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Розділ 1

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

УДК 342.951  À.É. Ôðàíöóç
Ãåðîé Óêðà¿íè, çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè,

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

Óí³âåðñèòåò «ÊÐÎÊ»
Î.Ï. Ìåëüíè÷óê

çäîáóâà÷ âèùî¿ îñâ³òè ñòóïåíÿ «ìàã³ñòð»,
Óí³âåðñèòåò «ÊÐÎÊ»

Ïîíÿòòÿ, ïðàâîâà ïðèðîäà òà ñó÷àñíèé 
ñòàí ì³ãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â â Óêðà¿í³

У статті розглянуто поняття та правову природу міграційних процесів як специфічного 
суспільно-правового явища, а також визначено основні чинники, які впливають на сучасний стан 
міграційних процесів та формування міграційної політики в Україні. 

Ключові слова: міграція, мігранти, міграційні процеси, міграційний простір, населення, бі-
женці, внутрішньо переміщені особи.

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

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

Óíèâåðñèòåò «ÊÐÎÊ»
À.Ï. Ìåëüíè÷óê

ñîèñêàòåëü âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñòåïåíè «ìàãèñòð»,
Óíèâåðñèòåò «ÊÐÎÊ»

Ïîíÿòèå, ïðàâîâàÿ ïðèðîäà 
è ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå 

ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ â Óêðàèíå
В статье рассмотрено понятие и правовую природу миграционных процессов как специфи-

ческого социально-правового явления, а также определены основные факторы, влияющие на 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У процесі формування України як де-

мократичної, правової держави неодно-
разово піддавалися переосмисленню та 
переоцінці орієнтири внутрішньої та зо-
внішньої політики в питаннях регулюван-
ня міграційних процесів. Особливо акту-
альним дане питання є сьогодні. Окупація 
Кримського півострова та збройний кон-
флікт на Сході України докорінно змінили 
міграційну ситуацію в державі. Вперше, 
починаючи з 2014 року, в нашій країні ка-
тегорія «внутрішньо переміщені особи» 
стала масовим явищем. Мільйони біжен-
ців з Донецької та Луганської областей, 
а також Автономної Республіки Крим 
(далі – АР Крим) вимушені сьогодні шу-
кати притулок в інших регіонах України. 

Істотно вплинуло на міграційні про-
цеси в державі отримання Україною без-
візового режиму з Європейським Сою-
зом (далі – ЄС). Сьогодні багато студент-
ської молоді виїжджає за кордон для на-
вчання в європейських університетах, 
прагнучи згодом отримати дозвіл на 
офіційне працевлаштування та постій-

не місце проживання в країнах Західної 
Європи. 

Достатньо серйозним чинником, який 
певною мірою впливає й на міграційні 
процеси в Україні, є міжнародні збройні 
конфлікти. Найчастіше захисту в Укра-
їні шукають громадяни Афганістану, 
Російської Федерації, Сирії, Іраку та 
Сомалі. 

Отже, Україна зіткнулася з низкою за-
гроз національній безпеці держави, що 
пов’язані з міграційними процесами. Це 
загальне зменшення чисельності насе-
лення (за певних умов може призвести до 
неможливості підтримання необхідного 
рівня господарського освоєння території), 
зокрема міграційне зменшення кількості 
осіб молодого та середнього віку; емігра-
ція висококваліфікованих спеціалістів; 
притік та транзит нелегальних мігрантів з 
країн, що розвиваються, включаючи кри-
мінальні елементи; нелегальна міграція 
наших співгромадян за кордон, чимало з 
яких опиняються у безправному станови-
щі й позбавлені можливості користуватися 
захистом держави. 

современное состояние миграционных процессов и формирование миграционной политики в 
Украине. 

Ключевые слова: миграция, мигранты, миграционные процессы, миграционное простран-
ство, население, беженцы, внутри перемещённые лица.
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженням питань регулювання мі-
граційних процесів в Україні та світі в різ-
ні роки займалися такі зарубіжні та вітчиз-
няні науковці, як Алфьоров С. М., Блінова 
М. С., Кузьменко О. В., Лончаков А. П., Ма-
линовська О. А., Олефір В. І., Пирожков 
С. І., Прибитков І. М., Римаренко Ю. І., 
Романюк М. Д., Тиндик Н. П., Хомра А. У., 
Чехович С. Б, Шульга М. О. та ін. Резуль-
тати їхніх досліджень одночасно дають 
можливість отримати більш чітке уявлен-
ня про методологію міграційних процесів 
та особливості їх організаційно-правового 
регулювання в державі. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Сьогодні питання вдосконалення укра-
їнського міграційного законодавства від-
повідно до європейських стандартів, що 
діють у цій сфері, висвітлюються на недо-
статньому рівні, в той час як, зважаючи на 
євроінтеграційні прагнення України, така 
тематика становить цікавий і актуальний 
предмет наукових пошуків. При цьому, 
для того щоб провести якісне досліджен-
ня даної проблеми, необхідно насамперед 
детально розглянути та проаналізувати 
теоретико-правові засади становлення, 
розвитку й регулювання міграційних про-
цесів в Україні на комплексному рівні.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Основна мета даної статті полягає в 

тому, щоб на основі аналізу наукової лі-
тератури та сучасних статистичних да-
них визначити поняття і правову природу 
міграційних процесів в Україні, а також 
встановити основні чинники, які вплива-
ють на сучасний стан міграційних проце-
сів та формування міграційної політики в 
Україні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Прагнення до зміни місця є однією з 
основних особливостей людини. Більше 
півстоліття тому з прийняттям Загальної 
декларації людини право на свободу пере-

сування отримало міжнародне визнання. 
Стаття 13 цієї Декларації свідчить: «Кож-
на людина має право вільно пересуватись 
та обирати собі місце проживання в меж-
ах кожної держави», «Кожна людина має 
право залишити та повернутись в будь-яку 
країну, включаючи свою власну» [1].

Міграційні процеси – це постійна ха-
рактеристика будь-якого суспільства і в 
будь- яку епоху. Вони відіграють найак-
тивнішу роль у формуванні територіаль-
них спільнот людей, у підтримці умов по-
стійного соціального відтворення. Однак 
перед тим, як перейти до розгляду сут-
ності міграційних процесів, доцільно спо-
чатку визначити, що собою являє термін 
міграція. 

Уперше «міграція» вводиться в науко-
вий обіг в кінці ХІХ ст. англійським уче-
ним Е. Равенштейном у роботі «Закони 
міграції» (1885 р.), який розглядає мігра-
цію як безперервний процес, обумовлений 
взаємодією чотирьох основних груп чин-
ників: 1) ті, що діють у початковому місці 
проживання мігранта; 2) на стадії його пе-
реміщення; 3) в місці в’їзду та 4) чинники 
особистого характеру.

Термін «міграція» відбувається від ла-
тинського migratio от migro, тобто пере-
міщення, переселення. Існуючі словники 
пояснюють даний термін: як переселення, 
переміщення людей, етносів, їхніх частин 
або окремих представників, пов’язане зі 
зміною постійного місця проживання або 
з поверненням до нього [2, с. 245]; як пере-
міщення, переселення населення в серед-
ині країни або з однієї країни в іншу [3, 
с. 322]; як соціально-економічний і демо-
графічний процес, що представляє собою 
сукупність переміщень, які здійснюються 
людьми між країнами, районами, поселен-
нями [4, с. 159]; як переміщення людей 
через територіальні межі або інші терито-
рії зі зміною місця проживання назавжди 
або на тривалий період часу [5, с. 176]; як 
переселення, переміщення населення, в 
середині країни – внутрішні міграції насе-
лення, з однієї країни в іншу – зовнішні мі-
грації населення: еміграція, імміграція [6, 
с. 196]; як переміщення людей, пов’язане, 
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як правило, зі зміною місця проживання 
[7, с. 456]; як переміщення людей, пра-
цівників, пов’язане, переважно, зі зміною 
місця проживання і місця роботи [6, с. 
196]; міграція людей є процесом їх пере-
селення з метою облаштування та працев-
лаштування [8, с. 254]. 

Аналіз вищевикладених поглядів по-
казує, що більшість дослідників, із незна-
чними розходженнями, під міграцією ро-
зуміють переміщення людей між країна-
ми, адміністративно-територіальними утво-
реннями, поселеннями, пов’язане, пере-
важно, із тимчасовою або постійною змі-
ною проживання, роботи, укладом життя.

Таким чином, основними ознаками, що 
дозволяють ідентифікувати міграцію се-
ред інших переміщень населення, є:

а) переміщення людей, переселення, 
пересування, тобто – процес;

б) перетинання в процесі рухів як дер-
жавних, так і адміністративних меж тери-
торій;

в) тимчасова або постійна зміна місця 
проживання або роботи;

г) метою міграції є поліпшення соці-
ально-економічного стану.

Отже, виходячи з вищевикладеного, 
можна сформулювати авторське визна-
чення міграційних процесів, під якими 
слід розуміти соціально-економічний та 
демографічний процес, який полягає у по-
стійному чи тимчасовому переміщенні 
людей, етносів, їхніх частин або окремих 
представників всередині країни або з од-
нієї країни в іншу, в зв’язку із зміною со-
ціальних, економічних, кліматичних умов, 
виникненням збройних конфліктів на по-
літичному, міжетнічному чи релігійному 
підґрунті або внаслідок особистих, по-
літичних, релігійних переконань з метою 
працевлаштування, навчання та/або по-
кращення умов проживання. 

Як відомо, протягом усієї історії люд-
ства міграція призводила до зміни цивілі-
зацій, до загибелі й народження етносів, 
соціального освоєння невідомого раніше 
географічного простору. В останні роки 
міграційні процеси стали глобальним ви-
кликом перспективам подальшого розви-

тку людства у ХХІ столітті. Достатньо за-
уважити, що щорічна кількість мігрантів 
(від 2 до 4 млн. осіб), по суті, випереджає 
світовий приріст населення. Загалом поза 
межами країни свого громадянства, за да-
ними Міжнародної організації з міграції, 
проживає понад 125 млн. осіб, а на плане-
ті налічується близько 1 млрд. внутрішніх 
мігрантів. 

Україна не має досвіду врегулювання 
міграційних проблем, вона взагалі була 
відірвана від загальносвітових тенденцій 
становлення національних правничих ін-
ституцій і лише зараз, будучи на перехрес-
ті масових потоків соціальних переміщень 
людей, вона починає своє «входження» у 
складний міграційний простір, бурхливе 
міграційне буття. 

За даними інтернет-сайту ООН (www.
un.org), UN Statistics Division – спеці-
альний підрозділ ООН, що займається 
збиранням та обробкою статистичної ін-
формації та координує міжнародні ста-
тистичні програми, провів дослідження 
кількості мігрантів у різних країнах світу. 
Результат для України невтішний. Так, 
уже станом на 2005 рік Україна входила 
до першої п’ятірки країн з найбільшою 
кількістю іммігрантів (посідала 4 місце 
після США, РФ та Німеччини). Звісно, 
що з того часу ситуація значно змінила-
ся й не в кращому напрямку. Так, значну 
роль у глобальних міграційних процесах 
відіграла світова економічна криза, що 
сталася у 2008 році, а також військові 
конфлікти в Афганістані, Лівії, Сомалі, 
Іраку та Сирії [9, с. 11].

Окупація Кримського півострова та 
збройний конфлікт на Сході України до-
корінно змінили міграційну ситуацію в 
Україні за останні чотири роки. Вперше, 
починаючи з 2014 року, в нашій країні ка-
тегорія «внутрішньо переміщені особи» 
стала масовим явищем. Мільйони біжен-
ців з Донецької та Луганської областей, а 
також АР Крим вимушені сьогодні шукати 
притулок в інших регіонах України. Так, 
за даними Міністерства соціальної політи-
ки України, станом на 23 жовтня 2017 року 
кількість внутрішньо переміщених осіб 
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зі східних областей та Криму становила 
1 604 059 осіб [10].

Істотно вплинуло на міграційні проце-
си в державі отримання Україною безві-
зового режиму з Європейським Союзом. 
6 квітня 2017 року Європейський парла-
мент проголосував за надання безвізового 
режиму з ЄС для громадян України [11]. 
За внесення України до списку держав, 
громадянам яких скасовуються візові ви-
моги, проголосував 521 депутат Європар-
ламенту. 17 травня – в Європарламенті 
відбулася урочиста церемонія підписання 
законодавчого акта, яким запроваджуєть-
ся безвізовий режим для громадян Укра-
їни [12]. 

11 червня 2017 року, через 20 днів піс-
ля опублікування рішення в офіційному 
віснику ЄС, Україна врешті-решт отри-
мала довгоочікуваний безвізовий режим 
між Україною та ЄС – статус, що дозволяє 
громадянам України вільно перетинати 
міждержавні кордони країн ЄС без по-
переднього звернення до посольства для 
отримання відповідного дозволу [13].

Починаючи з червня 2017 року, з Укра-
їни почався масовий відтік трудових мі-
грантів у країни ЄС, зокрема в Польщу, 
Чехію, Італію, Іспанію, Португалію та Ні-
меччину. Так, наприклад, станом на 00.00 
годин 23 червня прикордонна служба 
України оформила 741 тисячу 795 грома-
дян, які виїхали до Європейського Союзу. 
Кордон із Польщею перетнули за цей час 
12 796 громадян, 4874 – з Угорщиною, 
2849 – з Румунією і 2 061 людина – кордон 
зі Словаччиною [13]. 

Сьогодні багато студентської молоді 
виїжджає за кордон для навчання в євро-
пейських університетах, прагнучи згодом 
отримати дозвіл на офіційне працевла-
штування та постійне місце проживання в 
країнах Західної Європи. Так, тільки про-
тягом 2009 – 2016 років кількість україн-
ців, які виїхали здобувати вищу освіту за 
кордон, зросла майже у три рази. Відпо-
відно до результатів дослідження Інститу-
ту суспільних відносин (ISP), проведено-
го серед українських студентів у Польщі, 
кожен третій українець після закінчення 

навчання у Польщі хоче поїхати на Захід. 
Повернення в Україну обмірковує тільки 
7% респондентів. Понад 30% анкетованих 
після закінчення студій планує їхати далі 
у західні країни ЄС [14].

Як зазначає Міністр соціальної політи-
ки України Андрій Рева, «зараз спостері-
гається друга хвиля міграції і, за даними 
Державної прикордонної служби, за кор-
дон, щоб працювати на постійній основі, 
виїхали 3 мільйони 200 тисяч українців. 
Що стосується першої хвилі міграції, вона 
трапилася в 1990-х роках. Тоді виїхало в 
два рази більше людей – близько 7 мільйо-
нів українців» [15]. Узагалі ж, за даними 
Міністерства соціальної політики Украї-
ни, сьогодні до 9 мільйонів українців ви-
їжджають на сезонні заробітки за кордон. 
При цьому ще понад 3,2 мільйони працю-
ють та проживають за кордоном на постій-
ній основі [16].

Досить цікавим є й той факт, що, не-
зважаючи на агресію з боку Російської 
Федерації (далі – РФ) відносно України, 
тільки у січні-червні 2018 року близько 
238,7 тисяч українців виїхало до Росії на 
заробітки. Крім цього, за даними росій-
ського МВС, у 2017 році кількість укра-
їнців, що виїхали до РФ на заробітки, пе-
ревищила півмільйона осіб, ще близько 
85 тисяч отримали російське громадянст-
во [16].

