàíî¿ 
ñòàòò³

Основною метою цієї статті є осмис-
лення та узагальнення основних теорій 
сутності юридичної особи, створених у 
минулих історичних періодах, а також 
висвітлення їхнього впливу на сьогоден-
ня. Також автор намагається пояснити 
основні зміни в наукових уявленнях про 
правосуб’єктність юридичної особи за-
лежно від змін уявлень про юридичну 
особу. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Питання про те, чим чи ким є юри-
дична особа, постійно привертало увагу 
вчених-правознавців. Намагаючись по-
яснити сутність цього інституту права, 
науковці зверталися до найрізноманітні-
ших ідей, методів наукових досліджень та 
прийомів юридичної техніки. В результаті 
тривалих наукових досліджень, які мали 
істотний вплив на практичну юриспру-
денцію, сформувалося декілька основних 
теорій, кожна з яких по-своєму вирішує 
зазначене питання. 

Історично першою комплексною тео-
рією сутності юридичної особи стала те-
орія фікції або уособлення, яка виникла 
в результаті рецепції римського права з 
врахуванням більш пізніх особливостей 
пізнавальної практики. Порівняно незна-
чне розповсюдження юридичних осіб у 
період середньовіччя, нерозвинуте право-
ве регулювання їх діяльності, а також той 
факт, що першими дослідниками римсько-
го права були монахи, священики та інші 
особи, наближені до католицької церкви, 
відіграло значну роль у формуванні теорії 
фікції. 
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При трактуванні римських першодже-
рел середньовічні юристи під терміном 
persona розуміли лише правоздатну та 
повністю дієздатну людину. Відповідно, 
римські союзи чи інші приватні корпора-
ції розглядалися лише як союзи фізичних 
осіб, ідея самостійного правосуб’єктного 
буття юридичної особи не виникла, та й 
власне поняття юридичної особи не було 
сформоване. Однак завдяки активній ді-
яльності глосаторів, а пізніше консіліа-
торів уперше була озвучена думка про 
встановлення законом фікції щодо реалі-
зації однією особою колективної волі всіх 
членів корпорації. Фікція розумілася як 
певний продукт юридичної необхідності. 
З позицій тогочасного об’єктивного права 
тільки фізична особа могла бути наділена 
правами та обов’язками й нести відпові-
дальність за свою діяльність. Однак, з ін-
шого боку, неможливо було заперечувати 
існування й інших суб’єктів, не фізичних 
осіб, які були носіями прав та обов’язків, 
у тому числі набували права власнос-
ті на нерухоме майно і землю. Оскільки 
безсуб’єктних прав існувати не може, то 
правова думка та практика в такому випад-
ку зверталися до засобу юридичної фікції, 
тобто припускалося існування штучного 
суб’єкта права, за яким відповідна пра-
воздатність і закріплювалася. Юридична 
особа як фікція не збігалася за способом 
буття з фізичною особою, але у правопо-
рядку з метою участі юридичних фікцій у 
реальних правовідносинах припускалася 
їх суб’єктність за аналогією з суб’єктністю 
фізичної особи.

Автором теорії фікції вважають папу 
Інокентія IV [1, с. 53-55], який говорив 
про неможливість відлучення юридичної 
особи від церкви через те, що корпорація 
не має душі, а існує лише в уяві людей, 
будучи persona fi cta, тобто фіктивною, не 
існуючою в реальності особою [2, с. 4; 
3, с. 152-153]. Тим самим було повторно 
зазаначено думку про так звану «матері-
альність» суб’єкта правовідносин. Вплив 
папи Інокентія IV на тогочасне суспіль-
ство був доволі значним, тому вже в епоху 
глосаторів вчення про юридичну особу як 

persona fi cta закріпилося в тогочасній нау-
ці й практиці. Про значення папи Інокентія 
IV для тогочасного суспільства свідчить 
уже тільки те, що першу теорію юридич-
ної особи формував не науковець-юрист, а 
церковний діяч. Це, серед іншого, було на-
слідком вагомої ролі церкви в тогочасному 
суспільстві. 

Теорія фікції остаточно сформувала-
ся в роботах Фрідріха Карла фон Савіньї 
в середині ХІХ століття (який фактично 
перший висунув цілісну теорію сутнос-
ті юридичної особи), Ернеста Рудольфа 
Бірлінга та деяких інших юристів, отри-
мавши назву теорії уособлення. Як зазна-
чав Савіньї, право вимушене звертатися 
до фікції у випадку, коли для досягнення 
певної цілі недостатньо одного індивіда, 
а необхідно певний їх союз, який дер-
жава наділяє окремим обсягом прав та 
обов’язків. У такому випадку ці право-
здатності не мають конкретного власника, 
але і безсуб’єктних прав існувати не може, 
оскільки суб’єктивне право завжди на-
лежить суб’єкту. Відповідно, в інтересах 
практичної життєдіяльності й створюєть-
ся юридична особа. 

Роль Савіньї у становленні наукової 
доктрини юридичної особи важко пере-
оцінити, оскільки його наукові роботи від-
значені фундаментальним значенням для 
розуміння інституту юридичної особи та 
дослідження її правосуб’єктності. Деякі 
науковці вважають його теорію фікції (уо-
соблення) відправною точкою в процесі 
дослідження сутності та поняття юридич-
ної особи. Так, наприклад, Л. Л. Герваген 
у праці «Про юридичну особу» здійснює 
умовний поділ розвитку поняття та вчення 
про юридичну особу до Савіньї та після 
нього, зазначаючи, що фактично саме піс-
ля праць Савіньї дослідження юридичної 
особи перейшло з практичної у наукову 
площину та набуло філософського підтек-
сту. 

У ході наукових досліджень та пошуку 
обґрунтувань теорії фікції (чи уособлення) 
поступово утворилося декілька самостій-
них течій цієї теорії. Одна течія пояснюва-
ла необхідність юридичної особи як носія 
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колективної цілі її учасників. Представни-
ки іншої течії тлумачили існування юри-
дичних осіб не як реалізацію об’єктивної 
необхідності, а як задоволення якихось 
людських потреб, з якими повинна мири-
тися держава. Треті вбачали тут підміну 
поняття фізичної особи як первинного но-
сія прав та обов’язків. 

Теорія фікції (уособлення) мала й збе-
рігає дотепер істотне значення для юри-
дичної науки. Як про наслідок практично-
го втілення теорії фікції, можемо говорити 
про дозвільний процес утворення, зміни 
та припинення юридичних осіб. Адже, 
виходячи з основних положень даної тео-
рії, саме держава дає згоду на виникнен-
ня нової корпорації, оскільки виникнення 
абстрактного суб’єкта можливе лише за 
існування норм об’єктивного права, які 
регулюють такий процес. Відповідно, 
для змін чи припинення корпорації також 
необхідним є існування чіткого юридич-
ного механізму, створити який може лише 
держава. Крім того, протягом довгого часу 
юридична особа не визнавалася суб’єктом 
кримінальної відповідальності, оскільки 
вона, як вважалося, не мала власної волі, а 
лише була наділена волею фізичних осіб - 
її представників. Більше того, у російсько-
му дореволюційному праві за юридични-
ми особами з підстав відсутності у них 
волі взагалі не визнавалося такого елемен-
та правосуб’єктності, як дієздатність [4, 
с. 10]. 

Теорія фікції (уособлення) зазнавала 
значної критики з боку прихильників ін-
ших теорій юридичної особи, і, на нашу 
думку, в цих поглядах обґрунтовано ві-
дображений дуже важливий момент – те, 
що юридична особа фактично є творінням 
людського розуму. Тому, якщо дивитися з 
цієї точки зору на теорію фікції, то мож-
на помітити її основний недолік: визна-
ючи юридичну особу вигадкою, фікцією, 
необхідно також визнавати фікцією й інші 
правові інститути аж до всієї правової сис-
теми, адже право також є результатом тво-
ріння розуму, а не природи. 

Вагомий прорив у розумінні сутності 
юридичної особи був зроблений у кінці 

ХІХ – на початку ХХ століття. Особливіс-
тю правових поглядів цього часу став пе-
рехід до уявлень про юридичну особу як 
про реально існуючого суб’єкта. Юридич-
ну особу почали розглядати в соціально-
правовій площині як соціальний організм, 
який розвивається, змінюється та припи-
няє своє існування, тобто уподібнюється 
людині, а не як певну уявну конструкцію, 
що існує завдяки прийому юридичної тех-
ніки. Практично кожна з теорій юридичної 
особи як реального суб’єкта відкидає ідею 
стосовно її (юридичної особи) фіктив-
ності. 

Якщо ж розглядати поняття «право-
суб’єктність» через призму теорії фікції, 
то тут відкриваємо також винятково пра-
вову конструкцію, утворену за допомогою 
норм об’єктивного права. При такому під-
ході чітко виявляється так звана «чиста 
теорія права», побудована на неокантіан-
ських філософських ідеях. Але не варто 
забувати, що правосуб’єктність розкриває 
як внутрішній зміст, так і зовнішню форму 
юридичної особи як суб’єкта права. Тому 
в певні моменти необхідно виходити за 
рамки права та враховувати зовнішні ма-
теріальні умови, створені дією суспільної 
необхідності. 

Концепція юридичної особи як ре-
ального суб’єкта поєднує в собі декілька 
основних напрямків. Так звана «органічна 
теорія» відкидала фікцію (як форму іс-
нування юридичної особи) та розглядала 
юридичну особу у вигляді живого організ-
му, наділеного, подібно до людини, тілом, 
душею і волею. Згідно з цією теорією ви-
раження волі юридичної особи здійсню-
ється фізичними особами, які є єдиним ці-
лим з юридичною особою. Цікаво, що де-
які прихильники вказаного напрямку ви-
ступали за надання юридичній особі права 
голосу на виборах, мотивуючи це тим, що 
вони, як і фізичні особи, мають стабільний 
правовий зв’язок з державою (так зване 
«громадянство» юридичної особи). Про-
те з філософського погляду такі думки є 
антропоморфними, оскільки накладають 
на неживе явище (з біологічного погляду) 
ознаки живого [5, с. 90]. 
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Автори теорії реального суб’єкта для 
того, щоб пояснити природу юридичної 
особи, застосовують юридичний прийом 
аналогії. Корпорацію можна називати жи-
вим організмом лише за аналогією з лю-
диною, оскільки з біологічного погляду 
лише людина є організмом, а з соціального 
і правового - юридична особа також вва-
жається повноцінним суб’єктом. Юридич-
на особа, як і фізична, несе відповідаль-
ність за вчинені делікти, а її особливістю є 
те, що вона діє через свої органи, які утво-
рені з людей. Органи юридичної особи не 
є чимось окремо вираженим, а постають 
частиною єдиного цілого. 

У теорії соціальної реальності юри-
дичну особу визнають дійсним суб’єк-
том права, хоча і безтілесним. Професор 
Д. М. Генкін розуміє юридичну особу як 
соціальну реальність, що наділена відо-
кремленою правосуб’єктністю та майном 
для виконання покладених на неї цілей. 
Г. Дернбург розглядав юридичну особу 
як соціальну організацію з самостійною 
правосуб’єктністю. Згідно з вказаною те-
орією вважається, що незважаючи на те, 
що юридичні особи не є чимось тілесним, 
вони все ж таки реально існують та є, по-
дібно до інших правових явищ, резуль-
татом розумової діяльності, а не плодом 
фантазії. 

Волю юридичної особи необхідно роз-
глядати як саме її волю, хоча вона і виникає 
завдяки психологічній діяльності людини 
та реалізується її фізичною діяльністю; 
носієм прав й обов’язків юридичної особи 
є ця сама юридична особа, а не окремі її 
члени чи представники. Юридична особа 
реальна, так само як і реальна її воля, хоча 
і одне, й інше є похідними від людини, 
людської свідомості. При цьому юридич-
на особа реальна не лише як соціально-
правова цінність, але і як суб’єкт права 
та правовідносин, реальний центр права, 
наділений власними інтересами [6, с. 255]. 

Окремі радянські теорії юридичної 
особи уособлювали її з трудовим колек-
тивом чи директором. Так, радянськими 
науковцями на підтримку теорії колекти-
ву було сформульовано положення щодо 

відповідальності юридичної особи за дії 
її представників. Прихильники теорії ди-
ректора зазначали, що за діяльність юри-
дичної особи відповідає безпосередньо 
керівник, саме він встановлює конкретні 
плани та графіки роботи, визначає окремі 
напрямки діяльності. Проте такі погляди 
зазнали значної критики, оскільки недо-
цільно уособлювати юридичну особу з 
її колективом чи директором, які є лише 
частиною цієї юридичної особи; через них 
реалізується воля юридичної особи, але 
колектив чи індивід та їх воля – це ще не 
вся юридична особа.

Доцільно зазначити, що такі теоретич-
ні погляди сьогодні частково знайшли своє 
відображення і в українській правовій сис-
темі. Так, комплексний аналіз законодав-
ства України дає можливість стверджува-
ти, що значну роль у діяльності юридичної 
особи відводиться саме директору (керів-
нику): він відповідальний за роботу юри-
дичної особи перед засновниками, перед 
контролюючими органами; за порушення 
норм чинного законодавства до відпові-
дальності притягується переважно керів-
ник; з технічного погляду неможливо заре-
єструвати новостворену юридичну особу 
без керівника (технічні можливості Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань не передбачають можливості 
не заповнення графи з інформацією про 
фізичних осіб, які обираються до керівних 
органів). Теорія директора базується на 
тому, що сутність юридичної особи про-
являється в особі керівника, оскільки саме 
через керівника виражається воля юри-
дичної особа та він є невід’ємною части-
ною останньої [7, с. 118-120]. При цьому 
зазначимо, що радянська теорія директора 
відкидала правосуб’єктність юридичної 
особи як таку, оскільки зводилася до того, 
що реальним суб’єктом правовідносин ви-
ступає лише держава, а юридична особа 
служить лише для посередницьких функ-
цій.

Важливим напрацюванням основних 
напрямків концепції юридичної особи як 
реального суб’єкта права є вчення про 
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те, що держава не створює чи дає дозвіл 
на утворення такого суб’єкта, а лише 
визнає його як нового учасника право-
відносин, визнаючи його відокремлену 
правосуб’єктність від засновників чи 
представників, закріплюючи при цьому 
так званий явочний принцип створення 
юридичних осіб.

Поряд із визнанням юридичної особи 
реально існуючою сутністю розвивалися й 
інші, цікаві та суперечливі за своїм зміс-
том теорії. Так, починаючи з середини ХІХ 
століття, достатньо значна кількість уче-
них почала розвивати теорію про те, що 
права можуть існувати без суб’єкта, приво-
дячи як приклад так звану «лежачу» спад-
щину. Професор Мюнхенського універси-
тету Алоіз Брінц висунув цікаву теорію 
«цільового майна». На його думку, існу-
вання юридичної особи не є обов’язковим 
для досягнення певних колективних ці-
лей, для цього достатнім є лише наявність 
окремого майна, яка використовується з 
чітко поставленою метою. Майно, яке ко-
лись належало фізичним особам, з часом 
переходить у спільну власність корпорації 
(як об’єднання фізичних осіб) і стає влас-
ністю цілі. 

Така теорія сутності юридичної особи 
мала важливе значення для правової науки, 
незважаючи на деяку свою абсурдність, 
адже вона вказувала на існування окремо 
визначеної цілі, яка стоїть за створенням 
юридичної особи. За допомогою такої ці-
льової конструкції юридичної особи пев-
не виокремлене майно як в економічному, 
так і в юридичному значенні відокремлю-
ється від своїх попередніх власників та 
стає об’єктом та засобом реалізації вищої, 
загальної цілі, але в жодному разі не є су-
б’єктом або ж власністю такої цілі [8, с. 44]. 

Варто зазначити, що в основу теорії 
«цільового майна» лягло вчення про фік-
цію, адже саме завдяки такому юридично-
му прийому її автори намагалися перене-
сти правові положення про суб’єкта права 
на об’єкт права, тим самим наділити його 
окремо вираженою правосуб’єктністю, 
при цьому не враховуючи такий важливий 
елемент останньої, як волездатність. 

Âèñíîâêè 
Враховуючи багатоманітність теорій 

сутності юридичної особи, можемо зро-
бити такі загальні висновки щодо їхнього 
впливу на розвиток вчення про юридичну 
особу та уявлень про її правосуб’єктність:

 виникнення перших теорій сутності 
юридичної особи, що супроводжувалося 
виникненням та розвитком нових право-
вих понять та появою узгоджених із ними 
алгоритмів практичної діяльності, було 
безпосередньо викликане пізнавальною 
потребою пояснити правову природу но-
вого, складного й неусвідомленого на 
той час правового явища, яким постала 
правосуб’єктна юридична особа;

 усі наукові теорії сутності юридич-
ної особи прямо чи опосередковано визна-
ють існування її як окремо визначеного, 
відділеного від фізичної особи, суб’єкта 
права, наділеного правами, обов’язками 
та відокремленим майном. Тим самим по-
стійно визнавалася та визнається і власна 
правосуб’єктність юридичної особи, хоча 
такий змістовно-логічний зв’язок не за-
вжди чітко усвідомлювався у певних док-
тринах (зокрема, у теорії фікції);

 теорія фікції (уособлення) розгля-
дає юридичну особу як вигадане та штуч-
не явище, відкидає її соціальну-правову 
об’єктивність. Одночасно прихильники 
цієї теорії все ж визнають факт існування 
окремо вираженого, складного в побудові 
конструкції, самостійного суб’єкта – юри-
дичної особи. Автор теорії фікції Ф. К. фон 
Савіньї у своїй спробі пояснити її природу 
фактично переніс вчення про юридичну 
особу зі сфери юриспруденції у філософ-
ську, метафізичну площину;

 наступні теорії сутності юридичної 
особи відкидали фікцію як юридичний 
прийом при поясненні правової природи 
цього явища. Більшість авторів різнома-
нітних теорій погоджувалися у тому, що 
застосовувати конструкцію фікції в дано-
му випадку буде не зовсім коректно. Адже 
тим самим можна ставити під сумнів будь-
яке правове явище як продукт діяльності 
людського розуму; 
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 кожна з відомих наукових концеп-
цій сутності юридичної особи вчинила 
певний вплив на науку теорії права, а та-
кож на практичну юриспруденцію, що 
стосувалася юридичної особи та її пра-
восуб’єктності. Серед іншого такі вчення 
знайшли своє відображення і в сучасному 
законодавстві. Так, наприклад, у пост-
радянському законодавстві знайшла своє 
втілення радянська теорія директора (ке-
рівнику юридичної особи відводиться 
чи не основне місце в процесі діяльності 
юридичної особи, оскільки без керівника 
не є можливим існування юридичної осо-
би, керівник представляє юридичну осо-
бу перед третіми особами, керівник несе 
відповідальність за результати діяльності 
юридичної особи, включно за окремі де-
лікти, наприклад, кримінально-правового 
характеру);

– незважаючи на всю багатоманітність 
та різноплановість теорій юридичної 
особи, всі вони сходяться до тієї пози-
ції, що юридична особа постає як само-

стійне правове явище, відокремлене від 
інших явищ правового світу, вона наді-
лена правосуб’єктністю, що дозволяє їй 
бути повноцінним учасником правовід-
носин. Уже сам термін «особа» дозволяє 
нам персоніфікувати це явище з-поміж 
інших, а термін «юридична» виводить та-
кого суб’єкта у правову площину, тобто 
постулює його таким, що утворений з до-
триманням установлених правових норм. 
Правильне розуміння юридичної особи 
лежить саме у визначенні її сутності, яка 
полягає у тому, що вона є правовою осо-
бистістю, створеною правовим системним 
шляхом, наділеною окремими правами 
та обов’язками, відокремленими від її за-
сновників. Відповідно, юридична особа у 
межах своєї самостійної правосуб’єктності 
може абсолютно реально вступати у будь-
які правовідносини, прямо чи опосередко-
вано врегульовані законом, вона є дійсним 
суб’єктом права, здатним набувати та реа-
лізовувати права й обов’язки через свої ор-
гани, включаючи виконавчий орган, однак 
не обмежуючись ним. 
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У статті розглядаються основні засади місцевої економічної політики, визначається місце-
ва програма соціально-економічно розвитку м. Києва як один з провідних інструментів реалізації 
економічної політики Київською міською радою, характеризуються особливості, структура, за-
дачі програми соціального і економічного розвитку міста на 2018-2020 рр.
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В статье рассматриваются основные направления местной экономической политики, опре-
деляется местная программа социально-экономического развития г. Киева как один из ведущих 
инструментов реализации экономической политики Киевским городским советом, характери-
зуются особенности, структура, задачи программы социального и экономического развития 
города на 2018-2020 гг.

Ключевые слова: экономическая политика, местное прогнозирование, программа социально-
экономического развития, Киевский городской совет.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Місцеве соціальне та економічне ре-

гулювання органами самоврядування має 
значний вплив на розвиток економіки 
адміністративно-територіальних одиниць, 
у зв’язку з чим такий напрямок діяльності 
органів місцевого самоврядування є важ-
ливим аспектом. Органи місцевого само-
врядування через свою особливу пред-
ставницьку роль територіальної громади 
повинні постійно й ефективно впливати 
на місцеві економічні процеси. Впрова-
дження ефективної системи місцевого ре-
гулювання економіки має забезпечувати 
сталий розвиток основних напрямів еко-
номічної і соціальної діяльності кожної 
адміністративно-територіальної одиниці.

Одним із головних завдань місцевих 
рад є розробка, затвердження і прийнят-
тя програми соціально-економічного роз-
витку території. Створення і виконання 
такої програми – своєрідний індикатор 
роботи як місцевої влади, так і розвитку 
відповідної території. На жаль, не кожна 
місцева влада може відобразити високі 
показники виконання місцевих соціально-
економічних програм, що зумовлює необ-
хідність дослідження ефективної моделі 
соціальної та економічної програми.

У зв’язку з цим пропонується розгля-
нути конкретну модель програми розви-
тку, вперше провести аналіз конкретного 

прикладу з наукового погляду, результа-
ти якого можуть враховуватися органами 
місцевої влади у своїй роботі або стати 
підґрунтям для подальших наукових до-
сліджень.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питання розробки і реалізації місцевих 
програм соціально-економічного розвитку 
досліджувалося в загальному вигляді у на-
укових працях Ушакової Н. Г., Зарецької 
Л. М., Короленко Д. Ю., Каховича О. О., 
Бодрової І. І. та інших. Але дослідження 
конкретної моделі програми соціального 
та економічного розвитку м. Києва не про-
водилося.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Відповідно до Закону України «Про 
державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального роз-
витку України» від 23.03.2000 р. № 1602-
ІІІ (далі - Закон України № 1602-ІІІ) міс-
цеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування в межах своїх 
повноважень відповідають за розроблен-
ня, затвердження та виконання прогноз-
них і програмних документів економіч-
ного та соціального розвитку відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць.

Жоден з нормативно-правових актів 

T. Havrylenko
Postgraduate student,

«KROK» University

The Program of Socio-Economic 
Development of the City as the Main Part 

of the Local Economic Policy 
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In the article discussed the main directions of local economic policy, determined the local program 
of socio-economic development of Kyiv as one of the leading instruments of the economic policy of the 
Kyiv City Council, characterized the features, structure, objectives of the program of social and eco-
nomic development of the city in 2018-2020 years.
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чинного законодавства України не визна-
чає чіткої структури та методології роз-
робки місцевих соціально-економічних 
програм. Тому органам місцевого само-
врядування з метою встановлення єдино-
го порядку розроблення та підвищення 
ефективності реалізації місцевих програм, 
раціонального та ефективного викорис-
тання коштів, спрямованих на їх вико-
нання, вкрай важливо дослідити існуючі 
приклади ефективних програм соціально-
економічного розвитку [7, с. 42]. 

У зв’язку з цим обрано саме програму 
соціально-економічного розвитку м. Киє-
ва, щоб відобразити принципи розробки, 
функціонування та виконання програми 
Київською міською радою (далі – Київ-
рада).
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 

Системний аналіз теоретичних дослі-
джень, наукових концепцій, а також прак-
тичного досвіду організації управління й 
регулювання соціального та економічно-
го розвитку міста на прикладі діяльності 
представницького місцевого органу влади 
м. Києва – Київської міської ради, з метою 
виокремлення економічних програм, що 
на практиці забезпечують пріоритети міс-
цевої економічної політики. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

З метою сприяння реалізації місцевої 
політики з урахуванням особливостей 
адміністративно-територіальних одиниць, 
відповідного ефективного використан-
ня фінансових, матеріально-технічних та 
інших ресурсів, а також виробничого та 
науково-технічного потенціалу, чинним 
законодавством передбачений механізм 
розробки місцевих цільових програм.

Місцева цільова програма є сукупніс-
тю взаємопов’язаних завдань і заходів, 
узгоджених за строками та ресурсним за-
безпеченням, спрямованих на розв’язання 
найактуальніших проблем розвитку міста, 
реалізація яких здійснюється за рахунок 
коштів місцевого бюджету [6].

Закон України № 1602-ІІІ дає визначен-
ня програми економічного і соціального 

розвитку як документа, в якому визнача-
ються цілі й пріоритети економічного та 
соціального розвитку, засоби та шляхи їх 
досягнення, формується взаємоузгоджена 
і комплексна система заходів органів за-
конодавчої та виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, спрямованих 
на ефективне вирішення проблем еконо-
мічного і соціального розвитку, досягнен-
ня стабільного економічного зростання, а 
також характеризуються очікувані зміни у 
стані економіки та соціальної сфери [2].

На підтвердження цього інші норма-
тивні акти наділяють органи місцевого 
самоврядування повноваженнями розроб-
ляти програми соціально-економічного 
розвитку та місцеві цільові програми [3].

Так, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР 
затвердження програм соціально-еко но-
мічного та культурного розвитку відповід-
них адміністративно-територіальних оди-
ниць, цільових програм з інших питань 
місцевого самоврядування відноситься до 
виключної компетенції сільських, селищ-
них, міських рад та вирішується на пле-
нарних засіданнях відповідних рад [1].

Програма економічного і соціального 
розвитку адміністративно-територіальної 
одиниці повинна розроблятися місцевими 
державними адміністраціями узгоджено з 
проектом Державної програми економіч-
ного й соціального розвитку України на 
відповідний рік.

Місцеві органи влади повинні роз-
робляти соціально-економічну програму 
враховуючи особливості природного, ви-
робничого, науково-технічного та трудо-
вого потенціалу, екологічної ситуації у від-
повідній адміністративно-територіальній 
одиниці. При цьому, розробці передує ана-
ліз соціально-економічного розвитку від-
повідної адміністративно-територіальної 
одиниці за попередній і поточний роки 
та характеристика головних проблем роз-
витку її економіки й соціальної сфери [5, 
с. 119].

Останньою програмою розвитку, прий-
нятою Київрадою, є Програма економіч-
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ного і соціального розвитку м. Києва на 
2018-2020 роки (далі – Програма). 

Головною метою розробки Програми 
є створення умов для економічного зрос-
тання та вдосконалення механізмів управ-
ління розвитком міста на засадах ефектив-
ності, відкритості й прозорості, посилення 
інвестиційної та інноваційної активності, 
забезпечення належного функціонуван-
ня інженерно-транспортної і комунальної 
інфраструктури, проведення цілеспрямо-
ваної містобудівної політики, дотриман-
ня високих екологічних стандартів та, в 
результаті цього, підвищення конкурен-
тоспроможності міста, доступності ши-
рокого спектру соціальних послуг, забез-
печення гідних умов життя й загального 
підвищення добробуту населення [4].

Як і зазначалося вище про механізм 
прийняття програми розвитку, спочатку 
Київрадою був проведений детальний ана-
ліз тенденцій розвитку міської економіки, 
поточної економічної ситуації, актуальних 
проблем соціально-економічного розвитку 
м. Києва, що визначив основні завдання і 
заходи економічної та соціальної політики 
міської влади на 2018-2020 роки.

Розглянемо, на що у результаті Київра-
дою спрямовані виділені завдання.

Сектор розвитку освіти і науки перед-
бачає обґрунтування стану й перспектив 
розвитку закладів освіти, зокрема вирі-
шення питань про фінансування шкіл, що 
підпорядковані місту.

Насамперед увага зосереджується на 
видатках на заробітну плату працівників 
київських шкіл, а також видання підручни-
ків, посібників, створення належної мате-
ріальної бази, здійснення комп’ютеризації 
навчання.

Великий обсяг приділений питанню 
охорони здоров’я, роботі працівників лі-
карень, поліклінік, інших медичних за-
кладів. Аналіз присвячений рівню захво-
рювань серед населення Києва, наслідки 
Чорнобильської катастрофи, тому в про-
грамі передбачені кошти для утримання 
закладів охорони здоров’я, забезпечення 
лікування та харчування хворих.

Особлива увага приділена розвитку 

промислового виробництва та скорочення 
безробіття, що передбачає інтенсифікацію 
виробництва на підприємствах усіх форм 
власності. Київрадою визначені конкретні 
виробничо-економічні показники, що об-
ґрунтовують особливості механізмів реа-
лізації цієї продукції на місцевому ринку. 
Акцент робиться на організації виробни-
цтва, відновленні товарів, які потрібні для 
міста, встановленні економічних зв’язків 
з різними підприємствами, що забезпечує 
інфраструктуру Києва необхідними ресур-
сами.

Складовою частиною Програми є та-
кож обґрунтування обсягів інвестицій в 
окремі галузі економіки, в тому числі ін-
вестицій з внутрішніх джерел та інозем-
них інвестицій. 

Питання скорочення безробіття вирі-
шується Київрадою на базі розширення 
й активізації створення нових робочих 
місць, розвитку малого та середнього біз-
несу, залучення безробітних до виробни-
чої діяльності, перекваліфікації кадрів, 
підвищення кваліфікації спеціалістів.

Раціональне використання паливно-
енергетичних ресурсів у Програмі спря-
моване на вирішення таких основних про-
блем, як економія ресурсів, упровадження 
нової техніки та технології, здійснення 
економічного та організаційного впливу 
на забезпечення раціонального викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів, 
своєчасних розрахунків за використання 
ресурсів.

Для оцінки повноти та якості реалізації 
програмних заходів виконавчим органом 
Київської міської ради здійснюватиметь-
ся щоквартальний моніторинг виконання 
Програми, що дозволить оперативно прий-
мати необхідні управлінські рішення [4].

Проведена модель програми розвитку 
міста є прикладом комплексного дослі-
дження стану основних сфер життєдіяль-
ності населеного пункту, що застосовуєть-
ся в більшості міст Європи.

Наприклад, у Мюнхені (Німеччина) 
система та склад програми розвитку по-
будовані подібно до аналізованої нами 
Програми. Особливістю розробки про-
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грами у німецькому населеному пункті 
є обов’язковий етап складення аналізу 
«SWOT», який покликаний стати відправ-
ною точкою і прояснити вибір необхідних 
стратегій. «SWOT»-аналіз проводиться 
місцевою владою кожні 4 роки, і його за-
вдання - вловити специфіку міста з ураху-
ванням глобалізації, щоб розвивати те, що 
можна просунути зовні, вхопити тенденції 
розвитку малого і середнього підприєм-
ництва або господарства, а також зрозу-
міти «сильні і слабкі» сторони населеного 
пункту. Результати аналізу необхідні для 
підтримки тієї сфери економіки, яка і ство-
рює загальний клімат зростання та розви-
тку міста.