Достатньо серйозним чинником, який 
певною мірою впливає й на міграційні 
процеси в Україні, є міжнародні збройні 
конфлікти. Так, згідно з інформацією, на-
даною Державною міграційною службою, 
станом на 2017 рік в Україні близько 3 ти-
сяч втікачів, які отримали міжнародний 
захист. 2 400 отримали статус біженця, 
а 674 – статус осіб, які потребують до-
даткового захисту. Найчастіше захисту в 
Україні шукають громадяни Афганістану, 
Російської Федерації, Сирії, Іраку та Со-
малі [17].

Отже, сучасна міграція, за значен-
ням впливу на світовий соціально-еконо-
мічний, соціокультурний і політичний 
простір, порівнюється з «великим пере-
селенням народів». Однак, на відміну від 
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колишніх політичних епох, змінилася не 
тільки природа (нерівномірність поширен-
ня населення на планеті, різні природні й 
соціальні умови життя людей) та умови 
(можливості переміщення: швидкість, ін-
тенсивність міграційних потоків) мігра-
цій, але її спрямованість – міграція набула 
доцентровий характер. Якщо традиційні 
міграційні потоки були спрямовані від 
центру до периферії (ідея «завоювання», 
«дифузії»), то в індустріальну епоху на-
прямки міграцій діаметрально змінилися 
(переважає ідея «збирання», «концентру-
вання»).

Ще ніколи люди не міняли місця сво-
го проживання у такій кількості й так ін-
тенсивно, як зараз. Сучасна міграція являє 
похідне соціальне явище, що обумовлене 
дією комплексів соціально-економічних 
(трудова, професійна міграція та ін.), де-
мографічних (статево-вікова диферен-
ціація міграційних потоків), політичних 
(біженці), етнокультурних (депортація, 
геноцид, етноцид або національна єдність, 
повернення на Батьківщину) факторів 
[9, с. 12]. 

Міграція активно впливає на темпи й 
характер розвитку країн і регіонів. На зна-
чущості міграційної проблематики постій-
но наголошує ООН. Так, за підрахунками 
ООН, загальна кількість мігрантів у світі 
станом на сьогоднішній день складала 258 
млн. осіб, тобто з 2000 року цей показник 
збільшився на 49%. Про це йдеться в до-
повіді про міжнародну міграцію Департа-
менту з економічних і соціальних питань 
ООН. Як зазначається, серед країн-донорів 
мігрантів Україна займає восьму позицію 
у світі за їхньою кількістю. Загалом част-
ка мігрантів серед усього населення Землі 
становить 3,4%, тоді як у 2000 році вона 
складала 2,8%. Половина всіх мігрантів 
живе в десяти країнах. Найбільша кіль-
кість (майже 50 млн. осіб) живе в США, 
далі йдуть Саудівська Аравія, Росія та Ні-
меччина – в кожній з них живуть близько 
12 мільйонів мігрантів. П’яте місце посіла 
Великобританія, в якій зараз проживають 
дев’ять мільйонів мігрантів [18]. 

Отже, міграція як просторовий рух 

населення властива всім людським сус-
пільствам. Однак інтенсивність, спрямо-
ваність і склад міграційних потоків, їх 
соціальні, економічні й демографічні на-
слідки істотно розрізняються не тільки в 
різні історичні епохи, а й у країнах з різ-
ним рівнем економічного розвитку, різ-
ними природно-географічними умовами і 
структурами населення.

Таким чином, міграція населення – це 
складний за своєю природою, формою 
прояву і наслідків процес. Чим інтенсив-
ніше протікають міграційні процеси, тим 
більш суттєві зміни вносяться в різні зрі-
зи соціальної структури населення, тим 
у більшій мірі змінюється його територі-
альне розміщення. Міграція сприяє обмі-
ну трудовими навичками та виробничим 
досвідом, сприяє розвитку особистості, 
впливає на сімейний склад і статево-вікову 
структуру, безпосередньо пов’язана з со-
ціальною, галузевою та професійною мо-
більністю населення [9, с. 13].

Âèñíîâêè
Підбиваючи підсумок, слід зазначити, 

що міграція як просторовий рух населення 
властива всім людським суспільствам. Од-
нак інтенсивність, спрямованість і склад 
міграційних потоків, їх соціальні, еко-
номічні й демографічні наслідки істотно 
розрізняються не тільки в різні історичні 
епохи, а й у країнах з різним рівнем еко-
номічного розвитку, різними природно-
географічними умовами і структурами на-
селення.

Таким чином, міграція населення – це 
складний за своєю природою, формою 
прояву і наслідків процес. Чим інтенсив-
ніше протікають міграційні процеси, тим 
більш суттєві зміни вносяться в різні зрі-
зи соціальної структури населення, тим 
у більшій мірі змінюється його територі-
альне розміщення. Міграція сприяє обмі-
ну трудовими навичками та виробничим 
досвідом, сприяє розвитку особистості, 
впливає на сімейний склад і статево-вікову 
структуру, безпосередньо пов’язана з со-
ціальною, галузевою та професійною мо-
більністю населення.
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Çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè 
òà ãðîìàäÿíèíà â Óãîðùèí³

(÷àñòèíà 2)
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. 
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(÷àñòü 2)
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.
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Ensuring the rights and freedoms 
of a person and a citizen in Hungary

(part 2)
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 
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.
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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 всевладдя 
держави, утвердити на практиці принцип 
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 й для України, яка за роки не-
залежності 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, Körösénzi András, Sajo András, 
Д.Ткача, Є. Кіш, у яких аналізується про-
блема розбудови правової держави, забез-
печення прав і свобод людини у сучасній 
Угорській державі, предметом опрацюван-
ня стали положення Конституції Угорщи-
ни, 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 в 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 
такому складному процесі.

Îñíîâí³ ìàòåð³àëè äîñë³äæåííÿ
У галузі освіти, художнього самовира-

ження і культурних прав в Угорщині при-
йшла пора ревізіонізму. Залежно від націо-
нального контексту популістські наративи 
можуть різнитися, але у всіх них є спільна 
риса – різкий поділ суспільства на своїх і 
чужих. Свої – це «народ», уявне співтова-
риство, на боці якого виступають і народні 
захисники-популісти, а чужі – ті, хто ймо-
вірно проти «народу».

В основі їх ідеології не завжди лежить 
явний націоналізм, але він завжди під-
спудно є базою для мобілізації на основі 
приналежності до певної ідентичності, 
про що свідчать етноцентрична риторика 
популістських партій з натиском на суве-
ренітет держави і захист «корінного насе-
лення» (нативізм).

Як заявив Віктор Орбан у своїй промові 
під час літнього «Вільного університету» і 
студентського табору в Балваніосі, «Угор-
ська нація – це не просто група людей, це 
спільнота, яка потребує організації, зміц-
нення і, по суті, готовності до спільних 
дій» [1].

 Реалізація цієї мети потребує єдиного 
уявлення про спільне минуле. Для цього 
конструюються міфи про славне героїчне 
минуле, в якому «народ» завжди попере-
мінно виступає то жертвою (ворогів), то 
героєм (ворогів долають).

Keywords: Hungary, Constitution, development of the rule of law, ensuring rights and freedoms of 
man and citizen.
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У семіотичну систему входить і щіль-
ний зв’язок з християнством, особливо 
католицького зразка, і схвалення тради-
ційних цінностей (цінностей сім’ї та 
традиційних гендерних ролей), а також і 
те, що «народ» наділяється органічною 
культурно-історичною самобутністю ще 
до того, як він перетворюється в політич-
ну спільноту.

В Угорщині дане уявлення введено на-
віть у Конституцію, прийняту в 2011 році, 
преамбула якої містить численні посилан-
ня на національні історичні та культурні 
символи, такі як король Святий Іштван I, 
християнська традиція, угорська культура 
і мова.

Як зазначалося Венеціанською комі-
сією, в преамбулі є низка потенційно не-
однозначних тверджень і понять, які «мо-
жуть викликати занепокоєння», такі як 
оголошення неправомочності Конституції 
1949 року, через що можуть виникнути 
юридичні суперечки, і «широке тракту-
вання угорського народу».

Наявність сконструйованого наративу 
про минуле також дозволяє нелібераль-
ному угорському урядові здобувати під-
тримку мас з метою проведення певної 
політики шляхом присвоєння символічної 
цінності окремим історичним подіям. В 
якості прикладу можна навести риторику 
Віктора Орбана про «диктат» під час під-
писання Тріанонського мирного договору 
(в 1920 році між Угорщиною і альянсом 
країн-переможниць Першої світової ві-
йни). Відразу після виборів 2010 року був 
прийнятий закон про святкування в річни-
цю підписання Тріанонського миру Дня 
народної єдності.

В Угорщині спрощені посилання на 
історичні постаті та події використову-
ються для обґрунтування нинішньої по-
літики, що продемонстрував виступ Ві-
ктора Орбана наприкінці так званих «на-
родних консультацій» під назвою «Стоп 
Брюссель». Він заявив: «Святий Ласло 
посилив угорську державу: він захистив 
нас від нападів зовнішніх сил і підсту-
пів внутрішніх інтриганів, забезпечив 
незалежність країни шляхом проведен-

ня прагматичної політики в оточенні по-
тужних держав того часу. Стоп Брюссель. 
Він затулив Угорщину від руйнування 
кочівниками. Стоп мігранти. Слідуючи 
повчанням Св. Іштвана, він зміцнив іден-
тичність угорської держави і угорського 
народу. Стоп Сорос. Століттями угорці 
йшли цим шляхом, і від цього шляху ми, 
угорці сьогоднішні, не збираємося відхи-
лятися» [2]. 

Подібне підпорядкування собі націо-
нальної історичної пам'яті будується на 
ідеалізації минулого, а одночасно дозво-
ляє з релятивістських або навіть ревізіо-
ністських позицій розцінювати інші, тем-
ніші періоди вітчизняної історії.

Говорячи про академічну свободу, си-
туація в Угорщині особливо несприятли-
ва. Придушення тут почалося задовго до 
атаки на Центрально-Європейський уні-
верситет. Фактично, подібні удари поча-
лися ще в 2010 році – тоді були висунуті 
звинувачення в корупції з боку філософів 
і академіків, тоді почалося непомірне ви-
ділення коштів лояльно налаштованим 
до уряду науковцям та жорстке врізання 
критично налаштованим структурам, а на 
посади, що відповідають за контроль над 
використанням фінансування в науково-
му середовищі, були призначені потрібні 
люди. 

Що стосується змісту навчальних про-
грам, були скорочені бюджети соціальних, 
гуманітарних наук, економіки і права, а 
в фаворитах виявилися науки точні. За-
охочувалося небажання ВНЗ посилювати 
вивчення прав людини, а також розгляд 
військових злочинів винятково з позицій 
національного контексту.

У сфері початкової і середньої освіти 
в Угорщині проведена загальна централі-
зація та зміна структури, але при цьому 
фінансову й адміністративну відповідаль-
ність за сферу освіти, як і раніше, несуть 
місцеві органи влади, фінансування з цен-
тру на ці потреби зменшилося. Як наслі-
док, багато муніципалітетів управління 
школами передали церкві, особливо в міс-
течках і селах, де школа тільки одна. Знач-
но зросло адміністративне навантаження 
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на педагогів, а профспілки через свою 
слабкість на це не реагують.

В Угорщині розширюється виховання 
в дусі християнської віри і «традиційних 
цінностей» за рахунок зміни шкільних 
програм та підручників, введений новий 
курс з етики і вивчення Біблії. В Угорщині 
серйозної проблемою залишається сегре-
гація освіти, особливо щодо ромського 
населення. Незважаючи на декларовану 
рівність шкіл перед законом, зростаюча 
кількість релігійних шкіл на практиці при-
зводить до дискримінації. Значна частина 
дітей навчається в школах, які в більшості 
своїй знаходяться під управлінням церкви.

Коли у суспільній дискусії переважа-
ють маніпуляції страхами, в суспільстві 
виникають напруга і нові можливості 
контролю, а представники меншин ви-
штовхуються в соціальну ізоляцію. «По-
пулісти керують країною шляхом підмі-
ни проблем, а не їхня рішення. Навмисна 
безладність, постійні випади з засідки, 
невпинне маневрування і повсюдние пе-
реведення стрілок – це їх повсякденність. 
Їхнє улюблений засіб спілкування – про-
вокування конфлікту. Вони не проти, якщо 
їх будуть ненавидіти, адже їх два базових 
устремління – «захищати» і «отримати 
верх» – недосяжні без наживання ворогів», 
– описує Миклош Харасти [3]. «Народ» у 
промові цього популіста підноситься як 
єдине ціле, оформляється в популістсько-
му протистоянні між «простими людьми» 
і «корумпованою верхівкою», а політика, 
як стверджується, повинна бути «виразом 
volonte generale, тобто волі народу» [4].

Парадигма «ми – вони» потребує сце-
нарію загроз і ворогів, чи то внутріш-
ніх, чи то зовнішніх; пошук змови – це 
невід’ємний елемент понятійного конст-
руювання страху в риториці правого по-
пуліста.

Змови проти «нас – вони» бувають 
різні. В залежності від обставин і ймо-
вірного джерела політичних дивідендів, 
це можуть бути мігранти, євреї, цигани, 
міжнародні банки, мусульмани і т.д. Ті, 
що відкидають подібну логіку всередині 
країни, оголошуються «зрадниками» і під-

даються цькуванню без жодної презумпції 
невинуватості. В Угорщини НУО, що під-
тримують біженців, ганьбляться при кож-
ному можливому приводу, коли мова йде 
про проблеми, пов’язані з мігрантами, на 
них публічно наводять наклеп і докоряють 
у роботі проти національних інтересів.

Найчастіше кампанії, що дискредиту-
ють, а також «полювання на відьом» ор-
ганізовуються перед запланованими змі-
нами, що проводяться в політиці або зако-
нодавстві, для того щоб їх обґрунтувати і 
забезпечити підтримку населення, граючи 
на реальних або уявних страхах.

Перемога «Фідеса» в Угорщині в 2010 
році була обумовлена насамперед наслід-
ками фінансової кризи, що породили сло-
весну війну із закордонними і міжнарод-
ними банками, які були позначені як осно-
вні «вороги», а також дали привід «під 
шумок» заговорити про «економічний 
суверенітет» і включення значної частки 
банківського сектору в національну влас-
ність.

У серпні 2013 року провладні ЗМІ (Heti 
Valasz) почали атаку на Фонд відкритого 
суспільства і консорціум організацій під 
керівництвом «Норвезькими грантами» 
(Норвегія і Європейська економічна зона). 
Були опубліковані назви НУО, які отриму-
ють гранти цих фондів, а самі організації 
були звинувачені в служінні «закордонно-
му інтересу». Дані звинувачення, підтри-
мані й членами уряду, ознаменували поча-
ток тривалої кампанії з дискредитації цих 
організацій, після чого відбулося й ухва-
лення закону про зовнішнє фінансування 
НУО[5].