Вважаємо цей зарубіжний досвід по-
зитивним, адже кожна адміністративно-
територіальна одиниця має свої особли-
вості, й не можна застосовувати повністю 
однаковий підхід розробки соціальної та 
економічної програми. Тому насамперед 
важливо виокремити цілі й пріоритети 
соціально-економічного розвитку відпо-
відної адміністративно-територіальної 
одиниці, перед цим провівши відповідні 
дослідження в різних сферах життєдіяль-
ності населеного пункту.

Важливим моментом розробки програ-
ми розвитку є участь громади у процесі, 
вивчення її нагальних потреб і врахування 
відповідних побажань населення. Беззапе-
речно, у великих населених пунктах така 
участь ускладнена через значну кількість 
мешканців, коли важко задіяти у розроб-
ці програми відповідні верстви громадян. 
Вважаємо, що в таких умовах найбільш 
виразно проявляється робота депутатів 
місцевих рад як представників територі-
альної громади. Ефективна робота з гро-
мадянами свого округу, вивчення їх про-

позицій і нагальних потреб є важливою 
складовою дослідження розвитку міста і 
взаємодії мешканців з владою.

Âèñíîâêè 
Недосконалість розробки, функціо-

нування та виконання місцевих програм 
соціально-економічного розвитку, спря-
мованих на вирішення найбільш актуаль-
них та гострих проблем адміністративно-
територіальних одиниць, створює преце-
денти розробки неефективної політики, 
неефективного, а часом нецільового вико-
ристання бюджетних коштів.

Наявність належним чином розробле-
ної та затвердженої програми соціально-
економічного розвитку громади є необ-
хідною умовою для забезпечення без-
перервності процесу відтворення націо-
нального господарства як єдиного цілого, 
досягнення економічної ефективності на 
територіальному рівні. Приклад програ-
ми соціального та економічного розвитку 
на 2018-2020 рр., затвердженої Київра-
дою, відображає ефективну модель ці-
леспрямованого забезпечення пріорите-
тів економічної політики міста загалом. 
Структура Програми може стати прикла-
дом для розробки відповідних програм у 
населених пунктах України, обов’язково 
враховуючи особливості життєдіяльнос-
ті адміністративно-територіальних оди-
ниць, як результат проведеного глибокого 
соціально-економічного аналізу.

Підбиваючи підсумки, треба зазначи-
ти, що правильно розроблена й успішно 
реалізована програма економічного і соці-
ального розвитку громади дозволяє підви-
щити рівень розвитку економіки та на цій 
основі забезпечити зростання рівня й по-
ліпшення якості життя населення.
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Challenge problem
The specifi cs of the professional activi ty 

of a private detective are such, that he con-
stantly fi nds himself in a situation when it 
is necessary to make a weighted decision, 
which at the same time should be fast and 
necessarily legal. In addition, a private detec-
tive needs to understand, that by any action or 
decision one way or another is the destiny of 
man. Such features of this profession impose 
a serious imprint on its moral content.

It is clear that there can not be all mo-
ral orders as orders “how to act as a private 
detective” in each particular situation when 
making decisions, however, morality itself 
appeals to general moral principles, as well as 
the norms governing the activities and beha-
vior of a private detective. However, the per-
son of a private detective is able to combine 
all the notions of high professional skills and 
moral qualities only as a result of individual 
self-realization as the highest value.

A review of recent studies 
and papers

The question of Eudemonism in ethics is 
devoted to many scientifi c works, the birth of 
which dates back to the time of antiquity in 
the works of Protagor, Aristotle, Antiphonth, 
Antisphen, Prodic, and others. Issues of  
Eudemonism are also of interest to modern 
specialists in the fi eld of philosophy, psycho-
logy, and pedagogy: A. Maslow, L.Z. Levit, 
GI Urbanovich, C.D. Ryff, VN Singer and 
others.

Remaining challenges
Modern scholars investigate essentially 

the eudemonic activity of the subject and re-
veal the main “factors of happiness”. The very 
phrase “eudemonism of private detective ac-
tivity” is not found and has not yet been used 
in scientifi c circles. In the author’s view, the 
study of eudemonism is an integral category 
of moral imperatives of private detective ac-
tivity, which the author tries to prove in this 
article.

Draw the objectives of research
The main purpose of the article is to carry 

out an analysis of the design of “eudemonism 

of private detective activity” in order to prove 
the expediency of its application in the gene-
ral problem of moral and ethical foundations 
of private detective activity.
Discussion

It is impossible to understand any ques-
tion without defi ning the basic concepts.

Thus, Eudemonism in the philosophical 
dictionary of Belarus is interpreted as part of 
ethics, considering bliss and happiness as the 
motive and purpose of all aspirations. In this 
case, a happy person can only be self-deve-
lopment in the physical body of the spiritual, 
which needs constant impr ovement, in order 
to bring pleasure to oneself and others, and to 
receive for this respect from their contempo-
raries and to deserve good memories the des-
cendants. It is also believed that all the virtues 
of an individual have meaning only then, if 
they serve the stated endeavor and the state 
and its organs, in turn, must apply the mea-
sures necessary for this purpose and adopt the 
relevant laws [1].

Quite similar is the interpretation in the 
Soviet philosophical dictionary, where eude-
monism (from the Greek ευδαιμονία – happi-
ness) is the principle of constructing an ethi-
cal theory, in which it is argued that the basic 
aspiration of man is his desire for happiness. 
Accordingly, the moral imperatives, subordi-
nated to this principle, are formulated in or-
der to show, what to do to achieve maximum 
happiness [2]. Eudemonism in the Ukrainian 
ethical philosophical dictionary is an ethical 
principle, according to which happiness is 
the main and fi nal goal of human, criterion of 
moral activity. Eudemonism considers happi-
ness not only as an individual pleasure, but 
also as the ability to receive it on the basis of 
the perfect arrangement of the inner world of 
man and his relationship with others. At the 
same time, there is such a happy and virtu-
ous person, which is able to develop harmo-
niously and thus bring pleasure not only to 
itself, but also to other people. It is also noted 
about the existence of social eudemonism, 
according to which the purpose of human as-
pirations is to achieve the greatest happiness 
for the largest number of people [3, p.182]. 
From the moment of the emergence in an-
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cient Greek philosophy, Eudemonism takes 
various forms in different historical periods, 
and fi nally becomes one of the main ethical 
directions, because the theme of happiness 
is eternal, and in what century people would 
not live, whatever they would do, they would 
always be concerned about happiness and the 
meaning of life. Yes, even Aristotle pointed 
out that eudemonism (thirst for happiness) is 
related precisely to the realization of man’s 
own unique virtues and virtues (“deimon”) in 
social activities [4, p.118]. The professional 
sphere for most of humanity today occupies 
more than 70% of living space and time and 
often becomes a life sense. Uniqueness of 
a person predetermines the existence of his 
own “unwritten morality”, which sometimes 
does not fi t into a social moral code or a 
separate code of professional activity. Profes-
sional morality (as a moral of an individual 
group of people) is an integral part of social 
morality, but morality itself is one of the old-
est regulators of behavior and interaction of 
people, and is a necessary regulator in the 
professional activity of a private detective – 
in a fi eld where the probability of violation of 
moral and ethical principles is high due to im-
punity for their implementation. To be a high 
moral person for a private detective means to 
be a conscientious person, since “conscience 
is the right judgment of a good man,” and full 
of conscience of virtues equates philosophers 
to knowledge [4, p.297].

Thus, a conscientious person is a person 
of a word, a person who does not commit im-
morality and carries a great moral responsi-
bility to society for his own actions. A private 
detective fi ghts for justice in the interests of 
others and society and assumes a moral ob-
ligation to fi nd this justice without violating 
the freedom and the rights of others – in fact, 
the meaning of the work of a private detective 
lies in it. 

Those practicing private detectives, who 
have already passed a considerable positive 
life experience in the fi eld of private detective 
activity, argue that in fact the diversity of life 
situations and the characters of individuals 
requires in their professional activities fi rm 
moral standards and unshakable moral prin-

ciples, since only then in work there is clarity, 
perseverance, endurance. The need to adhere 
to moral principles comes in the process of 
comprehension of one’s own life experience. 
Professional detective activity is always com-
prehended, since from the very beginning the 
detective through his feelings and desires 
analyzes the possibility and expediency to 
take on the cause; due to opportunities and 
abilities, becomes involved in a real life si-
tua tion, creatively refers to it, enriching it-
self with new knowledge, taking a new ex-
perience, giving the “profi led” information 
through the moral and legal prism of the 
detective intelligence. Thus all the time for a 
private detective there is a kind of contract 
with the life of other people, soul and body, 
fully devoting himself to what is seen as im-
portant. At the same time, the detective is 
constantly forced to adjust his private life to 
the whims of the public, to take certain de-
cisions regarding his own private life, which 
are not always desirable for him, but are go-
ing in favor of the cause. All this fully coin-
cides with the existing notion of meaning of 
life, according to which meaning – is a kind 
of contract with life, according to which a 
person devotes himself to the soul and body 
for because he is important [5, p. 23]. 

Today, unfortunately, in society there is a 
belief that the meaning of life, fi rst of all, is 
to meet material needs. In the world of pri-
vate detective activity, such a statement is 
not entirely true. Of course, material wealth 
is important for every person, and private 
detective activity is in addition to commer-
cial activity (profi t-oriented activity), but the 
self-respecting detective will never take up 
the proposed work, which is contrary to law 
or immoral. In addition, in some cases, a pri-
vate detective is taken for free assistance in 
cases of “goodwill” or as an advertisement. 
For a private detective, it is important to have 
personal responsibility for your own actions 
and personal growth and the pursuit of excel-
lence. Disappointment of people in good and 
justice, and as a result, negative, distorted 
ideas about morality, becoming stereotypes, 
followed by some senseless, have nothing to 
do with true knowledge of good, and such 
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negative tendencies can not affect the beha-
vior of a private detective and weaken its own 
moral standards, or eliminate the desire to re-
fl ect on every personal act. 

According to fair arguments of thinkers, 
“moral behavior of a person is an indicator of 
true happiness” [6, p. 471]. Indeed, a happy 
person appreciates positively the reality of 
himself and others. Evdemonism of private 
detective activity is externally manifested in 
satisfaction from one’s own work, emotional 
uplift, confi dence in oneself and in its possi-
bilities. By the way, if you turn to the concept 
of happiness A. Maslow, then in his view on 
the path to happiness, a person must satisfy 
fi ve levels of needs, where, in his opinion, 
“self-realization needs” are in the fi fth (hi-
ghest) level. According to this concept, the 
happiest people are self-realization people [7, 
p. 120].  For a private detective, a truly im-
portant segment of happiness is professional 
self-realization: this is a professional im-
provement, gaining authority and respect 
among colleagues and service providers, and 
of course, material well-being. And although 
in recent years it is believed that material well-
being takes fi rst place in the system of human 
happiness, a thorough study by Ameri can so-
ciologists Daniel Kaneman and Angus Diton 
on the relationship between material well-
being and her happiness says something else: 
more money people need to eliminate loneli-
ness and respect for themselves. Analyzed the 
many criteria, the researchers concluded that 
the increase in income though increases the 
positive emotions of a person, but this does 
not always make a person happy. As it turned 
out, understanding in the environment, inde-
pendence and the presence of favorite work 
– more signifi cant for human elements of life 
satisfaction. [8] 

The arguments about the fact that human 
happiness in our favorite work is found in the 
writings of the domestic travel philosopher 
Gregory Savoyach Skovoroda. Thus, “simi-
lar work” (that is, one that man is called to 
do) will bring material and spiritual wealth 
to society, but for people it is happiness and 
pleasure, but if a person does not work in his 
vocation, it can turn into a tragedy for her. To 

live by vocation is happiness for a person and 
for his environment [9] Evdemonism of pri-
vate detective activity is in the context of “af-
fi liated labor”, because in order to engage in 
this professional activity, not only knowledge 
and special training, but also relevant expe-
rience are needed. Thus, in accordance with 
Article 5 of the Draft Law of Ukraine “On 
Private Detective Activity”, a private detec-
tive may be a citizen of Ukraine who has a 
state language, has a higher legal education, 
has undergone special training for the purpose 
of doing  a private detective (search) activity 
or has a work experience in operational units 
or bodies of pre-trial investigation at least 
three years and received in accordance with 
the established procedure a certifi cate of the 
right to engage in private detective (search) 
activity [10] Such an order suggests that it 
should be an adult, experienced, highly moral 
person who sees for himself the happiness of 
doing just private detective activity, and that 
this should be a step taken into consideration 
for her. 

Of particular importance to a private de-
tective are such moral values as a sense of 
honor and dignity, own rightness, respect for 
duty and “calm” conscience. Problem issues 
here will always remain the very nature of 
man, which is prone to infl uence on it exter-
nal circumstances. Consequently, an impor-
tant task for a private detective is the ability 
not to dip too much into the turbulent fl ows 
of the changing and capricious currents of the 
world, but to remain above all, to realize their 
own happiness as an opportunity, even in the 
most horrible situation, to remain calm and 
prudent, and therefore free. The will for a pri-
vate detective must be connected with reason. 
Honest and fair performance of the duties 
taken is the ultimate goal, a means of achie-
ving and gaining one’s own freedom. The 
problem of morality and freedom often lies in 
the fact that the detective raises the question 
of how to best accomplish the task and realize 
its capabilities, taking into account the vari-
ous types of “working” circumstances that 
have developed. This effi ciency is directly 
proportional to the amount of knowledge of 
the private detective, his desire to act within 
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the bounds of the law, and as a consequence 
– the ability to understand how to maximize 
the benefi ts of the opportunities that he has. 

V L Naguiviciene and D.V. Brewers 
point out that eudeminism is the provision 
of human preference to earthly values be-
yond the spiritual one [11, p.153], when, in 
their words, true happiness for man is life in 
spirit [11, p.92]. According to scientists, hu-
man honor and happiness are based on self-
respect, which is attained by the pursuit of 
high ideals of culture, high goals and morals, 
but not the desire of wealth and power solely 
for the sake of selfi sh benefi ts [11, p.100]. In 
support of the latter, however, I would like to 
point out that “grounding happiness on self-
esteem” is a principle laid down in the nature 
of man, and human nature is too prone to the 
infl uence of external circumstances. Thus, an 
important role is played by the proper educa-
tion of a private detective who provides the 
necessary tools for an adequate comprehen-
sion of social reality and moral education, 
which helps to realize that one’s own benefi t 
is born through the improvement of social 
status, since only in the best, reasonably or-
ganized society from a private detective there 
will be more opportunities for success and 
professionalism, and therefore happiness. 

Thus, W. James rightly points to the de-
pendence of human happiness on the satis-
faction of its needs and on the interaction be-
tween human beings. 

According to him, any desire, the need 
for something acts as a requirement, which 
in turn generates an answer or responsibil-
ity from another person or people [12, p.57]. 
Within the framework of private detective ac-
tivity, this statement will be very useful, since 
these relationships imply the emergence of 
a particular connection between people, and 
the quality of this connection for both parties 
will depend on the level and integrity of the 
moral principles. 

The existing approach of subjectivism in 
relation to morality denied the existence of 
general principles of morality, which guides 
people in their activities. Proponents of this 
approach argue that morality is formed only 
when there is a need to solve a particular 

situation. Understanding the fact that every 
moral situation in which a person turns out 
is unique, then the act that it will eventually 
result from is a thorough study of all aspects 
of this situation. At the same time, the act that 
leads to the greatest benefi t to other people 
and to him who does [13, p. 209], but the very 
moral value of the act always strives for logi-
cal accuracy [13, p. 7]. 

Denying the existence of general moral 
principles, other philosophers argue that there 
are some generalized notions of goals and 
values in society that can be traced in actions 
of the greatest number of people. 

In their view, the discovery of this gen-
eral principle, according to which everyone 
strives to meet their needs and is guided by 
personal gain, helps to organize the interac-
tion between people, agreeing their demands 
and expected results [14, p. 98, 213]. 

It should be noted that the existing ideas 
of ethics and morals in the philosophy of 
pragmatism, according to which ethically and 
morally recognizes everything that seems 
useful, and the goal justifi es the means, cant 
and should not relate to the moral principles 
of private detective activity, because this at-
titude often carries a misfortune to custom-
ers. And yet, at the stage of preparing for the 
future of a private detective, the educational 
institution should not prepare a narrowly ori-
ented specialist pragmaticly established for 
the world that measures happiness at a bar-
gain price, but a specialist capable of giving 
others satisfaction from their own bona fi de 
and legitimate work. Hence, the evdemonism 
of private detective activity must be ex-
pressed through the pursuit of a detective to 
perfection, based on knowledge of his unique 
potential. 

Thus, it is considered unacceptable for pri-
vate detective activity to apply morality and 
adhere to ethical principles only in those cas-
es when there is a need to resolve a particular 
situation, that is, in other words, concea ling 
its true nature, and thus fi nding a detective 
in constant tension and confl ict with oneself, 
which can not bring happiness to anyone. Af-
ter all, according to the correct statement of 
E. Desi and R. Ryan, eudemonism is the pro-
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cess of realizing a man of his “daimon” of his 
true nature. It is also a way of life in which 
the subject concentrates on what represents 
the highest intrinsic value for him [15, p.38]. 
In this case, the necessary condition for moral 
and ethical lifestyles is also the control of the 
intelligence of a private detective over his de-
sires, and therefore happiness can bring only 
controlled desires. 

It is impossible to achieve happiness, suc-
cess, respect and satisfaction from life by 
unlawful actions (because of this inevitable 
punishment) and immorality such as alcohol 
abuse, drug use, lies, unfounded signifi cant 
overestimation of the price of work, mislea-
ding as to the signifi cance of individual fac-
tors of the order for the client, silence about 
some known facts for the purpose of their 
subsequent or dual sale, etc. After that, there 
will surely be disappointment and insight, an 
understanding that the illusion of happiness in 
the monetary equivalent will not last long and 
signifi cantly different from true happiness. A 
private detective should take into account the 
emotional aspect of interaction with people. 
He must work on his own charisma - an inte-
gral part of his image and direct his efforts to 
achieve successful results in his work, since 
in our time the detective is not enough to have 
only a high level of intellectual intelligence 
and the ability to establish connections. Need 
to be able to control your emotions and rec-
ognize their causes, in other words - to form 
their moral (emotional) intelligence. After all, 
“debugging” the internal state of man forms 
and its outer shell. Evdemonism of private 
detective activity considers this state in ac-
cordance with the traditional presentation 
of scientists as “continuing joy and satisfac-
tion with life,” or as one of the results (or the 
concomitant result) of the individual’s imple-
mentation of his individual potential.

This is the “special happiness” that arises 
when successful self-realization and inter-
preted by scientists as a higher value [16, 
p.15]. Indeed, an educated private detective is 
a person who not only rationally understands 
the ideas and norms of professional ethics, 
but also surely trusts them, loves them, sees 
them meaning and beauty. The behavior of a 
private detective is cultural and ethical, when 
his intellectual desire for knowledge inhe-
rent in him is multiplied in him by faith in 
moral ideals and in the love of their beauty. 
therwise, the detective’s behavior will not be 
able to adequately meet moral standards, and 
therefore will not be a way of life, will not 
bring happiness.

Conclusions
The conduct of a detective investigation 

in a democratic society requires a private de-
tective to comply with moral and ethical stan-
dards and a high degree of awareness of pub-
lic accountability for the authenticity, legality 
of the receipt and quality of the information 
collected. Thus, it can once again be empha-
sized that the eudemonic basis of the profes-
sional activity of a private detective brings 
more benefi ts to society, since the person of 
a private detective is endowed in this case 
by an internal motivation - “it is interesting 
to deal with the way in which I feel my pur-
pose.” And such interest in society necessa-
rily requires the adoption and observance of 
the principles of maral and ethics, because it 
is known that in order to actively and qualita-
tively engage in what pleases, it is impossible 
for the society to be “evil genius”, immoral, 
wicked, unethical. 

The design of “eudemonism of private de-
tective activity” can be understood as a com-
bination of professional abilities and compre-
hension of the meaning of their own destiny, 
purpose and their own place and purpose.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Вина є обов’язковою ознакою суб’єк-

тивної сторони злочину, незалежно від 
того, який злочин скоєно – у формі умис-
лу чи необережності (ст. 23 КК України 
[1]). Але слід зазначити, що окремі зло-
чини, сформульовані в Особливій частині 
КК України, мають нетипове визначення 
вини. Так, порушення спеціальних правил 
(чинних на транспорті правил) характери-
зуються складною психічною діяльністю 
винної особи. 

Більшість учених у галузі криміналь-
ного права вважають, що такі злочини 
вчиняються зі змішаною (складною або 
подвійною) формою вини. Враховуючи, 
що в доктрині кримінального права домі-
нує думка щодо скоєння таких злочинів зі 
«змішаною» формою вини [2, с. 110-111; 
3, с. 108], то при характеристиці вини осо-
би, яка порушила чинні на транспорті пра-
вила (ст. 291 КК України) будемо викорис-
товувати дану концепцію при подальшому 
дослідженні означеної проблеми.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Концепція змішаної форми вини у док-
трині кримінального права є дискусійною. 
Вона була предметом дослідження на за-

гальнотеоретичному рівні у наукових пра-
цях таких учених: О.О. Бахуринської, Р.В. 
Вереші, П.А. Воробея, С.В. Гончаренка, 
П.С. Дагеля, В.Є. Квашиса, П.С. Мати-
шевського, О.А. Пінаєва, М.І. Хавринюка 
та інших дослідників.

Проблему вини злочинів, що пов’язані 
з порушенням спеціальних правил, у тому 
числі й порушень правил, чинних на тран-
спорті, досліджували: С.В. Бабанін, Я.В. 
Матвійчук, В.А. Мисливий, В.О. Навроць-
кий, І.В. Скірський, Н.І. Смаль. Разом з 
тим, окремим питанням щодо вини злочи-
нів, за які встановлена кримінальна відпо-
відальність, приділено недостатньо уваги.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Питання про вину злочину, що сфор-
мульований законодавцем у ст. 291 КК 
України, у науковій літературі досліджу-
валося у більшості випадків тільки щодо 
суспільно небезпечних наслідків. Недо-
статньо приділялася увага характеристиці 
вини так званих «первинних» правопо-
рушень відповідних правил. Тому, роз-
глядаючи дану проблему, необхідно про-
аналізувати та деталізувати зміст вини 
в діалектичній єдності щодо порушень 
правил, які убезпечують рух транспорту 
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та кримінально-правові наслідки, що на-
ступили в результаті таких порушень.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження вини по-

рушень чинних на транспорті правил. Ви-
значена мета обумовлює вирішення низки 
завдань: деталізувати дані порушення з 
урахування існуючих у кримінальному 
законодавстві форм вини та на підставі 
цього зробити узагальнюючі висновки, 
що, в свою чергу, сприятиме правильному 
застосування чинного кримінального за-
конодавства. 

Дослідження вини злочинів, за які вста-
новлена кримінальна відповідальність, пе-
редбачена ст. 291 КК України, має важливе 
значення для правильної кваліфікації їх та 
відмежування від інших злочинів. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Основоположну роль у характеристиці 
суб’єктивної сторони складу злочину, пе-
редбаченого ст. 291 КК України, відіграє 
вина. Для розкриття її змісту принципове 
значення містить норма ч. 1 ст. 62 Кон-
ституції України, в якій ідеться про таке: 
«Особа відповідає за злочин лише за на-
явності вини, оскільки вона вважається 
невинуватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувальним ви-
роком суду» [4, с. 152-153].

Як уже зазначалося, що для даного зло-
чину характерна змішана форма вини, яка 
на сьогодні є реальним явищем і реалізу-
ється при фактичних ситуаціях під час по-
рушень чинних на транспорті правил.

Прихильники концепції «змішаної» 
форми вини дотримуються тієї позиції, 
що загалом злочини, пов’язані з пору-
шеннями спеціальних правил, визнаються 
необережними. Оскільки у цьому випадку 
форма вини визначається за психічним 
ставленням особи до суспільно небезпеч-
них наслідків, передбачених у законі, але 
при цьому зазначається, що ставлення до 
порушення таких вимог (до діяння) може 
бути як умисним, так і необережним. Цим 

самим зазначається необхідність встанов-
лення психічного ставлення особи окремо 
до діяння та до його наслідків [5, c. 89; 6, 
с. 103].

Дана позиція вчених узгоджується з 
вимогами постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 12.06.2009 р. № 7 «Про 
практику застосування судами України 
законодавства у справах про злочини про-
ти виробництва». У пункті 2 цієї поста-
нови зазначається, що суди при розгляді 
справ повинні з’ясувати, які конкретно 
порушено статті, пункти, параграфи за-
конодавчих та інших нормативних актів, 
що регулюють безпеку виробництва [7]. 
Тобто суди зобов’язані встановити склад 
правопорушення, що регламентує безпеч-
ну діяльність виробництва, та які шкідли-
ві наслідки наступили від таких порушень. 
Викладене поширюється на інші склади 
злочинів, диспозиції яких є бланкетними. 
У цьому випадку таке застереження стосу-
ється і злочину, що передбачений ст. 291 
КК України.

Враховуючи загальні зауваження, зу-
пинимося на науково-теоретичному до-
слідженні вини порушень чинних на тран-
спорті правил суб’єктами, які не включені 
безпосередньо у функціонування транс-
портної системи.

Доцільно звернути увагу на порушен-
ня правил дорожнього руху, які вчиняють-
ся пішоходами. У більшості порушень, 
а їх значна кількість, аварійна ситуація 
створюється на дорожніх шляхах навмис-
но. Дані суб’єкти ігнорують правила пе-
реходу транспортного шляху, світлофорну 
сигналізацію, і такі порушення слід від-
нести до «злісних» [8, c. 13-14]. Навмис-
ний характер таких порушень вбачається 
в тому, що прямий умисел характеризу-
ється тим, що особа усвідомлює суспіль-
но небезпечний характер своєї поведінки 
(порушення правил дорожнього руху) і 
бажає порушити відповідні правила обе-
режності. Крім умислу, при аналізі пору-
шень пішоходами необхідно встановити і 
вольову ознаку. Вольовий момент пору-
шення виявляється у бажанні порушити 
правила та досягти бажаного результату, 
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використовуючи для цього певний спосіб 
поведінки.

Порушення відповідних правил мож-
ливе з непрямим умислом. Мова йде про 
випадки, які характеризуються тим, що 
для винної особи порушення правил не є 
ціллю, а її дії спрямовуються для досяг-
нення іншої мети (часто суспільно корис-
ної). 

При непрямому умислі особа до фак-
ту порушення правил ставиться байдуже 
або навіть негативно, але при цьому скоює 
порушення, переслідуючи певну мету (не 
включаючи, зрозуміло, настання тяжких 
наслідків). При порушенні правил з непря-
мим умислом винна особа не розраховує 
на конкретні обставини, які б виключали 
кримінально-правові наслідки. Порушен-
ня, як свого часу зазначав А.А. Піонтков-
ський, вчиняються буквально на «авось», 
тобто воно нічим не обґрунтовується [9, 
c. 303].  

Порушення правил, які охороняють 
нормальне функціонування транспорту, 
може вчинятися з необережності. При зло-
чинній самовпевненості особа усвідомлює 
фактичну сторону порушень правил обе-
режності на транспорті, але легковажно 
розраховує на їх відвернення. Самовпев-
неність характеризується передбачуваніс-
тю фактичних обставин вчинюваного осо-
бою свого діяння, але такий розрахунок 
є неправильним (легковажним), оскільки 
надія на певні, цілком реальні обставини 
(особисті якості, спритність, умілість, до-
свідченість тощо), дії інших осіб, вплив 
обставин та інше є помилковими, і, як ре-
зультат, наступають суспільно небезпечні 
наслідки, передбачені диспозицією норми 
ст. 291 КК України [10, c. 154-155].

Злочинна недбалість як вид необереж-
ності можлива при порушенні правил, що 
порушують безпеку руху транспорту. При 
цьому особа вчиняє таке порушення, не 
усвідомлюючи, що нею вчиняється забо-
ронене діяння, хоча за обставинами спра-
ви повинна була усвідомити.

Для злочинної недбалості характерні 
два критерії: об’єктивний та суб’єктивний. 
Об’єктивний критерій допомагає вста-

новити, чи могла особа в такій ситуації 
усвідомлювати фактичну сторону свого 
діяння, чи зобов’язана вона дотримувати-
ся правил застереження або поводити себе 
так, щоб уникнути порушення правил. Та-
кий обов’язок формулюється у відповід-
них правилах, що діють на певному виді 
транспорту [11, c. 128]. 

Але для вирішення проблеми про про-
типравну поведінку особи самого звер-
нення до правил недостатньо. Необхідно 
дослідити і суб’єктивний критерій, який 
дозволить встановити реальну можливість 
суб’єкта виконати суб’єктивний обов’язок. 
Така можливість передбачає, що: 

а) обставини, в яких перебуває особа, 
несуть інформацію про необхідність до-
тримання правил застереження; 

б) сприйняття цієї інформації особою, 
якій не перешкоджають інші обставини 
(втручання природних факторів, проти-
правні дії інших осіб тощо);

в) особа за своїми інтелектуальними 
якостями (підготовка, життєвий досвід 
тощо) та фізіологічними (нормальний 
слух, зір та інші) у стані усвідомити факт 
порушення правил.

Обставини, створені самим винним, які 
позбавляли його можливості або усклад-
нювали можливість усвідомлювати по-
рушення правил (наприклад, стан алко-
гольного, наркотичного або токсичного 
сп’яніння), не виключають кримінальну 
відповідальність. 

Дослідивши можливі варіанти пси-
хічного ставлення до порушень правил 
застереження в сенсі ст. 291 КК України, 
перейдемо до розгляду ставлення винного 
до суспільно небезпечних наслідків, що 
наступили внаслідок порушення чинних 
на транспорті правил. У даному випадку 
можливий один варіант, який тягне відпо-
відальність – вина в формі необережності 
(злочинна самовпевненість та злочинна 
недбалість).

При злочинній самовпевненості 
суб’єкт передбачає суспільно небезпечні 
наслідки у загальних рисах. Він розуміє, як 
повинен розвиватися причинний зв'язок, 
що призводить до кримінально-правових 
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наслідків на тому чи тому виді транспор-
ту. Разом з тим, особа розраховує на такі 
обставини, а саме: дії інших осіб, форс-
мажорні обставини тощо, які відвернуть 
настання суспільно небезпечних наслід-
ків. Однак надія суб’єкта на ці обставини 
виявляється необґрунтованою, легковаж-
ною, оскільки він перебільшує значення 
цих обставин, на які покладає сподівання. 
Тому цей розрахунок є помилковим (недо-
статньо обґрунтованим), у зв’язку з чим не 
є виправданим. 

Передбачення шкідливих наслідків 
злочину самовпевненість наближує до не-
прямого умислу. Разом з тим, між ними 
існують відмінності. При злочинній са-
мовпевненості відіграє роль свідоме при-
пущення шкідливих наслідків, оскільки 
винний сподівається, хоча і легковажно, 
на певні конкретні обставини, які здатні їх 
відвернути. Особа при непрямому умислі 
свідомо припускає настання суспільно-
небезпечних наслідків, а якщо сподіва-
ється, що вони не настануть, то це є не-
визначена надія, надія на «щось», а не на 
конкретні обставини [12, c. 125; 13, с. 155]. 