Розсіювання паніки і використання 
«нелегальних мігрантів» та мусульман в 
якості «цапа-відбувайла» стали потужни-
ми опорами антимігрантської політики в 
Угорщині, що допомогло заручитися на-
родною підтримкою в спротиву уряду кра-
їни політиці ЄС щодо біженців, зокрема 
розподілу квот.

Все-таки в Угорщині хвиля заяв пішла 
набагато далі звичайних вимог про більш 
жорсткий контроль імміграції. Через ви-
сокий ступінь централізації влади і неба-
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чено оскаженілої ксенофобської кампанії 
склалася ситуація, незрівнянна з іншими 
країнами Європи, коли навіть лідери ре-
лігійних і благодійних структур, які по-
всюдно висловлюються на підтримку бі-
женців, в Угорщині роблять антимігрант-
ські заяви. 

Прийоми громадської дискусії пере-
вершують ультраправий популізм, який 
проявляється в Західній Європі – в мові 
не залишається жодних, навіть самих по-
верхневих бар’єрів політичної коректнос-
ті, що призводить до виникнення нових 
лінгвістичних понять. В якості прикладу 
можна навести введення в публічний лек-
сикон слова migrans (мігрант) в угорській 
провладній пропаганді, наповненого не-
приховано негативним сенсом, по суті об-
разливого.

До початку 2015 року це слово вико-
ристовувалося тільки вченими, в повсяк-
денній угорській мові воно не існувало. 
Паралельно з освоєнням і надмірним ви-
користанням цього поняття, в провладних 
ЗМІ практично було заборонено викорис-
тання слова «біженець». Перевагу віддали 
терміну іноземного походження з негатив-
ним забарвленням, а не «своєму» слову, 
яке може певну частину суспільства схи-
лити до солідарності з біженцями.

Заволодіння громадським дискурсом 
допомагає створити атмосферу паніки в 
зв’язку з нібито існуючої загрозою само-
му існуванню нації через «ісламське втор-
гнення». Як сказав Віктор Орбан в уже 
згадуваній промові під час роботи XXVII 
річного «Вільного університету» і сту-
дентського табору в Балваніосі, «міграція 
являє собою загрозу, сприяє поширенню 
тероризму і зростанню злочинності. Ма-
сова міграція вносить фундаментальні 
зміни в культурне обличчя Європи. Масо-
ва міграція руйнує національну культуру».

Характерним прикладом розпалюван-
ня ненависті й страху є кампанія, піднята 
популістськими і неліберальними партія-
ми проти Джорджа Сороса в Угорщині. У 
кампанії воєдино склалися мотиви ксено-
фобії, антисемітизму й ненависті до елі-
тарних верств суспільства. Це прекрасний 

мотив для «полювання на відьом», до яко-
го закликають авторитарні популісти пра-
вового толку, з присмаком одвічних анти-
семітських викриттів [6].

Нападки на Джорджа Сороса з боку 
провладних мас-медіа, членів правлячих 
партій і керівників уряду в 2018 році зрос-
ли в рази – він був звинувачений у підрив-
ній діяльності й змові проти національних 
інтересів в Угорщині. Антисоросовські 
настрої в Угорщині посприяли посилен-
ню і звичайного антисемітизму. В червні 
2017 р. пройшла масована кампанія проти 
Сороса, вона офіційно призначалася для 
підтримки урядової антимігрантської по-
літики. Країну наводнили рекламні щити, 
плакати і телеролики, сукупна вартість 
яких, за підрахунками, становить близько 
21 мільйона доларів США. На них зобра-
жується усміхнений Сорос із написом «Не 
дамо Соросу сміятися останнім». 

Як повідомляється, це безпрецедентно 
персоналізоване знущання спричинило 
кілька антисемітських інцидентів у різних 
регіонах країни, таких як дописування на 
плакатах графіті зі словами «пархатий» 
або зіркою Давида; приклеювання плака-
тів на підлозі громадського транспорту, 
щоб пасажири стояли на зображенні Соро-
са. Подібні інциденти сталися не тільки в 
Будапешті, а й по всій країні. Наприклад, в 
Залаегерсезі був осквернений міський ме-
моріал, присвячений пам'яті Голокосту, а 
багато плакатів понівечені антисемітськи-
ми розписами.

Білборди зняли напередодні початку 
чемпіонату світу з водних видів спорту в 
Будапешті 13 липня 2017 року. Офіційним 
приводом для цього стало закінчення «на-
родних консультацій з питань міграції», в 
рамках яких були розвішані плакати.

Тлумачення «демократії» як влади 
«демосу» в найпростішому його розумін-
ні – народу, людей і єдиного суспільства, 
в якому панує повна згода з усіх питань 
глибоко суперечить поняттю суспільства, 
об'єднаного в своїй різноманітності, що 
лежить в основі сучасної ліберальної де-
мократії. Популісти не допускають інако-
вості й не терплять різноманітності думок, 
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без чого демократія неможлива [7], а та-
кож відкидають процедури, властиві пред-
ставницькій демократії.

Влада простої більшості веде до транс-
формації політики в бік безперервного 
плебісциту, що підриває легітимність і ав-
торитет політичних інститутів та органів, 
які не обираються. В дійсності, референ-
думи і «народні консультації» проводять-
ся не для того, щоб насправді дізнатися 
думку народу, а тільки щоб підтвердити 
вірність політичного курсу вождів.

У жовтні 2016 року в Угорщині піс-
ля рішення уряду правовими методами 
оскаржити систему квот ЄС щодо розпо-
ділу біженців у державах-членах був ого-
лошений референдум з питання біженців. 
Формулювання питання, що виносилися 
урядом на референдум, було підібрано з 
метою тиску на емоції і боязнь перед втра-
тою національного суверенітету: «Чи хо-
чете Ви, щоб Європейський Союз отримав 
право на обов'язкове розміщення на тери-
торії Угорщини неугорських громадян без 
згоди парламенту?» [8].

У ході кампанії не пояснювався кон-
текст, не наводилася статистика про кіль-
кість тих, хто прибув, не давалося об-
ґрунтування необхідності знаходження 
раціонального рішення для врегулювання 
кризи. Навпаки – йшла відкрита агітація 
проти «нелегальних мігрантів», які ніби-
то становлять загрозу безпеці, культурній 
самобутності й самому існуванню Європи. 
А по всій країні були розвішані плакати, 
що поширюють неправдиву інформацію. 
Наприклад: «Чи знаєте Ви, що з початку 
мігрантської кризи через теракти в Європі 
загинуло більше 300 людей?», «Чи знаєте 
Ви, що Брюссель хоче поселити в Угорщи-
ні стільки нелегальних мігрантів, скільки 
вистачить на окреме місто?».

Зрештою на референдум прийшло мен-
ше половини всіх виборців, тобто він не 
відбувся. Але 98% тих, хто проголосував, 
віддали голоси проти прийому біженців, 
що дало Віктору Орбану підстави заявити 
про перемогу.

У квітні 2017 року угорською владою 
були розпочаті так звані «народні консуль-

тації» під назвою «Стоп Брюссель». За 
задумом, у рамках консультацій повинні 
були пройти «опитування» громадської 
думки з приводу відносин Угорщини з 
ЄС. Ініціатива багатьма угорськими опо-
зиційними політиками була охарактеризо-
вана як маніпулятивна і суб'єктивна, вла-
дою була піднесена як величезний успіх. 
Ця кампанія була забезпечена дорогою 
інформаційною підтримкою, полягала в 
заповненні простого опитувальника, на-
дісланого населенню, в якому містилося 
шість питань, текст яких підказував «пра-
вильну» відповідь, це все доповнювалося 
некоректно підібраними фактами. «Кон-
сультації» змусили Європейську комісію 
опублікувати фактологічно обґрунтовані 
відповіді на заяви влади в рамках кампанії 
«Стоп Брюссель» [9].

Поняття народного суверенітету (прав-
ління більшості) лежить в основі попу-
лістського і неліберального мислення, яке 
за своєю природою суперечить концепції 
індивідуальних прав, що гарантує рівні 
права кожній людині, в тому числі захист 
і заохочення прав меншин. У нелібераль-
ній системі права надаються вибірково, за 
належністю до певної групи, і за цим же 
принципом відчужуються.

Принцип правової держави також вва-
жається обмеженням колективної волі на-
роду. Народний суверенітет прагне позбу-
тися системи стримувань і противаг, від 
балансу гілок влади. Як в інтерв'ю в 2014 
році заявив Віктор Орбан, «стримування і 
противаги – американський винахід, який 
Європа в силу інтелектуальної посеред-
ності вирішила запозичити й у себе вико-
ристати» [10].

Серйозні складнощі викликає прийнят-
тя в Угорщині законодавства, яке носить 
явно реакційний характер та послабляє 
захист прав людини, особливо щодо таких 
груп населення, як мігранти та бездомні, а 
також сприяє відхід назад у правах жінок. 
Права людини новою угорською конститу-
цією визнаються, але їх дію значно осла-
блено «спецзаконами», в яких суть цих 
прав повинна прописуватися детально, а 
не за допомогою широких і розпливчастих 
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формулювань і, що характерно, відсутніс-
тю посилань на міжнародні та європейські 
стандарти.

Так, наприклад, в Угорщині існує за-
конодавство про рівність і недискриміна-
цію, що загалом відповідає міжнародним 
і європейським стандартам. Основні про-
блеми виникають, коли вони використову-
ються на практиці й владі потрібно надати 
опір дискримінаційним настроям у гро-
мадському дискурсі, побороти мову во-
рожнечі та забезпечити відповідальність 
за такі діяння.

Неліберальний уряд Угорщини взяв на 
озброєння мислення ультраправих сил і 
консервативних антигендерних рухів, які 
стверджують, що гендерна рівність – це 
«ідеологія», і переставив помилкові термі-
ни «гендерна ідеологія» та «гендерна те-
орія», що применшує досягнення у сфері 
гендерної рівності. 

Насамперед боротьба ведеться проти 
«пропаганди» прав ЛГБТ, репродуктивних 
прав і біотехнологій, сексуальної освіти й 
освіти в сфері рівності. Функція родини 
в традиційній системі цінностей, у тому 
числі уявлення про роль жінки в родині, 
йдуть поруч зі світоглядом про бажаність 
етнічно гомогенного і «морального» сус-
пільства.

У країні давно переважають гендерні 
стереотипи, традиційні погляди про роль 
жінок і чоловіків, а також гомофобські 
переконання, але за останні роки вдалося 
добитися чималого прогресу в зміні мен-
тальності та громадської думки. У цьому 
сенсі ініціативи сприяння «традиційним 
цінностям», що виникають в Угорщині, 
представляють собою істотний крок назад. 
У Конституції Угорщини зафіксований 
принцип захисту права на життя з момен-
ту зачаття, а шлюб визначено винятково як 
союз між чоловіком і жінкою.

При цьому аборт легальний з 1953 року 
і, за опитуваннями, угорське суспільство, 
на відміну від польського, досить позитив-
но ставиться до права вибору щодо цього 
питання. Згідно з угорським Актом про за-
хист сім’ї, що набув чинності з 2012 року, 
сім’я створюється на основі гетеросексу-

альної пари і їх дітей або родичів по пря-
мій лінії.

На даній концепції будується й оподат-
кування. У новий Цивільний кодекс, який 
вступив у силу в 2014 році, не включений 
інститут цивільного партнерства між осо-
бами тієї ж статі – воно регулюється іншим 
актом і під визначення «сім’ї» не підпадає.

Зареєстроване одностатеве партнер-
ство визнано в Угорщині у 2009 році, його 
учасникам забезпечуються права і гаран-
тії. Але поправки в конституцію та зако-
нодавство зупинили подальші дискусії про 
введення одностатевого шлюбу.

Антигендерний дискурс в Угорщині 
щільно пов'язаний з більш загальним

дискурсом про необхідність оберігати 
угорський народ і його традиції від «зо-
внішніх впливів» і «внутрішніх лібера-
лів», тобто проти «гендерної ідеології». 
У цьому плані використовуються страхіт-
ливі формулювання, що вселяють думку 
про загрозливий характер цього явища для 
Угорщини. 

Чим далі, тим більше гендерна рівність 
підноситься як поняття, яке асоціюється 
з комунізмом, «традиціоналістські» роз-
мовні конструкції вже віддзеркалилися на 
правах жінок і гендерній рівності. Пред-
ставництво жінок на державних посадах з 
приходом «Фідес» до влади знизилося. В 
угорському уряді зараз немає жодної жін-
ки, а в парламенті після виборів 2014 року 
жінки складають лише 10%. 

Це найнижчий показник в Європі, а в 
світовому масштабі з даного індикатору 
Угорщина, згідно з відомостями Міжпар-
ламентського союзу, займає 160-е місце. 
Налаштованість проти «гендеру» також 
відбилася на ході боротьби з домашнім і 
гендерним насильством. Угорщина не ра-
тифікувала Стамбульську конвенцію, об-
ґрунтовуючи відмову «гендерним» харак-
тером документа.

Отже, на основі вищенаведеного мож-
на зробити висновок, що навіть у тих 
постсоціалістичних країнах, які пішли 
шляхом побудови демократичної правової 
держави, існує загроза подальшого розви-
тку системи забезпечення прав та свобод 
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людини й громадянина і наступу на грома-
дянське суспільство.

В Угорщині неліберальний уряд уже 
тричі на останніх парламентських вибо-
рахах приходив до влади, причому отри-
муючи дві третини мандатів у Державних 
зборах. Їх електоральні перемоги будува-
лися на кампаніях щодо гноблених груп і 
меншин, а також на обіцянках поліпшення 
добробуту народу, підвищення соціальної 
допомоги, пенсій, рівня життя. За їхніми 
твердженнями, завдяки їх приходу до вла-
ди «народ став жити краще». Вони і далі 
стверджують, що їхня перемога на вибо-
рах виправдовує їхню політику і що саме 
цієї політики від них чекають люди. 

Найчастіше неліберальна угорська вла-
да, зловживаючи парламентською біль-
шістю, не дотримується правил законодав-
чого процесу і для просування своєї полі-
тики приймає рішення без консультацій з 
організаціями, які представляють грома-
дянське суспільство.

Початок 90-х років, коли Угорщина 
стала на шлях демократичного розвитку, 
породив надію на розширення можливос-
тей для громадянського суспільства і пра-
возахисників. У зовнішній політиці країни 
з'явився компонент просування прав та 
свобод людини й громадянина і підтримки 
громадянського суспільства.

Протягом останніх декількох років в 
Угорщині почалася хвиля систематичних 
порушень свободи зібрань та асоціацій, 
що дало старт «глобальному наступу» на 
правозахисні НДО.

Роботі правозахисників усе більше за-
важає наростаюча необхідність захищати-
ся від нападів, таких як словесні або фі-
зичні напади, стеження, погрози, наклеп-
ницькі кампанії. Утиски правозахисників 
ідуть паралельно із заходами, спрямовани-
ми на сприяння так званим «традиційним 
цінностям» або побудові «демократії нелі-
берального типу».

Політичні сили країни, що виступають 
за традиційні й неліберально-демократичні 
цінності, насправді прагнуть свої власні 
культурні норми і особливості підняти над 
міжнародним правом і стандартами, тим 

самим підриваючи принцип універсаль-
ності прав людини. Це не просто нелібе-
ральна політика – це хвороба демократії. 

Коли демократична країна нездужає 
або коли в ній бере гору принцип «тра-
диційних цінностей», держава чи недер-
жавні суб’єкти отримують можливість 
придушення думки незгодних з метою 
захисту власних інтересів. Обмеження на 
використання фундаментальних свобод 
спрямовані на дискримінацію тих, хто 
критикує владу за утиски в правах пев-
них категорій населення. Вони ж змушу-
ють замовкнути тих, хто вимагає змін у 
політиці, яка суперечить зобов’язанням у 
галузі прав людини, і підірвати авторитет 
тих, хто викриває порушення прав люди-
ни в Угорщині за кордоном або на рівні 
міжнародних органів, таких як Європей-
ський суд з прав людини.

В Угорщині правозахисників звину-
вачують у діях, спрямованих нібито про-
ти національних інтересів. Неліберальна 
угорська влада прагне вбити клин між 
правозахисниками і рештою суспіль-
ства. Стигматизація в очах громадськості 
ускладнює процес залучення нових квалі-
фікованих кадрів і експертів у правозахис-
ні організації.

Також угорською державою вітається 
і підтримується, в тому числі за рахунок 
бюджетних коштів, створення менш кри-
тично налаштованих НУО.

Незалежні НУО в таких умовах ви-
штовхуються на другий план, а провладні 
всіляко легітимізуються. Нерідко «власні» 
організації засновуються політичними ді-
ячами, членами уряду або парламентарія-
ми і ними ж іноді управляються паралель-
но з політичною діяльністю. «Кишенькові 
НУО» з плином часу беруть гору, так як 
перед ними відкриваються всі двері. Їх же 
відправляють і на міжнародні майданчики, 
де вони можуть поширювати свої погляди.

Протягом останніх років правозахисні 
організації Угорщини могли безперешкод-
но просувати права людини для всіх гро-
мадян, створивши в державі систему стри-
мувань і противаг. Усе це зовсім недавно 
різко змінилося.
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Багаторічні спостереження за розвит-
ком системи охорони прав людини в Угор-
щині породили у нас упевненість, що 
країна приєдналася до когорти держав, 
де права людини можна вільно і відкрито 
просувати й захищати.

Виявилося, що країна, яка недавно 
представлялася зразковою, показовим 
прикладом безхмарного переходу до демо-
кратії в Європі, незабаром стала предме-
том заклопотаності цілої низки європей-
ських інститутів.

У той же час немає сумніву в тому, що 
Угорщина завдяки членству в ЄС та НАТО 
врешті-решт зможе подолати цю «хворобу 
молодої демократії». Безумовно, на це їх 
спонукає членство у вищезгаданих міжна-
родних організаціях. 

Âèñíîâêè
Уроки Угорщини у цій царині мають 

важливе значення для забезпечення на-
лежного функціонування та розвитку 
України як правової та демократичної дер-
жави, розбудови громадянського суспіль-
ства в Україні та утвердження прав люди-
ни. Система забезпечення прав та свобод 
людини й громадянина в країні потребує 
від української влади ще більшої уваги, 
ніж в Угорщині. Якщо у наших сусідів 
мова йде про вже створений лад у цій ца-
рині, який потрібно вилікувати, то в Укра-
їні процес забезпечення прав та свобод 
людини і громадянина знаходиться лише 
у зародковому стані. Тому вже на цьому 
етапі українським владним структурам по-
трібно враховувати помилки угорців, щоб 
не допустити їх у майбутньому.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Розвиток суспільних відносин в умо-

вах євроінтеграції неможливо уявити без 
дотримання прав і свобод людини, адже 
людина та її життя визнаються найвищою 
цінністю в європейській правовій державі. 
Саме тому держава, як основний гарант 
прав людини, на конституційному рівні 
закріплює можливість обмеження прав 
і свобод людини, що має окремо визна-
чений правовий порядок та підстави за-
стосування. У міжнародному праві існує 
низка нормативно-правових актів, у яких 
визначається така можливість з уточнен-
ням ліній обмежень та вичерпний перелік 
умов для них.

Проблема такого обмеження полягає у 
тому, що цей процес завжди відбувається з 
одночасним зменшенням обсягу прав і сво-
бод людини та збільшенням повноважень 
органів державної влади, що являє собою 
«неприємні» наслідки для реалізації закон-
них інтересів людини. Важливо, аби дер-
жавні органи кожної розвиненої демокра-
тичної країни дотримувалися встановле-
них законом ліній обмеження прав людини.

У статті автор зазначає, що глибокі 
економічні, соціальні та політико-правові 
реформи, що відбуваються в Україні, без-
посередньо стосуються змін у реалізації і 
захисті прав людини. Такі реформи також 
пов’язані зі змінами в порядку здійснення 
соціальних-економічних прав та їх обме-
жень. А тому важливо досліджувати про-
блему обмеження соціально-економічних 
прав у розрізі існуючих конституційно-
правових обмежень у країнах Європи.

У статті висвітлюються основні тео-
ретико-правові засади обмеження соціаль-
но-економічних прав людини як одного із 
засобів забезпечення прав людини. Автор 
звертає увагу на важливість правильного 
розуміння ліній обмеження соціально-еко-
номічних прав.

Автор визначає особливість обмеження 
соціально-економічних прав, яка полягає у 
тому, що цей процес завжди відбувається 
з одночасним зменшенням обсягу прав і 
свобод людини та збільшенням повнова-
жень органів державної влади, що являє 

собою «неприємні» наслідки для реаліза-
ції законних інтересів людини. 

Дана стаття допоможе висвітлити акту-
альні проблеми конституційно-правового 
обмеження соціально-економічних прав 
та шляхи їх вирішення з урахуванням 
європейського досвіду.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Під час написання статті встановле-
но, що питанню обмеження соціально-
економічних прав присвячено значну кіль-
кість досліджень і публікацій. Так, його 
досліджували такі науковці: С. Рабінович, 
А. Малько, М. Савчин, І. Ягофорова та ба-
гато інших.

Íå âèð³øåíí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 

Глибокі економічні, соціальні та полі-
тико-правові реформи, що відбуваються 
в Україні у зв’язку із асоціацією з Євро-
пейським Союзом, безпосередньо стосу-
ються змін в реалізації і захисті прав лю-
дини. Такі реформи також пов’язані зі 
змінами в порядку здійснення соціальних-
економічних прав та їх обмежень. А тому 
важливо досліджувати проблему обме-
ження соціально-економічних прав у роз-
різі існуючих конституційно-правових об-
межень у країнах Європи.  

Буде визначено та науково обґрунто-
вано основні принципи та підстави обме-
жень соціально-економічних прав і сво-
бод людини; буде запропоновано шляхи 
дотримання максимально компромісного 
співіснування колективних та індивідуаль-
них інтересів та їх дотримання у процесі 
обмеження прав; буде проаналізовано між -
народно-правові стандарти захисту со ці-
ально-економічних прав людини конс ти ту-
ційно-правового обмеження прав людини.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є дослідження ґенези по-

няття обмеження соціально-економічних 
прав людини та їх конституційно-правових 
засад, ураховуючи існуючі критерії обме-
жень прав людини в міжнародному праві, 
на прикладі європейських країн.
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

На конституційному рівні визначено, 
що Україна – це не лише суверенна і не-
залежна, демократична, правова держава, 
але й соціальна [1]. Тобто в пріоритеті 
її діяльності є забезпечення: соціальної 
ста більності та справедливості, соціаль-
ної безпеки й добробуту суспільства, гід-
них умов життя індивіда та соціальна 
за хищеність. Реалізуючи свої позитивні 
обо в’язки, держава зобов’язується на на-
лежному рівні забезпечити соціально-еко-
номічні права і свободи людини [1].

У цьому контексті важливо зазначити, 
що положення ст. 22 Конституції України 
встановлює: «Конституційні права і свобо-
ди гарантуються і не можуть бути скасова-
ні» [1]. Отже, за державою закріплюється 
обов’язок усіма можливими правовими 
заходами та методами забезпечити захист 
прав і свобод людини. 

У правовій доктрині виділяють окрему 
категорію прав – позитивні права, зокре-
ма, до них належать соціальні, економічні 
та деякі культурні права. Забезпечення цих 
прав можливе лише за наявності необхід-
них ресурсів. Саме тому вони можуть бути 
обмежені за певних умов, на відміну від 
негативних прав, які за своєю природою 
забороняють будь-яке втручання, та їх ре-
алізація не залежить від фінансових мож-
ливостей держави. Здатність обмежувати 
ці права є критерієм їх поділу.

Наприклад, ст. 64 Конституції України 
чітко перераховує і встановлює, що: «Кон-
ституційні права і свободи людини і гро-
мадянина не можуть бути обмежені, крім 
випадків передбачених Конституцією. В 
умовах воєнного або надзвичайного стану 
можуть встановлюватися окремі обмежен-
ня прав і свобод із зазначенням строку дії 
цих обмежень. Не можуть бути обмежені 
права і свободи, передбачені статтями 24, 
25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції» [1].

У теорії права виділяють такі поняття, 
як правові стимули та правові обмеження. 
Правові стимули – це правове спонукання 
до законослухняної поведінки, яке ство-

рює сприятливий режим для задоволення 
власних інтересів суб’єкта [2, с.60]. Пра-
вовим стимулам не притаманні категорич-
ні прийоми, бо в них закладені прохання, 
побажання, запропоновані під час вчинен-
ня тієї або тієї поведінки [2, с. 142-143].

Правове обмеження слід розглядати 
у двох значеннях: по-перше, як повну за-
борону певного права (свободи), що обу-
мовлена різного роду об’єктивними та 
суб’єктивними обставинами; по-друге, як 
зменшення варіантів можливої, дозволе-
ної поведінки (конкретного права або сво-
боди), шляхом встановлення компетент-
ним суб’єктом різного роду меж [3, с.59] .

Для забезпечення саме соціально-еко-
номічних прав і свобод людини державі 
необхідно оперувати цими правовими за-
собами, які є об’єктом дослідження статті. 

Мета статті полягає у дослідженні тео-
рії та практики обмеження соціально-еко-
номічних прав як інструменту забезпечен-
ня прав і свобод людини в теоретико-пра-
вовому аспекті та формування правильно-
го розуміння ліній такого обмеження.

Уперше термін «обмеження соціально-
економічних прав» був використаний у 
Стародавньому Римі в 181 р. до н.е. за 
правління Гая Орхідея. Він видав закон, 
яким обмежував право на зайву розкіш 
та на витрати. Саме в Римській імперії 
були введені перші обмеження щодо пра-
ва власності – це були земельні сервітути 
(сільські або міські), водні сервітути та 
особисті сервітути. Такі обмеження були 
обумовлені суспільною необхідністю й 
покладали обов’язок діяти у чітко визна-
чений спосіб [4]. 

Можливо, саме такий порядок став ос -
новою доктринальної ідеї німецького фі-
лософа Гегеля, який вважав, що «обмежен-
ня є обов’язком». Тобто, саме за допомо-
гою обмеження прав держава покладає 
обо в’язки на своїх громадян не нашкоди ти 
правам іншим, обмежуючи власні інте реси. 

Сьогодні в міжнародно-правових актах, 
ратифікованих Україною, за державою за-
кріплюється право втручатися у реаліза-
цію прав і свобод людини та в певній мірі 
впливати на їх обсяг. Це право держави 
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може закріплюватися та реалізовуватися 
у вигляді: обмежень прав, виключеннях, 
застереженнях, відступах, заборонах або 
обов’язках. У ст. 4 Міжнародного пакту 
про громадянські і політичні права 1966 р. 
застосовується термін «відступ», що озна-
чає відмовлятися від чогось на користь 
кого-небудь або відхилятися від чого-
небудь установленого чи прийнятого [5]. 
А в ст. 15 Європейської конвенції про за-
хист прав людини і основоположних сво-
бод 1950 р. використовується термін «від-
ступ» та «обмеження» [6]. В Європейській 
соціальній хартії можна також зустріти  
термін «обмеження» [7].

Загальною декларацією прав людини 
1948 р. визначаються критерії обмежен-
ня прав людини, а саме: «При здійсненні 
своїх прав і свобод кожна людина повин-
на зазнавати тільки таких обмежень, які 
встановлені законом виключно з метою 
забезпечення належного визнання і по-
ваги прав і свобод інших та забезпечення 
справедливих вимог моралі, громадського 
порядку і загального добробуту в демо-
кратичному суспільстві» [8]. Аналогіч-
ні критерії містяться в Міжнародному 
пакті про громадянські і політичні права 
1966 р. На основі цих критеріїв можна зро-
бити таку класифікацію обмежень соці-
ально-економічних прав:

1) за терміном дії: довгострокові або 
тимчасові;

2) за умовами дії: в звичайних умовах 
або в умовах дії спеціального режиму;

3) за суб’єктами: щодо фізичної особи 
або юридичної особи;

4) за сферою дії: публічне або приват-
не право;

5) за колом осіб: індивідуальні або ко-
лективні;

6) за територією: державні або місцеві;
7) за наслідками: позитивні або нега-

тивні;
8) за видом прав: економічні або соці-

альні; 
9) за причинами, що зумовили: фінан-

сові, економічні та інші.
Звичайно, ці критерії є досить умов-

ними, оскільки конкретне правове обме-

ження має свої особливості, які не можуть 
цілком і повністю підпадати під зазначені 
критерії. Наприклад, в Європейській кон-
венції про захист прав і основоположних 
свобод людини 1950 р. (далі – Конвенція) 
зазначається лише три критерії щодо об-
межень прав і свобод людини, соціально-
економічних зокрема: 

1) під час надзвичайної ситуації або 
війни (ст.15 Конвенції);

2) пов’язана із політичною діяльністю 
іноземців (ст.16 Конвенції);

3) пов’язані з метою заборони зловжи-
вання правами (ст. 17 Конвенції) [6].

У західноєвропейській правовій науці в 
доктрині позитивних зобов’язань держави 
щодо прав людини Леон Дюгі у своїй кла-
сичній роботі «Конституційне право. За-
гальна теорія держави» (1908 р.) зазначає, 
що всі люди та їх права не рівні від при-
роди, а тому способи їх реалізації різні [9]. 
Дійсно, реалізація соціально-економічних 
прав безпосередньо пов’язана з активни-
ми діями з боку державних інституцій, 
водночас при здійсненні всіх інших прав, 
наприклад, особистих – навпаки вимага-
ється від державних органів мінімум втру-
чання чи взагалі невтручання. Соціально-
економічні ж права потребують надання 
тих чи тих благ, а також створення умов 
органами державної влади, а тому тут 
можливе відчуження або обмеження прав.

Конституцією України визначено за-
гальні підстави обмеження прав і свобод 
людини, разом з соціально-економічними 
правами: 

1)  підстава з метою запобігання злочи-
ну або його припиненню (ст.29 Конститу-
ції України);

2) підстава задля врятування життя лю-
дей та майна (ст.30 Конституції України);

3) підстава під час здійснення переслі-
дування осіб, які підозрюються у вчиненні 
злочину (ст.30 Конституції України);

4) підстава для з’ясування істини під 
час розслідування кримінальної справи 
(ст.31 Конституції України);

5) підстава для запобігання розголо-
шенню конфіденційної інформації (ст.32 
Конституції України);
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6) підстава для забезпечення інтересів 
національної безпеки, територіальної ці-
лісності, громадського порядку, економіч-
ного добробуту, охорони здоров’я насе-
лення  (ст.34 Конституції України);

7)  підстава захисту репутації або прав 
інших осіб (ст.34 Конституції України);

8) підстава для підтримання автори-
тету і неупередженості правосуддя (ст.34 
Конституції України) [1].