Вина особи стосовно наслідків цього 
злочину може виражатися в злочинній не-
дбалості. На перший план при її конста-
тації виступає суб’єктивний критерій, що 
дозволяє з урахуванням особистих якос-
тей особи встановити можливість перед-
бачити шкідливі наслідки, що можуть на-
стати в результаті її дій, хоча вона не знала 
детально про існування правил, чинних на 
транспорті.

Наявність злочинної недбалості не 
може бути спростовано посиланням на 
таку суб’єктивну якість, як низький освіт-
ній рівень, оскільки характер правил за-
стережень на транспорті є такими, що 

можна чітко і твердо засвоїти їх, виходячи 
з професійного та життєвого досвіду.

Âèñíîâêè
Викладене дозволяє зробити висновок, 

що злочин, передбачений ст. 291 КК Укра-
їни, може вчинятися: 

1. у межах змішаної форми вини, коли 
особа усвідомлює: а) за схемою прямий 
умисел – необережність, що її діяння по-
рушують правила охорони порядку і без-
пеку руху транспортних засобів на відпо-
відному виді транспорту та бажає цього, 
але, разом з тим, легковажно розраховує 
на відвернення шкідливих наслідків або 
не передбачає їх, хоча повинна була і мо-
гла їх передбачити; б) за схемою непрямий 
умисел – необережність, що її діяння може 
призвести до порушень правил, чинних на 
транспорті, але не бажала цього, разом з 
тим, свідомо припускає таку можливість 
або передбачає можливість шкідливих на-
слідків, але легковажно розраховує на їх 
відвернення, або не передбачає, хоча по-
винна була і могла їх передбачити.

2. у межах однієї форми вини, коли 
особа: а) за схемою злочинна самовпев-
неність – злочинна самовпевненість, усві-
домлює що її діяння порушують правила, 
але легковажно розраховує, що цього не 
станеться (передбачає, що можуть насту-
пити шкідливі наслідки, але свій розраху-
нок будує на тому, що таке порушення не 
відбудеться, і, як наслідок, не настануть 
суспільно небезпечні наслідки); б) за схе-
мою злочинна недбалість – злочинна не-
дбалість не усвідомлює, що вчиняє діяння, 
яке порушує правила, хоча повинна була 
і могла це усвідомлювати; не передбачає, 
що її діяння можуть призвести до настан-
ня шкідливих наслідків, але повинна була 
і могла це передбачити.
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У статті представлено дослідження державного примусу в галузі кримінального права. Ви-
значені ознаки покарання та інших заходів кримінально-правового впливу, що мають риси дер-
жавного примусу та застосування яких передбачено кримінальним законом.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблема боротьби зі злочинністю на 

сучасному етапі розбудови України є над-
звичайно актуальною. Важлива роль у 
вирішенні цих проблем належить кримі-
нальному праву. Кримінальне право реа-
лізує основу функцію охорони суспільних 
відносин властивим йому методом. Для 
реалізації цих функцій у кримінальному 
праві застосовується імперативний метод, 
в основі якого лежать два способи впливу, 
по-перше, це встановлення кримінально-
правових заборон вчинювати суспільно-
небезпечні діяння, по-друге, закріплення 
в законі відповідних підстав застосування 
заходів державного примусу у випадку 
порушення заборон, передбачених кримі-
нальним законом.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженню різних питань, пов’яза-
них із правовою природою та практикою 
застосування заходів примусу за вчинен-
ня суспільно небезпечних діянь, при-
святили свої праці такі вчені, як: Ю. В. 
Баулін, В. К. Гіжевський, В. О. Глушков, 
В. М. Горшеньов, В. К. Грищук, Т. А. Де-
нисова, О. В. Козаченко, Н. А. Мирошни-
ченко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, 
Н. А. Орловська, Т. О. Павлова, М. І. Па-

нов, А. А. Піонтковський, В. В. Сташис, 
В. Я. Тацій, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, 
М. Д. Шаргородський, А. М. Ященко та 
ін. Але більшість проблем щодо визна-
чення цілей примусових заходів, їх місця 
у системі заходів кримінального примусу, 
а також проблем поєднання їх з іншими за-
ходами кримінально-правового характеру 
потребують подальшого вивчення.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Незважаючи на значний внесок про-
відних учених у розробку проблемати-
ки, дослідження змісту та особливостей 
кри  мінального примусу, на наш погляд, 
по требує більш ґрунтовного вивчення, 
аналізуючи кримінально-правові санкції, 
для яких притаманний примус. Оскільки 
санкції, зазначені у нормах Загальної та 
Особ ливої частин КК України, передбача-
ють не тільки покарання, але й інші заохо-
чувальні заходи, в межах нашої публікації 
зупинимося на аналізі лише тих, що є при-
мусовими.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
На підставі аналізу кримінально-пра-

вової доктрини та положень КК України 
дослідити особливості та сутнісні ознаки 
державного примусу в кримінальному праві.
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

До державного примусу в криміналь-
ному праві необхідно віднести покарання 
та інші заходи кримінально-правового ха-
рактеру (медичного характеру; виховного 
характеру; до юридичних осіб; спеціальна 
конфіскація). 

За ч. 1 ст. 50 КК України покарання є 
заходом примусу, що застосовується від 
імені держави за вироком суду до особи, 
визнаної винною у вчиненні злочину, і по-
лягає в передбаченому законом обмеженні 
прав і свобод засудженого [1].

З метою відокремлення такого заходу, 
як покарання від інших заходів кримі-
нального примусу, вважаємо за необхід-
не окреслити сукупність ознак, які при-
таманні інституту покарання. В сучасній 
кримінально-правовій доктрині доміну-
ють такі характерні риси покарання: 

1) покарання є заходом примусу;
2) зазначений примус застосовується 

від імені держави та обов’язково за виро-
ком суду;

3) покарання застосовується до особи, 
визнаної винною у вчиненні злочину;

4) кримінальне покарання полягає в 
передбаченому законом обмеженні прав і 
свобод засудженого [2, с. 205]. 

Слід зазначити, що даний перелік 
ознак не є вичерпним, їх кількість може 
бути значно більшою. Так, наприклад, 
розглядаючи різні ознаки кримінального 
покарання, В. М. Орлов виокремив двад-
цять шість ознак цього інституту [3, с. 77]. 
На наш погляд, змістовна характеристика 
ознак покарання має бути якісна (сутніс-
на), а не кількісна.

Досліджуючи ознаки покарання, вчені 
одностайно визначають його пріоритет-
ну загальновизнану в кримінальній науці 
ознаку – це особлива форма державного 
примусу. Щодо особливості цієї ознаки, в 
свій час відомий учений І. Я. Фойницький 
розглядав покарання як примус, що засто-
совується до особи, яка вчинила злочин. 
Даний примус може приймати різноманіт-
ні форми фізичного і психічного впливу 
на особу; погроза застосув ання здійснює 

психічний, а виконання – в основному 
фізичний вплив; але властивість примусу 
належить кожному покаранню. Примус 
– це певні обмеження; тому будь-яке по-
карання спрямоване проти певного блага, 
що належить винному. В той же час пока-
рання – це засіб охорони системи право-
порядку [4, c. 9]. Визнання за державним 
примусом самостійної ознаки покарання 
вказує на спробу українського законодав-
ця відмовитися від визнання кари як сут-
тєвої властивості покарання з виведенням 
останньої за межі покарання [5, c. 123].

Встановлені чинним КК України окре-
мі види покарань утворюють певну їх 
систему. До даної системи законодавець 
відніс такі види покарань: 1) штраф; 2) по-
збавлення військового, спеціального зван-
ня, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 
3) позбавлення права обіймати певні по-
сади або займатися певною діяльністю; 
4) громадські роботи; 5) виправні робо-
ти; 6) службові обмеження для військово-
службовців; 7) конфіскація майна; 8) арешт; 
9) обмеження волі; 10) тримання в дисци-
плінарному батальйоні військовослужбов-
ців; 11) позбавлення волі на певний строк; 
12) довічне позбавлення волі [1]. Цей пе-
релік, що формує систему покарань, ха-
рактеризується певною логічною заверше-
ністю та вичерпністю.

У кримінально-правовій науці, крім за-
конодавчого поділу (за ст. 52 КК України), 
представлені також й інші теоретичні кла-
сифікації видів покарань за різними кри-
теріями (за суб’єктами – загальні та спе-
ціальні покарання; за строками покарання 
– строкові й безстрокові). Усі класифікації 
мають не тільки науково-теоретичне зна-
чення, але і сприяють формуванню пра-
вильної правозастосовчої судової прак-
тики.

З врахуванням мети нашої публікації 
за основу для подальшого аналізу заходів 
кримінально-правового впливу нами буде 
використовуватися класифікація, запропо-
нована О. В. Козаченко. Зокрема автор ви-
діляє: 1) примусові (каральні – покарання 
та судимість; інші кримінально-правові 
заходи примусового характеру – примусо-



150

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 31

ві заходи медичного характеру, примусове 
лікування, примусові заходи виховного 
характеру, заходи для юридичних осіб); 
2) заохочувальні (звільнення від кримі-
нальної відповідальності та звільнення від 
покарання) [6, с. 38-41].

Оскільки заохочувальні заходи кримі-
нально-правового впливу лише спонука-
ють особу до поведінки, яка дозволяє ви-
рішити кримінально-правовий конфлікт 
без державного примусу, наша увага буде 
зосереджена на дослідженні примусових 
заходів.

За ст. 92 КК України, примусовими за-
ходами медичного характеру є надання 
амбулаторної психіатричної допомоги, 
поміщення особи, яка вчини ла суспільно 
небезпечне діяння, що підпадає під ознаки 
діяння, передбаченого Особливою части-
ною КК України, в спеціальний лікуваль-
ний заклад з метою її обов’язкового ліку-
вання, а також запобігання вчиненню нею 
суспільно небезпечних діянь [1]. Даний 
примусовий захід відповідно до ст. 93 за-
стосовується лише до осіб: 1) які вчинили 
у стані неосудності суспільно небезпечні 
діяння; 2) які вчинили у стані обмеженої 
осудності злочини; 3) які вчинили злочин 
у стані осудності, але захворіли на психіч-
ну хворобу до постановлення вироку або 
під час відбування покарання [1].

Стаття 94 КК України містить три кри-
терії, які суд має враховувати при призна-
ченні певного виду примусових заходів 
медичного характеру: а) характер та тяж-
кість захворювання (медичний критерій); 
б) тяжкість вчиненого діяння (юридичний 
критерій); в) ступінь небезпечності пси-
хічно хворого для себе або інших осіб (со-
ціальний критерій).

Відповідно до ч. 1 названої статті до 
психічно хворого можуть застосовува-
тися, на підставі рішення суду, такі види 
примусових заходів медичного характеру :

1) надання амбулаторної психіатричної 
допомоги в примусовому порядку;

2) госпіталізація до психіатричного за-
кладу із звичайним наглядом;

3) госпіталізація до психіатричного за-
кладу з посиленим наглядом;

4) госпіталізація до психіатричного за-
кладу із суворим наглядом.

Слід зазначити, що названий перелік 
видів примусових заходів медичного ха-
рактеру є вичерпним і розширеному тлу-
маченню не підлягає.

Щодо примусового лікування, про яке 
йдеться у ст. 96 КК України, то вона за-
стосовується поряд із призначенням пока-
рання до особи, яка має хворобу, що ста-
новить небезпеку для здоров’я інших осіб. 
Щодо категорії осіб, до яких може бути за-
стосовано примусове лікування, слід звер-
нути увагу на роз’яснення, що міститься у 
Постанові Пленуму ВСУ «Про практику 
застосування судами примусових заходів 
медичного характеру та примусового лі-
кування» [7]. Зокрема, примусове лікуван-
ня не може бути застосовано до осіб, що 
страждають на алкоголізм та наркоманію, 
оскільки ці хвороби є соціально небезпеч-
ними для самих цих осіб.

Ще одна відмінність заходів приму-
сового медичного лікування, передбаче-
них ст. ст. 92, 93 КК України, від приму-
сового лікування, передбаченого ст. 96 
КК Украї ни, полягає в тому, що заходи 
примусового медичного лікування здій-
снюються на підставі рішення суду в 
спеціальних психіатричних закладах, які 
визначені кримінальним законом, а місце 
примусового лікування, регламенто ване 
ст. 96 КК України, залежить від при-
значеного покарання. Так, при призна-
ченні покарання для таких осіб у вигля-
ді позбавлення волі або обмеження волі 
примусове лікування проводять безпо-
середньо заклади медичної служби кримі -
нально-виконавчих установ. А при при-
значенні іншого ос новного покарання – 
лікування таких осіб здійснюється у за-
кладах МОЗ України. 

Досліджуючи проблему кримінально-
го примусу, варто зупинитися на аналізі 
правової природи примусових заходів ви-
ховного характеру, що застосовуються до 
неповнолітніх, за умови звільнення їх від 
кримінальної відповідальності або звіль-
нення від покарання. Кримінальний за-
кон передбачає дві умови, при наявності 
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яких є можливим застосування до непо-
внолітнього заходів примусового вихов-
ного характеру: 1) неповнолітній вчинив 
уперше злочин невеликої тяжкості або 
необережний злочин середньої тяжкості; 
2) є можливість виправлення такого не-
повнолітнього без застосування покаран-
ня [8, с. 327]. Без сумніву, звільнення від 
кримінальної відповідальності за право-
вими наслідками є більш сприятливими 
для забезпечення інтересів неповноліт-
нього.

Постановою Пленуму Верховного 
Суду України «Про практику розгляду су-
дами справ про застосування примусових 
заходів виховного характеру» визначено, 
що метою застосування таких заходів має 
бути забезпечення інтересів неповноліт-
нього, які полягають в одержанні не тільки 
належного виховання, а й освіти, лікуван-
ня, соціальної, психологічної допомоги, 
захисту від жорстокого поводження, на-
сильства та експлуатації, а також у наяв-
ності можливості адаптуватися до реалій 
сусп ільного життя,  підвищити загально-
освітній і культурний  рівень, набути про-
фесії та працевлаштуватися [9]. 

При наявності відповідних підстав і 
умов суд може застосувати до неповно-
літн ього примусові заходи виховного ха-
рактеру, перелік яких установлений у ч. 2 
ст. 105 КК України, а саме:

1) застереження;
2) обмеження дозвілля і в становлення 

особливих вимог до поведінк и неповно-
літнього;

3) передача непо внолітнього під нагляд 
батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під на-
гляд педагогічного або  трудового колекти-
ву за його згодою, а  також окремих г рома-
дян на їхнє прохання;

4) покл адення на неповнолітнього, 
який досяг п’ятнадцятирічного віку і має 
майно, кошти або заробіток, обов’язку від-
шкодування  заподіяних майнових збитків;

5) направлення неповнолітнього до 
спе ціал ьної навчально-виховної установи 
для дітей і підлітків до його виправлення, 
але на строк, що не перевищує трьох ро-
ків [1].

Слід звернути увагу на те, що в сучас-
ній кримінально-правовій науці питання 
щодо визначення правової природи при-
мусових заходів виховного характеру 
розглядається неоднозначно. Так, окремі 
вчені, заперечуючи кримінально-правову 
природу примусових заходів виховного 
характеру, зосереджують свою увагу на 
педагогічному характері таких заходів, у 
зв’язку з чим вважають, що такі заходи не 
містять елементу кари, не спричиняють 
судимості (лише обмежують волевиявлен-
ня неповнолітніх) [10, с. 8].

На нашу думку, оскільки примусові 
заходи виховного характеру є заходами 
державного реагування і кримінально-
правового примусу, що визначено кримі-
нальним законом, відповідно, їх правова 
природа – кримінальна, хоча має певні 
відмінності як особливої форми реалізації 
кримінальної відповідальності (вони не 
тягнуть за собою судимості).

У контексті дослідження криміналь-
ного примусу вважаємо доцільним про-
аналізувати особливий інститут сучасного 
кримінального права – спеціальна кон-
фіскація. Положення щодо спеціальної 
конфіскації з’явилися у кримінальному 
законі у зв’язку з прийняттям парламен-
том  Закону України «Про внесення змін 
до Кримінального та Кримінального про-
цесуального кодексів України стосовно 
виконання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму 
для України» [11]. Відповідно до даного 
нормативно-правового акта, були внесені 
зміни та доповнення до ХIV розділу КК 
України.

Запровадження даного інституту в КК 
України не є новим. Він існує у кримі-
нальних кодексах більшості держав світу 
та має тривалу практику застосування і 
розглядається як дієвий інструмент повер-
нення державі незаконно привласнених 
активів.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК Украї-
ни спеціальна конфіскація полягає у при-
мусовому безоплатному вилученні за рі-
шенням суду у власність держави грошей, 
цінностей та іншого майна у випадках 
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вчинення умисного злочину або суспіль-
но небезпечного діяння, що підпадає під 
ознаки діяння, передбаченого Особливою 
частиною КК України [1].

Підстави застосування спеціальної 
конфіскації визначені у ст. 2 і 3 ст. 96-1 
КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 
КК України спеціальна конфіскація засто-
совується, якщо гроші, цінності та інше 
майно: 1) одержані внаслідок вчинення 
злочину та/або є доходами від такого май-
на; 2) призначалися (використовувалися) 
для схиляння особи до вчинення злочину, 
фінансування та/або матеріального забез-
печення злочину або винагороди за його 
вчинення; 3) були предметом злочину, 
крім тих, що повертаються власнику (за-
конному володільцю), а у разі, коли його 
не встановлено, – переходять у власність 
держави; 4) були підшукані, виготовлені, 
пристосовані або використані як засоби чи 
знаряддя вчинення злочину, крім тих, що 
повертаються власнику (законному воло-
дільцю), який не знав і не міг знати про їх 
незаконне використання. За ч. 2 цієї статті 
у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, 
зазначені у пункті 1 частини першої цієї 
статті, були повністю або частково пере-
творені в інше майно, спеціальній конфіс-
кації підлягає повністю або частково пере-
творене майно. Якщо конфіскація грошей, 
цінностей та іншого майна, зазначених у 
пункті 1 частини першої цієї статті, на мо-
мент прийняття судом рішення про спеці-
альну конфіскацію неможлива внаслідок 
їх використання або неможливості виді-
лення з набутого законним шляхом майна, 
або відчуження, або з інших причин, суд 
виносить рішення про конфіскацію гро-
шової суми, що відповідає вартості такого 
майна  [1].

Аналіз правового режиму майна, що 
визначений у ст. 96-2 КК України, дає під-
стави сформулювати  певні узагальнення 
щодо особливостей застосування спеці-
альної конфіскації. По-перше, спеціальній 
конфіскації підлягає лише те майно, що 
належить особі на законних правових під-
ставах. По-друге, спеціальній конфіскації 
підлягає лише майно, що використано або 

може бути в подальшому використано зі 
злочинною метою. По-третє, вилучення 
майна запобігає вчиненню особою нових 
злочинів. По-четверте, як правило, така 
конфіскація сприяє наповненню держав-
ного бюджету.

Продовжуючи дослідження новел кри-
мінального закону, які витікають із адап-
тації національного законодавства до єв-
ропейського, при дослідженні криміналь-
ного примусу варто зупинитися на заходах 
кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб, які передбачені у розділі 
XIV-1 КК України.

Підстави застосування до юридичної 
особи заходів кримінально-правового ха-
рактеру визначені у ст. 96-3 КК України. 
Аналіз цих підстав дає можливість зро-
бити висновок, що фактичною підставою 
для застосування заходів кримінального 
примусу до юридичних осіб є злочин (ст. 
ст. 209, 306, ч. 1, 2 ст. 368-3, ч. 1,2 368-4, ст. 
ст. 369, 369-2, ст. ст. 258 - 258-5, ст. ст. 109, 
110, 113, 146, 147, ч. 2-4 ст. 159-1, ст. ст. 
160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 4 47 
КК України), вчинений уповноваженими 
особами (службові та інші, які відповідно 
до закону, установчих документів юридич-
ної особи чи д оговору мають право діяти 
від імені юридичної особи). 

Вичерпний перелік заходів криміналь-
ного примусу, які можуть бути застосо-
вані до юридичних осіб, передбачений у 
ст. 96-6 КК України. Кримінальний закон 
диференціює їх на основні (штраф і лікві-
дація) та додаткові (конфіскація, що засто-
совується лише при ліквідації юридичної 
особи).

Заслуговує на увагу думка Н. А. Орлов-
ської, яка зазначає, що юридична особа 
не є суб’єктом злочину, а штраф, який за-
стосовується до неї, не є покаранням, а є 
примусовим заходом – різновидом реакції 
на причетність до злочину. Незважаючи 
на очевидний фінансовий характер штра-
фу, ні в якості покарання, ні в якості захо-
ду кримінально-правового характеру він 
не пов’язується виключно з корисливими 
посяганнями, тобто характер суспільної 
небезпеки злочину не є вирішальним для 
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законодавця при включенні штрафу до 
числа покарань/заходів, які можуть бути 
призначені за вчинення певного злочину/
причетність до вчинення певного злочину 
[12, с. 27].

При ліквідації юридичної особи засто-
совується такий додатковий захід кримі-
нального примусу, як конфіскація (ст. 96-8 
КК України), тобто примусове безоплат-
не вилучення у власність держави майна 
юридичної особи на підставі рішення 
суду.

При застосуванні вище проаналізова-
них заходів кримінального примусу до 
юридичних осіб суд повинен керуватися 
правилами, передбаченими у ст. 96-10 
КК України: а) ступінь тяжкості вчине-
ного її уповноваженою особою злочину; 
б) ступінь здійснення злочинного наміру; 
в) розмір завданої шкоди, характер та роз-
мір неправомірної вигоди, яка отримана 
або могла бути отримана юридичною 
особою; г) вжиті юридичною особою за-
ходи для запобігання злочину. Дані пра-
вила є обов’язковими для врахування 
судом при застосуванні названих приму-
сових заходів з метою об’єктивного, 
справедливого і ґрунтовного рішення по 
справі. 

Наведений аналіз дає підстави визна-
вати заходи кримінально-правового ха-
рактеру щодо юридичних осіб різновидом 
державного примусу та однією із форм 
реалізації кримінальної відповідальності, 
оскільки вони є кримінально-правовим 
інститутом (включені до змісту Загальної 
частини КК України). 

Âèñíîâêè
Проведене дослідження державного 

примусу в галузі кримінального права 
свідчить про те, що у кримінальному за-
коні всі заходи кримінального примусу 
можна згрупувати: а) такі, що передба-
чають кримінальне покарання (ст. ст. 50, 
51 КК України); б) заходи, які не мають 
кримінально-правового характеру, але 
реа лізуються через кримінальну відпові-
дальність (заходи медичного характе-
ру; виховного характеру; до юридичних 
осіб; спеціальна конфіскація), що засто-
совуються замість покарання або поряд з 
ним (ст. 20, п. 2,3 ч. 1 ст. 93 КК України); 
в) заходи, які реалізуються поза межами 
кримінальної відповідальності (приму-
сові заходи виховного характеру, що за-
стосовуються у разі звільнення особи від 
кримінальної відповідальності – ст. 97 
КК України).
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Статтю присвячено окресленню ключових проблемних аспектів реалізації відповідальнос-

ті за вчинення міжнародних злочинів, зокрема в контексті закріплення останніх у Римському 
статуті Міжнародного кримінального суду. Зважаючи на підвищену небезпечність для всієї 
світової спільноти таких кримінально-правових діянь, як міжнародні злочини, наголошено на 
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Статья посвящена анализу ключевых проблемных аспектов реализации ответственности 
за совершение международных преступлений, в частности в контексте закрепления последних 
в Римском статуте Международного уголовного суда. Учитывая повышенную опасность таких 
уголовно-правовых деяний, как международные преступления для всего мирового сообщества, 
отмечена необходимость обращения повышенного внимания на поиск решения существующих 
препятствий в реализации ответственности за их совершение.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Норми міжнародного кримінального 

права, які регламентують реалізацію між-
народної кримінальної відповідальності, 
є системою, яка ще перебуває у стані по-
стійного розвитку і потребує перетворень. 
Пов’язано це насамперед з існуванням ве-
ликої кількості проблем під час реалізації 
відповідальності за міжнародні злочини, 
оскільки на практиці притягнення до від-
повідальності за їх вчинення зумовлюють 
низку проблем, що залишаються актуаль-
ними та невирішеними й донині.

Ґрунтовні дослідження міжнародних 
злочинів та злочинів міжнародного ха-
рактеру, а також проблем, пов’язаних із 
застосуванням відповідальності за ці ді-
яння, були здійснені багатьма вченими-
юристами (А. Х. Абашидзе [1], М. А. Гицу 
[2], Л. Н. Галенська [3], Л. А. Моджорян 

[4], Е. Деко [5]). Однак деякі питання, зо-
крема проблеми реалізації відповідаль-
ності за міжнародні злочини, є доволі 
складними й потребують більш різнопла-
нового та глибокого вивчення.

Ìåòà ö³º¿ ñòàòò³ – виявити осно-
вні проблемні аспекти притягнення до 
відповідальності за скоєння міжнародних 
злочинів.

Міжнародні злочини – це найбільш 
небезпечні діяння, які порушують осно-
воположні норми міжнародного права та 
завдають шкоди інтересам всієї світової 
спільноти [6, с. 134].

Найбільш гострою проблемою реалі-
зації відповідальності за міжнародні зло-
чини, на нашу думку, є обмежений список 
міжнародних злочинів, на які поширюєть-
ся юрисдикція норм міжнародного права. 
Саме той аспект, що, відповідно до Рим-
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ського статуту, юрисдикція Міжнародного 
кримінального суду (далі – МКС) поши-
рюється лише на чотири види міжнарод-
них протиправних діянь, а саме a) зло-
чин геноциду; b) злочини проти людства; 
c) воєн ні злочини; d) злочини агресії (стат-
тя 5 Статуту МКС) [7], викликає глибоке 
занепокоєння. Інтенсивний розвиток між-
народної кримінальної юстиції призвів 
до появи нових міжнародних протиправ-
них діянь, зокрема й тих, що становлять 
потенціальну загрозу для всієї світової 
спільноти. На сьогодні національним за-
конодавством багатьох країн світу, в тому 
числі й Кримінальним кодексом України, 
передбачена відповідальність за екоцид – 
злочин, спрямований на масове знищення 
рослинного або тваринного світу, а також 
вчинення інших дій, що можуть спричи-
нити екологічну катастрофу, безпосеред-
нім об’єктом якого є екологічна безпека 
людства [1, с. 179]. 

Незважаючи на те, що використання 
засобів негативного впливу на навколиш-
нє середовище засуджується багатьма 
міжнародними політико-правовими до-
кументами, офіційно термін «екоцид» у 
міжнародному кримінальному праві ще не 
застосовується. Серед чинних міжнарод-
них договорів лише у ст. 8 (п. b) Римського 
статуту згадується про завдання шкоди на-
вколишньому середовищу в рамках воєн-
них злочинів [7]. Деякі науковці, зокрема 
А. Абашидзе, А. Солнцев, називають таке 
діяння «воєнним екоцидом» [1, с. 256]. 
Хоча, на нашу думку, серйозні збитки у 
навколишньому середовищі в разі скоєння 
воєнного злочину виступають як додатко-
вий його об’єкт, тому визнавати таке діян-
ня воєнним екоцидом досить складно.

Аналізуючи склад цього діяння, мож-
на без перебільшень стверджувати, що за 
суспільною небезпекою він прирівнюєть-
ся до геноциду [6]. Деякі науковці не без-
підставно визначають екоцид різновидом 
останнього [1, с. 258]. 

Подібний до злочину екоциду, біоцид, 
який також не фігурує як міжнародний 
злочин, визначається М. Гіцу як «проти-
правне та незворотне руйнування навко-

лишнього середовища, поєднане з пору-
шенням міжнародної безпеки і завданням 
шкоди благополуччю і здоров’ю не лише 
теперішнього, а й майбутнього покоління 
людства» [2]. Не випадково джерелом біо-
циду є агресивна війна і збройні конфлік-
ти, в процесі яких він може бути вчинений. 
Таким чином, зважаючи на тяжкість аналі-
зованих злочинів, є абсолютно всі підста-
ви визнавати та юридично закріплювати 
екоцид та біоцид як міжнародні злочини, 
адже боротьба з ними має принципове 
значення для всього людства, а відсутність 
цих діянь у Римському статуті в переліку 
міжнародних злочинів стає на заваді реа-
лізації міжнародної відповідальності за їх 
вчинення.

Аналогічна проблема пов`язана і з при-
тягненням до відповідальності за злочини 
у сфері розповсюдження та застосування 
ядерної зброї. У Декларації про запобі-
гання ядерної катастрофи, прийнятої Ре-
золюцією Генеральної Асамблеї ООН від 
9 грудня 1981 року, зазначається: «Ніколи 
не буде ні виправдання, ні пробачення тим 
державним діячам, які прийняли б рішен-
ня застосувати першими ядерну зброю» 
[8]. Проте в декларації лише наголошуєть-
ся, що держави, котрі застосують ядерну 
зброю: «скоять тяжкий злочин проти люд-
ства» [8], тобто визнається, що це фактич-
но міжнародний злочин, однак це діяння 
не входить до переліку злочинів проти 
людства в Статуті МКС [8], і жодних санк-
цій у нормах документа не передбачено. 
Виникає питання: чому такий злочин, як 
розповсюдження та застосування ядерної 
зброї та іншої зброї масового знищення, 
що за своїм складом має всі ознаки міжна-
родного, не перелічений у ст. 5 Римського 
статуту МКС? 

Ціла низка широкоаспектних проблем 
щодо реалізації міжнародної відповідаль-
ності виникає й навколо такого злочину, як 
міжнародний тероризм, адже все частіші 
акти міжнародного тероризму ставлять пе-
ред наукою міжнародного права і практи-
кою міждержавних відносин питання про 
вироблення необхідних ефективних право-
вих засобів для боротьби з цим злом. Для 
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ефективності таких засобів необхідним є, 
як мінімум, єдиний міжнародно-правовий 
понятійний апарат. Однак, на сьогодніш-
ній день єдиного визначення міжнародно-
го тероризму, як і єдиного міжнародного 
акта, який би точно визнавав саме міжна-
родний тероризм міжнародним злочином і 
передбачав механізм притягнення до між-
народної відповідальності за скоєння цьо-
го діяння, не існує. 

Тероризм є злочином міжнародного ха-
рактеру, хоча Л. Галенська, яка, на думку 
науковців [9], дала найбільш повний пере-
лік злочинів міжнародного характеру, не 
віднесла до нього тероризм [3]. У будь-
якому випадку боротьба з тероризмом є 
обов’язком насамперед національного за-
конодавства. Зокрема КК України ст. 258 
визначає тероризм як застосування зброї, 
вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, 
які створювали небезпеку для життя чи 
здоров’я людини, тощо [10, с. 100], але 
цей злочин належить не до злочинів про-
ти миру та безпеки людства, а до злочи-
нів проти громадської безпеки, оскільки 
об’єктом його посягання є винятково вну-
трішні національні інтереси, а не міжна-
родні. Що ж до міжнародного тероризму, 
то ми наголошуємо, що будь-який теро-
ристичний акт, який перетинає кордон і 
посягає на інтереси інших держав, є між-
народним за своєю суттю. Тероризм стає 
міжнародним, як зазначає Л. Моджорян, 
коли: 1) як терорист, так і його жертви є 
громадянами однієї держави чи різних 
держав, але злочин вчинений за межами 
цих держав; 2) терористичний акт спря-
мований проти осіб, захищених міжнарод-
ним правом; 3) підготовка до терористич-
ного акту провадиться в одній державі, а 
здійснюється в іншій; 4) вчинивши теро-
ристичний акт в одній державі, терорист 
переховується в іншій, відтак постає пи-
тання про його екстрадицію [4, с. 14]. За 
своєю суспільною небезпекою міжнарод-
ний тероризм потребує активного, дієвого 
реагування з боку міжнародних установ, 
а головне – Міжнародного кримінального 
суду. Проте на практиці відповідальність 
за цей вид протиправного діяння на між-

народному рівні не передбачена, адже 
міжнародний тероризм не визначається як 
окремий міжнародний злочин у Римсько-
му статуті МКС.

Окрім того, Рада Безпеки ООН ухвали-
ла, що всі держави не повинні допускати, 
щоб ті, хто фінансує, планує, сприяє або 
здійснює терористичні акти, використо-
вували їхню територію проти інших країн 
і громадян [11]. Разом з тим, Е. Деко на-
голошує на проблемі притягнення до між-
народної відповідальності держави за ді-
яльність терористичних організацій на її 
території. Зокрема, крім Афганістану, така 
проблема довгий час існувала в Хорватії, 
де на її території з 1991 по 1994 роки діяла 
так звана невизнана Республіка Сербська 
Країна, яка по суті була сепаратистським 
об’єднанням, що боролося за повну неза-
лежність сербської меншини від Хорватії. 
Діяльність подібних утворень ставить, 
за словами Е. Деко, «під питання чисто 
державну концепцію міжнародної відпо-
відальності» [5, с. 58]. І якщо юридична 
можливість перелічених вище державних 
утворень нести самостійну відповідаль-
ність, як правило, не ставиться під сумнів, 
то питання про те, чи можна притягнути 
до відповідальності за їх неправомірні дії 
державу, є більш складним як з теоретич-
ного, так і з практичного погляду [12]. В 
такому випадку можна говорити лише про 
співучасть держави у зв’язку з невиконан-
ням обов’язків запобігати та припиняти 
злочини, що вчиняються такими терорис-
тичними організаціями, а не стверджувати 
про її безпосередню відповідальність.

Ще однією проблемою реалізації відпо-
відальності за міжнародні злочини можна 
вважати обмежену дію Римського статуту 
МКС, який станом на 2014 рік ратифіку-
вали 114 держав, а всього Статут був під-
писаний 139 державами [8]. Держава, яка 
не ратифікувала або взагалі не підписала 
Римський статут, може в певній мірі без-
карно вчиняти окремі міжнародні злочи-
ни. Крім того, якщо відносно держави, яка 
не приєдналася до Римського статуту, буде 
скоєно міжнародний злочин, то процедура 
притягнення до міжнародної відповідаль-
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ності суб’єкта, яким такий злочин було 
скоєно, ускладнюється. 

Ще більше перешкоджає реалізації 
міжнародної відповідальності відсутність 
чітких і єдиних для всіх міжнародних зло-
чинів та злочинів міжнародного характеру 
процесуальних норм. Зокрема, здійснення 
міжнародного кримінального судочинства 
передбачає залучення до сфери цієї діяль-
ності певного кола осіб. Статутні доку-
менти міжнародних органів кримінальної 
юрисдикції містять доволі широкий пере-
лік суб’єктів процесу, хоча сам цей термін 
і не вживають. Зокрема, вже згадуваний 
Римський статут МКС не містить узагаль-
неного терміна, який би охоплював усіх 
фізичних осіб та всі організації, що беруть 
участь у процесі. Регламент Суду в кількох 
положеннях згадує про «учасників про-
цесу» (пункти 1, 5 положення 24, п. 1 по-
ложення 29, п. 2 положення 32 тощо) [7], 
проте тлумачення цього терміна не надає. 
Відсутність єдиного терміна щодо учасни-
ків міжнародного кримінального процесу, 

як і розмаїття суб’єктів міжнародного кри-
мінального судочинства, породжує необ-
хідність їх класифікації [13, с. 352]. 

Âèñíîâêè
Таким чином, основними перешкодами 

реалізації відповідальності за вчинення 
міжнародних злочинів є обмежений пере-
лік діянь, на які поширюється юрисдикція 
МКС. Зокрема, в ст. 5 Римського статуту 
не згадується про екоцид, біоцид, розпо-
всюдження та застосування ядерної зброї 
та іншої зброї масового знищення, між-
народний тероризм, які за своєю суттю 
цілком підпадають під категорію «міжна-
родний злочин»; відсутність чітких і єди-
них для всіх міжнародних злочинів проце-
суальних норм. Проблемою також можна 
вважати обмежену дію Римського статуту 
МКС, який станом на 2018 рік ратифіку-
вали 124 держави, що дозволяє державам, 
які не ратифікували або взагалі не підписа-
ли Римський статут, у певній мірі безкарно 
вчиняти окремі міжнародні злочини. 
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Розділ 5

Актуальні проблеми психології

УДК 159.923.2:364-051  Â.Â. Áàëàõòàð 
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äîöåíò êàôåäðè ïåäàãîã³êè òà ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, 
×åðí³âåöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Þ. Ôåäüêîâè÷à

Îñîáëèâîñò³ ñàìîñòàâëåííÿ îñîáèñòîñò³ 
ôàõ³âö³â ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè

У статті розкрито основні підходи до трактування сутності поняття «самоставлення», 
вплив на встановлення довірливих відносин й уміння управляти емоційною напруженістю профе-
сійного спілкування на різних стадіях особистісно-професійного становлення. Визначено особли-
вості самоставлення як емоційно-ціннісного ставлення до власного «Я» особистості фахівців 
із соціальної роботи. За результатами емпіричного дослідження виокремлено три кластери, 
відповідно до яких визначено рівні самоставлення: у більшої частини досліджуваних виявлено 
високий і середній рівні ставлення до себе, самоповаги, аутосимпатії та ін. За критерієм χ2 
виявлено статистично значущі відмінності у рівнях самоставлення залежно від стадій про-
фесійного становлення, статі, роду занять, місця проживання, стажу професійної діяльності.

Ключові слова: самоставлення, рівні самоставлення, професійно-особистісне новоутворен-
ня, фахівець із соціальної роботи, стадії професійного становлення.
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êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 

äîöåíò êàôåäðû ïåäàãîãèêè è ñîöèàëüíîé ðàáîòû, 
×åðíîâèöêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Þ. Ôåäüêîâè÷à

Îñîáåííîñòè ëè÷íîñòíîãî ñàìîîòíîøåíèÿ 
ñïåöèàëèñòîâ ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå

В статье раскрыты основные подходы относительно сущности понятия «самоотно-
шение», освещены влияние на установление доверительных отношений и умение управлять 
эмоциональной напряженностью профессионального общения на разных стадиях личностно-
профессионального становления. Определены особенности самоотношения как эмоционально-
ценностного отношения к собственному «Я» личности специалистов по социальной работе. 
Представлены результаты эмпирического исследования, в котором выделены три кластера, 
соответствующие уровням самоотношения: в большей части исследуемых выявлен высокий 
и средний уровни отношения к себе, самоуважения, аутосимпатии и др. По критерию χ2 
определены статистически значимые различия в уровнях самоотношения в зависимости от 
стадий профессионального становления, пола, рода занятий, места жительства, стажа про-
фессиональной деятельности.

Ключевые слова: самоотношение, уровни самоотношения, профессионально-личностное 
новообразование, специалист по социальной работе, стадии профессионального становления.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Соціальна робота як вид професійної 

діяльності має чітко виражену соціальну 
спрямованість, є законодавчо регламенто-
вана в Україні, а ключовими суб’єктами 
реалізації соціальної політики держави 
є фахівці з соціальної роботи, що забез-
печують надання соціальних послуг на-
селенню на локальному рівні. Засадами 
про фесійно-особистісного становлення 
фа хів ців у сфері соціальної роботи є «ово-
лодіння власною поведінкою, формування 
системи внутрішньої регуляції діяльності, 
яка забезпечує здатність людини до само-
розвитку та самореалізації, що, у свою 
чергу, є необхідною передумовою успіш-
ної адаптації до мінливих умов ринку пра-
ці, цивілізаційних та культурних вимог 
суспільства» [16, с. 14]. Крім того, важли-
вим є усвідомлення «психологічних основ 
та ресурсів самореалізації особистості, 
життєвих цілей, цінностей та сенсу життя 
особистості» [7, с. 6], її самопроектуван-
ня, самоствердження, самовдосконалення 

і самотворення смислу життєвого шляху 
загалом. 

Важливим структурним компонентом 
самореалізації фахівця з соціальної робо-
ти, поряд з самоефективністю, формуван-
ням ціннісної позиції особистості, цінніс-
них орієнтацій, вважають самоставлення 
як професійно-особистісне новоуворення, 
що є «складовою самосвідомості і виявля-
ється у вигляді глобального почуття «за» 
або «проти» самого себе, специфічних 
внутрішніх оцінках, таких, як самосхва-
лення, самопохвала, самозвинувачування, 
самоосуд тощо» [3, с. 140]. Отже, актуаль-
ним виявляється дослідження проблеми 
самоставлення особистості фахівців із со-
ціальної роботи у ціннісному аспекті.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Варто зазначити, що окремі аспекти 
досліджуваної проблеми вже були пред-
метом дослідження. Поняття «самостав-
лення», введене Н. Сарджвеладзе, на дум-
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ку І. Кона, передбачає «особисте ціннісне 
судження, виражене в установках індивіда 
щодо себе (схваленні або несхваленні), які 
вказують, якою мірою індивід вважає себе 
здібним, значущим, успішним і достой-
ним» [18, с. 198-206]. Значний доробок 
щодо складного і багатогранного процесу 
самопізнання, узагальненого в емоційно-
ціннісне ставлення особистості до самої 
себе, зробила науковець І. Чеснокова, ви-
вчаючи проблеми самосвідомості. Дослід-
ниця визначає його як компонент само-
свідомості: «специфічний вид емоційних 
переживань, в яких відображається влас-
не ставлення особистості до того, про що 
вона дізнається і що розуміє, «відкриває» 
стосовно самої себе, тобто різні її само-
ставлення» [17, с. 108-109].

Самоставлення, як зазначає С. Панті-
лєєв, безпосередньо пов’язане з особис-
тісною та соціальною позицією суб’єкта 
діяльності, масштабністю і значущістю 
окреслених завдань, за які особистість 
«свідомо бере на себе відповідальність у 
якості їх автора і творця» [9, с. 1]. Науко-
вець стверджує, що самоставлення – це 
«особистісне утворення, що розуміється 
як безпосередній феноменологічний вияв 
(представленність) особистісного смислу 
«Я» для самого суб’єкта» [10, с. 16], а його 
компонентами автор вважає такі: почуття 
усвідомленості «Я»; відображене само-
ставлення; самоприйняття; самоцінність; 
самовпевненість; самокерівництво; само-
прихильність; самозвинувачення; внут-
рішню конфліктність [9, с. 2]. 

Аналіз наукових праць з психології 
свідчить про вагомі дослідження само-
ставлення як емоційно-оцінкової системи 
(В. Столін) [14]; як особистісного утво-
рення «в контексті реальних життєвих вза-
ємин суб’єкта, «соціальних ситуацій його 
розвитку» і діяльностей, за якими сто-
ять мотиви, пов’язані із самореалізацією 
суб’єкта як особистості» (Л. Виготський); 
самоцінності особистості як емоційної 
складової самосвідомості (Л. Просандєє-
ва) [5; 7; 8; 9]; як складової професійної 
самосвідомості (А. Маркова, К. Карпін-
ський, О. Шарапов та ін.) [5; 8; 15]; особли-

вості виникнення і формування ціннісних 
новоутворень (К. Абульханова-Славська, 
О. Бондарчук, А. Брушлінський, С. Мак-
сименко та ін.) [1; 2; 4; 7] тощо.

Водночас проблема особливостей са-
моставлення особистості фахівців із соці-
альної роботи вивчені не достатньо.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета публікації – висвітлити результа-

ти емпіричного дослідження особливос-
тей самоставлення особистості фахівців із 
соціальної роботи.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó

У дослідженні взяли участь 625 фахів-
ців із соціальної роботи з різних регіонів 
України на різних стадіях професійного 
становлення: 1) самовизначення в якос-
ті майбутнього фахівця – студенти віком 
до 23 років (31,0%); 2) самопроектування 
(життєконструювання) майбутнього про-
фесійного шляху – молоді фахівці віком до 
30 років (15,0%); 3) саморегуляція у про-
фесійній діяльності – фахівці віком від 30 
до 40 років (16,3%); 4) самоствердження 
та самовдосконалення у професійній ді-
яльності – фахівці віком від 40 до 50 років 
(11,2%); 5) самореалізація фахівця як про-
фесіонала, досягнення «акме» – фахівці 
віком від 50 до 60 років (14,7%); 6) реф-
лексія професійного досвіду і самотворен-
ня смислу подальшого життєвого шляху – 
фахівці віком від 60 років і більше (11,7%).

З них було виокремлено групи: 1) за 
статтю: 76,2% жінок і 23,8% чоловіків; 
2) за місцем проживання: місто (75,7%) і 
село (24,3%).

У дослідженні використано методику 
В. Століна-С. Пантілєєва, спрямовану на 
дослідження самоставлення як емоційно-
ціннісного ставлення до власного «Я». 
Дані підлягали кластерному, кореляцій-
ному, факторному, дисперсійному аналі-
зам за допомогою комп’ютерної програми 
SPSS (версія 23.0).

За результатами кластерного аналізу 
даних, отриманих за результатами уза-
гальнення основних шкал опитувальни-
ка Століна-Пантілєєва виокремлено три 
кластери: 1) глобальне самоставлення; 
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2) самоставлення, диференційоване за са-
моповагою, аутосимпатією, самоінтере-
сом й очікуваннями ставлення до самого 
себе з боку інших осіб; 3) рівень конкрет-
них дій (готовності до них) у відношенні 
до власного Я (табл. 1). 

За результатами аналізу дослідження 
самоставлення у фахівців із соціальної 
роботи за даною методикою відповідно до 
кластерів виявлено три рівні: високий, се-
редній і низький (табл. 2). 

Як видно з таблиці 2, високий рівень 
прояву самоставлення у фахівців із со-
ціальної роботи виявлено у 43,5% дослі-
джуваних, яких характеризують відносно 
вищі показники ставлення до себе, само-
поваги, аутосимпатії та ін. Це дає під-
стави віднести досліджуваних до групи з 
високим рівнем самоставлення, тобто до 
першого кластеру і характеризує респон-
дентів як таких, що мають високий рівень 
самооцінки. 

До другого кластеру ввійшло 22,3% 
досліджуваних з низькими показниками 
самоставлення до себе, що дозволяє від-
нести їх до низького рівня само ставлен-
ня та свідчить про нестійкість емоційно-
ціннісного ставлення до себе, занижену 
самоповагу і низьку самовпевненість, а 
також наявність страху в досліджуваних, 

що їх можуть неправильно оцінити.
Третій кластер (34,2%) склали дослі-

джувані фахівці із соціальної роботи з 
середніми показниками ефективного са-
моставлення до себе у ціннісному аспекті. 
Такий результат свідчить про те, що фахів-
ці усвідомлюють можливість досягнення 
успіху в соціальній роботі як професійній 
діяльності, прагнуть досягнути ідеального 
образу фахівця, самореалізації як профе-
сіонала.

За критерієм χ2 виявлено статистично 
значущі відмінності у рівнях самоставлен-
ня залежно від стадій професійного ста-
новлення, віку, статі, місця проживання, 
стажу професійної діяльності та ін. Так, 
дослідження самоставлення фахівців із 
соціальної роботи залежно від стадій про-
фесійного становлення і виокремлення 
груп досліджуваних за віком дозволило 
визначити рівні прояву (табл. 3).

Як видно з таблиці 3, серед групи до-
сліджуваних із високим рівнем само-
ставлення високі показники ціннісного 
ставлення до самого себе спостерігаємо 
у фахівців на стадії їх самореалізації як 
професіоналів (63,0%) і стадії самопроек-
тування (61,7%), що свідчить про загальне 
позитивне самоставлення фахівців до себе 
як до самостійної, вольової та надійної 

Основні шкали Кластер
1 2 3

Глобальне самоставлення 58,22 40,11 46,31
Самоповага 58,02 38,14 47,49
Аутосимпатія 52,34 43,11 50,94
Очікуване ставлення до інших 55,23 46,24 45,83
Самоінтерес 55,94 40,60 52,51

Рівні самоставлення Кількість досліджуваних, у відсотках (%)
Низький 22,3%
Середній 34,2
Високий 43,5

Таблиця 2
Розподіл досліджуваних фахівців із соціальної роботи за рівнями самоставлення

Таблиця 1
Розподіл самоставлення досліджуваних фахівців 

із соціальної роботи за кластерами
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людини, здатної створити власний успіш-
ний проект життєвого шляху й реалізувати 
його у практичній діяльності.

Високий рівень – це оптимальний, гар-
монійний, узгоджений рівень глобального 
самоставлення цілісного переживання до 
власного «Я» (p<0,05). Стосовно низько-
го рівня, то варто зазначити, що найбільш 
низькі показники виявлено у фахівців на 
стадіях саморегуляції (7,8%) і самопроек-
тування (10,6%), а це, на нашу думку, свід-
чить про нездатність моделювати власну 
професійну діяльність і життєвий шлях 
загалом, занижену самооцінку дослід жу-
ваних, нездатність до самоконтролю, су-
переч ливе, негативне переживання сто-
совно власного «Я» тощо (p<0,05).

Окрім того, за критерієм χ2 виявлено 
статистично значущі відмінності у рівнях 
самоставлення за статтю досліджуваних 
(табл. 4). 

Аналіз даних таблиці 4 показує, що 

близько половини досліджуваних жінок 
характеризує високий рівень (45,8%), що 
передбачає усвідомлене цілісне, інтегра-
тивне самоставлення як переживання 
власного «Я». Щодо чоловіків, то більшій 
частині досліджуваних фахівців (58,4%) 
властивий середній рівень самоставлен-
ня, 35,8% досліджуваних осіб чоловічої 
статі виявили високий рівень і лише 5,8% 
– низький рівень самоставлення (p<0,01). 

Окрім того, за критерієм χ2 виявлено 
статистично значущі відмінності у рівнях 
самоставлення залежно від роду занять 
досліджуваних (табл. 5). 

Як видно з таблиці 5, високий рівень 
самоставлення характерний для більшої 
частини працюючих фахівців (54,7%), 
що вказує на високий рівень думки про 
себе, відкритість, упевненість, емоційне 
прийняття себе, цілісне переживання до 
власного «Я», набутий досвід (p<0,01). 
У половини досліджуваних студентів ви-

Стадії професійного становлення Рівні самоставлення
(кількість досліджуваних, у %)
низький середній високий

Самовизначення в якості майбутнього фахівця 29,0 52,7 18,3
Самопроектування (життєконструювання) 
професійного шляху

10,6 27,7 61,7

Саморегуляція у професійній діяльності 7,8 33,3 58,8
Самоствердження та самовдосконалення у 
професійній діяльності

16,1 38,7 45,2

Самореалізація фахівця як професіонала, досяг-
нення «акме»

26,1 10,9 63,0

Рефлексія професійного досвіду і самотворення 
смислу подальшого життєвого шляху 

41,1 21,9 37,0

Таблиця 3
Рівні прояву самоставлення фахівців із соціальної роботи 

залежно від стадій професійного становлення та віку досліджуваних

Рівні самоставлення Кількість досліджуваних, у %
жінки чоловіки

низький 27,1 5,8
середній 27,1 58,4
високий 45,8 35,8

Таблиця 4
Рівні самоставлення фахівців із соціальної роботи за статтю досліджуваних
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явлено середній рівень (51,5%); низький 
рівень виявлено у 28,9% реципієнтів, що 
свідчить про не дуже розвинуті навики 
реально оцінювати власні сили, підви-
щений інтерес до себе, самовпевненість, 
самоприйняття. Крім того, варто назвати 
і середній рівень розвитку прагнення на-
бувати соціальний досвід у сфері соціаль-
ної роботи в результаті взаємодії у системі 
«людина – людина».

Фахівцям, які працюють у міських со-
ціальних службах, здебільшого властивий 
високий рівень самоставлення (48,8%) 
(табл. 6), а фахівцям сільської місцевос-
ті властивий середній рівень ціннісного 
ставлення до самого себе (51,4%) (p<0,01). 
Досліджуючи рівні самоставлення фахів-
ців із соціальної роботи залежно від міс-

ця проживання, можна припустити, що це 
зумовлено психологічними особливостя-
ми сільського населення, але це потребує 
більш детального дослідження.

Варто також звернути увагу на рівні 
самоставлення залежно від стажу в сфері 
соціальної роботи (табл. 7).

Дані таблиці 7 демонструють показни-
ки високого рівня ціннісного ставлення до 
самого себе, найбільш виражені у фахів-
ців, у котрих стаж роботи понад 60 років 
(61,5%); найбільш високі показники до-
сліджуваних, у яких виявлено середній рі-
вень, є характерні для працівників зі ста-
жем роботи до одного року (58,3%), без 
стажу (51,9%) і фахівців, стаж котрих скла-
дає від 5 до 10 років (46,7%) (p<0,05). Це 
свідчить про те, що самоставлення тісно 

Рівні самоставлення Кількість досліджуваних, у %
майбутні фахівці (студенти) працюючі фахівці

низький 28,9 19,3
середній 51,5 26,0
високий 19,6 54,7

Таблиця 5
Рівні самоставлення фахівців із соціальної роботи за родом занять досліджуваних

Місце проживання Рівні самоставлення
низький середній високий

місто 22,2% 29,0% 48,8%
село 22,9% 51,4% 25,7%

Таблиця 6
Рівні самоставлення фахівців із соціальної роботи 

за місцем проживання досліджуваних

Стаж у сфері соціальної роботи Рівні самоставлення, %
низький середній високий

відсутній 30,4% 51,9% 17,7%
до 1 року 16,7% 58,3% 25,0%
від 1 до 5 років 23,5% 29,4% 47,1%

від 5 до 10 років 13,3% 46,7% 40,0%

понад 10 років 20,4% 18,2% 61,5%

Таблиця 7
Рівні самоставлення фахівців із соціальної роботи 

залежно від стажу роботи досліджуваних
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пов’язане з пізнавальною та моральною 
сферами особистості й посідає центральне 
місце у психологічній регуляції діяльнос-
ті. Через зріле ставлення до себе людина 
може реально впливати на своє життя і 
життя інших, розумно організовувати жит-
тєвий процес, передбачати життєві по дії та 
їх результати. Зрозуміло, що показники низь-
кого рівня самоставлення сигналізують про 
можливість руйнування са моідентичності, 
суб’єктивний характер про фесійної діяль-
ності, упередженість у сприй нятті інших 
людей (працівників, клієнтів) тощо.

Âèñíîâêè
Визначено особливості самоставлення 

як емоційно-ціннісного ставлення до влас-
ного «Я» особистості фахівців із соціаль-

ної роботи. За результатами емпіричного 
дослідження виокремлено три кластери, 
відповідно до яких визначено рівні само-
ставлення: у більшої частини досліджу-
ваних виявлено високий і середній рівні 
ставлення до себе, самоповаги, аутосим-
патії та ін. За критерієм χ2 виявлено ста-
тистично значущі відмінності у рівнях 
самоставлення залежно від стадій профе-
сійного становлення, статі, роду занять, 
місця проживання, стажу професійної ді-
яльності.

Перспективами подальшого дослід-
ження вважаємо організацію спеціально-
го соціально-психологічного супроводу 
щодо формування емоційно-ціннісного 
ставлення до власного «Я» особистості 
фахівців із соціальної роботи.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Тема лідерства останнім часом є дуже 

популярною в цілому світі та в Україні 
зокрема. Сьогодні цією темою цікавлять-
ся політики, соціологи, власники бізнесу, 
менеджери від ТОПів до лінійних супер-
вайзерів. Ця тенденція підсилюється ва-
гомими змінами в суспільно-політичному 
устрої нашої держави, великими обсягами 
інформації та необхідністю швидкої адап-
тації й критично-вибіркового аналізу. Щоб 
бути успішними та наздоганяти тенденції 
розвитку суспільства, молоді люди став-
лять перед собою цілі на майбутнє, визна-
чають етапи на шляху їх досягнення і зго-
дом розподіляють ресурси для здійснення 
цих планів. Тому проблема лідерства на-
буває великого значення в сучасних пси-
хологічних дослідженнях.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
òà ïóáë³êàö³é 

Найпершими осягнули феноменологію 
лідерства класичні філософи, далі пробле-
ма набула міждисциплінарного характеру. 
Теоретичними засадами дослідження по-
няття лідерства та особистості лідера ста-
ли наукові праці О. Власової, Т. Гури, І. Зя-
зюна, С. Калашнік, А. Коваленко, В. Ми-
хайличенко, О. Нестулі, О. Романовсько го, 
О. Пономарьова, Н. Підбуцької, Г. Попо-
вої, К. Левіна, А. Менегетті, М. Мескона 
та ін. Практичне вивчення діяльності й 
здібностей лідера як психологічної про-
блеми здійснювалося Л. Уманським та 
продовжується В. Татенком. Проблему 
розвитку лідерських якостей у підлітково-
му віці розглядали в своїх дослідженнях 
Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, 
І. Кон, С. Походенко, К. Садохіна. Вчені 
наголошують, що саме в підлітковому віці 
акти самосвідомості: самопізнання, само-
оцінка, саморегулювання, самостверджен-
ня стають провідними потребами особис-
тості молодої людини.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Нові реалії вимагають створення умов 
для підготовки учня професійно-техніч-
ного закладу освіти, здатного максималь-
но швидко адаптуватися, навчатися та 
розвиватися. Сучасний світ мінливий, у 
ньому присутнє явище конкуренції. А це, 
у свою чергу, обумовлює необхідність до-
слідження розвитку в учня системи лідер-
ських якостей, які дали б змогу повноцін-
но самореалізуватися та бути конкуренто-
спроможним на ринку праці. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є теоретичне обґрунту-

вання особливостей лідерський якостей 
в учнів професійно-технічного закладу 
освіти.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Успіх людини в будь-якій діяльності 
значною мірою залежить від її здібнос-
тей і прагнення досягти високих резуль-
татів. Сучасна інформаційна цивілізація 
змінює систему цінностей та пріоритетів 
усіх людей і молоді зокрема. Це обумов-
лює необхідність дослідження розвитку в 
учня системи лідерських якостей, завдяки 
яким він зможе приймати своєчасні само-
стійні рішення, переконувати оточуючих 
у правильності своєї позиції, вести їх за 
собою на шляху досягнення поставлених 
цілей, ефективно взаємодіяти з соціумом, 
самореалізуватися та стати активним по-
вноправним громадянином своєї країни. 
Зростає вага і значення висококваліфіко-
ваного персоналу. Саме висока кваліфі-
кація працівників-підлеглих є ключем до 
успіху. Крім засвоєння необхідного обсягу 
технічних знань, у сучасному професійно-
технічному навчальному закладі перед 
учнем стоїть завдання отримання набо-
ру індивідуально-психологічних якостей 
самостійно набувати знання, проявляти 

tem is analyzed, and the essence of the structure of the vocational and technical educational institution 
as an environment for the development of leadership qualities of students is disclosed.

Key words: leadership, leadership qualities, vocational education institution, personality of the 
leader.
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ініціативу, генерувати нові ідеї, вміти пра-
цювати у команді, вміти прогнозувати. Ці 
вміння можна об’єднати в структуру лі-
дерства, яке в останній час набуло особли-
во важливого значення. 

Проблеми виховання лідерів, створен-
ня умов для розвитку лідерських якостей 
і формування соціально активної особис-
тості розглядають у своїх дослідженнях 
Д. Алфімов, Т. Вежевич, А. Войцихова, 
І. Купа, Л. Локошко, Т. Прохоренко, Б. Па-
ригін, К. Слесик, В. Татенко, О. Тихоми-
рова, Л. Уманський, В. Татенко. На основі 
здійсненого теоретичного аналізу ос  нов-
них підходів до визначення структури 
лідерства та лідерських якостей, ми звер-
нули увагу на те, що на сьогодні немає 
досліджень проблеми лідерства в учнів 
професійно-технічної системи освіти. Для 
сучасного здобувача професійної освіти 
установка на саморозвиток, напрацюван-
ня індивідуального стилю мислення й 
діяльності має стати пріоритетним упро-
довж усього життя. Креативність, здат-
ність до абстрактного мислення, самостій-
ність у прийнятті обґрунтованих рішень, 
здатність діяти соціально відповідально 
та свідомо, стресостійкість й ін. – оволо-
діння такими компетентностями є важли-
вим, особливо зважаючи на необхідність 
успішної професійної діяльності в умо-
вах можливої соціально-економічної не-
стабільності, що є притаманним сучасній 
Україні. 

Здобувачі освіти професійно-техніч но-
го навчального закладу – це особи підліт-
кового віку з 15 до 18 років. Є. Ємельяно-
ва звертає увагу на основні потреби цього 
віку: потреба в безоцінній увазі та під-
тримці; потреба в чітких правилах, які 
повинні встановлювати дорослі для того, 
щоб утримувати підлітків від деструк-
тивних форм поведінки; потреба в розви-
тку та навчанні через життєву практику; 
потреба в цікавих життєвих подіях; по-
треба у задоволенні; потреба в повазі та 
визнанні; потреба у вмінні впевнено від-
стоювати свою думку; потреба в творчому 
самовираженні та самореалізації; потреба 
в постановці життєвих цілей [2]. Середо-

вище професійно-технічного навчального 
закладу найбільше цьому сприятливе за-
вдяки його багаторівневій структурі [11].

Одним із завдань розвитку в підлітко-
вому віці є досягнення автономії і неза-
лежності від батьків, здатності самостій-
но приймати рішення і діяти на основі 
власного вибору. В процесі свого само-
ствердження старші підлітки намагають-
ся більше себе випробовувати, відстояти 
себе, довести свою правоту, незалежність 
у думках та діях. Як зазначає Г. Чепмен, 
у цей період підліток відчуває потребу в 
незалежності в різних сферах: потреба у 
фізичній незалежності (потреба в особис-
тісному просторі), потреба емоційної не-
залежності (в емоційній свободі), потреба 
суспільної незалежності (пошук друзів за 
межами сім’ї, музичні смаки, власна мова 
і стиль одягу), потреба в інтелектуальній 
незалежності (цінності, мораль, релігія), 
потреба в самостійному прийнятті рішень 
[13]. У взаєминах з батьками, які будують-
ся на засадах співпраці, підліток отримує 
можливість випробувати різні стратегії 
досягнення незалежності й самостійності, 
що сприяє розвитку його особистісної ав-
тономії. Відстоюючи свою самостійність, 
підліток розвиває на основі рефлексії свою 
самосвідомість, образ «Я», співвідношен-
ня реального та ідеального «Я». На основі 
інтелектуалізації психічних процесів від-
бувається їх якісна зміна в напрямку все 
більшої довільності, ризикованості. 