Решта підстав притаманні лише обме-
женню соціально-економічних прав і не 
мо жуть бути застосовані до усіх інших 
прав:

1) в інтересах суспільства;
2) підстава, що пов’язана зі станом еко-

номічно-фінансової ситуації в країні [1].
Зокрема, у справі «Pressos Compania 

Naviera S. A. and Others v. Belgium» Євро-
пейський суд з прав людини визначив пра-
во національних органів на широкі межі 
розсуду при визначенні того, що є в «ін-
тересах суспільства» [10].

Друга особлива підстава обмеження 
соціальних прав людини пов’язана з фі-
нансово-економічною ситуацією в країні. 
У рішенні Конституційного Суду України 
у справі № 5-р/2018 за конституційним 
поданням 49 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) пункту 12 розділу I 
Закону України «Про внесення змін та ви-
знання такими, що втратили чинність, де-
яких законодавчих актів України» від 28 
грудня 2014 року № 76-VIII від 22 травня 
2018 року встановлюється, що держава 
має право вирішувати соціальні питан-
ня на власний розсуд. Тобто, у разі знач-
ного погіршення фінансово-економічної 
ситуації, виникнення умов воєнного або 
надзвичайного стану, необхідності забез-
печення національної безпеки України, 
модернізації системи соціального захисту 
тощо держава може здійснити відповід-
ний перерозподіл своїх видатків з метою 
збереження справедливого балансу між ін-
тересами особи та суспільства. Проте є об-
меження розсуду держави, так держава не 
може вдаватися до обмежень, що порушу-
ють сутність конституційних соціальних 

прав осіб, яка безпосередньо пов’язана з 
обов’язком держави за будь-яких обставин 
забезпечувати достатні умови життя, су-
місні з людською гідністю [11].

Тобто, перед тим, як вносити зміни у 
чинне законодавство, що безпосередньо 
пов’язані з обмеженням соціальних прав 
людини, Верховна Рада повинна всебіч-
но та повно дослідити та обґрунтувати 
реальні фінансово-економічні можливос-
ті держави. В іншому випадку такі обме-
ження можна вважати неправомірними і 
порушенням положень статті 22 Консти-
туції України, де забороняється звуження 
змісту чи обсягу існуючих конституційних 
прав і свобод людини, яке призводить до 
порушення їх сутності [1].

Важливо, щоб у Конституції України 
було чітко закріплено засади допустимих 
обмежень соціально-економічних прав. 
Законодавством мають чітко регламенту-
ватися обов’язки посадовців та їх повно-
важення в питаннях виключного характе-
ру, а саме при обмеженні прав. А також 
правова норма має бути прописана таким 
чином, щоб її можна було тлумачити лише 
однозначно. Адже, як свідчить правозас-
тосовна практика, левова частина неправо-
мірних обмежень соціально-економічних 
прав людини трапляється саме через нео-
днозначності в тлумаченні норм. І, як на-
слідок, перевищуються лінії допустимих 
обмежень. Тому слід пам’ятати, що не-
правомірні обмеження прав – це вже по-
рушення прав. 

Було досліджено та вивчено проблему 
конституційного обмеження прав людини, 
яка полягає у відсутності законодавчо за-
кріпленої лінії допустимих обмежень. З 
цього приводу є слушною думка П. М. Ра-
біновича щодо пропозиції  внесення змін 
до ст. 64 Конституції України, так він про-
понує додати ще три положення: 

1. Жодне з положень Конституції не 
може тлумачитися як таке, що надає пра-
во здійснювати діяльність, спрямовану на 
скасування визнаних нею основополож-
них прав і свобод або ж на їх обмеження 
у більшому обсязі, ніж це передбачено у 
Конституції. 
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2. Будь-які заходи, що обмежують пра-
ва та свободи, не повинні завдавати шкоди 
їх сутності й призначенню. 

3. Обмеження прав і свобод можуть 
бути визнані правомірними лише за умов, 
якщо вони передбачені законом, мають 
на меті забезпечення визначених законом 
суспільних інтересів та є домірними з та-
кою метою [12].

Знову звернемося до Леона Дюгі, який 
вважав, що кожна людина є соціально зна-
чущою і повинна вчиняти солідарно й не 
робити того, що суперечить цій солідар-
ності [9]. Це означає, що існує ще один ас-
пект – це «самообмеження». Людина соці-
ально активна і має право вчиняти дії, але 
є єдина умова: вчинки не повинні супер-
ечити і не порушувати права чи законні ін-
тереси іншої особи, тобто має бути баланс 
між власними інтересами та інтересами 
іншого індивіда або навіть держави. Тому 
на етапі реалізації прав безпосередньо 
самою людиною знаходить своє застосу-
вання такий правовий засіб, як обмеження 
прав, який є провідником у світ урівнова-
женого співіснування.

Отже, в доктрині вже сформовано такі 
характерні ознаки обмеження соціально-
економічних прав:
 пов’язане з несприятливими наслідка-
ми, оскільки в результаті призводить до 
зменшення обсягу прав;

 пов’язане із задоволенням інтересів 
третьої особи, певної категорії осіб або 
держави;

 призводить до зменшення активної ді-
яльності людини та зводить її поведінку 
до «гранично допустимого рівня»;

 має на меті свідому зміну поведінки особи;
 обмежується свобода, тобто можливість 
діяти на власний розсуд;

 звужується обсяг можливостей;
 здійснюється лише за допомогою пра-
вомірних методів та способів незаборо-
неного характеру;

 здійснює виховний та соціальний вплив 
як на суб’єкта, чиї права обмежуються, 
так і на суспільство загалом;

  має на меті забезпечити суспільну ко-
ристь та благо;

 має виключний характер застосування;
 виступає межею між законністю та сва-
віллям як держави, так й індивіда;

 є зовнішнім фактором, який здійснює 
вплив на інтереси особи.
Не слід забувати, що основними детер-

мінантами обмеження соціально-еконо-
мічних прав є необхідність захисту конс-
титуційно визнаних цінностей для забез-
печення рівноваги інтересу. В справах 
«Han dyside v. the United Kingdom (1976)» 
та «Silver and Others v. the United Kingdom 
(1983)» було дано визначення «необхід-
ності», воно не синонімічне прикметнику 
«необхідний» і не має тієї гнучкості, яку 
мають такі терміни, як «допустимий, зви-
чайний, корисний, розумний, бажаний» [13].

У практиці застосування обмежень 
соціально-економічних прав існують ви-
роблені принципи, до яких відносять: за-
конність, необхідність, доцільність, об-
ґрунтованість та співрозмірність. Згідно з 
рішенням Конституційного Суду України 
від 08.04.2015 р. № 3- рп/2015 обмеження 
мають становити легітимну мету і бути зу-
мовлені суспільною необхідністю досяг-
нення цієї мети, пропорційними та обґрун-
тованими [14]. У справі «Совтрансавто-
Холдинг» проти України Європейський 
суд з прав людини (далі – Європейський 
суд) визнав порушення права на мирне во-
лодіння майном через те, що за час судово-
го розгляду справи відбувалося обмеження 
цього права, що призвело до порушення 
«справедливої рівноваги», тобто співроз-
мірності між вимогами суспільного інте-
ресу та потребою захищати право заявни-
ка на повагу до його майна, і, як наслідок, 
держава не забезпечила права власності. 
За результатами розглянутої справи Єв-
ропейський суд зобов’язав уряд України 
сплатити справедливу сатисфакцію [15].

Європейський суд завжди бере до уваги 
сформовані власною практикою принципи 
обмеження тих чи тих прав і свобод, зо-
крема соціально-економічних. Вважаєть-
ся за необхідне розкрити зміст кожного з 
принципів:

1) принцип законності обмеження со-
ці  ально-економічних прав означає, що 
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об  меження повинні відбуватися лише на 
під ставах, визначених законом і лише у 
виключних випадках для досягнення за-
конної мети;

2) принцип необхідності означає, що 
має бути потреба, визначена суспільним 
інтересом;

3) принцип доцільності означає, що 
має бути ціль обмеження – це захист за-
гальновизнаних цінностей, підтримка дер-
жавної безпеки тощо;

4) принцип обґрунтованості означає, 
що мають бути достатньо вмотивовані під-
стави та переконливі причини відповідно-
го обмеження;

5) принцип пропорційності або спів-
розмірності означає, що вжиті державою 
заходи щодо обмеження соціально-еко-
номічних прав мають бути пропорційними 
легітимній меті, яку намагалися досягти, 
запроваджуючи таке обмеження.

У Хартії основоположних прав Євро-
пейського Союзу зазначається схожий 
під хід: будь-які обмеження прав і свобод, 
визнані Хартією, мають бути встановлені 
законом з дотриманням основного змісту 
цих прав; обмеження можуть застосовува-
тися лише у разі дотримання принципу 
співрозмірності й лише у тому випадку, 
якщо обмеження прав людини необхідні 
та насправді відповідають загальним інте-
ресам, що визнає Європейський Союз чи не-
обхідні для захисту прав інших людей [16]. 

Слід зазначити, що насамперед обме-
ження соціально-економічних прав люди-
ни є показником ступеня свободи і захи-
щеності особистості в сучасному демокра-
тичному суспільстві. Будь-які правомірні 
обмеження соціально-економічних прав 
призводять до зменшення обсягу дозво-
леної законом поведінки та збільшенню 
повноважень органів державної влади. У 
нормативно-правових актах обмеження 
прав людини зустрічаються у вигляді вста-
новлених заборон, обов’язків чи відпо-
відальності. Можна зазначити, що такий 
правовий засіб унеможливлює будь-які 
спроби зловживати своїм правом і є показ-
ником межі, де закінчується власне право 
та починається право іншої особи. 

Беззаперечно, ми не можемо ігнорува-
ти досвід європейських країн у питаннях 
обмеження соціально-економічних прав, 
адже він для нашої країни є безцінним. Так 
як Україна підписала Угоду про асоціацію 
з Європейським Союзом і зобов’язала себе 
дотримуватися європейських цінностей, 
стандартів та копенгагенських вимог по-
літичного характеру. 

Зокрема, всі держави-члени Європей-
ського Союзу ратифікували вищезгадану 
Конвенцію, чим зобов’язалися привести у 
відповідність національне законодавство 
щодо дотримання прав людини. Слід за-
значити, що всі положення згаданої Кон-
венції є обов’язковими для  виконання і 
можуть мати свої особливості лише у за-
стосуванні, а не у змісті, залежно від ме-
тоду інкорпорації міжнародних угод, за 
національним правом тієї чи тієї держави-
члена Європейського Союзу. Національні 
суди держав-учасниць у вирішенні справ 
щодо обмеження соціально-економічних 
прав людини повинні брати до уваги рі-
шення Європейського суду з прав людини, 
в яких містяться роз’яснення та тлумачен-
ня стосовно застосування норм Конвенції.

Конвенція закріплює в ст. 18 такі по-
ложення: «Обмеження дозволені згідно з 
цією Конвенцією щодо зазначених прав і 
свобод, не застосовуються для інших ці-
лей ніж ті, для яких вони встановлені» [6]. 

Реалізація соціально-економічних прав 
потребує особливих форм діяльності дер-
жави і безпосередньо залежить від еко но-
мічного розвитку країни. Право Європей-
ського Союзу розглядає мінімальні межі, 
стандарт обмеження соціально-еконо міч  -
них прав для правореалізації в національ-
ному праві окремої держави учасниці. Конс-
титуційно-правове обмеження цих прав 
у певній мірі гарантує стабільність та виклю-
чає деструктивну поведінку особистості. 

Так, наприклад, розглядаючи особли-
вості конституційно-правового обмежен-
ня права власності, слід звернути увагу на 
положення Додаткового протоколу до Кон-
венції від 1952 року, ст. 1 про захист права 
власності, в якій зазначається, що ніхто не 
може бути позбавлений свого майна як в 
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інтересах суспільства і на умовах, перед-
бачених законом або загальними прин-
ципами міжнародного права, а також для 
здійснення контролю за користуванням 
майном відповідно до загальних інтересів 
або для забезпечення сплати податків чи 
інших зборів держава може вводити в дію 
такі закони [17]. Необмежене право влас-
ності призводить до соціального невдово-
лення, конфліктів та до неоднакового роз-
поділу матеріальних благ. Тому в багатьох 
країнах Європейського Союзу на консти-
туційному рівні встановлюються підстави 
обмеження права власності. Наприклад, у 
Конституції Бельгії ст. 16 проголошено, 
що ніхто не може бути позбавлений своєї 
власності інакше, як для суспільної корис-
ті, у випадку та в порядку, встановлених 
законом і за умовами справедливого і  по-
переднього відшкодування [18]. У ст. 43 
Конституції Італійської республіки зазна-
чено: «Для загальної користі закон може 
експропріювати приватну власність за 
умови винагороди і передати в суспільне 
користування» [18]. У Конституції Нідер-
ландів у ст. 14 також зазначається мож-
ливість обмеження права власності через 
експропріацію лише в інтересах суспіль-
ства і за умови попередньої гарантії по-
вної компенсації власнику в порядку, вста-
новленому актом парламенту або іншим 
актом, виданим на його основі [18]. 

Також відбувається обмеження права 
на зайняття підприємницькою діяльністю, 
яке можливе через накладення на підпри-
ємства певних обмежень нефіскального 
характеру відповідно до ст. 36 Договору 
про функціонування Європейського Сою-
зу (далі – Договору) [19], а також держави-
члени, незважаючи на заборону, можуть 
встановлювати обмеження на імпорт і екс-
порт, якщо це виправдано міркуваннями:
 захисту суспільної моральності, публіч-
ного порядку та державної безпеки;

 захисту здоров’я та життя людей;
 захисту національних багатств, які ма-
ють художню, історичну чи археологіч-
ну цінність;

 захисту промислової або комерційної 
власності.

Важливо зазначити, що держави-члени 
не можуть розширювати перелік винятків 
для обмежень прав, що вказаний у Догово-
рі. Європейський Суд зазначив можливість 
кількісного обмеження даного права через 
установлення квот як заходів, що дорівню-
ють повному чи частковому, залежно від 
обставин, обмеженню імпорту, експорту 
чи транзиту товарів (справа 2\73, Geddo v. 
Ente Nazionale Risi (1973) ECR837) [20]. В 
інтересах національної економіки законами 
держав-членів можуть встановлюватися за-
борони на виробництво зброї, виготовлен-
ня ордерів тощо або можливість здійснення 
даної діяльності лише за умови отримання 
спеціального дозволу чи ліцензії, а також в 
інтересах національної безпеки на основі 
закону державні органи можуть вимагати 
фінансову звітність від підприємця.

У Німеччині обмежується право на 
страйк індивіда, дозволяється лише проф-
спілкам або трудовим колективам за умо-
ви, якщо його проведення сприяє досяг-
ненню колективної угоди. У Великобри-
танії, Латвії, Люксембурзі та Нідерландах 
обмежується право на страйк солідарності 
за умови, якщо його мета – здійснити тиск 
на іншого роботодавця [21].