Саме в період початку навчання в за-
кладі професійно-технічної освіти юнаки 
та дівчата прагнуть звільнитися від контр-
олю та опікування з боку батьків, а також 
від встановлених ними норм та порядків. 
У цьому процесі І. Кон розрізняє домаган-
ня автономії у сфері поведінки (потреба 
і право самостійно вирішувати особисті 
проблеми), емоційної автономії (потреба і 
право мати власні, самостійно обрані упо-
добання) та нормативної автономії (потре-
ба і право на власні норми й цінності) [4].

Слід наголосити на тому, що в серед-
овищі професійно-технічної освіти порів-
няно легко досягається незалежність по-
ведінки, зрозуміло, в певних рамках, пере-



171

 Актуальні проблеми психології

дусім у сфері дозвілля. Юнаки та дівчата 
все більше проводять час поза домівкою, 
віддаючи перевагу одноліткам як парт-
нерам у спільному дозвіллі. Як зауважує 
Д. Леонтьєв, необхідно розрізняти відпо-
відальність і свободу, які лише на перший 
погляд є «двома сторонами однієї медалі», 
але на практиці «…свобода і відповідаль-
ність зливаються воєдино на певній ста-
дії, хоча розвиваються вони із двох різних 
джерел. Свобода поступово розвивається 
у процесі розвитку форм активності, через 
набуття права на власну активність і цін-
нісного обґрунтування того, заради чого 
ця активність відбувається. Відповідаль-
ність розвивається в процесі становлення 
форм саморегуляції, поступового взяття 
на себе контролю за різними аспектами 
своєї діяльності, своєї поведінки, який 
спочатку, коли ми були зовсім маленьки-
ми, повністю брали на себе наші батьки» 
[5, с. 11]. Пов’язуючи розвиток відпові-
дальності як лідерської якості, можемо 
стверджувати, що виховання стійкості до 
стресорів та непередбачуваних ситуацій, 
які можуть порушувати здатність учня йти 
обраним для себе курсом, є одним із го-
ловних завдань. Якщо учень недостатньо 
готовий до можливих перепадів настрою 
оточуючих, власних афектних хвилювань 
тощо, то будь-яка зміна цих настроїв ви-
являється форсмажором, вищою силою, 
яка порушує плани і прогнози. Наслідки 
дій зумовлені їх причиною, отже, розви-
ток відповідальності тісно пов’язаний із 
розвитком емоційної стійкості учня про-
фесійного навчального закладу. Психоло-
гічні основи розвитку відповідальності у 
процесі різних видів діяльності були за-
кладені К. Абульхановою-Славською, яка 
називає відповідальність максимальним 
вираженням суб’єктної позиції в діяльнос-
ті і розуміє під нею «добровільне взяття 
людиною на себе гарантій забезпечен-
ня умов її здійснення, гарантій за рівень 
якості діяльності, гарантій за її результат, 
готовність відповідати за будь-які наслід-
ки» [1, с.47]. Так, М. Савчин визначає від-
повідальність як цілісну якість людини, 
в якій інтегровані її духовні, соціально-

психологічні та психо-фізичні функції, 
що забезпечують реалізацію у поведінці 
необхідного, належного та інтенційного. 
У структурі відповідальності вчений виді-
ляє когнітивну (особливості раціональної 
саморегуляції поведінки, усвідомлення 
себе як суб’єкта відповідальної поведін-
ки), емоційно-мотиваційну (субстанційні 
та ситуативно-динамічні спонукання від-
повідальної поведінки і переживання осо-
бистості) та поведінкову (дії, конкретні 
акти поведінки, власне вчинки, наміри по-
зиції, рішення тощо) складові, у яких осо-
бистість «цілісно виражається як суб’єкт 
внутрішньої чи зовнішньої дії, поведінки 
та діяльності» [8, с.105]. 

A. Макаренко вказує, що організато-
ром (лідером) може стати той підліток, що 
уміє не лише наказувати товаришеві, але 
й підкорятися йому. Проблему лідерства 
дослідник розглядав у тісному зв’язку з 
цілями діяльності дитячого колективу. 
В творчій спадщині A. Макаренка були 
сформульовані фундаментальні теоретич-
ні положення про лідерство та визначені ті 
умови, які у первинному колективі зумов-
люють найбільшу ефективність ділових 
взаємин. Він наголошував, що реальна 
можливість взяти на себе відповідальність 
є найважливішою умовою [6]. С. Походен-
ко називає лідерство домінантою в різно-
манітних видах діяльності підлітків. Вчи-
нок лідера підлітки визначають соціальни-
ми сподіваннями, бажанням позитивного 
й уникненням негативного зовнішнього 
оцінювання і пов’язаними з ними соці-
альними почуттями, неінтеріоризованими 
моральними нормами. Середні й старші 
підлітки вчинок лідера визначають сфор-
мованими особистісними, власними мо-
ральними уявленнями. Потреба у власній 
і соціальній ідентифікації себе як лідера 
стає визначальною рисою соціального 
пристосування особистості підлітка до 
мінливих ситуацій розвитку соціуму [7]. 
К. Садохіна, звертаючи увагу на психоло-
гічні особливості підліткового віку і дослі-
дження особистісних рис лідера, виокрем-
лює якості, які забезпечують ефективне 
лідерство підлітків: упевненість у собі, 
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наявність вольових якостей, прагнення до 
самоствердження та самореалізації, вплив 
на інших, оригінальне, творче мислення, 
комунікативні та організаторські здібнос-
ті, вміння приймати правильне рішення у 
непередбачених ситуаціях, готовність бра-
ти на себе відповідальність [9]. В. Сбит-
нєва, поділяючи погляди А. Лутошкіна, 
М. Рожкова, вважає, що лідерські якості 
– це сукупність певних властивостей, рис, 
що дає змогу члену підліткового соціаль-
ного об’єднання статусно виділитися в 
конкретній справі й приймати відповідаль-
ні рішення у важливих для групи ситуаціях 
[10]. В. Ягоднікова виокремила компонен-
ти лідерських якостей, які забезпечують 
ефективне лідерство учнівської молоді: 

1) мотиваційний (упевненість у собі, 
потреба в досягненні, прагнення до само-
ствердження та самореалізації);

2) емоційно-вольовий (урівноваже-
ність, емоційно-позитивне самопочуття, 
наявність вольових якостей); 

3) особистісний (вплив на інших, ори-
гінальне, творче мислення, комунікативні 
та організаторські здібності); 

4) діловий (уміння приймати правиль-
не рішення в непередбачуваних ситуаціях, 
готовність брати на себе відповідальність, 
знання, уміння та навички організатор-
ської роботи) [14].

Важливою умовою розвитку лідер-
ських якостей у підлітковому віці є вміння 
налагоджувати контакти з ровесниками в 
процесі спілкування, здатність управляти 
цим процесом (проявляти активність у по-
трібний момент, брати на себе ініціативу 
в спілкуванні, активно реагувати на стан 
партнера і впливати на нього, вміло за-
стосовуючи різні прийоми), вміння пред-
ставити себе, вловлювати, правильно оці-
нювати свою реакцію та партнерів у ході 
спілкування тощо. 

Потреба в спілкуванні з однолітками 
у старшому шкільному віці надзвичайно 
велика. Групова гра й інші види спільної 
діяльності виробляють необхідні нави-
чки соціальної взаємодії, вміння підкоря-
тися колективній дисципліні та в той же 
час відстоювати свої права, співвідносити 

особисті інтереси з суспільними, спілкува-
тися з ровесниками – це специфічний вид 
емоційного контакту. Усвідомлення гру-
пової приналежності, солідарності, това-
риської взаємодопомоги не тільки полег-
шує учням-першокурсникам адаптацію до 
навчального закладу, але й дає їм відчуття 
емоційного благополуччя, власної значу-
щості та свого місця у колективі. Саме тут 
учень може вперше і в безпечному, хоча і 
новому середовищі, проявити свої лідер-
ські якості. 

Особливе значення для розвитку лі-
дерських якостей учнів має стимулюван-
ня і максимальне використання мотива-
ції досягнень у навчальній, трудовій та 
дозвільнєвій діяльності. Посилення ролі 
мотивації для подальшого розвитку учня 
має низку переваг. Насамперед це сприяє 
розвитку достатньо стійкої особистісної 
властивості – мотиву досягнення успі-
ху, який домінує над мотивом невдач, що 
особливо важливо в період адаптації до 
нових умов. Вітчизняні вчені (С. Занюк, 
О. Павлик) до процесу розвитку мотива-
ції досягнення успіху підходять із позицій 
гуманістичної психології та особистісно-
діяльнісного підходу і виокремлюють ак-
тивну суб’єктивну позицію як значущий 
фактор розвитку та трансформації мотивів 
досягнення успіху [3]. 

Мотивація лідерства в підлітків за-
лежить від ідентифікації з найбільш зна-
чущими людьми з їхнього найближчого 
оточення. На місці лідера не може бути 
будь-яка людина, а лише той, чия готов-
ність діяти відповідає моменту. Специфіка 
лідерства полягає в тому, що роль лідера 
не тільки «дають», але лідер бере її сам. 
Іншими словами, лідером може стати 
той, хто, крім відповідного соціально-
психологічного складу, має достатню мо-
тивацію лідерства, хоче виконувати цю 
роль у малій групі у певній ситуації.

У контексті дослідження проблеми 
лідерства учнів у системі професійно-
технічного навчального закладу особлива 
увага звертається на організаторські зді-
бності. Найбільш ґрунтовною концепцією 
організаторських здібностей є концепція 
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Л. Уманського, в якій до специфічних якос-
тей особистості здібного організатора від-
несені організаторське чуття (психологіч-
на вибірковість, практично-психологічний 
розум, психологічний такт), здатність до 
емоційно-вольового впливу (суспільна 
енергійність, вимогливість, критичність), 
схильність до організаторської діяльності 
(потреба в організаторській роботі, само-
стійне включення в роботу, задоволеність 
у процесі організаторської діяльності 
тощо) [12]. Як зазначає А. Поденко, в ха-
рактеристиці людини з високим рівнем ор-
ганізаторських здібностей в якості провід-
ної виокремлюють здатність лідирувати 
в організації процесу. Дослідник звертає 
увагу на те, що успішність реалізації праг-
нення до самоствердження в підлітковому 
віці виявляється значною мірою залежною 
від таких двох здатностей, як здатність 
до організації діяльності, в якій має здій-
снюватися самоствердження, та здатності 
до самоорганізації, що здатна обумовити 
успішний поступ самоствердження. орієн-
тування в складній диференційованій 
спільноті однолітків, а подекуди і спряму-
вання її в потрібному для особистості на-
прямку, вимагає від школяра відповідного 
рівня організаторських здібностей [7].

Характеризуючи соціальну ситуацію 
розвитку підлітка, А. Поденко звертає 
ува   гу на подвійну суперечність стосовно 
роз   витку організаційних здібностей – «з 
одного боку, між складною структурою 
соціальної ситуації розвитку і вимога-
ми, які вона ставить до організаторських 
здіб ностей особистості підлітка та недо-
статнім рівнем організаторських умінь у 
підлітків. З іншого боку, складна будова 
соціальної ситуації розвитку та її вимоги 
до особистості підлітка можуть спричи-
нити активізацію в даному віці розвитку 
саме організаторських здібностей» [7, с.9]. 
Таким чином, дослідник називає підлітко-
вий вік сензитивним періодом для розвитку 
ор ганізаторських здібностей – «це такий 
пе ріод у розвитку організаторських здіб но-
с    тей, у якому накопичується необхідна і 
достатня кількість середовищних впливів, 
що зумовлюють їх активний вияв» [7, с.10].

Отже, на основі здійсненого теоретико-
методологічного аналізу основних під-
ходів до дослідження лідерських якостей 
ми дійшли висновку, що лідерські якості 
необхідно розвивати саме в старшому під-
літковому віці, коли учень із загальноос-
вітньої школи переходить у професійно-
технічний заклад освіти. Зважаючи на 
психофізіологічні особливості, провідну 
діяльність, можна зробити висновок про 
те, що прагнення до лідерства є віковою 
особливістю учнів професійно-технічного 
закладу освіти як форма прояву потреби в 
соціальному визнанні та особистісній пер-
соналізації, а також як спосіб адаптації до 
нової соціальної ситуації розвитку. 

Âèñíîâêè 
Аналізуючи різні наукові підходи до 

визначення лідерських якостей особистос-
ті, визначаємо, що: лідерські якості – це 
риси, які забезпечують здатність виділи-
тися в конкретній справі й приймати від-
повідальні рішення в значущих ситуаціях; 
використовувати інноваційні підходи для 
розв’язання проблеми; успішно впливати 
на послідовників у напрямі досягнення 
спільних цілей; умінням гідно опановува-
ти зміни та пристосовуватися до нових і 
часто складних ситуацій, створювати по-
зитивну соціально-психологічну атмос-
феру в колективі. Учнями професійно-
технічного закладу освіти стають особи 
підліткового віку з 15 до 18 років. Саме в 
цей період навчання відбувається станов-
лення їх особистості та остаточне профе-
сійне самовизначення. Більшість випуск-
ників професійно-технічних навчальних 
закладів розпочинають трудову діяль-
ність. В юнацькому віці формуються риси, 
які забезпечують ефективне лідерство: 
цілеспрямованість, самостійність, напо-
легливість, самоствердження. Тому одним 
із головних завдань сучасного суспільства 
є виховання учня-лідера, майбутнього ква-
ліфікованого робітника як особистості, го-
тової нести відповідальність за свої вчин-
ки. На відміну від застарілих підходів, у 
яких лідерство розглядалося як категорія 
соціальна, пов’язана з колективом та сус-
пільним класом, і, відповідно, підконт-
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роль на, сучасні підходи до розвитку лідер-
ських якостей ґрунтуються на розумінні 
того, що це інтегративні якості особисті: 

мотивація досягнення, відповідальність, 
незалежність, схильність до співпраці, ко-
мунікативні та організаторські здібності.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Питання адаптації персоналу є дуже 

важливим для організації всього виробни-
чого процесу, поряд з такими питаннями, 
як формування корпоративної культури, 
правильно відбудованого процесу підбору 
кадрів, мотивації персоналу. На сьогод-
нішній день існує значна кількість теоре-
тичних та практичних досліджень у галузі 
психології, які допомагають оптимізувати 
робочий процес, але, на жаль, вони дуже 
мало використовуються на вітчизняних 
підприємствах. Роботодавці дуже рідко 
залучають психологів до співпраці, вва-
жаючи її хоча і сучасною, але не дуже 
ефективною та затратною. Разом з тим, 
персонал кожного дня стикається на ро-
бочому місці з різними проблемами, які 
провокують виникнення стресових ситуа-
цій. Ці проблеми пов’язані з економічною 
нестабільністю в країні, неправильно ор-
ганізованим трудовим процесом, міжосо-
бистісними конфліктами, відсутністю мо-
тивації та перспектив розвитку. Особливо 
важко проходять зміни й нововведення в 
державних установах, де люди настіль-
ки звикли до певного образу роботи, що 
будь-які перетворення сприймають дуже 
критично, хоча сама організація праці та 
психологічна атмосфера в колективах дав-
но можуть їх не задовольняти. Питанням 
адаптації персоналу приділяється дуже 
мало уваги.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблема адаптації персоналу є од-
нією з найбільш гострих та актуальних 
і на фундаментально-теоретичному, і на 
прикладному рівнях досліджень психо-
логів різних шкіл та напрямків. Розроб-
ці практичного боку адаптації персона-
лу присвячені праці низки зарубіжних 
і вітчизняних науковців (М. Крутцова, 
Дж. Грінберг, А. Налчаджян, М. Грачов, 
Ф. Березін, O. Минчeнкoва, П. Мур’є, 
М. Сміт, П. Кольретт, Р. Шнайдер, П. Легріс 
та ін.).

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На сьогоднішній день недостатньо до-
сліджена проблема адаптації працівників 
на робочому місці.

 Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є здійснення теоретично-

го аналізу проблеми адаптації працівників 
на робочому місці.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Сьогодні, коли світ розвивається бурх-
ливо, обсяг інформації невпинно збільшу-
ється, урізноманітнюються технічні за-
соби, життя стає більш інтенсивним. У 
цій ситуації організаціям і їх працівникам 
доводиться адаптуватися до нових реалій, 
перебудовуватися, переглядати своє став-
лення до організації праці та власні взає-
мовідносини. 

До реалій нашого часу, до яких дово-
диться адаптуватися співробітникам орга-
нізацій, можна віднести:

− зростання трудового навантаження 
на співробітників;

− стресовий стан як рядових працівни-
ків, так і керівників різних рівнів;

− необхідність освоєння працівниками 
нових посадових функцій, суміщення ро-
біт;

− непередбачувана поведінка поста-
чальників, партнерів, клієнтів;

− невідповідність кваліфікації персона-
лу запитам нової ситуації;

− злам старих стереотипів трудової по-
ведінки у співробітників;

− зміни умов і розміру оплати праці [4].
Усі ці фактори призводять до профе-

сійного стресу, який знижує ефективність 
праці й може призвести до різних хвороб. 
Американський психолог Дж. Грінберг на-
водить такі причини стресів на робочому 
місці:

1. Рольові проблеми – у співробітни-
ків можуть виникати рольові проблеми, 
якщо вони не розуміють своєї ролі в орга-
нізації.

2. Рольове перевантаження – вимоги 
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настільки високі, що співробітник відчу-
ває, що не може впоратися.

3. Рольова недостатність – у співро-
бітника не вистачає вправності, освіти, 
навичок або досвіду для роботи. Невідпо-
відність можливостей і здібностей праців-
ника й очікувань організації.

4. Двозначність ролі – працівники по-
винні знати про можливості просування, 
пріоритети організації і про те, що від них 
очікується.

5. Рольовий конфлікт – два начальники 
ставлять перед співробітником різні цілі.

6. Незадоволеність роботою – заробі-
ток і умови роботи, обсяг роботи [3]. 

Постійні стреси можуть призвести до 
хвороб, апатії до своєї справи, прогулів, 
зниження показників, неефективної робо-
ти всього колективу. Отже, питання про-
фесійної адаптації вимагає глибокого ви-
вчення та уваги з боку керівництва, адже 
здорова психологічна атмосфера, впевне-
ність працівників у своїх можливостях і 
довіра до організації є запорукою ефектив-
ної праці й стабільності в колективі.

У дослідженнях, що стосуються адап-
тації персоналу, існують різні визначення 
цього процесу. Під адаптацією персоналу 
розуміють процес взаємодії нових пра-
цівників із колективом, ознайомлення з 
функціонуванням нового підприємства, 
його корпоративною культурою; прийнят-
тя норм взаємовідносин, оволодіння но-
вими професійними навичками, а також 
використання наявних знань і навичок у 
новому середовищі. В більш широкому 
сенсі адаптація персоналу розглядаєть-
ся як пристосування всього колективу до 
змін, що відбуваються в зовнішньому і 
внутрішньому середовищі організації. По-
ряд з терміном адаптація персоналу вжи-
вається термін професійна адаптація. Цей 
термін має на увазі не лише оволодіння 
професією, а більш широкий зміст, адже 
професійна адаптація є одним з аспек-
тів соціально-психологічної адаптації. За 
А. Налчаджяном, професійна адаптація – 
це такий процес, за допомогою якого інди-
від, з одного боку, задовольняє свої вимоги 
і очікування, що висуваються до професії 

і умов її здійснення й, з іншого, тим ви-
могам, які до нього висувають структура 
і зміст діяльності, умови її здійснення та 
ті соціальні групи, під контролем і учас-
тю яких протікає його професійна діяль -
ність [5].

Існують три різновиди професійної 
адаптації:

1. Адаптація на першому робочому 
місці чи первинна адаптація.

2. Адаптація в новому колективі чи 
вторинна адаптація.

3. Адаптація колективу до змін в орга-
нізації.

Адаптація на першому робочому міс-
ці – входження молодого співробітника 
до вже сформованого досвідченого колек-
тиву. В цей період молодь вчиться у до-
свідчених співробітників. Цілі первинної 
адаптації: вливання молоді в діяльність 
організації; початковий розподіл робочої 
сили; соціалізація і професіоналізація; за-
міна попередніх працівників; професійна 
орієнтація. План адаптації молодих пра-
цівників включає: 

− аналіз очікувань працівників, що 
поступають (з’ясування на підставі бе-
сіди мотивів надходження, очікувань, 
пов’язаних із даним підприємством, при 
необхідності – професійна орієнтація); 

− прийом і прогноз стабільності новач-
ка (як довго він може пропрацювати в да-
ному колективі); 

− введення новачка в колектив; 
− власне контроль адаптації в ході пері-

одичних зустрічей або заочно;
− ліквідацію причин конфліктних си-

туацій або незадоволеності вирішенням 
проблем адаптантів, санкції стосовно тих, 
хто зобов’язаний був усунути причини де-
задаптації; 

− узагальнення матеріалів про хід адап-
тації новачків, ознайомлення з ними адмі-
ністрації підприємства та лінійних керів-
ників [2].

Адаптація в новому колективі – вход-
ження в колектив нового працівника, який 
вже має професійний досвід. 

Процес адаптації нового співробітника 
може розглядатися, з одного боку, з по-
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гляду організаційного менеджменту (під-
готовка робочого місця, інформація, що 
стосується службових обов’язків нового 
співробітника, графіка роботи тощо), а з 
іншого боку – з погляду міжособистісних 
взаємин. У цей період людина майже зав-
жди опиняється в центрі внутрішнього 
конфлікту між своїми нормами поведінки, 
власними сформованими стереотипами та 
стереотипами і нормами поведінки нового 
колективу. Опиняючись у новій соціаль-
ній групі, людина отримує свій соціаль-
ний статус, співвідносить себе з іншими 
учасниками групи, збирає та аналізує ін-
формацію щодо до їх соціальних статусів. 
Ф. Березін зазначає, що при аналізі профе-
сійної ефективності адаптація оцінюється 
на рівні того мікросоціального середови-
ща, в якому безпосередньо реалізується 
поведінка. В цьому випадку чітко прояв-
ляється адаптаційне значення адекватнос-
ті мікросоціальної взаємодії [1]. 

Отже, існують такі види адаптації пер-
соналу: організаційна, психофізіологічна, 
соціально-психологічна, професійна.

Організаційна адаптація полягає у 
пристосуванні до нового місця роботи, з 
діючими правилами і порядками, органі-
зації праці, способів дій, до статусу орга-
нізації.

Психофізіологічна адаптація – звикан-
ня організму людини до нових санітарно-
гігієнічних умов праці, психологічних і 
фізичних навантажень, наприклад, зви-
кання до розпорядку дня, прийнятому в 
організації. Психофізіологічна адаптація 
протікає швидко і в більшій мірі залежить 
від здоров’я людини, її природних реак-
цій, а також від характеристики власне 
цих умов. 

Соціально-психологічна адаптація – 
«включення» людини в організаційну куль-
туру компанії, звикання до психологіч ного 
клімату в колективі, освоєння його тра-
дицій, норм, правил та інших елементів 
субкультури, а також звикання працівника 
до соціальної ролі й статусу, які йому вста-
новлює група. Динаміку цього процесу ви-
значають особистісні якості працівника, 
його характер, стиль діяльності, вихован-

ня, рівень домагань, ступінь збігу культур 
колишнього і нового колективів.

На міжособистісному рівні можна ви-
значити такі види адаптації:

1. Заперечення – новий співробітник не 
приймає цінності організації.

2. Пристосування – новий співробітник 
приймає норми взаємовідносин та ціннос-
ті організації. 

3. Маскування – співробітник демонст-
рує прийняття другорядних встановлених 
в організації норм і правил при одночас-
ному «запереченні» основних установок.

4. Адаптивний індивідуалізм – новий 
співробітник приймає основні правила та 
норми, але ігнорує другорядні цінності, 
зберігаючи власну індивідуальність. 

На адаптацію впливають такі фактори: 
1. Правильність проведення процедури 

найму (відсутність помилки типу «прийом 
на роботу непридатного кандидата» та ін.). 
Відповідність професійних навичок най-
нятого персоналу вимогам робочого місця 
дозволяє скоротити час введення в поса-
ду, уникнути непорозумінь, пов’язаних з 
неадекватною поведінкою працівників у 
нових організаційних умовах. Окрім того, 
при помилках, пов’язаних з наймом не-
придатного кандидата, виникають непря-
мі витрати, які визначаються як втрати, 
викликані відмовою в прийомі на роботу 
більш гідного. 

2. Розмір організації. Чим менша ор-
ганізація, тим більш неформальними є 
процедури адаптації в ній. Тому якщо не-
має необхідності в додатковому навчан-
ні, витрати організації будуть пов’язані з 
ознайомчою бесідою, що проводиться, як 
правило, під час трудового процесу. З рос-
том розміру організації збільшується кіль-
кість функціональних та інформаційних 
зв’язків. У процесі адаптації необхідне їх 
освоєння, що вимагає певного часу і, від-
повідно, витрат. 

3. Рівень міжособистісного спілкуван-
ня в колективі та морально-психологічний 
клімат. Високий рівень міжособистісно-
го спілкування в колективі й комфортний 
морально-психологічний клімат в органі-
зації зменшують її витрати на адаптацію 
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персоналу. Знову найманий персонал по-
трапляє в умови, що сприяють скороченню 
часу адаптації за рахунок побудови дові-
рчих відносин, неформального обміну до-
свідом, відсутність конфліктів, пов’язаних 
з можливими помилками найнятих праців-
ників. 

4. Характер і зміст займаної посади. 
Більш складний характер посади й відпо-
відальність, передбачена нею, враховують 
більш тривалий період освоєння посади і, 
відповідно, зростання витрат на адапта-
цію.

5. Соціально-демографічні характерис-
тики і властивості особистості (стать, вік, 
сімейний стан, освіту, ступінь відповід-
ності освіти й виконуваної роботи, профе-
сійна кваліфікація). Всі вони в різній мірі 
впливають на час проходження процесу 
адаптації, а відповідно, і на витрати на 
неї. Вплив даних чинників може змінюва-
ти інтенсивність та швидкість протікання 
процесу адаптації. Його тривалість може 
займати від одного тижня до двох років, 
що в кінцевому підсумку позначиться на 
витратах на адаптацію персоналу [6].

Процес адаптації нового працівника є 
вирішальним для його ставлення до своїх 
обов’язків, керівництва і колективу зага-
лом, ефективність його роботи буде цілком 
залежати від успіху цього етапу.

Сьогодні існує велика кількість різно-
манітних професій, і хоча існують загальні 
принципи професійної адаптації, кожний 
вид діяльності має свої особливості. А. 
Налчаджян вважав, що бажане створення 
багатьох приватних концепцій профадап-
тації. При вивченні профадаптації в орга-
нізаціях слід, зрозуміло, з’ясувати, яким 
чином відомі адаптивні механізми і їх 
комплекси беруть участь у ній і які з них є 
переважаючими, які типові стратегії адап-
тації існують [5].

Адаптація колективу до змін у струк-
турних підрозділах чи в організації за-
галом є найбільш складною серед інших 
різновидів професійної адаптації. Дослі-
дження, проведені П. Мур’є та М. Смітом 
у компаніях Канади та США, показали, 
що лише 25% компаній спромоглися вдало 

провести зміни, інші зіткнулися з різнома-
нітними проблемами й зазнали невдач [7]. 

Найчастіше ініціатори змін зосереджу-
ються тільки на організаційній складовій 
цього складного процесу, дуже рідко за-
мислюються над тим, як сприймають ці пе-
ретворення безпосередні виконавці, зов сім 
не беруть до уваги загальну психологічну 
атмосферу, яка складається в колективі під 
час змін. Процес упровадження змін скла-
дається з трьох факторів: індивідуально-
го, колективного та організаційного. Що 
стосується індивідуального фактору, то 
треба зазначити, що працівник опиняєть-
ся в складному становищі, з одного боку, 
від нього вимагають багатьох зусиль і часу 
для перебудови вже налагодженої системи 
праці для оволодіння новими навичками та 
протоколами, для пристосування до нових 
вимог; з іншого боку, він повинен «скану-
вати» настрої в колективі, щоб зрозуміти 
загальну атмосферу і відчути, як колеги 
сприймають його особисте ставлення до 
ініційованих перетворень (сприйняття чи 
супротив). Колективний фактор полягає в 
тому, що досить часто люди знаходяться 
під впливом неформальних лідерів своїх 
колективів, вони підганяють свої погляди 
щодо перетворень в організації до єдиного 
спільного погляду. Організаційний фактор 
є більш технічним і стосується розроб-
ки й підготовки чіткого плану здійснення 
перетворень, реорганізації роботи, тестів, 
навчання, перегляду міжфункціональних 
відношень тощо. Всі ці фактори дуже важ-
ливі й нехтувати жодним не можливо. Роз-
глянемо їх у зв’язку з етапами адаптації. 
Нагадаємо п’ять загальних етапів адап-
тації:

1. Первинна реакція, порушення рівно-
ваги та душевного спокою, найбільш емо-
ційний етап.

2. Пошук інформації, намагання зрозу-
міти проблему.

3. Переробка отриманої інформації та її 
осмислення.

4. Дії, спрямовані на вирішення проб-
леми.

5. Продуктивна взаємодія з середови-
щем, досягнення внутрішньої рівноваги.
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При розгляді запровадження змін в ор-
ганізації ці етапи можна розподілити на 
три блоки: 

1. Отримання інформації, її осмислен-
ня, формулювання особистого ставлення.

2. Перетворення, здійснення змін.
3. Закріплення інновацій. 
Канадські психологи П. Кольретт, 

Р. Шнайдер і П. Легріс у своїй роботі 
«Управління організаційними змінами» 
називають ці етапи таким чином: про-
будження, перехід та ритуалізація. Про-
будження – період роздумів, коли оці-
нюються переваги та недоліки змін, які 
оприлюднено лідерами, щоб виробити 
свою позицію. Залежно від того, чи є ре-
зультати позитивними, змішаними або не-
гативними, реакції будуть змінюватися від 
ентузіазму до відмови, проходячи через 
покірливе підпорядкування. Перехід – це 
час, коли люди повинні відмовитися від іс-
нуючих практик, щоб засвоїти інші. Це пе-
ріод, коли старим навичкам немає місця, а 
нові ще не засвоєні. Цей перехід до нових 
навичок активує два взаємопов’язані про-
цеси: дезінтеграцію існуючих практик та 
реконструкцію нових. Ритуалізація – пері-
од, коли перехід прогресує, нові навички 
стабілізуються, скарги вщухають, люди 
поступово розвивають автоматизацію і 
відновлюють вищий рівень ефективності. 
Проте, подразники, порожнечі, невідпо-
відності ще можуть існувати. Не всі про-
блеми вирішено, і необхідне коригування, 
щоб усе виправити і гармонізувати. Щоб 
отримати очікувані вигоди від змін, треба 
почати з огляду нової ситуації, щоб визна-
чити, які залишилися прогалини, а потім 
виправити їх [6].