Âèñíîâêè
Таким чином, ми дійшли висновку, що 

обмеження соціально-економічних прав 
людини в Україні має відбуватися з ура-
хуванням уже сформованої європейської 
практики та стандартів, враховуючи, що 
обмеження даної групи прав має свої осо-
бливості у зв’язку з низьким економічним 
розвитком і нестабільною політичною си-
туацією в країні. 

Отже, конституційно-правове обме-
ження соціально-економічних прав люди-
ни полягає у встановленні заборони, обо-
в’язку, відповідальності, контролю і нагля-
ду органів державної влади за їх здійснен-
ням у зв’язку із суспільною необхідністю 
захисту конституційних цінностей та за-
безпечення балансу інтересів. 

У статті визначено та науково обґрунто-
вано основні принципи та підстави обме-
жень соціально-економічних прав людини; 
досліджено ґенезу поняття обмеження со-
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ціально-еконо мічних прав людини; проана-
лізовано міжнародно-правові стандарти за-
хисту соціально-еконо мічних прав людини.

Автор дійшла висновку, що обмежен-
ня соціально-економічних прав людини 
в Україні має відбуватися з урахуванням 
уже сформованої європейської практики 
та стандартів і особливостей економічного 

розвитку та станом політичної ситуації в 
країні. Конституційно-правове обмеження 
соціально-економічних прав людини по-
лягає у встановленні заборони, обов’язку, 
відповідальності, контролю і нагляду ор-
ганів державної влади за їх здійсненням у 
зв’язку із суспільною необхідністю захис-
ту конституційних цінностей та забезпе-
чення балансу інтересів.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Тема даної роботи є однією з найбільш 

актуальних в умовах сьогодення України 
та українського суспільства, така ступінь 
впливу на сучасність обумовлена тим, що 
гарантії та утвердження захисту прав та 
свобод дитини є одними із най важливіших 
елементів правової системи держави, ста-
новлення високого рівня правової  культу-
ри та свідомості. Саме через це в обста-
винах посиленої політичної та військової 
кризи в країні існує потреба у створенні 
дієвого та функціонального юридичного 
механізму щодо захисту законних прав та 
інтересів дітей, так як дитина, хоч і наділе-
на рівними з дорослими членами суспіль-
ства правами та свободами, але фактично 
володіє меншими можливостями для ї х ре-
алізації, а також відноситься до найбільш 
уразливої та беззахисної частини суспіль-
ства у кризові часи.

До того    ж, під час дослідження вже іс-
нуючих механізмів забезпечення гарантій 
прав та свобод дітей у тісному зв’язку з 
теоретичними і практичними проблема-
ми ї х реалізації в Украї ні, виявляється 

тісний зв’язок вищезазначених проблем з 
темпом та можливістю розвитку України 
як правової держави, що орієнтована на 
досвід краї н з високим рівнем демокра-
тії та соціальної відповідальності, ста-
новлення яких обумовлює необхідність 
формування молодого та правосвідомого 
покоління.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблеми захисту прав та свобод дітей , 
гарантії їх реалізації, а також загальнотео-
ретичні засади й аспекти, історія ї х станов-
лення та розвитку, правове забезпечення, 
створення дієвого механізму їх виконання 
опрацьовувалися вченими та науковцями 
різних галузей  права.

Зокрема, зазначені питання досліджу-
вали: О. І. Анатолієва, Н. М. Оніщенко, 
О. Ф. Скакун, Ю. С. Шемшученко, 
Н. М. Крестовська, В. В. Кулапов, 
В. С. Нер  сесянц, Л. М. Зілковська, О. І. Кар-
пенко, К. Г. Волинка, С. С. Алексєєв, 
М. І. Матузов, М. П. Орзіх, О. В. Зай чук, 
Т. Ю. Смолова, С. М. Тимченко, М. І. Хав-
ронюк, П. М. Рабінович, Р. А. Калюжний , 
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С. П. Коталей чук, О. П. Семітко та інші 
віт чизняні й  росій ські науковці [11, 12, 13, 
14, 15, 16].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У період складного політичного стану 
в країні актуальним є вивчення питання 
захисту прав і свобод дітей та нормальної 
роботі механізму їх реалізації й гаранту-
вання. А також дослідження їх походжен-
ня та значною мірою переймання досвіду 
інших країн та міжнародних організацій, 
що покликані захищати права і свободи 
дитини у всьому світі. Особливості зо-
внішньої державної політики сучасної 
України хоча і є об’єктивно зумовленими 
та необхідними, тим не менш не мають 
впливати на рівень захисту майбутніх по-
колінь, а навіть ще в більшій мірі підтри-
мувати та захищати їх.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета даної  роботи полягає у визна-

ченні особливостей розвитку та сутності 
гарантій прав і свобод дитини в Украї ні, а 
також перспективи еволюції механізму їх 
реалізації.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Правовою основою для створення та 
забезпечення існування правової держа-
ви й громадянського суспільства є захист 
прав і свобод дитини, який виступає без-
умовним та основоположним чинником у 
формуванні соціальної та правової свідо-
мості й культури як діючого суспільства, 
так і майбутніх поколінь. Такого висновку 
можна дійти, аналізуючи розвиток сус-
пільства та його зміни.

Діти мають особливий статус як окремі 
суб’єкти суспільних відносин, що зумов-
лено їх фізичною, розумовою, моральною 
та духовною незрілістю, а також значною 
залежністю й можливістю зловживань 
цим з боку інших осіб. Для реалізації за-
безпечення прав і свобод дитини, як сис-
теми узгоджених юридичних, соціальних, 
економічних, політичних та культурних 
(духовних), засобів і способів, існує пере-

лік відповідних загальних та спеціальних 
гарантій.

Юридичні гарантії – це «система 
взаємопов’язаних форм і засобів (норма-
тивних, інституцій них і процесуальних), 
які забезпечують належне визнання, за-
хист і реалізацію певних прав і відповід-
них їм обов’язків» [8, с.15]

Гарантії прав і свобод дитини – це сис-
тема засобів, використання яких забезпе-
чує ефективну реалізацію дитиною своїх 
прав та свобод, а також їх охорону й за-
хист у випадку порушення. Головним їх 
завданням є забезпечення та надання всім 
і кожному рівних правових можливостей 
задля набуття, реалізації, охорони і захис-
ту суб’єктивних прав та свобод.

Генезис (грецьк. génesis), походжен-
ня, виникнення; у ширшому сенсі – заро-
дження і подальший процес розвитку, що 
призвів до певного стану, вигляду, явища. 
Процес виокремлення прав дітей в осо-
бливу систему евристичної та суспільної 
діяльності в Україні й світі склав певну 
кількість етапів та розпочався через де-
кілька століть з моменту розробки і вве-
дення поняття «права людини». Розгляне-
мо розвиток утвердження прав дитини в 
розрізі історії України.

Перший етап юридичного закріплення 
прав і свобод дитини відбувався під час 
існування на українській території Київ-
ської Русі та Галицько-Волинського кня-
зівства, а також литовсько-польської  доби. 
Регулювання правовідносин, що стосу-
ються дітей, будувалося з урахуванням 
принципу становості суспільства. Тобто, 
насамперед законодавчо захищалися діти 
шляхти та саме задля таких дітей почали 
розбудовувати певний механізм реалізації 
їх прав і свобод.

Другий етап пов’язаний зі станов-
ленням української державності за ча-
сів радянської влади. Протягом цього 
часу в Україні прийняли чотири кон-
ституції (1919, 1929, 1937, 1978 рр.). Ці 
нормативно-правові акти закріплювали 
результати та наслідки соціальної револю-
ції. Конституції УРСР 1919 р. і 1929 р. вже 
містять значно ширший, ніж до того, пе-



33

 Теорія та історія держави і права

релік прав дітей та їх гарантування. Кон-
ституція УРСР 1937 р. закріпила механізм 
реалізації цього спектру прав і свобод.

Третій новітній період еволюції гаран-
тій захисту прав та свобод дитини розпо-
чався зі створенням сучасної України і 
українського права.

24 серпня 1991 р. було проголошено 
незалежність України, що стало відкрит-
тям нового етапу історії нашої держави та 
надало можливість значно збільшити об-
сяг прав і свобод людини взагалі та дитини 
зокрема.

Таким чином, беручи за основу поло-
ження Конвенції� ООН про права дитини 
й деякі інші акти та з метою забезпечення 
гарантій політичних прав дітей, було при-
йнято Закон України «Про громадянство 
України» (1991 р.), положення якого ви-
магають письмової згоди 14-річної  дити-
ни під час зміни її громадянства, а після 
досягнення 16 років зміни проводяться за 
власною заявою дитини [5].

Реалізація соціальних прав дитини 
відбувається завдяки обов’язку держави 
надавати допомогу багатодітним сім’ям 
для забезпечення нормального існування 
дитини та надання їй харчування, одягу й 
житла, яке вона потребує, що закріплено 
в Законі України «Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми» (1992 р.) [6].

Обов’язковість та безкоштовність 
шкільного навчання дитини віком від 6–7 
і до 15 років закріпив Закон України «Про 
освіту» (1991 р.) [7].

Основним Законом, а саме ст.ст. 51, 52, 
закріплено, що сім’я, дитинство, материн-
ство і батьківство охороняються держа-
вою, діти рівні у своїх правах незалежно 
від походження, а також від того, народже-
ні вони у шлюбі чи поза ним.

З метою захисту права дитини на життя 
і здоров’я Конституцією також закріплено, 
що будь-яке насильство над дитиною та її 
експлуатація переслідуються за законом. 
Держава зобов’язана утримувати та ви-
ховувати дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, таким чином 
також забезпечуються соціальні права ди-
тини.

Конституцією України також закріпле-
но перелік органів, що мають здійснювати 
організаційну діяльність із забезпечення 
прав і свобод дітей.

Ст. 102 Конституції України передба-
чено, що Президент України є гарантом 
прав і свобод людини загалом та дітей зо-
крема [1]. Згідно з Конституцією України 
діяльність щодо забезпечення прав і сво-
бод дітей у межах своєї компетенції здій-
снюють Кабінет Міністрів України (п. 2 ст. 
116), місцеві державні адміністрації (п. 2 
ст. 119), прокуратура (ст. 121), Конститу-
ційний Суд України і суди загальної юрис-
дикції, органи місцевого самоврядування 
та інші [1].

26 квітня 2001 р. прийнято Закон Украї-
ни «Про охорону дитинства», а також інші 
закони, що спрямовані на забезпечення 
захисту прав та інтересів дітей, і які від-
повідають вимогам Конституції України, 
Конвенції ООН про права дитини та інших 
міжнародних документів [2].

Особисті немайнові та майнові права й 
обов’язки батьків і дітей, усиновлювачів 
та усиновлених регламентуються Сімей-
ним кодексом України [3].

Задля забезпечення належних умов 
для реалізації усіх груп прав дитини в 
Україні, а також розуміючи необхідність 
особливого піклування про дітей та вико-
нання Україною міжнародних зобов’язань 
у сфері прав дитини, згідно зі ст. 102 Кон-
ституції України 11 серпня 2011 р. [1], 
Указом Президента України № 811/2011 
запроваджено Посаду Уповноваженого 
Президента України з прав дитини [8]. 
Уповноважений Президента України з 
прав дитини забезпечує здійснення Пре-
зидентом України конституційних повно-
важень щодо додержання та реалізації 
конституційних прав дитини, виконання 
Україною міжнародних зобов’язань у цій 
сфері.

Правові, організаційні, соціальні заса-
ди й гарантії державної підтримки дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також осіб із їх числа, і є 
складовою частиною законодавства про 
охорону дитинства, яке регулює ЗУ «Про 
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забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання» [4].

5 липня 2017 року Уряд України ухва-
лив постанову №268 про надання дітям 
статусу постраждалих унаслідок воєнних 
дій [9]. За оцінкою ЮНІСЕФ, в Україні 
580 тисяч дітей постраждали від конфлік-
ту, насправді потенційних отримувачів 
статусу постраждалих може бути набага-
то більше. Але протягом року дії урядової 
постанови статус отримали лише 9 дітей. 
25 квітня 2018 року набрала чинності по-
станова Уряду «Про внесення змін до по-
станов Кабінету Міністрів України від 24 
вересня 2008 р. № 866 і від 5 квітня 2017 
р. № 268» від 11 квітня 2018 р. № 301 [10]. 
Цим актом до існуючого Порядку надан-
ня статусу дитини, яка постраждала вна-
слідок воєнних дій та збройних конфліктів 
внесено зміни, що суттєво полегшують 
процедуру визнання дитини постражда-
лою внаслідок військового конфлікту, а в 
багатьох випадках просто роблять отри-
мання статусу можливим.

Âèñíîâêè
Таким чином, розвиток та сутність пра-

вового регулювання й реалізації механіз-
мів забезпечення гарантій пр ав і свобод 
дитини в Україні встановлювалися відпо-
відно до періодів розвитку України як са-
мостійної держави.

На цей, безумовно, складний процес 
безпосередньо впливають економічні, по-
літичні, правові, демографічні, культурні, 
духовно-ідеологічні та етичні фактори 
еволюції суспільства й держави у відпо-
відні історичні періоди.

Досліджуючи генезис механізмів пра-
вового забезпечення захисту прав і свобод 
дітей, можна дійти в исновку, що на даний 
момент в Україні наявна певна система 
гарантій, які створено задля всебічної та 
системної реалізації чинних нормативно-
правових актів у вказаній сфері захисту 
дітей. Тим не менш, такий існуючий ме-
ханізм потребує безперервного аналізу та 
удосконалення, щоб відповідати сучасно-
му стану українського суспільства і дер-
жавності, а також міжнародним реаліям та 
складнощам у вказаній сфері.
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Актуальність і своєчасність монографії 
Француз-Яковець Т. А. на дану тему є до-
сить позитивним фактором, що зумовлю-
ється появою нових підходів у державно-
правових дослідженнях, змінами у сучас-
ній політичній системі, викликами глоба-
лізаційних процесів, новими тенденціями 
у розвитку громадянського суспільства 
і правової держави, новаціями у законо-
давчому процесі, запровадженні реформ 
тощо.

Автор у монографії послідовно, на 
від повідному науково-методичному рівні 
висвітлює складність, проблемність прак-
тичного втілення в життя ідеалу демокра-
тичної, соціальної і правової держави, мо-
дернізації посттоталітарного суспільства, 
створення і здійснення ефективного меха-
нізму державної політики – бікамеральної 
конструкції парламенту, її бікамеральної 
демократії як найголовнішого вищого за-
конодавчого органу держави, існуючого як 
її обов’язковий атрибут.

У праці автор комплексно здійснює уза-
гальнення, осмислення і реконструкцію 
окремих зумовлених історико-правових 
понять, через призму історіософського 
осмислення традицій бікамералізму, їх 
еволюцію.

Значне і послідовне використання єв-
ропейського досвіду і позитивної прак-
тики, поряд з вітчизняним досвідом, дає 
можливість для формулювання низки про-
позицій і підходів з удосконалення і вико-
ристання європейського бікамерального 
досвіду в реаліях сьогодення.

Дослідницький характер роботи при-
вертає до себе увагу, в такій побудові і на-
уковому викладі вона є одним із перших 
монографічних досліджень основ бікаме-
ралізму, порівняльного аспекту в сучасних 
державах Європи. У даному контексті, 
цілком зрозуміло, що проблеми бікаме-

ралізму, його впровадження у вітчизняну 
практику в тій чи тій площині загалом роз-
глядалися і досліджувалися політологами 
та вченими-юристами.

Комплексність, відмова від традицій-
них підходів до проблематики, наукова 
констатація зовнішніх і внутрішніх чин-
ників, історіософське осмислення й пере-
осмислення історико-правового європей-
ського досвіду бікамералізму і вітчизняної 
проблематики дають можливість автору 
зробити спроби реконструкцій та пропози-
цій у висвітленні позитивних можливостей 
бікамеральної демократичної практики в 
сучасних умовах і реаліях розвитку дер-
жавних інституцій влади, громадянського 
суспільства, місцевого самоврядування, 
виходячи з позицій його демократичного 
реформування на засадах цивілізаційного 
європейського підходу.

Монографія характеризується цілісніс-
тю змісту, наявні чотири розділи пов’язані 
між собою єдністю мети, засобів і логіки 
дослідження. Інтерес до книги посилю-
ється тим, що у реаліях України необхід-
на парламентська реформа. Автор демон-
струє особисте бачення сучасних умов 
висвітленими ідеями і пропозиціями, 
звертаючись до суміжних наук, оскільки 
у цьому виникає проблема, необхідна для 
різновекторного аналізу зазначених у мо-
нографічному дослідженні завдань.

Матеріали монографії, зазначена кіль-
кість наукових публікацій автора у фахо-
вих вітчизняних і зарубіжних виданнях 
з даної проблематики протягом багатьох 
років за темою дослідження свідчать про 
глибоке та змістовне розуміння і засвоєн-
ня обраної теми. Сформульовані автором 
позиції, ідеї, окреслені підходи демон-
струють розуміння проблем практики.

 У роботі, на нашу думку, досить об-
ґрунтовано стверджується, що досвід 

Ðåöåíç³ÿ íà ìîíîãðàô³þ Ôðàíöóç-ßêîâåöü Ò.À.

«Êîíñòèòóö³éí³ îñíîâè á³êàìåðàë³çìó 
â ñó÷àñíèõ äåðæàâàõ ªâðîïè: 

ïîð³âíÿëüí³ àñïåêòè»
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сучасних розвинених демократій реаль-
но доводить, що двопалатний парламент 
досить часто є більш демократичніший 
і менш вразливий до його монополізації 
окремими політичними силами чи відпо-
відними коаліціями. Запровадження по-
запартійної верхньої палати дасть мож-
ливості запобіганню протидії і недопу-
щенню диктату парламентської більшості 
нижньої палати. Бікамеральна конструк-
ція парламенту не дає змоги для підго-
товки завідомо неякісних лобістських за-
конопроектів, сприяє пом’якшенню вузь-
копартійного та міжпартійного проти-
стояння, виключає популізм, можливість 
перебрати урядові функції, прийняття 
авантюрних рішень і змін.

У першому розділі автор намагається 
дати характеристику теоретико-методо-
ло гічної і джерельної бази дослідження 
бікамералізму як самостійного виду кон-
с титуційно-правового розвитку парламен-
таризму, при цьому намагаючись висвіт-
лити низку питань, що стосуються сут-
ності бікамералізму, особливостей мето-
дології його дослідження як об’єкту кон-
ституційно-правових досліджень. Адже, 
досліджуючи бікамеральні парламентські 
конструкції, ми можемо рухатися, як де-
монструє автор, чи у руслі методології 
вивчення бікамеральних систем, чи вихо-
дити із загальної теорії демократії і демо-
кратичних політичних режимів, описую-
чи бікамеральну демократію та її архітек-
туру. Основне місце у монографії займає 
другий розділ, в якому розкривається іс-
торична ґенеза бікамералізму в державах 
Європи, акцентуючи увагу на тому, що 
його ґенеза засвідчує відображення соці-
альних і безпосередньо класових протиріч 
та компромісів, які пройшли етапи свого 
історичного розвитку і практичного, і ра-
ціонального застосування у житті держав. 
Розвиток інституції показує різні варіанти 
побудови парламентів, свою багатогран-
ність та функціональність у різні історичні 

епохи. Історико-правовий досвід розвитку 
різних країн і націй показує, що альтерна-
тиви бікамеральному парламенту немає, 
це основа європейської демократії.

Питанням оптимізації конституційних 
засад організації бікамеральних парламен-
тів присвячений третій розділ, де можна 
знайти компаративний аналіз оптимізації 
конституційних засад діяльності двопа-
латних парламентів. Бікамеральна опти-
мізація сприяє прийняттю результативних 
політико-правових рішень, нівелюванню і 
локалізації конфліктів між гілками влади. 
Подібний наголос саме на цих питаннях 
зумовлюється їх практичною раціональ-
ною значущістю для європейських демо-
кратичних систем, які виступають надій-
ним маркером визначення рівня демокра-
тичності.

Цікавим видається і четвертий розділ 
монографічного дослідження, адже пи-
тання бікамералізму є адекватною демо-
кратичною інституцією, викликом часу і 
демократичного розвитку. Автором приді-
лена особлива увага інститутам безпосе-
реднього народовладдя, громадянському 
суспільству, взаємодії і взаємовпливу в 
належному функціонуванні органів ви-
конавчої влади, презедентури, місцевого 
самоврядування. У даному сенсі автор-
ського бачення цілком справедливою ви-
дається теза, що саме ефективність та па-
ритетність взаємодії державних владних 
інституцій і громадянського суспільства 
здатні виступати показником успішності 
демократизаційних процесів, та і рівня де-
мократизму держави.

Особливо хотілося б відзначити ши-
року емпіричну базу проведеного дослі-
дження Француз-Яковець Т. А., яка глибо-
ко знає і розуміє дану проблематику.

Загалом монографія автора справляє 
позитивне враження, вона має можливос-
ті знайти відгуки багатьох читачів, дозво-
лить підняти дану проблематику в Україні 
на належний рівень. 

Доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

Шевченко А. Є.
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Цивільне право і цивільний процес; 
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Міжнародне право. Господарське право, 
господарсько-процесуальне право
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êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 

ïðîôåñîð, ïðîðåêòîð,
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çäîáóâà÷ âèùî¿ îñâ³òè ñòóïåíÿ «ìàã³ñòð»,

Óí³âåðñèòåò «ÊÐÎÊ»

Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ïðàâ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, 

ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ
Стаття присвячена дослідженню проблемних питань правового регулювання забезпечення 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, аналіз термінів, на-
ведених у нормативно-правових актах, державної допомоги, міжнародного досвіду та покра-
щення національного законодавства.

Ключові слова: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, прийомна сім’я, 
фостерна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Â.Ê. Ãèæåâñêèé
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Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ 
ïðàâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, 

ëèøåííûõ ðîäèòåëüñêîé îïåêè
Статья посвящена исследованию проблемных вопросов правового регулирования обеспече-

ния прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, анализ понятий, 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Одна з головних проблем сучасного 

стану охорони дитинства в Україні – це 
наявність великої кількості дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, які потребують соціального захисту 
і не адаптовані до життя в суспільстві.

Ситуація стосовно дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дозволяє ви-
знати, що виховання в державних інтер-
натних закладах забезпечує лише певною 
мірою безпроблемне існування в матері-
альному плані. 

Проблема пристосування таких дітей 
до нового соціуму в зв‘язку з кризовою 
ситуацією в країні значно ускладнилася: 
випускники державних інтернатних за-
кладів не витримують конкуренції спочат-
ку на рівні професійної та вищої школи, а 
згодом і на ринку праці. Відсутність юри-
дичних механізмів не дає їм можливості 
забезпечити себе найнеобхіднішим: жит-
лом, меблями тощо; захистити себе від не-
гативного впливу родичів, які відмовилися 
від них або були позбавлені державного 
права на їх виховання.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питання захисту забезпечення прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, досліджувалися багать-
ма як вітчизняними, так і зарубіжними на-
уковцями, а саме: О. І. Карпенко, О. І. Ки-
сельова, О. О. Мордань, О. М. Потопахіна, 
А. В. Солодчук, Ю. Ю. Черновалюк, І. А. 
Яніцька та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Питання правового регулювання забез-
печення прав дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, дослі-
джувалися багатьма науковцями, але, на 
нашу думку, потребують більш детального 
розгляду щодо процедури усиновлення, а 
саме стосовно ратифікації Україною Кон-
венції про захист дітей та співробітництво 
в галузі міждержавного усиновлення й ви-
рішенні проблемних питань на основі за-
рубіжного досвіду.

Формулювання цілей статті
Мета дослідження – визначити основні 

принципи побудови роботи з подолання 

указанных в нормативно-правовых актах, государственной помощи, международного опыта и 
улучшения национального законодательства.

Ключевые слова: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, приёмная семья, фос-
терная семья, детский дом семейного типа.
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The article is devoted to the study of problematic issues of legal regulation of the provision 
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сирітства на основі практики зарубіжних 
країн та розробити пропозиції покращен-
ня соціально-правового захисту дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Соціальна підтримка дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, в сучасних умовах має особливе 
значення. Її реалізація залежить не тіль-
ки від сім’ї, а й від діяльності державних 
установ, які сприяють соціалізації, участі 
в освіті й підготовці дітей. Державна со-
ціальна підтримка сімей та дітей є ключо-
вою умовою успіху на шляху реформуван-
ня системи опіки і піклування та охорони 
дитинства.

Держава, як основний соціальний ін-
ститут, має захищати права й інтереси 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Основними нормативними ак-
тами, що забезпечують соціальний захист 
цієї категорії дітей, є насамперед Консти-
туція України [1], Сімейний кодекс Украї-
ни [2], Закони України «Про охорону ди-
тинства» [5], «Про освіту» [4] й інші.

Правові, організаційні, соціальні за-
сади та гарантії державної підтримки 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, молоді з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, визначаються Законом Укра-
їни «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», який є складовою законодав-
ства про охорону дитинства й соціальний 
захист [3].

Так, у Законі надається визначення та-
ких категорій, як: «дитина-сирота» та «ді-
ти, позбавлені батьківського піклування»:

– «дитина-сирота» – дитина, в якої по-
мерли чи загинули батьки;

– «діти, позбавлені батьківського пі-
клування» – діти, які залишилися без пі-
клування батьків у зв’язку з позбавленням 
їх батьківських прав, відібранням у бать-
ків без позбавлення батьківських прав, ви-

знанням батьків безвісно відсутніми або 
недієздатними, оголошенням їх померли-
ми, відбуванням покарання в місцях по-
збавлення волі та перебуванням їх під вар-
тою на час слідства, розшуком їх органами 
внутрішніх справ, пов’язаним з ухилен-
ням від сплати аліментів та відсутністю 
відомостей про їх місцезнаходження, три-
валою хворобою батьків, яка перешкоджає 
їм виконувати свої батьківські обов’язки, а 
також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті 
діти, батьки яких невідомі, діти, від яких 
відмовилися батьки, та безпритульні діти 
[3, ст. 1].

Тенденція передачі дітей до інтернат-
них закладів є ознакою моральної кри-
зи й відповідальності суспільства щодо 
свого майбутнього. Міжнародний досвід 
влаштування дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, свідчить про поступо-
ву відмову держав від гуманістичної орі-
єнтації соціальної політики з інтернатних 
закладів, спрямованість на створення та 
підтримку сімейних форм навчання дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Проаналізувавши соціально-еконо міч-
ні умови, що склалися в нашій країні, ми 
визначили основні чинники розповсю-
дження сирітства в Україні. Найважли-
вішими з них є економічні фактори, такі 
як: матеріальні труднощі сімей з дітьми, 
поширення безробіття, деградація функ-
ціонування державних установ, яка ви-
магає освіти, дитячої освіти та соціальних 
факторів – зростання числа кризових сі-
мей, алкоголізація, наркоманія населення, 
пом’якшення моральної відповідальності 
батьків за виховання дітей.

Система державних соціальних й 
освітніх закладів в Україні орієнтована 
на колективні форми виховання дітей і в 
сучасних умовах не може забезпечити ви-
пускників необхідними навичками само-
стійного життя, професійної орієнтації, 
здатності адаптуватися до нового, відкри-
того соціального середовища. Дитина, яка 
народилася поза сім’єю, має розлади роз-
витку: відхилення фізичного і психічного 
здоров’я, деформація особистості дитини, 
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розвиток асоціальних умов, кримінальних 
проявів.

Дитячі проблеми не є унікальними на-
віть для дітей, котрі є рідними та вихову-
ються в родині, але відсутність відповід-
них знань створює додаткові випробування 
для усиновлених дітей, прийомних батьків 
й ускладнює встановлення довірливих і 
сприятливих відносин, отже, державна 
охорона в цьому відношенні є важливим 
фактором у створенні соціально-освітніх 
закладів та колективних форм навчання 
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування.

На нашу думку, в Україні необхідно 
пом’якшити процедуру усиновлення ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, чи розробити програму 
щодо заохочення людей взяти таку дитину 
до себе у сім’ю. Тому що коли ми бачимо 
статистику за 2017 рік, що всього дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, аж 70241 осіб, а всиновлено 
лише 2925 дітей – це всього 4,2 % [8].

Також в Україні потрібно ратифікува-
ти Гаазьку Конвенцію про захист дітей та 
співробітництво в галузі міждержавного 
усиновлення для зменшення проблем і по-
легшення процедури в усиновленні дітей 
іноземними громадянами.

Основні принципи побудови роботи з 
подолання сирітства в зарубіжних країнах: 

- професіоналізація навчальної діяль-
ності, впровадження спеціальних посад 
соціальних педагогів, соціальних праців-
ників, практичних психологів з сімейного 
виховання; 

- створення мережі спеціальних струк-
тур, призначених для допомоги сім'ям, ді-
тям та підліткам; 

- забезпечення соціально-правової, 
пси хологічної та педагогічної допомоги і 
підтримки сім'ї як головного інституту ви-
ховання дитини. 

Для України важливо зосередити увагу 
на вирішенні цих питань, беручи до уваги 
зарубіжний досвід, його адаптацію.

У кожній країні сформована власна 
законодавча база, яка допомагає дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 

адаптуватися до життя в суспільстві. У 
розвинених країнах здійснюється інститу-
ціоналізація інтернатних закладів. У них 
пріоритетною формою догляду за дітьми є 
фостерна сім’я або прийомна сім’я. Про-
те є ціла низка документів, що захищають 
права цієї категорії людей. У країнах ко-
лишнього Радянського Союзу є інтернатні 
заклади, хоча соціальна політика спрямо-
вана на перехід до сімейної форми догляду 
за дітьми. Врешті-решт, школа-інтернат не 
може забезпечити незалежні життєві на-
вички, яких дитина, як правило, вчиться у 
родині, наприклад, батьки.

З огляду на неприйняття вчителями 
шкіл-інтернатів для них закон передбачає 
пільги, які надають дітям право на житло, 
освіту, матеріальну допомогу, зайнятість 
тощо. Але ці права не завжди дотриму-
ються.