Успішність реалізації змін в організації 
значною мірою залежить від того, як про-
ходить перший етап, наскільки емоцій-
но він буде сприйнятий та який супротив 
зустріне, адже найчастіше для першого 
етапу характерне заперечення будь-яких 
змін. На психологічному рівні зміни, як 
правило, асоціюються з невизначеністю 
та невпевненістю. Люди можуть відчу-
вати гнів, якщо вони не відчувають своєї 
цінності в компанії, не беруть участь в об-

говоренні та розробці плану змін, керівни-
цтво не цікавиться думкою працівників; 
страх, що не зможуть подолати труднощі, 
оволодіти новими навичками, не зможуть 
показати гарний результат. Нарешті, люди 
можуть відчувати смуток за старою фор-
мою організації своєї праці, коли все було 
доведено до автоматизму, було зручно і 
звично. Задля позитивного сприйняття 
перетворень керівництво організації пови-
нно докласти максимум зусиль і добре по-
працювати над організацією підготовчого 
періоду. Мета цього етапу – чітко і просто 
донести до персоналу цілі змін, пояснити 
плюси перетворень для кожного праців-
ника, мотивувати колектив до спільних 
дій, взагалі якомога більше розмовляти з 
людьми. Працівники повинні зрозуміти 
необхідність змін і усвідомити свою роль 
у цьому процесі. П. Кольретт, Р. Шнайдер і 
П. Легріс вважають, що на цьому етапі всі 
співробітники поділяються на три групи:

1. Прихильники змін, які бачать усі пе-
реваги і сповнені ентузіазму, вони брати-
муть участь і докладуть зусиль, щоб узяти 
на себе відповідальність за зміни.

2. Амбіваленти, для яких переваги і 
недоліки рівні. Якщо тиск до змін вияв-
ляється досить сильним, вони будуть роз-
глядати це як необхідне зло. Вони не бу-
дуть активно чинити опір, але і не будуть 
мобілізовані. Фактично, вони чекають, що 
їх будуть направляти (іноді буксирувати) в 
цьому процесі, з яким вони змирилися, але 
без якого вони можуть обійтися.

3. Противники, що сприймають зміни 
негативно. Вони мобілізуються, щоб пере-
шкоджати, вони будуть налаштовані про-
ти, а в разі невдачі можуть перетворитися 
в жертв, вони будуть прискіпливо шукати 
найменших помилок, щоб акцентувати це. 
В підсумку противники підкоряються змі-
нам з образою. Як і амбіваленти, против-
ники зроблять усе, що в їх силах, щоб уник-
нути змін, але з більшим завзяттям [6]. 

Отже, основною задачею керівництва 
в період перетворень є формування біль-
шості прихильників перетворень в органі-
зації. Колектив тільки тоді буде позитивно 
налаштований до змін, коли чітко усвідом-
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люватиме необхідність перетворень задля 
розвитку організації, особистого розвитку 
та буде впевнений у можливості отриман-
ня матеріальної (підвищення заробітної 
плати) та нематеріальної (підвищення ста-
тусу) вигоди.

На етапі здійснення перетворень, коли 
необхідно докладати багатьох зусиль на 
навчання, засвоєння нових навичок, люди 
можуть відчувати невпевненість у собі, 
сумніватися в тому, що вони зможуть опа-
нувати нові методи роботи, вони боять-
ся виглядати смішними і невправними, 
можуть нервувати і поширювати свою 
знервованість та страхи на інших співро-
бітників. Саме тому велике значення має 
ретельна розробка плану навчання, при 
якому спеціально призначена й навчена 
особа буде проводити навчання працівни-
ків і допомагати їм у перші дні. Відчуття 
підтримки та уваги заспокоює працівників 
і надає їм упевненості. Успішність дру-
гого етапу залежить від того, наскільки 
вдалим був перший. Якщо людина усві-
домила необхідність та неминучість змін, 
вона буде йти вперед, долаючи труднощі; 
якщо перший етап був погано підготовле-
ний і проведений, труднощі будуть нездо-
ланним фактором, і людина буде намага-
тися працювати за старим сценарієм. Не 
треба забувати про те, що впровадження 
нововведень не відміняє поточної роботи, 
отримання певних результатів, виконання 
планів, тому напруженість і втома можуть 
зростати. На цьому етапі ініціатори пере-
творень стикаються з конфліктами, коли-
ваннями, неефективністю, напруженістю 
в компанії. Часто працівник зосереджуєть-

ся на тих нововведеннях, які він швидко і 
успішно опановує, та ігнорує те, що викли-
кає труднощі, внаслідок чого залишаються 
прогалини в роботі за новими стандарта-
ми. В цей період варто звертати увагу на 
маленькі щоденні перемоги, не згадувати 
невдалі кроки і негативний досвід.

На третьому етапі відбувається повне 
опанування нових правил і вимог, праців-
ники виходять на попередні показники, 
відновлюють свій ритм роботи, стають 
більш ефективними. Рівновага відновлю-
ється, зміни адаптовані, рівень адаптова-
ності залежить від особистості працівни-
ка. В цей період проводяться різноманітні 
тести, аналізуються всі процеси, роблять-
ся висновки щодо реалізації змін. 

Âèñíîâêè
Адаптація – це процес пристосування 

або зміни власної поведінки працівника до 
нових професійних, соціальних або еко-
номічних умов праці в організації. Про-
цес пристосування співробітника до нової 
організації буде успішним, якщо її норми і 
цінності колективу стануть нормами і цін-
ностями нового працівника. Нові праців-
ники в організації стикаються з великою 
кількістю труднощів, таких як виконання 
окремих функцій, особливості умов пра-
ці, взаємовідносини з колегами по роботі 
і з вищим керівництвом та ін. Все це ви-
магає проведення спеціальної процедури 
введення нового працівника в організацію 
для усунення більшості проблем, які вини-
кають на початку роботи. Виконання про-
цедур адаптації може суттєво активізувати 
творчий потенціал працюючих і посилити 
дії корпоративної культури організації.
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У статті представлено можливість операціоналізації феномену професійного вигорання 
педагога. Проаналізовано показники запобігання професійному вигоранню. Сформульовано ал-
горитм еко-парадигми оптимальної діяльності педагога в освітньому просторі як запобіжника 
його професійного вигорання.

Ключові слова: синдром професійного вигорання, самоактуалізація, суб’єктність, особис-
тісна відповідальність, еко-парадигма.
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В статье представлена возможность операционализации феномена профессионального вы-

горания педагога. Проанализированы показатели предотвращения профессионального выгора-
ния. Сформулирован алгоритм эко-парадигмы оптимальной деятельности педагога в образова-
тельном пространстве, способствующий предотвращению его профессионального выгорания.

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, самоактуализация, субъектность, 
личностная ответственность, эко-парадигма. 
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Operationalization of the phenomenon 
 of the professional burn-out 

within the pedagogical activity 
A possibility to operate the phenomenon of the professional burn-out within the pedagogical ac-

tivity has been presented in the article. The indicators for preventing the professional burn-out have 
been analyzed. The eco-paradigm algorithm directed to the optimal functioning within the educational 
sphere as the way preventing the professional burn-out has been formulated.

Key words: professional burn-out, self-actualisation, subjectivity, personal responsibility, eco-pa-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Дослідження професійного вигоран-

ня педагогів є однією з найактуальніших 
проблем нинішнього, динамічного і не-
передбачуваного сьогодення. За цих умов 
педагог як особистість витрачає біль-
шість своїх інтелектуальних і духовних 
ресурсів не на творчу діяльність та само-
пошук, а на пристосування до постійних 
і неминучих змін. А цим спричинюється 
втома, знесилення, емоційне та професій-
не вигорання. Для діагностики вигорання 
й пошуку можливостей його запобігання 
необхідно осмислити сутність феномену 
вигорання та операціоналізувати його, 
зробити його доступним для емпіричного 
вимірювання.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

У переліку науковців, що працюють 
над проблемою професійного вигоран-
ня освітян в Україні, є В.Й. Бочелюк, 
Г.С. Абрамова, О.Ф. Бондаренко, Ж.П. Ві-
рна, Ю.Г. Долинська, Ю.М. Ємельянов, 
Л.М. Карамушка, Л.А. Кияшко, В.П. Мос-
калець, Л.Е. Орбан-Лембрик, В.Г. Па-
нок, Л.А. Петровська, Н.І. Пов’якель, 
Є.І. Рогов, В.А. Семиченко, Л.М. Собчик, 
Н.В. Чепелєва, Л.І. Уманець, Н.Ф. Шев-
ченко, Т.С. Яценко, які обґрунтували зміни 
традиційної системи освіти необхідністю 
професійного самовдосконалення особис-
тості, формування професійного способу 
мислення, професійної самосвідомості, 
вироблення професійної ідентичності на 
основі розвитку особистісної та фахової 
рефлексії. Аналіз літератури з проблеми 
синдрому професійного вигорання (СПВ) 
вказує на багатогранність цієї проблеми та 
різні підходи до її вивчення [1].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 

З огляду на актуальність досліджень 
з даної проблематики, існує запит на 
обґрун тування якісно нових підходів у 
проектуванні еко-моделі як однієї з умов 
запобігання вигоранню у педагогічних ко-
лективах. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є операціоналізація фено-

мену емоційного вигорання педагогів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Існує чимало визначень професійного 
вигорання. Проте, як тлумачать сучасні 
психологічні словники, професійне виго-
рання – це насамперед «багатовимірний 
конструкт, феномен деформації особис-
тості, який відзначається великою кількіс-
тю негативних психологічних переживань, 
пов’язаних із тривалими та інтенсивними 
міжособистісними взаєминами високої 
емоційної насиченості. Вчителі найчасті-
ше зазнають впливу цього синдрому через 
специфіку своєї діяльності, щоденне пси-
хічне перевантаження, самовіддану до-
помогу, високу відповідальність за учнів 
тощо» [2, с.26].

В основі будь-якого дослідження, у 
тому числі й феномену професійного ви-
горання, лежить теоретична модель дослі-
дження, яка дозволяє операціоналізувати 
відповідний феномен та зробити його до-
ступним для емпіричного вимірювання. 

Як зауважує Л.П. Сергієнко, вимірю-
вання відбувається:

1) за допомогою прийнятої моделі (па-
радигми) з постановкою завдання (напри-
клад, виміряти параметри, характеристики 
тощо);

2) за допомогою планування (вибір ме-
тодів, апріорна оцінка як система вимірю-
вання);

3) за допомогою експерименту: у вза-
ємодії засобів вимірювання і об’єкта ви-
мірювання; переформатування сигналу 
вимірювання в інформацію; відтворення 
сигналу заданого розміру; порівняння сиг-
налів і реєстрація результатів;

4) за допомогою обробки експеримен-
тальних даних: попередній аналіз інфор-
мації; розрахунок і внесення поправки у 
систему погрішностей; алгоритм оброб-
ки та розрахунки; аналіз й інтерпретація 
одержаних результатів.

За видами вимірювання поділяються 
на: 1) евристичні (за інтуїцією); 2) попарні 
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(з відповідним ранжуванням); 3) непрямі 
(у відповідності до наявної залежності); 
4) сукупні (коли значення дорівнює ре-
зультату ретестових вимірювань); 5) су-
місні (одночасні, прямі та непрямі, які 
вказують на неоднорідність величин для 
визначення пошукового результату в їх 
функціональній залежності); 6) багатора-
зові вимірювання (більше ніж 3 рази) – пе-
ревага (менший вплив випадкових факто-
рів на точність вимірювання); 7) віднос ні 
(відносно іншої величини вимірюван -
ня) [3].

У ході експериментального досліджен-
ня постають задачі:

1. Довести, що готовність до саморе-
алізації визначається з врахуванням на-
ступного: 1) різноманітність артикуляції 
проходження особистістю певних етапів 
дає певний досвід; 2) здібності шліфу-
ються навичками, які слід повернути на 
свою користь систематизацією та ціле-
спрямованістю у застосуванні; врахуван-
ням гуманістичних засад у пошуку ніші 
самозбереження; 3) особистісний досвід 
впливає на «досяжницький тип» поведін-
ки. Особистісне трактування своїх досяг-
нень як цінностей і засобів зростання в 
професії – приклад аналітико-синтетичної 
діяльності; 4) досягнення особистісно-
го «профілю» закладається на основі 
комунікативно-когнітивного підходу в 
екстраполяції особистісних семантич-
них ознак на інші форми психологічних 
трактувань у соціально-психологічній та 
психолого-педагогічній сферах.

2. Довести, що здатність особистості 
до професійної мобільності – це крите-
рій антиподу професійного вигорання у 
констеляції морфологічних, поведінкових 
чинників та функціональних компонентів, 
оскільки, апріорі, слугує процесу особис-
тісних змін під дією зовнішніх чинників 
впливу. Особистісні зміни досягаються 
відповідно особистісним цінностям, в іє-
рархії яких особистість представляє себе 
у вигляді самопрезентації як проекту, на-
ціленого на певний результат.

3. Довести, що особистісна відпові-
дальність є вершиною процесу само-

конструювання, оскільки в його основі 
лежать динамічні тенденції саморозвит-
ку, а відтак, оптимальне функціонування 
особистості базується на її здатності до 
трансцендентального аналізу, самореф-
лексії та самоконструювання. Йдеться про 
суб’єктність особистості, яка виступає 
суб’єктом опанованої поведінки «…як по-
ведінки суб’єкта, визначеної рядом факто-
рів, а саме диспозиційним або особистіс-
ним фактором, динамічним або ситуацій-
ним…, соціокультурним …та регулятив-
ним…така поведінка є проявом активності 
суб’єкта і належить самому суб’єкту» [4, 
с.148].

Існують різні підходи до операціоналі-
зації феномену вигорання та визначення 
як його показників, так і критеріїв його 
запобігання. Так, наприклад, за С. Д. Мак-
сименком, до таких показників належать:

1) уникання стимулів;
2) наявність психогенної амнезії; 
3) зниження зацікавленості в діяльності;
4) відчуття відчуженості;
5) зниження враженості афекту;
6) відчуття відсутності перспективи у 

майбутньому [5]. 
Одним з показників суб’єктності є зріла 

Я-концепція особистості, яка виявляється 
у: 1) здатності до рефлексії, підпорядку-
ванні індивідуального мислення у своїх 
вчинках та діях до соціально-значущого 
мислення; 2) цілісній організації психоло-
гічних структур особистості; 3) узгоджен-
ні емоційних суперечностей; 4) адаптив-
них процесах та компенсаторних можли-
востях особистості [6]. 

В основу опитувальника В. Бойка [7] 
входять вимірювання стресостійкості; 
тривоги, напруги; виснаження, астені-
зації; а також визначення детермінант 
Я-концепції особистості відносно того: 
1) як структурні складові особистості ви-
являються під дією соціального впливу в 
контексті реалізації особистістю певних 
ролей та навантажень; 2) як соціально-
психологічні механізми впливають на за-
доволення потреб індивіда (підпорядку-
вання).

На думку К. Маслач та С. Джексон, 
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опитувальник психологічного вигорання 
для вчителів [8] представлений для опе-
раціоналізації згідно з критеріями «емо-
ційного виснаження», «деперсоналізації», 
«редукції професійних досягнень». 

1. «Емоційне виснаження» виявляєть-
ся в переживаннях зниженого емоційного 
тонусу, підвищеного психічного виснажу-
вання та афективної лабільності, втрати 
інтересу й позитивних почуттів до оточу-
ючих, відчутті «перенасиченості» робо-
тою, незадоволеністю життям загалом. У 
контексті СПВ «деперсоналізація» перед-
бачає формування особливих, деструктив-
них взаємовідносин з оточуючими людь-
ми. 

2. «Деперсоналізація» виявляється в 
емоційному відстороненні та байдужос-
ті, формальному виконанні професійних 
обов’язків без особистісного включення 
та співпереживання, а в окремих випадках 
– в негативізмі та цинічному ставленні. На 
поведінковому рівні «деперсоналізація» 
виявляється у пихатій поведінці, викорис-
танні професійного сленгу, гумору, ярли-
ків. 

3. «Редукція професійних досягнень» 
відображає ступінь задоволеності праців-
ника освіти собою як особистістю та як 
професіоналом. Незадовільне значення 
цього показника відображає тенденцію до 
негативної оцінки своєї компетентності 
та продуктивності та, як наслідок, – зни-
ження професійної мотивації, наростання 
негативізму у відношенні до службових 
обов’язків, тенденцію до зняття з себе від-
повідальності, до ізоляції від оточуючих, 
відстороненість та байдужність, ухиляння 
від роботи спочатку психологічно, а потім 
фізично. 

Ч.Д. Спілбергер та Ю.Л. Ханін покла-
ли в основу своєї методики визначення 
рівня особистісної тривожності [7] такі 
показники: 1) ступінь індивідуальної чут-
ливості людини до різних стресових ситу-
ацій; 2) схильність людини до переживан-
ня, страху як особистісних властивостей 
індивіда, що входять до мобілізаційної 
складової мотиваційної сфери; 3) катего-
рії мотивів з формування: вмінь та нави-

чок; здатності до рефлексії об’єктивної 
реальності; здатності до когнітивних 
процесів у встановленні зв’язку між сві-
домістю та підсвідомістю в підключення 
інтуїції; здатності до побудови особистіс-
них конструктів для мотивації; 4) детер-
мінація особистісної поведінки стосовно 
соціокультурних цінностей суспільства за 
здатністю особистості до інтеріоризації 
своїх дій; 5) рівень перцептивних можли-
востей індивіда та якість його комуніка-
цій. 

П. Хьюітт та Г. Флетт у методиці «Бага-
товимірна шкала перфекціонізму» [9], що 
спрямована на відображення дійсності для 
індивіда, дозволяють виміряти рівень пер-
фекціонізму і визначити характер співвід-
ношення його складових у досліджувано-
го. Автори методики описують три скла-
дових перфекціонізму: перфекціонізм, 
орієнтований на себе (ПОС), перфекціо-
нізм, орієнтований на інших (ПОІ), соці-
ально приписаний перфекціонізм (СПП). 

За допомогою методики «Визначення 
мотивації професійної діяльності» [10] ви-
мірюється внутрішня мотивація, зовнішня 
позитивна мотивація та зовнішня негатив-
на мотивація з визначенням міжпарадиг-
мальних зв’язків особистісної сфери для 
розширення можливостей їх практично-
го застосування для виявлення діапазону 
розвитку особистості. 

В.І. Моросанова розробила опитуваль-
ник «Стиль саморегуляції поведінки», в 
основу якого було покладено критерії, що 
дозволяють визначити ступінь розвитку 
усвідомленої саморегуляції та її індивіду-
альні профілі, компонентами яких висту-
пають особистісні регуляторні процеси. 
Також методика виступає в якості інстру-
менту практичної діагностики різноманіт-
них аспектів індивідуальної саморегуля-
ції. Ступінь сформованості індивідуальної 
саморегуляції виступає значущим пред-
иктором продуктивності виконання про-
фесіональної освітньої діяльності. Таке 
прогнозування направлене на визначення 
певних перспектив як для індивіда, так і 
для освітнього середовища із залучанням 
методу складання матриці дозвільних 
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можливостей у діапазоні їх дії впродовж 
поточного стану індивіда / середовища та 
їх розвитку. За В.І. Моросановою, для 
аналізу визначення складу та якості ін-
формаційних ніш, які сприяють реалізації 
особистісних можливостей за їх узагаль-
неністю (методика векторного моделюван-
ня), широтою діапазону їх використання, 
соціальною активністю індивіда, його ін-
тенсивністю, мобільністю, когерентністю, 
домінантністю тощо задані параметри по-
требують виявлення співвідношення змін-
них експериментальної ситуації предмету 
дослідження за допомогою обгрунтування 
методик уточнення реальності, що буде 
вивчатися; корекцією експериментального 
плану, визначенням набору залежних та 
незалежних змінних (чинник, який спеці-
ально змінюється дослідником – незалеж-
на змінна; чинник, зміну якого викликає 
незалежна змінна – залежна змінна). Задля 
достовірності результатів дослідження 
проводиться в полі як суб’єктивних, так і 
об’єктивних причин відповідно у вигляді 
анкетування, тематичних опитувальни-
ків та із застосуванням методів полярно-
го шкалювання (для вивчення здатності 
середовища опосередковувати розвиток 
особистості), методики векторного моде-
лювання [11]. 

Оскільки йдеться про особистість, до-
цільно враховувати широкий спектр інди-
відуальних властивостей, можливостей, 
схильностей, здатностей, відповідності до 
певних норм та критеріїв, а також ступеня 
узгодженості в їх конфігурації. Регулятор-
ні психічні функції цікаві не тільки своїми 
оперативними властивостями (адекват-
ність, усвідомлення, гнучкість, надійність 
та стійкість), а й особистісними параме-
трами, такими як самостійність, обереж-
ність, критичність, ініціативність, упевне-
ність, відповідальність тощо. Відповідно, 
в дослідженні СПВ розгляд можливих 
конфігурацій враховуватиметься при ви-
значенні загального рівня або ступеня 
усвідомленої саморегуляції за наявності 
особистісної мотивації, а також у викорис-
танні індивідом певних можливостей для 
оволодіння певними вміннями та навич-

ками для оптимального функціонування 
в освітній організації. В силу універсаль-
ності функціональної структури регуляції 
для найрізноманітніших видів психічної 
активності та діяльності в стилі саморе-
гуляції проявляється загальна регуляторна 
основа індивідуальності, яка є передумо-
вою формування конкретних стилів діяль-
ності в різних її видах.

Визначення показників оптимального 
функціонування (парадигма «система в 
системі») надають можливості для: 1) ви-
значення сформованості стійких осо-
бистісних рис для готовності індивіда до 
поведінкових актів та певних орієнтацій; 
2) визначення сформованості дивергент-
ного мислення як здатності особистості 
до пошуку різноманітних форм для засто-
сування її особистісного досвіду; 3) кон-
струювання «інтегральної індивідуаль-
ності» як моделі для наслідування у про-
тидії СПВ; 4) виявлення багатофакторної 
динаміки соціальних процесів, що сприя-
ють упровадженню «рухливих процесів»; 
5) прослідковування певної еволюції в 
полі парадигми «система в системі». 

Сучасні дослідники вигорання акцен-
тують на необхідності створення еко-
парадигми як оптимального, «найкращого 
з кращих» результатів самоактуалізації 
особистості у відповідності до існую-
чих змін, що становить надійну гарантію 
проти професійного вигорання. Стійкість 
еко-парадигми з урахуванням впливу соці-
альних факторів виявляється у: 1) сформо-
ваності здатності особистості до правиль-
ного самоменеджменту; 2) сформованості 
здатності особистості до правильних ви-
сновків як інструментарію вчителя в про-
тистоянні СПВ; 3) актуалізації та активації 
ресурсів на самозбереження особистості в 
її направленості на самореалізацію та са-
моідентичність.

Визначенню сформованості індивідуа-
лізованої особистості в ніші еко-пара-
дигми, на думку Ю.П. Сурміна, сприяють 
такі методи [12]:

1. Метод інтуїтивного мислення як ме-
тод мозкового штурму – дозволяє генеру-
вати безліч ситуативних варіантів (знайти 
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місце ідеї в системі і знайти систему під 
ідею), а відтак, унеможливлює дію страху, 
оскільки сприяє конструктивізму.

2. Проблемно-орієнтований метод як 
проективний та асоціативний методи – 
на правлений на пошук конструктивних 
рішень з відповідним встановленням при-
чинно-наслідкових зв’язків.

3. Метод індукції – дозволяє приймати 
рішення згідно з минулим досвідом та ви-
ходити з певних його частин на формуван-
ня цілого.

4. Метод дедукції – дозволяє приймати 
рішення, виходячи з цілого на часткове.

5. Метод емпатії – осмислене оціню-
вання дій у прийнятті виваженого рішення 
з позицій учасника експерименту.

6. Метод узагальнення або генераліза-
ції – дозволяє здійснити перехід від інди-
відуального до загального. 

7. Метод «Проектна гра» – метод про-
ектів (парадигма задум-наміри-втілення є 
показовою творчою основою).

8. Метод «Психобіографія» – діагнос-
тичний інструментарій для визначення 
внутрішнього та зовнішнього факторів 
впливу на особистісний розвиток індивіда.

9. Метод екстраполяції на розвиток, ді-
яльність, компетенції та компетентність 
особистості на шляху учителя як оновле-
ної особистості з відповідною його соці-
алізацією.

10. Метод установок як готовності осо-
бистості у визначеності особистісної по-
ведінки як способу її пристосування до 
об’єктивної реальності. 

11. Конекціоністський метод полягає у 
виробленні певної активації дій (в основі 
лежить метод научання у вигляді так зва-
ного «шляху спроб та помилок»). 

12. Метод-прийом «дерево цілей» – по-
лягає в побудові певних проблем та по-
ступового їх вирішення, можна прослід-
ковувати успішність/неуспішність спроб 
індивіда/групи у констатації їх причин та 
наслідку.

13. Метод «чорного ящика» – дозволяє 
впровадити звізуалізовану модель.

14. Метод оптимізації – пошук відпо-
відно до певного критерію якнайкращої 

в певних умовах характеристики стану, 
функції, оцінки тощо.

15. Метод декомпозиції – розчлену-
вання будь-якого складного явища на про-
сті складові з подальшим декомпозицій-
ним моделюванням, що полягає у відтво-
ренні декомпозиційної моделі та порівнян-
ні нової моделі з системою декомпозиції. 

16. Метод порівняння – призводить до 
вибору найкращого, найдієвішого – в на-
шому випадку дослідження – найбезпеч-
нішого рішення для практичного застосу-
вання (на прикладі пошуку еко-парадигми 
як запоруки від руйнівної дії СПВ).

Окремо слід зазначити так звані ін-
терактивні методи, зокрема, рольові ігри, 
кейс-метод, метод фокус-груп та інші дис-
кусійні методи, що направлені на уточнен-
ня оновленої в своїй циклічності дискусії 
з визначенням певного імпульсу, що здат-
ний зрушити з точки невизначеності та 
сфокусувати у нове гіпотетичне (дослід-
ницьке) русло. 
Âèñíîâêè

1. Спроба операціоналізації феномену 
професійного вигорання педагога сприяє 
виділенню найбільш значущих елементів 
психічної діяльності людини для пошуку 
її ресурсності та бачення очевидних валід-
ностей, надає можливість аналізу та син-
тезу щодо інформативності тестів.

2. Показники професійного вигоран-
ня дозволяють оцінити певні переваги та 
недоліки в контенті виборок та надають 
ґрунтовне переконання відносно цінності 
певних методик, що базуються на певних 
теоріях і виступають певним оціночним 
критерієм у самовизначеннях особистості 
з певних питань. 

3. Сформульовано алгоритм еко-пара-
дигми оптимальної діяльності педагога в 
освітньому просторі як запобіжника його 
професійного вигорання. При фокусуван-
ні на пошук певного алгоритму еко-пара-
дигми, направленого на оптимальну діяль-
ність вчителя в освітньому середовищі – на 
прикладі застосування тренінгу як методу 
рефлексивно-інноваційного практикуму 
(рефлектопрактикум), націленого на мо-
делювання особистістю ситуативного рі-
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шення з можливістю активного соціально-
психологічного навчання у фокус-групах 
– можна обґрунтовано довести, що такі 
аспекти функціонування як готовність до 

самореалізації, мобільність функціонуван-
ня та особистісна відповідальність на фоні 
особистісного зростання мають певну ди-
наміку.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У складних і суперечливих умовах сьо-

годення важливого значення набуває про-
блема самореалізації особистості, котра 
стикається з численними труднощами у 
процесі самоздійснення.

У зрілому віці головні сторони життя 
– це професійна діяльність та сімейні сто-
сунки. В зрілості особистість прагне ре-
алізувати себе, найбільш повно розкрити 
свій потенціал у професійній діяльності та 
сімейних стосунках.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Сенс життя кожної людини полягає 
в найбільш повній її самореалізації, що 
передбачає максимальну успішність, роз-
виток своїх здібностей, використання со-
ціальних умов для розкриття задатків, 
принесення користі своїм близьким лю-
дям та суспільству. Особливо важливого 
значення набуває проблема психологіч-
них особ ливостей самореалізації в зрі-
лому віці.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета – виявити та проаналізувати пси-

хологічні особливості самореалізації осо-
бистості в зрілому віці.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Значний внесок у розвиток знань 
сто совно психологічних особливостей 
само  реалізації особистості здійснили 
К. О. Абуль ханова-Славська, Б. Г. Анань-
єв, Л. І. Антропова, Л. І. Анциферова, 
Т. І. Артем’єва, О. Г. Асмолов, Є. Є. Вах-
ромов, Е. В. Галажинський, М. С. Іванов, 
Є. І. Ісаєв, Л. О. Коростильова, Ю. Є. Коч-
нева, С. І. Кудинов, Д. О. Леонтьєв, А. Мас-
лоу, С. К. Нартова-Бочавер, Г. Олпорт, 
Н. І. Петрова, П. І. Підкасистий, К. Ро-
джерс, В. Ф. Сафін, К. Г. Юнг, О. Ф. Ящен-
ко та ін.

У вітчизняній психології проблему са-
мореалізації особистості вивчали О. І. Ар-
темова, М. В. Барна, М. Г. Ватковська, 
О. Г. Видра, О. І. Власова, С. Й. Гаваші, 
Н. О. Гусейнова, І. В. Данилюк, О. В. Ки-
ричук, А. Б. Коваленко, М. М. Лалакулич, 
С. В. Лісовець, С. Д. Максименко, В. І. Му-
ляр, Г. О. Нестеренко, Л. І. Пилипенко, 
Я. Ю. Пінчук, Н. В. Руденко, Л. З. Сердюк, 
С. О. Сисоєва, В. О. Татенко, Т. М. Цакун, 
О. М. Шамич та ін.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Основні періоди психічного розвитку 
людини визначаються за психологічними 
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The article analyzes the periodization of mature age (adulthood) in the works of prominent scholars; 
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критеріями, які включають характерну для 
кожного віку соціальну ситуацію розвитку, 
провідну діяльність у її співвідношенні з 
іншими видами діяльності, новоутворен-
ня вікового періоду та відповідний рівень 
розвитку свідомості й самосвідомості осо-
бистості [1; 10; 12].

Періодизацій зрілого віку або дорос-
лості в психологічній науці існує багато. 
Д. Бромлей відносить зрілість до четвер-
того циклу та поділяє її на такі чотири 
стадії: рання зрілість (21–25 років); серед-
ня зрілість (25–40 років); пізня зрілість 
(40–55 років); передпенсійний вік (55–65 
років) [7; 14].

У даній роботі ми спиралися на до-
слідження Є. П. Ільїна, який у своїй книзі 
«Психологія дорослості» [4, c. 6-7] визна-
чає період від 20 до 60 років як період зрі-
лості.

У зрілий період провідною діяльністю 
виступає професійна діяльність, її продук-
тивність та творчість [12; 13].

З позиції акмеології уточнюється, що 
провідною діяльністю стає не просто 
включення у виробниче життя суспільства, 
але і максимальна реалізація істотних сил 
людини в ході такої діяльності [1, с. 209]. 
Мова йде про потяг до вищих досягнень 
людини в різних сферах – фізичній, мо-
ральній, інтелектуальній, професійній [2].

На думку Е. Еріксона, зрілість – це вік 
«здійснення діянь», найбільш повний роз-
квіт, коли людина стає тотожною самій 
собі [17]. Згідно з Е. Еріксоном, головні лі-
нії розвитку людини середнього віку – це 
генеративність, продуктивність, творчість 
(відносно речей, дітей та ідей) та незаспо-
коєність – прагнення стати якнайкращим 
батьком, досягти високого рівня в своїй 
професії, бути небайдужим громадяни-
ном, вірним товаришем, опорою близь-
ким [17].

Соціальна ситуація розвитку передба-
чає активне включення людини в сферу 
суспільного виробництва, у сферу трудо-
вої діяльності, а також у створення влас-
ної сім’ї і виховання дітей. З внутрішнього 
боку соціальна ситуація розвитку в період 
дорослості визначається прагненням до 

самостійності, незалежності й, головне, 
ставленням до відповідальності. Усвідом-
лення особистісної відповідальності за 
своє життя та життя близьких людей і го-
товність прийняти цю відповідальність – 
ключове переживання соціальної ситуації 
розвитку зрілості [18].

Зрілість – це найбільш відповідальний 
період життя людини, тому що в зрілос-
ті визначається життєвий шлях, наступає 
розквіт творчих сил. Дослідники зазнача-
ють, що в зрілості спостерігається прояв 
того активного ставлення до життя, в ре-
зультаті якого створюються матеріальні 
й духовні цінності суспільства [15]. У гу-
маністичній психології (А. Маслоу, Г. Ол-
порт, К. Роджерс та ін.) центральне зна-
чення приділялося процесу самореаліза-
ції, самоактуалізації дорослої людини.

А. Маслоу ввів у науку поняття самоак-
туалізації, тобто прагнення стати найкра-
щою людиною, якомога повніше реалізу-
вати себе [9, с. 112]. На думку А. Маслоу, 
перед дорослою людиною стоїть низка 
істотних завдань такої самоактуалізації: 
можливо стати кращим батьком для сво-
їх дітей, дocягти досконалості в професії, 
проявити себе у громадському житті, бути 
відданим другом, цікавим партнером у 
спілкуванні.

Згідно з А. Маслоу, люди, що самоак-
туалізуються, не обмежуються задоволен-
ням елементарних (дефіцитарних) потреб, 
вони прихильні вищим, граничним, буттє-
вим цінностям, серед яких – істина, кра-
са, добро. А. Маслоу зазначає, що люди 
прагнуть досягти у своїй справі висот (чи, 
можливо, більш високого рівня) [9, с. 206].

Поняття зрілості у психології перед-
бачає виділення двох основних аспектів: 
зрілість як етап життя і зрілість як рівень 
розвитку.

Г. Олпорт вважав, що зрілість особис-
тості визначається мірою функціональної 
автономії її мотивації [11, с. 147]. На думку 
Г. Олпорта, дорослий індивід – здоровий і 
продуктивний, якщо він перевершив ранні 
(дитячі) форми мотивації і діє цілком сві-
домо. Можна виділити різні види зрілості: 
хронологічну, фізіологічну, особистісну, 
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соціальну, інтелектуальну, професійну. І 
найбільш важлива – особистісна зрілість, 
тому що саме вона інтегрує всі аспекти 
зрілості в єдину систему. Людина досягає 
особистісної зрілості у процесі особистіс-
ного зростання.

А. О. Реан пропонує розглядати зрі-
лість інтелектуальну, емоційну та особис-
тісну. Вчений виділяє чотири компоненти 
або критерії особистісної зрілості, які є ба-
зовими і навколо яких формуються багато 
інших [14]. На думку А. О. Реана, такими 
компонентами є: відповідальність, терпи-
мість, саморозвиток і четвертий інтегра-
тивний компонент, який охоплює всі по-
передні та присутній у кожному з них, – це 
позитивне мислення, позитивне ставлення 
до світу, що визначає позитивне сприйнят-
тя світу. А. О. Реан зазначає, що критерієм 
соціальної зрілості є просоціальна пове-
дінка.

У віковій періодизації виділяють також 
соціальний вік, який показує, як людина 
поводиться в певному біологічному віці 
у відповідності до очікувань суспільства 
(від особи зрілого віку очікуються: ство-
рення сім’ї та народження дітей, просу-
вання службовими сходинками) [2; 6; 16]. 
З погляду соціології і соціальної психо-
логії, соціальний вік – це метафора уза-
гальнення поняття, що відображає рівень 
засвоєння людиною соціальних норм і за-
своєну, прийняту нею для себе соціально-
вікову роль. Це якісна характеристика, 
тому вимірюється не в роках, а в якісних 
соціально-моральних показниках [2].

Становлення статусу окремої зрілої 
людини залежить від системи суспільних 
відносин і соціальних перетворень [5]. 
Статус самої людини, в той же час, змі-
нюється в залежності від міри активності 
самої особистості, яка може створювати 
своє положення в суспільстві й намага-
ється укріпити свій статус чи, навпаки, 
ставиться до нього пасивно, прилаштову-
ючись до існуючого статусу [3].

В якості критерію психологічної зрі-
лості в психологічній літературі висува-
ються різні характеристики і властивості 
особистості. Це може бути здібність осо-

бистості до рефлексії, її готовність дбай-
ливо виконувати прописані їй соціальні 
ролі, здатність досягати поставленої мети 
у відповідному віці [7]. У кожному сус-
пільстві певному віку приписується пев-
ний рівень досягнень і, якщо особистість 
відповідає соціальним очікуванням, вона 
вважається зрілою.

У соціальній психології також крите-
рієм зрілості виступає поняття соціальної 
адаптації до соціального середовища [5].

У традиційному науково-психологіч-
ному розумінні соціальна адаптація – це 
процес активного пристосування людсько-
го індивіда до мінливих умов соціального 
середовища за допомогою різноманітних 
індивідуально-психологічних і суспільних 
засобів. Головною метою та результатом 
соціальної адаптації є інтеграція особис-
тості у спільноту, набуття нею певного 
позитивного соціального статусу (насам-
перед статусу прийнятого члена групи), 
особистісного відчуття Я-приналежності 
до групи, в межах якої стає можливим 
максимальне розкриття її індивідуального 
потенціалу, в тому числі й потенціалу пси-
хічного розвитку.

Особа вважається психологічно зрі-
лою, якщо вона добре адаптована до со-
ціального середовища, не конфліктна, 
поділяє соціальні норми поведінки і при-
ймає соціальні цінності. Входження лю-
дини в будь-яке нове для неї соціальне 
середовище призводить до порушення її 
соціально-особистісного балансу, а, отже, 
вимагає від неї встановлення нових вза-
ємовідносин з довкіллям. Такий процес 
у психологічній науці прийнято називати 
соціальною адаптацією (від лат. adapto – 
пристосовуватися).

Психосоціальна зрілість особи може 
бути визначена як здібність усвідомлюва-
ти існуючі кордони соціальної реальності, 
прогнозувати наслідки власних дій і брати 
на себе відповідальність за власне жит-
тя, а також за життя оточуючих близьких 
людей [8, с. 59]. Формується моральна та 
світоглядна зрілість. Важливу роль почи-
нає відігравати соціальна зрілість та ідейні 
переконання.
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У зрілому віці у свідомості людини 
переважають: інтимно-особистісні відно-
сини, пов’язані з сім’єю; моральний ком-
понент; усвідомлення необхідності праці 
й значущості побутового контексту; соці-
альні відносини, пов’язані з дружніми сто-
сунками з оточуючими людьми [4].

Особлива значущість періоду зрілос-
ті полягає в тому, що, включаючись у все 
різноманіття суспільних відносин, люди-
на стає їх суб’єктом, свідомо формуючи 
свої відносини з навколишнім світом [6]. 
В якості найбільш загальних і первинних 
рис характеру розглядають комунікативні 
властивості, які виникають безпосередньо 
з відносин у соціальній групі, закріплюю-
чись в практиці соціальної поведінки. У 
свою чергу, ці риси стають внутрішньою 
підставою для появи інших рис, що вини-
кають у процесі розвитку в тих чи тих ви-
дах діяльності, в різноманітних відноси-
нах та життєвих обставинах і в результаті 
підкріплення всією системою виховання 
і власним досвідом суспільної поведін-
ки [7].

Будучи об’єктом відносин людей у мі-
кро- і макрогрупах, починаючи з ранньо-
го дитинства, людина стає суб’єктом від-
носин у міру того, як вона розвивається в 
безлічі життєвих соціально значущих си-
туацій.

Рання зрілість – це етап вступу в зрі-
лість, який характеризується досягненням 
піку біологічного дозрівання організму, 
оптимізмом молодих людей, плануванням 
свого особистого та професійного майбут-
нього, досягненням віку громадянської 
зрілості, зміною соціальних ролей, досить 
часто розлукою з батьківським домом [4].

Середня зрілість – це «час розквіту», 
піку творчих і професіональних досягнень 
та в той же час у значної частини дорос-
лих – «початок кінця», зниження життєвої 
активності. У середній зрілості у багатьох 
людей з’являється потреба передати нако-
пичені знання та вміння наступному поко-
лінню, і в той же час їх можуть непокої-
ти думки про нереалізовані можливості, 
творчий застій, про те, що роки йдуть все 
швидше та швидше, і разом з ними зали-

шається все менше шансів здійснити заду-
мане. Для багатьох людей середня зрілість 
– це вік краху надій. У цей період відбува-
ється сплеск розлучень, розпаду сімей [4].

Пізня зрілість – це в більшості випад-
ків закінчення професійної кар’єри, під-
готовка себе до ролі пенсіонера, пережи-
вання феномену «спорожнілого гнізда» у 
зв’язку з покиданням дітьми рідної домів-
ки, виконання ролі бабусь і дідусів із усі-
ма супутніми цим ролям переживаннями 
та проблемами, і в той же час це вік, коли 
люди не хочуть визнавати неминучість 
свого старіння, погіршення своїх фізичних 
можливостей та зовнішнього вигляду.

Дослідники зазначають, що в період 
дорослості відбувається інтеграція відно-
син і формування характеру як системи, 
хоч процес утворення характеру почина-
ється ще в дитячому віці [12].

Цілісність характеру забезпечується 
формуванням рефлексивних властивостей 
і ставленням особистості до самої себе. Ці 
властивості тісно пов’язані з цілями жит-
тя і діяльності, ціннісними орієнтаціями, 
виконуючи функцію саморегуляції й конт-
ролю розвитку, сприяючи утворенню і ста-
білізації єдності особистості [7].

В якості найбільш загальних та пер-
винних рис Б. Г. Ананьєв розглядав кому-
нікативні властивості, що виникають без-
посередньо із взаємодії в соціальній групі, 
закріплюючись у практиці суспільної по-
ведінки. В свою чергу, ці риси стають вну-
трішньою основою для утворення інших 
рис, що виникають у процесі розвитку в 
тих чи тих видах діяльності, в різноманіт-
них відносинах до життєвих обставин у 
результаті підкріплення всієї системи ви-
ховання і власним досвідом суспільної по-
ведінки [2].

У період зрілості відбувається поси-
лення соціального розвитку особистості, 
максимальне включення її в різні сфери 
суспільних відносин, що вимагає мобілі-
зації всіх ресурсів людини, в тому числі 
природних задатків її як індивіда. У той же 
час процес її розвитку залежить від рівня 
і ступеня соціальної активності та продук-
тивності самої особистості [4, с. 342].
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Розвиток особистості є процесом, що 
відбувається протягом усього життя лю-
дини. Якщо у пізнавальній сфері людини 
на момент переходу до дорослого життя 
основні структури вже сформовані, то у 
структурі її особистості настає період гли-
боких змін.

Спорідненою з цим твердженням є ідея 
гетерохронного розвитку психічних функ-
цій, згідно з якою високий рівень розвитк у 
однієї функції може зберігатися до старос-
ті, іншої – обмежуватися періодами юності 
й ранньої дорослості. Одні функції почи-
нають старіти з народженням, інші знижу-
ють рівень дії лише в старості, а ще інші 
– розвиваються навіть у старіючих людей.

На всіх стадіях зрілості розвиток є не-
рівномірним, у ньому спостерігаються 
літичні (пов’язані з важкими захворю-
ваннями) та кризові періоди, під час яких 
активізуються інволюційні процеси, від-
буваються переходи на нові рівні розвитку 
(трансформації у мотиваційно-смисловій 
сфері особистості зумовлюють нове розу-
міння сутності й сенсу життя) [4].

У зрілому віці розвиток ніколи не від-
бувається прямолінійно, а лише як нако-
пичення та розширення раніше засвоєних 
життєвих принципів, поглядів, потреб і 
соціальних настанов.

Таким чином, у період зрілості вирі-
шальна роль у формуванні особистісних 
якостей дорослої людини належить її тру-
довій, професійній діяльності.

Усвідомлення особистісної відпові-
дальності за своє життя та життя близьких 
людей і готовність прийняти цю відпові-
дальність – ключове переживання соціаль-
ної ситуації розвитку зрілості.

Період зрілості є найактивнішим, най-
продуктивнішим у житті людини.

Зрілість – це найбільш відповідальний 
період життя людини, тому що в зрілос-
ті визначається життєвий шлях, наступає 
розквіт творчих сил.

У період зрілості особистість спрямо-
вана на спілкування, комунікацію, пошук 
свого життєвого шляху. Актуальною про-
блемою виступає соціальна адаптація, 
оволодіння комунікативними навичками, 
розуміння поведінки людей, прогнозуван-
ня поведінки в міжособистісних взаємо-
відносинах.

У зрілості спостерігається прояв того 
активного ставлення до життя, в резуль-
таті якого створюються матеріальні й ду -
хов ні цінності суспільства.

Âèñíîâêè
Зрілість – це найбільш відповідальний 

період життя людини, тому що в зрілос-
ті визначається життєвий шлях, наступає 
розквіт творчих сил. У період зрілості від-
бувається посилення соціального розви-
тку особистості, максимальне включення 
її в різні сфери суспільних відносин, що 
вимагає мобілізації всіх ресурсів людини.

У період зрілості вирішальна роль у 
формуванні особистісних якостей дорос-
лої людини належить її трудовій, профе-
сійній діяльності. Усвідомлення особис-
тісної відповідальності за своє життя та 
життя близьких людей і готовність при-
йняти цю відповідальність – ключове пе-
реживання соціальної ситуації розвитку 
зрілості.

Період зрілості є найактивнішим, най-
продуктивнішим у житті людини. В період 
зрілості особистість спрямована на спіл-
кування, комунікацію, пошук свого життє-
вого шляху.

Актуальною проблемою виступає со-
ціальна адаптація, оволодіння комуніка-
тивними навичками, розуміння поведін ки 
людей, прогнозування поведінки в між-
особистісних взаємовідносинах. У зрілос-
ті спостерігається прояв того активного 
с тавлення до життя, в результаті якого 
створюються матеріальні й духовні цін-
ності суспільства.
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УДК 159. 92  Î.Þ. Øëîì³í 
àñï³ðàíò êàôåäðè ñîö³îëîã³¿ òà ïñèõîëîã³¿,

Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Îñîáëèâîñò³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â 
ï³äðîçä³ë³â ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿
 У статті розглянуто структуру відповідальності працівників поліції підрозділів превентив-

ної діяльності, які перебувають на різних етапах професіогенезу, виявлено її специфіку в групах 
випробовуваних. Спільним для обох груп досліджуваних поліцейських є сформована потреба в 
усвідомленому плануванні власної діяльності, оцінці себе і результатів своєї діяльності. Струк-
тура відповідальності курсантів характеризується внутрішньою неузгодженістю, наявністю 
одночасного функціонування різноспрямованих елементів у структурі відповідальності. Специ-
фічною рисою відповідальності поліцейських з досвідом роботи є більш високий рівень когнітив-
ної обізнаності та усвідомлення, що забезпечує поліцейським диференційований підхід до оцінки 
відповідальності в різних ситуаціях.

Ключові слова: відповідальність, локус контролю, егоцентрична мотивація, активність, 
професійна діяльність, курсант, поліція.
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Íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè
В статье рассмотрена структура ответственности сотрудников полиции подразделений 

превентивной деятельности, которые находятся на разных этапах профессиогенеза, выявлена 
ее специфика. Общим для полицейских обеих групп испытуемых является сформированная по-
требность в осознанном планировании собственной деятельности, оценке себя и результатов 
своей деятельности. Структура ответственности курсантов характеризуется внутренней 
несогласованностью, наличием одновременного функционирования разнонаправленных элемен-
тов в структуре ответственности. Специфической чертой ответственности полицейских с 
опытом работы является более высокий уровень когнитивной осведомленности и осознанно-
сти, обеспечивающий полицейским дифференцированный подход к оценке ответственности в 
различных ситуациях.

 Ключевые слова: ответственность, локус контроля, эгоцентрическая мотивация, актив-
ность, профессиональная деятельность, курсант, полиция
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Складний характер превентивної діяль-

ності поліції, ускладнення завдань, які ви-
конуються підрозділами щодо забезпечен-
ня публічної безпеки і порядку, запобіган-
ня та припинення насильства в сім’ї, без-
пеки дорожнього руху, організації робо ти 
дозвільної системи, превентивної й про-
філактичної діяльності обумовлюють об’єк-
тивну потребу у фахівцях з необхідними 
вміннями та теоретичними знаннями, праг-
ненням до професійної самореалізації, з 
високим рівнем особистої відповідальнос-
ті за свою професійну діяльність, наслідки 
своїх рішень і дій. Тож вивчення відпо-
відальності працівників підрозділів пре-
вентивної діяльності Національної поліції 
на різних етапах професійного розвитку є 
актуальним та своєчасним завданням.

 Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
òà ïóáë³êàö³é 

Відповідальність є міждисциплінар-
ною проблемою, її досліджують у філо-
софії, праві, соціології, психології, еконо-
міці, педагогіці. Відповідальність тлу-
ма читься як контроль над діяльністю 
суб’єкта з погляду виконання норм і пра-
вил, відповідність поведінки особистос ті 
соціально-нормативним вимогам, її обо-
в’язку та зобов’язанням, підлеглість пове-
дінки особистості соціальному контролю 
[1, с. 257]. Вперше термін «відповідаль-
ність» введено в науковий обіг у 1865 р. 
А. Бейном у праці «Емоції і воля». Від-
повідальність розглядалася в контексті 
права, оскільки пов’язувалася з питанням 
караності, звинувачення, засудження і по-
карання. Серед психологів відповідаль-

A.Y. Shlomin 
Postgraduate Student of Kharkiv National University 

of Internal Affairs, Kharkiv (Ukraine)

Characteristic features of responsibility 
of preventive units employees 

of the National Police 
The structure of the responsibility of preventive units employees of the National Police, who are at 

the different stages of professional genesis, are considered in the article. It’s specifi city is revealed in 
the tested groups. A common feature for preventive units employees of the National Police is the formed 
need for conscious planning of their own activities, the ability to create realistic plans and planing their 
activities, to evaluate themselves and the results of their activities.

The structure of the cadets responsibility is characterized by internal inconsistency, the presence 
of simultaneous functioning of multidirectional elements in the responsibility structure. They want 
at the same time to attract attention to themselves with their activities, but to avoid comments and 
complications in case of failure, they tend to be very attentive to other people’s prompts. In the 
absence of help and control, cadets may have problems in the regulation of activities. The cadets have 
a pronounced egocentric motivation, which can be considered as situational and manifested during 
professional training. Despite the formation of other components in the structure of responsibility, the 
cadets cannot quickly react to the situation and develop an action program in time, cannot determine 
signifi cant conditions of activity, evaluate and correct activities and behavior.

A specifi c feature of the responsibility of experienced police offi cers is a signifi cantly higher level 
of cognitive awareness and conscious. It provides the police offi cers with a differentiated approach to 
assessing responsibility in various situations. Experienced police offi cers are active, have higher than 
cadets an indicator of professional effi ciency, they have a sense of duty.

Perspective for solving a wide range of applied tasks in the psychology of preventive units employees 
activity can be the category of professional responsibility, namely: selection for service, attestation of 
police offi cers, and advance in offi cial work.

Keywords: responsibility, locus control, egocentric motivation, activity, professional activity, cadet, 
police.
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ність вивчалася як саморегуляція та локус 
контролю (Дж. Роттер), атрибуція (Д. Мак 
Клелланд, Дж. Аткінсон), зобов’язання ін-
дивіда (К. Паттерсон, Д. Гренні). В працях 
Ж. Піаже та Л. Кольберг відповідальність 
розглядалася у зв’язку з дослідженнями 
інтелектуального розвитку дитини. Як 
вважає М. Маршалл, рушійною силою 
відповідальної поведінки є мотивація. Ви-
конання відповідальної дії чи вчинку осо-
бистості може бути мотивовано як ззовні 
(зовнішня мотивація), так і внутрішніми її 
переконаннями [2]. На думку В. Прядеїна, 
відповідальність є базовою якістю осо-
бистості, тому її доцільно розглядати че-
рез функціональну єдність мотиваційних, 
когнітивних, динамічних, регуляторних та 
результативних складових, узагальнюючи 
їх у вигляді двох складових відповідаль-
ності – гармонійної і дисгармонійної. До 
гармонійних складових відповідальності 
слід віднести ергічність, стенічність, ін-
тернальність, соціоцентричність, осмис-
леність, результативність. Дисгармоній-
ними складовими відповідальності слід 
вважати аергічність, астенічність, екстер-
нальність, егоцентричність, усвідомле-
ність [3, с. 121]. Досліджуючи структуру 
відповідальності, А.Р. Смирнова довела, 
що відповідальність – складне утворення, 
яке містить у собі кілька компонентів: від-
повідальне ставлення, відповідальну по-
ведінку, відповідальну дію і відповідаль-
ний вчинок. Завдячуючи відповідальності, 
людина здатна внутрішньо переживати та 
оцінювати свої вчинки і розуміти необхід-
ність певних дій [4, с. 467]. Вітчизняний 
науковець Ю.О. Приходько вважає, що 
відповідальність – це здатність усвідом-
лювати здійснення свого вибору, перед-
бачати й приймати наслідки цього вибору. 
На основі проведеного ретельного аналізу 
наукових першоджерел він виділяє такі 
елементи відповідальності: визнання себе 
автором свого життя; усвідомлення ситу-
ації вибору; усвідомлення того, що особа 
здійснює вибір; прогноз наслідків вибору; 
прийняття як позитивних, так і негативних 
наслідків вибору [5, с. 94]. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У сучасній психологічній літературі 
розглядається низка питань, пов’язаних із 
визначенням дефініції «відповідальність», 
окремих параметрів відповідальної пове-
дінки, виділенням механізмів формування 
відповідальності, засобів виховання від-
повідального ставлення до певної діяль-
ності. Дослідження відповідальності пра-
воохоронців носять поодинокий характер. 
У даній статті розглянуто деякі елементи 
відповідальності працівників поліції під-
розділів превенції. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення результатів 

вивчення особливостей відповідальності 
працівників поліції підрозділів превентив-
ної діяльності на різних етапах професіо-
генезу.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Емпірична база дослідження представ-
лена курсантами та студентами Харків-
ського національного університету вну-
трішніх справ, усього 184 особи чоловічої 
та жіночої статі у віці 18–34 роки, які є 
здобувачами ступеня вищої освіти «бака-
лавр». З них сформовано дві групи: пер-
ша група складалася із 97 осіб (курсанти 
факультету превентивної діяльності На-
ціональної поліції), друга група – 87 осіб 
(працівники поліції підрозділів превен-
тивної діяльності, які мають стаж роботи 
3-5 років та навчаються на заочній формі).

Методологічним підґрунтям дослід-
ження стали: психологічна теорія діяль-
ності, сучасні концепції професіогенезу, 
теорія інтегральної індивідуальності, кон-
цепція генетичного розвитку особистос-
ті. В дослідженні використано методи 
тестування: опитувальник багатомірної 
функціональної структури відповідаль-
ності (В.П. Прядеїн), що дозволяє проана-
лізувати співвідношення різних складових 
багатомірної структури відповідальності; 
методика діагностики локалізації контр-
олю (у модифікації О. Ксенофонтової). 
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Для обробки емпіричних даних викорис-
тано статистичні методи – t-критерій 
В. Стьюдента, пакет статистичних про-
грам для ПК SPSS 13.0-15.0 for Windows.

Відповідальність вважається однією з 
найважливіших детермінант розвитку осо-
бистості професіонала. Відповідальність 
визначає не тільки підтримання зовніш-
ніх норм регуляції і контролю діяльності 
нормами, які закріплені законодавчо, але 
й усвідомлення своєї відповідальності за 
вплив результатів професійної діяльності 
на своє життя та життя інших людей. Як 
вважає Т.В. Селюкова, для представників 
силових структур важливими є відпові-
дальність, організованість, самоконтроль, 
що є необхідними якостями для успішного 
виконання службових завдань [6, с. 205]. 
Ефективне здійснення попереджувальної 
діяльності вимагає від працівника полі-
ції наявності низки професійно важливих 
якостей, таких як: відповідальність, сум-
лінність, уміння переконувати, адекватне 
сприйняття тощо [7, с. 63]. Для вивчення 
відповідальності було використано опи-
тувальник багатомірної функціональної 
структури відповідальності, автор якого 
В.П. Прядеїн звертає увагу при розгляді 
феномену відповідальності на його єм-
ність і багатогранність. Розгляд відпові-
дальності як системної якості особи пе-
редбачає вивчення функціональної єднос-
ті мотиваційних, емоційних, когнітивних, 
динамічних, регуляторно-вольових і про-
дуктивних складових. 

Аналіз результатів дослідження доз-
воляє виявити особливості шістнадцяти 
показників відповідальності правників по-
ліції підрозділів превентивної діяльності. 

Одержано достовірні розбіжності у 
групах за показниками: «Усвідомленість», 
«Обізнаність», «Продуктивність предмет-
на», «Егоцентричність». За іншими показ-
никами, такими як: ергічність, аергічність, 
сценічність, астенічність, інтернальність, 
екстернальність, соціоцентрична мотива-
ція, суб’єктна продуктивність, особистісні 
складнощі, операційні складнощі, зміс-
товна спрямованість та інструментально-
стильова спрямованість – розбіжності у 

групах відсутні, що свідчить про поді-
бність вираженості цих показників у до-
сліджуваних обох груп.

Показник «Егоцентричність» у першій 
групі (курсанти) сягає 47,48± 0,6 і є до-
стовірно вищим, ніж у другій групі – 39, 
23± 1,24, (t=1.98, р≤0.05). Тож курсанти, 
на відміну від працівників поліції з досві-
дом роботи, бажають привернути до себе 
увагу, отримати винагороду, уникнути 
особистих ускладнень чи можливого по-
карання за помилки та промахи. Можливо, 
таке поводження є ситуативним, оскільки 
курсанти перебувають у навчальному за-
кладі зі специфічними умовами навчан-
ня, водночас навчаються й підкорюються 
статутним вимогам. Для них важливим є 
процес навчання, тому цілком природно 
отримувати оцінки успішності, зокрема 
зі свого навчання, бути дисциплінованим, 
щоб уникати зауважень та стягнень. 

Показник усвідомлюваності склав у 
першій групі (курсанти) – 40,34± 0,97, у 
другій групі – 49,37± 1,36 (t=1.96, р≤0.05) 
і є достовірно вищим у групі стажованих 
поліцейських. Отримані результати до-
зволяють стверджувати, що досліджувані 
другої групи краще усвідомлюють загаль-
ну сутність відповідальності, що виявля-
ється в їх психічній активності та предмет-
ній службовій діяльності, оскільки вони 
мають практичний досвід і зацікавлені в 
ефективності та продуктивності своєї про-
фесійної діяльності. Показник обізнаності 
у першій групі склав 42,45± 1,23, у другій 
групі 47,88± 1, 3, (t=2.16, р≤0.05), що свід-
чить про вірогідне підвищення показника 
у групі стажованих працівників поліції. 
Адже вони здатні передбачити й оціни-
ти навколишню дійсність, ризики служ-
би, обізнані з конкретними ситуаціями та 
умовами роботи, які дозволяють прийняти 
на себе відповідальність. За шкалою пред-
метної продуктивності, у групі курсантів 
показник дорівнює 38,62 ± 0, 13, у групі 
працівників поліції з досвідом роботи по-
казник предметної продуктивності скла-
дає 47,29 ± 0,92, (t=2.08, р≤0.05), тож за-
фіксовано вірогідне підвищення показни-
ка у другій групі. Аналіз даних цієї шкали 
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дає підстави стверджувати, що стажовані 
поліцейські відрізняються самовідданістю 
і сумлінністю, цінують вміння працювати 
разом з колегами, довіряють один одному, 
для них важливим є результат діяльності. 

Для подальшого аналізу структури 
відповідальності було виявлено співвід-
ношення гармонійних та дисгармонійних 
складових у групах досліджуваних. Ре-
зультати дослідження структури відпові-
дальності працівників поліції обох груп 
надано у таблиці 1.

Показники ергічності–аергічності від-
бивають специфіку динамічної (поведін-
кової) складової відповідальності, тобто 
високі показники ергічності показують 
здібність людини до самостійного, без 
додаткового контролю виконання від-
повідальних завдань, високі показники 
аергічності свідчать про нерішучість і 
необов’язковість суб’єкта, схильність до 
відмови від реалізації важких та відпові-
дальних завдань. Показник співідношення 
ергічності–аергічності у першій групі зна-
ходиться у діапазоні ситуативних значень і 
склав 20,33 ±4,3, у другій групі відповідно 
у зоні вираженості характеристики відпо-
відальності сягає 30,88±3,75 і є достовірно 
вищим (t=2.23, р≤0.05), ніж у групі кур-
сантів. У стажованих працівників поліції 
зафіксовано превалювання гармонійної 
складової відповідальності над дисгармо-
нійною. Виходячи з цього, можна сказати, 

що поліцейські з досвідом роботи більш 
схильні реалізувати свої можливості у 
поведінкових проявах відповідальності, 
частіше брати на себе виконання відпо-
відальних завдань, вони менше орієнту-
ються на допомогу та контроль, додержу-
ються своїх обіцянок. Курсанти схильні 
до ситуативних проявів відповідальності, 
можливо, схильність уникати ситуацій, 
де треба брати відповідальність на себе 
та часткова відповідальність є свідчен-
ням жорсткої регламентації їх навчання, 
побуту, частково дозвілля. Вивчення емо-
ційного компоненту відповідальності по-
казало, що між групами досліджуваних 
є достовірні розбіжності. Так, за співвід-
ношенням стенічності-астенічності, по-
казник у першій групі склав 11, 71±2,03, 
у другій – 20,88 ± 4,31(t= 1,87 р ≤ 0,05), 
отже, стажовані працівники поліції краще 
контролюють свій емоційний стан, часті-
ше переживають позитивні емоції, напри-
клад, радість при подоланні перешкод, 
гордість при досягненні мети, оптимізм на 
початку нової відповідальної справи тощо. 
Натомість курсанти мають значно меншу 
різницю між стенічними та астенічними 
емоційними станами, тож відчувають біль-
шу тривожність у ситуаціях звітності за 
виконання відповідальних завдань, потре-
бують зовнішньої підтримки і позитивної 
оцінки ззовні за виконану роботу. Співвід-
ношення інтернальності-екстернальності 

Показники діад Група 1 Група 2 t
Ергічність – Аергічність 20,33 ±3,38 30,88±3,75 2,23*
Стенічність – Астенічність 11, 71±2,03 20,88 ± 4,31 1,87*
Інтернальність – Екстернальність 14,91 ± 4,6 25,06 ± 3,11 2,04*
Соціоцентричність – Егоцентричність 12,15 ± 3,26 20,57 ± 3,7 1,99*
Усвідомленість – Обізнаність 0,95 ± 1,1 1,39 ± 1,23 0,75
Продуктивність предметна– Продуктивність 
суб’єктна

1,0 ± 0,43 2,29 ± 0,76 0,52

Операційні складнощі – Особистісні складнощі 2,35 ±1,4 1,56 ±1,25 0,21
Спрямованість змістовна – Спрямованість 
інструм-стильова

2,69 ±1,12 2,85 ±1,34 0,46

Таблиця 1
Показники співвідношення гармонійних та дисгармонійних складових 

відповідальності працівників поліції (M± m)

Примітка: * – рівень значущості ≤ 0,05
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відбиває регуляторну складову відпові-
дальності. Показник за цією шкалою пер-
шої групи (курсанти) складає 14,91 ± 4,6, 
другої групи – 25,06 ± 3,11, (t=2, 04, р ≤ 
0,05), є вірогідно вищим у групі стажова-
них поліцейських. Це може свідчити про 
те, що у них виражена активна регуляція 
відповідальності, тобто схильність вияв-
ляти ініціативу у відповідальних справах, 
не сподіватися на інших, намагатися ви-
конувати відповідальні завдання самостій-
но, а не під контролем, упевненість, що 
краще бути відповідальним у малому, ніж 
багато обіцяти та не виконувати обіцянки. 
Курсантам притаманна пасивна регуляція 
поведінки, яка проявляє себе у меншій 
самостійності, схильності знаходити при-
чини перешкод у інших людях й умовах, 
відповідальності у завданнях із жорстким 
контролем. Мотиваційний компонент від-
повідальності відбиває показник спів-
відношення соціоцентричність–егоцент-
ричність, який у другій групі є вірогідно 
більшим (група 1 – 12,15 ± 3,26; група 2 – 
20,57 ± 3,7; t= 1, 99 при р ≤ 0,05). Отримані 
дані свідчать, що для працівників поліції 
з досвідом роботи соціально значущою є 
мотивація, пов’язана з почуттям обов’язку, 
необхідністю ефективного виконання про-
фесійної діяльності, переважанням сус-
пільних інтересів над особистісними. 
Курсанти більш схильні до егоцентрич-
ної мотивації, втім, саме така мотивація 
може розглядатися як ситуативна та про-
являтися під час навчання. Отримані дані 
узгоджуються з результатами досліджень 
структури професійної відповідальнос-
ті М.А. Садової, яка зауважила, що вну-
трішню структуру відповідальності фор-
мує єдність трьох основних компонентів 
(когнітивного, емоційного поведінкового) 
і низка додаткових компонентів (мотива-
ційний, регуляторно-вольовий, морально-
етичний) [8, с.151].

За іншими компонентами відповідаль-
ності спостерігається подібність у групах 
досліджуваних. Так, досліджувані обох 
груп здатні нести відповідальність за взяті 
на себе добровільно обов’язки, є ініціатив-
ними, добросовісними, активними, праг-

нуть з’ясувати причини власних невдач, 
проявляють самовідданість при виконанні 
спільних або колективних справ.

Таким чином, отримані результати 
дозволяють стверджувати, що працівни-
ки поліції з досвідом роботи не тільки 
краще усвідомлюють загальну сутність 
відповідальності, але й краще обізнані 
з конкретними ситуаціями та умовами, 
які дозволяють їм діяти у професійних 
умовах діяльності відповідально. Вони 
характеризуються вищими показниками 
професійної продуктивності, є більш ак-
тивними, сумлінними, спрямовані на до-
сягнення високих результатів діяльності. 
У курсантів більш вираженою є особистіс-
но значуща мотивація, яка спонукає їх, з 
одного боку, уникати ускладнень, з іншого 
– привертати до себе увагу; схильність до 
егоцентричної мотивації є ситуативною та 
проявляється під час фахового навчання.

У нашому дослідженні було викорис-
тано методику визначення локусу контр-
олю, яка дозволяє виявити, якими чинни-
ками – екстернальними чи інфернальни-
ми – пояснюють працівники поліції обох 
груп відповідальність за результати своєї 
діяльності й події у своєму житті. За да-
ними дослідження виявлено, що в групах 
за багатьма показниками отримані схожі 
дані, лише за шкалами «Відкидання ак-
тивності», «Професійно-процесуальний 
аспект інтернальності», «Інтернальність 
у професійній діяльності» отримано зна-
чущі розбіжності. За шкалою «Відкидання 
активності» у першій групі зафіксовано 
показник 12,5±1,2, у другій групі цей по-
казник склав 8,6±1,7( t = 2,64, р ≤ 0,05). 
Вірогідне підвищення показника характе-
ризує вираженість екстернальних тенден-
цій у курсантів і повністю узгоджуються з 
результатами тесту багатомірної функціо-
нальної структури відповідальності. Шка-
ла «Професійно-процесуальний аспект 
інтернальності» відбиває наявність чи від-
сутність розвинених навичок забезпечення 
процесу професійної діяльності. Отримані 
дані (група 1 – 2,7±1,9 та група 2 – 6,4±1,4; 
t = 1,97, р ≤ 0,05) дозволяють припустити, 
що під час вирішення конкретних вироб-
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ничих завдань курсанти частіше, ніж полі-
цейські з досвідом роботи, можуть стика-
тися з проблемами у зв’язку з погано роз-
виненими навичками якісного здійснення 
самостійної діяльності, натомість стажо-
вані поліцейські здатні застосовувати дієві 
засобі розв’язання професійних завдань. 
Шкала інтернальності у професійній ді-
яльності охоплює ситуації професійної та 
іншої активності, яка потребує досягнен-
ня людиною конкретної мети. Одержані 
дані у групах досліджуваних (група 1 – 
11,2±2,3, група 2 6,2±2,2; t = 2,07, р≤ 0,05) 
свідчить, що стажовані поліцейські краще 
за курсантів розуміють залежність резуль-
татів своєї діяльності від якості власних 
дій та беруть на себе відповідальність, є 
більш активнішими. Тож активність грун-
тується на глибоких професійно-ідейних 
переконаннях і виражається у прагненні 
принести більше користі людям, колекти-
ву, суспільству загалом, бути свідомо від-
повідальним [ 9, с. 107].

Âèñíîâêè
Структура відповідальності працівни-

ків поліції підрозділів превентивної ді-
яльності, які знаходяться на різних етапах 
професіогенезу, має особливості у групах 
досліджуваних. Спільним для працівників 
поліції підрозділів превентивної діяльнос-
ті, які знаходяться на різних етапах профе-
сійного розвитку, є сформована потреба в 
усвідомленому плануванні власної діяль-
ності, здатність створювати реалістичні 
плани та планувати свою діяльність, зді-
бність уявляти важливі умови діяльності, 
а також оцінювати себе й результати своєї 
діяльності.

Структура відповідальності курсантів 
характеризується внутрішньою неузгод-
женістю, наявністю одночасного функціо-
нування різноспрямованих елементів у 

структурі відповідальності. Вони бажають 
водночас привертати до себе увагу своєю 
діяльністю, але прагнуть уникати заува-
жень та ускладнень у випадку неуспіху, 
схильні надмірно уважно ставитися до 
чужих підказок. За відсутності допомоги 
та контролю у курсантів можуть виникати 
проблеми у регуляції діяльності. Курсанти 
мають виражену егоцентричну мотивацію, 
яку можна вважати ситуативною та такою, 
що частіше за все проявляється під час 
фахового навчання. Незважаючи на сфор-
мованість інших складових у структурі ре-
гуляції, курсанти не можуть швидко реагу-
вати на ситуацію та своєчасно розробляти 
програму дій, визначати значущі умови, 
швидко оцінювати розбіжність отриманих 
результатів з метою діяльності й коригува-
ти діяльність та поведінку.

Специфічною рисою відповідальності 
поліцейських з досвідом роботи є віро-
гідно вищий рівень когнітивної обізна-
ності й усвідомленості, що забезпечує їм 
диференційований підхід до оцінки від-
повідальності у різних ситуаціях, тобто 
у ситуаціях професійної діяльності вони 
здатні на відповідальні дії, якщо справа 
неважлива, відповідальність може бути 
поверхневою. Стажовані поліцейські є 
активними, мають вищий, ніж курсанти, 
показник професійної продуктивності, їм 
притаманне почуття обов’язку.

Перспективними при вирішенні кола 
прикладних задач психології діяльності 
працівників поліції підрозділів превен-
ції видається категорія професійної від-
повідальності, а саме: відбір на службу, 
атестація працівників поліції, службове 
просування. Подальшими розвідками до-
сліджень є вивчення сутності та структури 
професійної відповідальності, її вплив на 
професійну діяльність працівників поліції 
підрозділів превенції.

Ë³òåðàòóðà
1. Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
2. Маршалл М. Как воспитывать в детях ответственность. А также самостоятельность и дру-

гие важные качества без угроз, подкупов и наказаний / пер. с англ. В. Соколовой. М.: Эксмо, 
2014. – 352 с.

3. Прядеин В.П. Ответственность как системное качество личности / В.П. Прядеин. – Екате-
ринбург: УрГПУ, 2001. – 209 с.



203

 Актуальні проблеми психології

4.  Смирнова А.Р. О структуре ответственности / А.Р. Смирнова // Вестник удмуртского уни-
верситета. Серия 4: Философия. Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27. – Вып. 4. – С. 464- 468.

5. Приходько Ю.О., Панова В.О. Роль та місце професійної відповідальності в екстремальних 
умовах діяльності: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті 
проф. С.П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
– Харків, 2016. – С. 93- 95.

6. Селюкова Т.В. Особливості відповідальності, організованості та самоконтролю у майбут-
ніх співробітників ДСНСУ: Особистість, суспільство, закон: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., 
присвяч. пам’яті проф. С.П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, 
Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ін-т ім. Г.С. Костюка, Нац. акад. пед. наук України, Консультат. 
місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С.205-207.

7. Психологія у професійній діяльності поліції: навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Сокуренка; МВС 
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 426 с.

8. Садова М.А. Структура професійної відповідальності: теоретичний аспект / М.А. Садова/ / 
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2014. – Вип.16. 
– С. 143-153.

9. Юридична психологія: підручник / за заг. ред. О.М. Бандурки; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. – Харків: Майдан, 2018. – 684 с.



204

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 31

УДК 159.9  Î.Â. ßðåùåíêî 
àñï³ðàíò, 

Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé
 óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ã.Ñ. Ñêîâîðîäè

Ì.Î. Íåñòåðåíêî
ê. ïñèõîë. í., äîöåíò

Ïðè÷èíè ïðîôåñ³éíî¿ äåôîðìàö³¿ 
ñï³âðîá³òíèê³â ïîë³ö³¿: 

ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé àñïåêò
У статті розглянуто соціально-психологічний аспект причин професійної деформації спів-

робітників поліції. Зазначено, що професійна деформація співробітника поліції являє собою зна-
чущі зміни індивідуально-особистісних якостей фахівця у ході виконання ним професійної діяль-
ності. До причин, що обумовлені специфікою діяльності правоохоронних органів та викликають 
професійну деформацію, автором віднесено: детальна правова регламентація діяльності; наяв-
ність владних повноважень стосовно громадян; професійна корпоративність; підвищена відпо-
відальність за результати своєї діяльності; психічні та фізичні перевантаження; екстремаль-
ність діяльності; організаційні причини; необхідність у процесі виконання службових завдань 
вступати в контакт із правопорушниками; відсутність належного психологічного супроводу 
життєдіяльності співробітників поліції.

Ключові слова: професійна деформація, стрес, екстремальність діяльності, психологічні на-
вантаження, психологічний супровід.
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ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé àñïåêò
В статье рассмотрен социально-психологический аспект причин профессиональной де-

формации сотрудников полиции. Отмечено, что профессиональная деформация сотрудни-
ка полиции представляет собой значимые изменения индивидуально-личностных качеств 
специалиста в ходе выполнения им профессиональной деятельности. К причинам, которые 
обусловлены спецификой деятельности правоохранительных органов и вызывают профессио-
нальную деформацию, автором отнесены: детальная правовая регламентация деятельности; 
наличие властных полномочий относительно граждан; профессиональная корпоративность; 
повышенная ответственность за результаты своей деятельности; психические и физические 
перегрузки; экстремальность деятельности; организационные причины; необходимость в про-
цессе выполнения служебных задач вступать в контакт с правонарушителями; отсутствие 
надлежащего психологического сопровождения жизнедеятельности сотрудников полиции.

Ключевые слова: профессиональная деформация, стресс, экстремальность деятельности, 
психологические нагрузки, психологическое сопровождение.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Трудова діяльність, як правило, пози-

тивно впливає на людину та її особистісні 
риси. Суб’єкт, що зупиняє свій вибір на тій 
або тій професії, на початку «трудового 
шляху» повинен мати специфічні психо-
логічні якості для того, щоб не виявитися 
професійно непридатним. Надалі закони 
корпоративності починають висувати ви-
моги і нав’язувати індивіду оригінальний 
професійний стереотип поведінки, від-
хилення від якого можуть блокувати про-
фесійне зростання. Професійний розви-
ток може бути й регресивного характеру. 
Ознакою негативного впливу професії на 
особистість є поява різних професійних 
деформацій, під якими розуміють будь-яку 
зміну, викликану професією, що наступає 
в організмі та отримує стійкий характер. 
Професійні деформації розглядаються як 
деструктивні зміни особистості у процесі 
виконання діяльності.

У зв’язку з певною специфікою діяль-
ності в співробітників поліції постійно 
існує реальна небезпека небажаних змін 
у системі моральних цінностей, у їх сві-
тогляді, психічному стані. У цьому сенсі 
небезпека деформації особистості співро-

бітника поліції полягає не тільки у тому, 
що такий працівник втрачає моральні, 
естетичні, правові, а потім і ділові якос-
ті, але й у тому, що його дії й умонастрої 
призводять до досить небажаних соціаль-
них наслідків у відносинах між право-
охоронними органами і населенням, у від-
носинах усередині колективу. Морально-
професійна деформація – часто причина 
здійснення співробітниками правоохорон-
них органів протиправних діянь, поєдна-
них з порушенням конституційних прав 
громадян, що, у свою чергу, призводить 
до підриву таких основних принципів 
кримінально-правової політики, як закон-
ність і неминучість покарання, завдає сер-
йозної шкоди авторитету правоохоронних 
органів, дискредитує саму ідею побудови 
правової держави. Причини, які виклика-
ють у співробітників поліції професійну 
деформацію, вимагають особливої уваги, 
оскільки ця робота висуває особливі ви-
моги з погляду моральності, психологіч-
ної стійкості та впливає на стан усього 
суспільства. Особливо означена тема є 
актуальною в умовах наростаючої кризи 
у Національній поліції України, яку саме 
через професійну деформацію покидають 

O. Iareshchenko 
Postgraduate student of the second year

 of studying the H.S. Skovoroda 
Kharkiv National Pedagogical University

Scientific adviser: M. Nesterenko
PhDб Associate Professor

Causes of professional deformation of police 
officers: socio-psychological aspect

The article considers the socio-psychological aspect of the causes of professional deformation of 
police offi cers. It’s noted that the professional deformation of a police offi cer is a signifi cant change 
in the individual and personal qualities of a specialist in the course of his professional activities. For 
reasons that are determined by the specifi cs of the activities of law enforcement agencies and cause 
professional deformation, the author includes: detailed legal regulation of activities; the existence of 
power over citizens; professional corporate identity; increased responsibility for the results of their 
activities; mental and physical overload; extreme activity; organizational reasons; necessity in the 
process of accomplishing service tasks to come into contact with offenders; lack of proper psychologi-
cal support for the life of police offi cers.

Key words: professional deformation, stress, extreme activity, psychological overload, psychologi-
cal support.



206

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 31

особи, котрі після Революції Гідності у 
2014 році йшли до лав правоохоронних 
органів з ентузіазмом та бажанням зміни-
ти систему забезпечення правопорядку на 
краще [1].
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 

Сучасна психологічна наука недостат-
ньо розглядає соціально-психологічний 
аспект причин професійної деформації 
співробітників поліції. Насамперед, мало 
уваги звертається на аналіз причин, що 
обумовлені специфікою діяльності пра-
воохоронних органів та викликають про-
фесійну деформацію. Водночас, окремі 
питання причин професійної деформа-
ції свідомості поліцейських були дослі-
джені такими науковцями, як Г.В. Дубов, 
В.Ю. Качалов, В.Я. Кикоть, А.С. Петрова, 
Ю.В. Стригуненко, Т.Г. Татідинова.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Під час проведення чергового етапу 
реформування правоохоронних органів 
через об’єднання оперативної та слідчої 
роботи у єдиний детективний відділ осо-
бливо гостро стоїть питання завчасного 
винайдення причин можливої професійної 
деформації свідомості поліцейських. Це 
дозволить як спрогнозувати можливі ризи-
ки професійної діяльності поліцейських у 
нових умовах, так і попередити негативні 
наслідки у вигляді небажаних змін у сві-
домості співробітників правоохоронних 
органів. Саме тому автор статті особли-
ву увагу звертає на розкриття соціально-
психологічного аспекту причин професій-
ної деформації співробітників поліції.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Автор має на меті розкрити соціально-

психологічний аспект причин професійної 
деформації співробітників поліції.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

З позиції юридичної психології, про-
фесійна деформація особистості співро-
бітника поліції являє собою процес зміни 
професійних можливостей і особистос-

ті співробітника в асоціальний бік, що 
є результатом негативних особливостей 
змісту, організації та умов службової ді-
яльності [2, с. 11]. Варто зазначити, що на 
професійно-моральну деформацію осо-
бистості впливають як об’єктивні причи-
ни, що складаються із зовнішніх (детер-
мінованих умовами громадського життя) 
і внутрішніх (породжених специфікою 
служби), так і суб’єктивні причини.

Ю.В. Стригуненко виділяє такі при-
чини професійної деформації особистості 
поліцейських: найбільш загальна причи-
на – недостатня розвиненість морально-
політичних якостей особистості; відсут-
ність переконаності у важливості та відпо-
відальності виконуваної соціальної ролі; 
хиткі знання всіх особливостей цієї соці-
альної ролі; умови праці, зокрема, психіч-
ні перевантаження, перенапруга, розумова 
перевтома; недостатній контроль над рит-
мом діяльності; некритичне слідування 
обставинам; постійне сприйняття нега-
тивних психічних властивостей людей, з 
якими часто доводиться зіштовхуватися 
при спілкуванні; підвищений негативний 
емоційний вплив на співробітників поліції 
багатьох об’єктів, конфліктних ситуацій і 
т.п.; недостатність соціального контролю 
[3, с. 182].

В.М. Бурикіна серед причин профе-
сійної деформації поліцейських визначає: 
відсутність діючої системи контролю та 
дисциплінарних стягнень; низький рівень 
професійних знань; черствість, байдужість 
до людей; низький рівень юридичної та за-
гальної культури; надмірне перевантажен-
ня, завантаженість справами понад усякі 
норми; підвищену віктимологічну небез-
пеку, можливість стати об’єктом незакон-
них впливів, злочинних зазіхань; недолі-
ки виховання у родині; недоліки процесу 
адаптації до професійної ролі; низький 
рівень правосвідомості самих працівників 
сфери правоохоронної діяльності; спокон-
вічну криміногенну мотивацію при виборі 
професії співробітника правоохоронних 
органів під час вступу до юридичних на-
вчальних закладів [4, с. 171].

В.Я. Кикоть, розглядаючи професійну 
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деформацію, що проявляється в співро-
бітників поліції, дотримується думки, що 
її розвитку та функціонуванню сприяють 
такі зовнішні й внутрішні причини:

1) у сфері професійної діяльності – по-
стійне спілкування з різними категоріями 
громадян, у тому числі з правопорушни-
ками; необхідність рішення завдань про-
філактики та припинення правопорушень 
і т.д.;

2) у взаємодії внутрісистемного харак-
теру – спілкування з керівником і колегами 
по службі; колективне виконання службо-
вих завдань і т.д.;

3) у специфіці діяльності правоохорон-
них органів: детальна правова регламента-
ція діяльності (може носити позитивний 
характер, а також проявлятися в непотріб-
ній часом формалізації діяльності, елемен-
тах бюрократизму); використання влад-
них повноважень стосовно громадян, що 
може проявитися у зловживанні ними та 
їх необґрунтованим використанням; кор-
поративність діяльності, що може стати 
причиною психологічної відокремленості 
співробітників поліції або їх відчуження 
від суспільства; високий ступінь відпові-
дальності за результати своєї діяльності; 
ненормований графік роботи, відсутність 
достатнього часу для відпочинку та від-
новлення сил, що призводить до постійної 
психічної й фізичної напруги; екстремаль-
ний характер діяльності, пов’язаний з ви-
конанням професійних завдань у небез-
печних для життя та здоров’я ситуаціях; 
постійний виправданий і невиправданий 
ризик; неможливість передбачення роз-
витку подій; невизначена або недостатня 
інформація про діяльність кримінальних 
співтовариств; погрози з боку злочинців 
та ін.; необхідність у процесі виконання 
службових завдань спілкуватися з право-
порушниками, що може призводити до 
прийняття елементів кримінальної суб-
культури, наприклад, використання кримі-
нального жаргону і т.п.;

4) в індивідуально-особистісних особ-
ливостях співробітників правоохоронних 
органів: не відповідний індивідуально-
особистісним можливостям співробітни-

ка рівень прагнень і завищені очікування; 
низька професійна підготовленість до ви-
конання професійної діяльності; специ-
фічний взаємозв’язок деяких професійно 
значущих якостей особистості співробіт-
ника (наприклад, рішучість разом зі зни-
женим самоконтролем може прийняти 
форму надмірної самовпевненості й т.п.); 
професійні знання, уміння та навички, що 
виражаються у професійному досвіді; про-
фесійні установки (наприклад, сприйняття 
інших людей як потенційних порушників 
може призвести до обвинувальної позиції 
у діяльності, постійній підозрілості та ін.); 
соціально-психологічна дезадаптація осо-
бистості співробітників поліції, що може 
виражатися у ворожості, схильності до 
насильства, безсердечності, безжаліснос-
ті при спілкуванні з громадянами та ін.; 
трансформація мотивації діяльності, що 
може проявлятися у втраті інтересу до ді-
яльності, розчаруванні у професії та ін. 

Як пише А.В. Опальова, дослідження 
психологів показали, що основними мо-
тивами правопорушень, вчинених співро-
бітниками правоохоронних органів, є такі: 
суб'єкт керується суспільно корисною 
метою – викрити та покарати злочинця, – 
забуваючи при цьому, що для досягнення 
мети підходять не всі засоби; в основі його 
поведінки лежить неправильно зрозуміле 
почуття боргу та інтересів служби; світо-
глядні й моральні переконання стають для 
нього визначальним фактором, а вимоги 
професії та посади – другорядними; ним 
рухає прагнення максимально використа-
ти свої владні повноваження, владу над 
людьми [5, c. 180];

5) соціально-психологічні фактори: 
стиль керівництва підлеглими, що може 
виражатися у надмірній авторитарнос-
ті керівника і перевазі жорсткого стилю 
управління, некоректному використанні 
керівником методів впливу на підлеглих; 
несприятливий вплив родичів і близьких 
людей поза службою; низька суспільна 
думка про діяльність правоохоронних 
органів, унаслідок чого може виникнути 
професійне безсилля та непевність у необ-
хідності, потребі, важливості й значущос-
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ті своєї професії [6, с. 386]. Так, присто-
совуючись до навколишнього середовища, 
співробітники поліції намагаються «плас-
тично вмонтуватися», часом не кращим 
чином, у соціально-економічні зміни, що 
диктуються ринковими відносинами. Не-
віра у спроможність права як ефективно-
го засобу гармонізації суспільних відно-
син відіграє роль психологічного захисту 
в  ситуаціях відчуження від цілей право-
охоронної діяльності та переорієнтації 
певної частини співробітників правоохо-
ронних органів на досягнення власного 
матеріального благополуччя. У результаті 
такої установки деформується ставлення 
до оперативно-службової діяльності. Це 
може стати вирішальною умовою, психо-
логічною основою внутрішньої «капіту-
ляції» перед злочинністю, спонукати до 
здійснення дій, які суперечать правовому 
статусу і моральному характеру діяльності 
співробітника поліції [7, c. 60].

Розглянемо окремі, найбільш визна-
чальні причини професійної деформації 
співробітників поліції.

Так, психічні та фізичні перевантажен-
ня породжуються професійним стресом. 
Стрес – це стан людини, неспецифічна 
реакція на фізіологічному, психологічно-
му і поведінковому рівнях, що виникає у 
відповідь на несприятливі впливи. З по-
гляду Р. Лазаруса, стрес – це дискомфорт, 
випробовуваний, коли відсутня рівновага 
між індивідуальним сприйняттям запитів 
середовища та ресурсів, доступних для 
взаємодії з цими запитами [8, c. 98]. Саме 
індивід оцінює ситуацію як стресову чи ні.

Стрес, однак, не незмінний конструкт: 
те, що сильно впливає на одну людину, 
може мати мінімальний вплив на іншу. 
Виразність впливу стресора на людину 
залежить, насамперед, від двох факторів: 
характеристик стресора та характерис-
тик індивідуума. Характеристики стресо-
ра включають його величину, тривалість 
впливу, новизну, передбачуваність і тим-
часову послідовність подій. Серед стресів, 
що виникають у трудовій діяльності, роз-
різняють такі види: робочий, професійний, 
організаційний. Робочий стрес виникає 

через причини, пов’язані з роботою, її міс-
цем, часом, умовами. Причини професій-
ного стресу пов’язані з професією, родом 
або видом діяльності. Негативний вплив 
на суб’єкта особливостей організації, в 
якій він працює, призводить до виникнен-
ня організаційного стресу [9, с. 177].

Психічні та фізичні перевантаження 
пов'язані з нестабільним графіком робо-
ти, тривалим позбавленням сну, різкими 
коливаннями вимушеної активності або, 
навпаки, монотонністю діяльності й три-
валих чергувань, а також роботою у не-
зручний або понаднормовий час. У таких 
умовах праці відбувається перенасиче-
ність інформацією або, навпаки, наступає 
сенсорна ізоляція. У результаті організм не 
встигає швидко адаптуватися до мінливих 
умов несення служби, що знижує продук-
тивність діяльності, підвищує ймовірність 
травматизму. У співробітників поліції час-
то не буває можливості розслабитися та 
позбутися втоми, що нагромадилася. Стан 
фізичної та розумової перевтоми, котрий 
нерідко доводиться переживати представ-
никам правоохоронних органів, поступово 
призводить до зниження координації дій, 
помилок в умовисновках, погіршення мус-
кульної та рефлекторної реакції, що дезор-
ганізує їх діяльність і породжує почуття 
власної марності. Крім того, постійне пе-
ребування в екстремальних умовах при-
зводить до психічного та фізичного висна-
ження, викликає дратівливість, що веде, 
в одних випадках, до зниження працез-
датності, емоційної нестійкості, швидкої 
психічної втоми, а в інших - до агресивних 
дій. Підсилюється негативне самосприй-
няття у професійному плані, виникають 
тенденції зловживання тютюном, кавою, 
алкоголем. 

Співробітники поліції постійно спілку-
ються з контингентом громадян, що від-
різняються один від одного соціальним 
станом, культурним і інтелектуальним 
рівнями, життєвим досвідом та індивіду-
альними особливостями. Ці люди можуть 
перебувати, наприклад, у збудженому або 
безпомічному стані, чи у сильному ступе-
ні сп'яніння, що нерідко є приводом для 
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конфліктів з навколишніми та виявлення 
опору співробітникам поліції. Тому одні-
єю з причин професійної деформації, обу-
мовленою специфікою діяльності правоо-
хоронних органів, є необхідність у процесі 
виконання службових завдань вступати у 
контакт із правопорушниками. Будучи 
пов'язаним з діяльністю, що передбачає 
попередження та припинення злочинних 
діянь, вчинюваних особами кримінальної 
сфери, співробітник поліції має найсиль-
ніший психоемоційний тиск. 

Але не тільки співробітник право-
охоронних органів впливає на злочинця, 
а відбувається й зворотний процес. Кож-
ного дня взаємодіючи з підозрюваними 
й обвинувачуваними, співробітники по-
ліції концентрують свою увагу на їх осо-
бистостях, аналізують їх вчинки та дії, 
вивчають мотиви їх поведінки, мораль-
ні цінності, почуття й обставини життя. 
Щоб розкрити злочин, співробітник по-
ліції змушений добре знати психологію 
рецидивістів, їх звички, манери та жаргон. 
Він зобов'язаний «вжитися» в особистість 
злочинця, вміти поставити себе на його 
місце і прожити якийсь період часу в об-
разі іншого, враховувати логіку мислення 
злочинця, подумки слідувати їй. Даний 
процес «вживляння», за словами В. Л. Ва-
сильєва, може призвести не тільки до за-
своєння елементів кримінальної субкуль-
тури, отримання злочинного досвіду, але й 
ідентифікації з ним і формуванню якостей 
деформованої особистості [10].

Важлива причина, що сприяє розви-
тку професійної деформації співробітни-
ків поліції, – підвищена відповідальність 
за характер і результати своєї діяльності, 
коли успіхи можуть виявлятися непомі-
ченими, але майже кожна помилка стає 
об'єктом пильної уваги з боку громад-
ськості та може бути покарана законом. 
Співробітник поліції взаємодіє з людьми, 
що звернулися за професійною допомогою 
та покладають на представників правоохо-
ронних органів свої надії. Усвідомлення 
професіоналом важливості прийнятих 
ним рішень та врахування можливих нега-
тивних наслідків цих рішень викликають у 

нього стан напруги і тривоги. У свою чер-
гу, кожний успішний крок ставить нові за-
вдання та цілі. У результаті ступінь відпо-
відальності співробітника поліції й наван-
таження у трудовій діяльності зростають, 
що створює передумови для формування 
характеристик професійно деформованої 
особистості.

Âèñíîâêè
Професійна деформація співробітника 

поліції являє собою значущі зміни інди-
відуально-особистісних якостей фахівця у 
ході виконання ним професійної діяльнос-
ті. До причин, що обумовлені специфікою 
діяльності правоохоронних органів та ви-
кликають професійну деформацію, можна 
віднести: детальну правову регламентацію 
діяльності; наявність владних повнова-
жень стосовно громадян; професійну кор-
поративність; підвищену відповідальність 
за результати своєї діяльності; психічні й 
фізичні перевантаження; екстремальність 
діяльності; організаційні причини; необ-
хідність у процесі виконання службових 
завдань вступати в контакт із правопоруш-
никами; відсутність належного психоло-
гічного супроводу життєдіяльності спів-
робітників поліції.

Слід зазначити, що професійна дефор-
мація поліцейських негативно позначаєть-
ся не тільки на їх професійній сфері, але й 
на моральній, інтелектуальній, емоційній 
та мотиваційній. Так, в емоційній сфері 
спостерігається ослаблення здатності сві-
домо контролювати і регулювати свої емо-
ції й почуття, їх звуження, апатія, постійне 
почуття втоми. Змінюється службова по-
ведінка співробітників поліції як у відно-
синах із громадянами, так і з колегами по 
службі. Професійна деформація, в кінце-
вому підсумку, призводить до зростання 
порушень співробітниками службової дис-
ципліни та законності, завдає непоправної 
шкоди інтересам служби, тягне небажані 
оцінки й судження оточуючих про діяль-
ність правоохоронних органів, негативно 
позначається на авторитеті та репутації й 
не збігається з вимогами професійної ети-
ки у лавах Національної поліції України.
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Подальші дослідження будуть спрямо-
вані на детальну характеристику психоло-
гічного боку окремих причин професійної 

деформації співробітників поліції, а також 
на винайдення способів її запобігання при 
використанні засобів психологічної під-
тримки та с упроводу.
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