Одним із найважливіших завдань іс-
нування інтернатних закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, є підготовка до самостійного 
життя у суспільстві, до входження в со-
ціум різного рівня, оскільки готовність до 
шлюбу, вибору професії, організації побу-
ту, дозвілля, спілкування є визначальною 
для організації оптимального дорослого 
життя, і найкращий спосіб виконання цьо-
го завдання – це прийомна сім’я. 

Прийомна сім’я – сім’я або особа, яка 
добровільно взяла з установ для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, від 1 до 4 дітей на виховання і 
загальне проживання [4, ст. 2], [6].

Дитячий будинок сімейного типу – це 
окрема сім’я, що створюється за бажанням 
родини або окремої особи, яка не перебу-
ває в шлюбі, і бере на виховання і загальне 
проживання не менше 5 дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклуван-
ня [5, ст. 2]. 

Для усунення цього недоліку, на мій 
погляд, нам допоможе система супроводу 
випускників інтернатних закладів, що пра-
цює за кордоном. Вона передбачає контр-
оль над дитиною соціальним працівником, 
який може стати як консультантом, так і 
педагогом, і вчителем, і посередником або 
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просто спостерігачем. Зрештою, найбіль-
шою проблемою є невизначеність випус-
кників, більшість з яких не знають, де і як 
звертатися у разі виникнення проблем. У 
цьому їм допомагав соціальний працівник, 
що намагався відповісти на питання дітей, 
допомогти їм створити самостійне дорос-
ле життя тощо.

Правова політика України загалом та у 
сфері захисту дітей повинна відповідати 
міжнародним стандартам, встановленим 
в існуючих міжнародних договорах, згода 
яких є обов’язковою для Верховної Ради 
України та є частиною національного за-
конодавства [1, ст. 9].

Проте ця важлива обставина не врахо-
вується у змісті ст. 2 Закону України “Про 
забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклуван-
ня” [3, ст. 2], згідно з яким українське за-
конодавство про соціальний захист дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також осіб з дітей-сиріт і ді-
тей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, класифікуються тільки в українському 
законодавстві та не посилаються на між-
народні акти, ратифіковані Україною, як 
невід’ємну частину цього законодавства.

У той же час існування правової бази 
для захисту прав дітей не означає ефек-
тивність національного законодавства. 
Навпаки, практика дитячого омбудсмена 
свідчить про численні порушення прав 
дітей. 

Зокрема, аналіз звернень до омбудсме-
на з прав дитини свідчить про зростаючу 
потребу в правовому захисті та захисті ди-
тинства, серед яких ми виділили найбільш 
типові: 

- захист прав на житлові та майнові 
права дітей; 

- захист прав дітей-сиріт та дітей з ба-
гатодітних сімей, неповнолітніх, які су-
перечать законодавству; 

- захист від насильства над дітьми; 
- від загрози життю та здоров'ю дітей у 

зоні воєнного конфлікту; 
- вирішення конфліктів між батьками 

стосовно місця проживання дитини; 

- скарга на дії чи бездіяльність місце-
вої влади тощо. 

Підхід до захисту дитячих характерис-
тик для України залишається виявленням 
зовнішніх, очевидних аспектів правових 
явищ без проникнення у внутрішні сторо-
ни та зв’язки, що призводить до неефек-
тивної практики застосування положення 
законодавства. 

Постійні зміни в функціях, повнова-
женнях і підпорядкуванні державних ор-
ганів, відповідальних за захист прав та до-
бробуту дітей, не сприяють ефективності 
державної політики у цій сфері. Посилити 
ситуацію з реалізацією прав дітей з кате-
горії внутрішньо переміщених осіб, дітей 
учасників АТО, які загинули або стали не-
працездатними. 

В українському законодавстві санкції 
за порушення прав дітей зібрані у Сімей-
ному, Кримінальному та Цивільному ко-
дексах, проте деякі порушення не підля-
гають статистичному обліку, що свідчить 
про відсутність механізмів реагування на 
порушення, тому докладного аналізу по-
требують державні механізми захисту 
прав дитини. 

Для покращення соціально-правового 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, державне 
управління повинно насамперед:

1) внести зміни до нормативних актів 
щодо розмежування у національному за-
конодавстві посередницької діяльності 
щодо усиновлення та діяльності профе-
сійної, що ліквідує суперечності й усуне 
перешкоди до ратифікації Україною Кон-
венції про захист дітей та співробітництво 
в галузі міждержавного усиновлення; 

2) передбачити в нормативних актах 
державний нагляд за діяльністю неуря-
дових організацій, які працюють у сфері 
міждержавного усиновлення; 

3) внести зміни до нормативних актів 
щодо надання рекомендацій про можли-
вість утворення прийомної сім’ї або дитя-
чого будинку сімейного типу – вони мають 
надаватися міськими (районними) центра-
ми соціальних служб, які проводять безпо-
середню роботу з кандидатами з урахуван-
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ням особливостей дитини, яка може бути 
влаштована в сім’ю (її вік, індивідуальні 
особливості тощо); 

4) забезпечити фінансування регіо-
нальних програм із забезпечення житлом 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, розширення мережі со-
ціальних гуртожитків; 

5) залучати громадські організації до 
вирішення проблем соціально-правового 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, що дасть змогу 
підвищити якість і легітимність управ-
лінських рішень, запобігти зловживанню 
владою, сприяє налагодженню конструк-
тивного співробітництва між владою та 
громадськістю; 

6) вирішити питання надання службам 
у справах дітей статусу юридичної осо-
би, укомплектування штатної чисельності 
служб кваліфікованими працівниками від-
повідно до законодавства, створення сек-
торів опіки та піклування для виконання 
ними на належному рівні поставлених дер-
жавою завдань щодо соціально-правового 
захисту дітей сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

На сьогодні глибокі суспільні пере-
творення є важливим чинником, який по-
роджує низку проблем у сучасній україн-
ській сім’ї. 

Таким чином, основними норматив-
ними актами, що регулюють питання 
со ціального захисту дітей-сиріт і дітей, 
які залишилися без батьківського піклу-
вання є: Конституція України, Сімейний 
Кодекс України, Закон України «Про за-
безпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» 
[1, 2, 3]. Безперечно, ці документи зна-
чно допомагають регулювати підтримку і 

захист знедолених дітей. Проте, на нашу 
думку, у сучасних умовах конче потрібно 
вносити зміни до чинного законодавства 
та впливати на подальший розвиток нових 
форм влаштування дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклування. Тому 
особлива увага нині приділяється розви-
тку сімейних форм опіки та подальшому 
впровадженню інституту прийомної сім’ї.

Вивчення та аналіз життєдіяльності сі-
мейних форм виховання переконують, що 
ця форма реабілітації і соціалізації дітей є 
найпрогресивнішою. Однак подальший їх 
розвиток залежить від того, наскільки дер-
жава зможе пом’якшити вплив економіч-
ної нестабільності на такі сім’ї, допомогти 
їм здійснювати своє високе покликання.

Âèñíîâêè
Першочерговим завданням України є 

створення такої правової бази для захисту 
прав та свобод д итини, яка повністю від-
повідає міжнародним стандартам і забез-
печує реалізацію прав к ожної дитини та 
яка передбачає механізм захисту цих прав 
у разі порушення. Сьогодні законода вство 
України про права дитини має більш де-
кларативний, ніж практичний характер. 
Відповідні норми розпорошені відповідно 
до різних законодавчих актів, що не гаран-
тує дотримання й виконання встановлених 
прав  дітей.

Окрім того, Україна ще не розробила 
чіткий національний механізм реалізації 
норм законодавств а про права дитини. 
Практичне виконання норм Конституції 
України та інших нормативно-правових 
актів щодо прав дітей  відбуваються із 
серйозними перешкодами, що виника-
ють унаслідок реформування суспільства 
й особливо негативних процесів у сфері 
економіки, освіти, охорони здоров’я, куль-
тури тощо.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Необхiдною передумовою становлення 

України як правової держави є належне за-
безпечення охорони прав, свобод i закон-
них iнтересiв фiзичних осіб та їх майна вiд 
протиправних посягань, що забезпечуєть-
ся в сучасних країнах iснуванням системи 
державних правоохоронних органiв та не-
державних iнституцiй. 

Усе гострiшою стає проблема забезпе-
чення недоторканностi речових прав, на-
самперед, права приватної власностi, пра-
ва володiння. Цим зумовлена поява значної 
кiлькостi рiзних охоронних пiдприємств, 
якi надають послуги фактичного харак-
теру, здiйснюючи охорону об’єктiв права 
власностi вiд протиправних посягань на 
пiдставi цивiльно-правового договору.

Àíàëiç îñòàííiõ äîñëiäæåíü 
i ïóáëiêàöié

Питання правового регулювання охо-
ронної дiяльностi в України неодноразово 
ставали предметом дослiдження у працях 
В.В. Галунька, I.В. Зозулi, В.I. Курила, 
П.В. Синицького, О.П. Угровецького, В.У. 
Хатуєва тощо. Окремi аспекти дiяльностi 
приватних охоронних структур розглядали 
в наукових працях вченi О. М. Бандурка, 
М. I. Бачило, В. В. Бугуйчук, А. С. Васи-

льєв, T. С. Гончарук, М. I. Зубок, С. В. Кi-
валов та iншi.

Íå âèðiøåíi ðàíiøå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Не зважаючи на величезну кiлькiсть 
наукових дослiджень проблем охорон-
ної дiяльностi в Українi, правовий статус 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi в 
галузi надання послуг з охорони фiзичної 
особи або майна залишається мало 
дослiдженим та потребує подальшого ви-
вчення.

Ôîðìóëþâàííÿ öiëåé ñòàòòi
Численнi змiни у вiтчизняному зако-

но давствi щодо охоронної дiяльностi ос-
таннiх рокiв вимагають додаткового ана-
лiзу. Тому метою статтi є дослiдження 
проб лем правового статусу суб’єктiв пiд-
приємницької дiяльностi в галузi надання 
послуг з охорони фiзичної особи або май-
на в Українi, а також визначення шляхiв 
вдосконалення нормативно-правого регу-
лювання такої дiяльностi.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåðiàëó 
äîñëiäæåííÿ

Вiдповiдно до ст. 3 Конституцiї Укра-
їни «Людина, її життя i здоров’я, честь i 
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гiднiсть, недоторканнiсть i безпека визна-
ються в Українi найвищою соцiальною 
цiннiстю» [1, ст. 3].

Дiяльнiсть щодо охорони, в тому числi 
щодо надання охоронних послуг, регулю-
ється низкою нормативно-правових актiв, 
якi встановлюють, серед iншого рiзнi ви-
моги до охорони в залежностi вiд суб’єктiв 
охоронної дiяльностi та/або охоронюва-
них об’єктiв. До основних нормативно-
правових актiв, що здiйснюють регулю-
вання охоронної дiяльностi вiдносяться 
Закони України «Про охоронну 
дiяльнiсть», «Про Нацiональну полiцiю», 
«Про Нацiональну гвардiю», постанови 
Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвер-
дження Лiцензiйних умов провадження 
охоронної дiяльностi» [4], «Про заходи 
щодо вдосконалення охорони об’єктiв 
державної та iнших форм власностi», 
«Про затвердження Порядку визначен-
ня перелiку окремих особливо важливих 
об’єктiв права державної власностi, охо-
рона яких здiйснюється виключно держав-
ними пiдприємствами та органiзацiями», 
«Про затвердження Перелiку особливо 
важливих об’єктiв електроенергети ки, 
якi пiдлягають охоронi вiдомчою воє -
нi зованою охороною у взаємодiї iз спе-
цiалiзованими пiдроздiлами iнших цент -
ральних органiв виконавчої влади» [5], 
«Про затвердження перелiку ядер них 
установок, ядерних матерiалiв, радiо-
активних вiдходiв, iнших джерел iонi зую-
чого випромiнювання державної влас-
ностi, важливих державних об’єктiв, що 
пiдлягають охоронi Нацiональною гвар-
дiєю» [6] тощо. 

Така кiлькiсть нормативних актiв обу-
мовлена рiзноманiтнiстю суб’єктiв охо-
ронної дiяльностi. Найчастiше серед таких 
суб’єктiв видiляють полiцiю охорони та 
приватнi охороннi структури. Це пов’язано 
з тим, що цi суб’єкти є безпосереднiми 
учасниками ринку охоронних послуг.

Так, стаття 1 Закону України «Про 
охоронну дiяльнiсть» визначає охоронну 
дiяльнiсть як надання послуг з охорони 
власностi та громадян, а її суб’єктами ви-
знає суб’єктiв господарювання будь-якої 

форми власностi, створених та зареєстро-
ваних на територiї України, що здiйснюють 
охоронну дiяльнiсть на пiдставi отриманої 
лiцензiї [2, ст.1]. 

Загалом, послуги з охорони власностi та 
фiзичних осiб – це види пiдприємницької 
дiяльностi, що за суб’єктним складом i 
змiстом дiяльностi є цивiльно-правовими 
зобов’язальними правовiдносинами, що 
здiйснюються на пiдставi законодавчих, 
нормативно-правових актiв, державних лi -
цензiй на право надання послуг з охорони 
всiх форм власності [14, с. 227]. Між су-
б’єктами аналізованих відносин уклада-
ється договір про надання послуг з охоро-
ни [10, с. 25].

Організаційно-правові принципи здій-
снення господарської дiяльностi у сферi 
надання послуг з охорони власностi та 
громадян Законом України «Про охорон-
ну дiяльнiсть» визначено лише відносно 
діяльності тих суб’єктiв господарювання, 
що були створенi спецiально для надання 
охоронних послуг невизначеному колу 
осiб [14, с.228]. Проте на практицi суб’єк-
ти господарювання (банки, супермарке-
ти тощо) утворюють власнi внутрiшнi 
служби охорони, що здiйснюють охорону 
життя, власностi, обслуговують пасивнi 
засоби охорони вiдповiдних юридичних 
осiб.

Чинне законодавство України надiляє 
суб’єктiв охоронної дiяльностi наступни-
ми правами [2, ст. 9]:

1) для забезпечення охоронної дi яль-
ностi придбавати, зберiгати та використо-
вувати в установленому законодавством 
порядку спецiальнi засоби, перелiк яких 
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв Украї-
ни;

2) для забезпечення радiозв’язку ви-
користовувати в установленому порядку 
радiочастоти;

3) використовувати в охороннiй дiяль-
ностi службових собак;

4) використовувати в охороннiй дiяль-
ностi технiчнi засоби охоронного призна-
чення;

5) використовувати транспорт реагу-
вання;
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6) одержувати за своїм письмовим за-
питом вiд замовника послуг з охорони 
вiдомостi та копiї документiв, необхiднi 
для здiйснення заходiв охорони на об’єктi 
охорони;

7) за згодою замовника послуг з охо-
рони (його представника) оглядати 
територiю, будинки, примiщення, майно, 
що охороняються. 

Суб’єкт охоронної дiяльностi за своїм 
статусом нижчий, нiж працiвник право-
охоронних органiв, адже чинне законо-
давство не поширює на громадян, якi 
надають послуги з приватної охорони, 
дiю законiв, що закрiплюють право-
вий статус цих працiвникiв. Попри це, 
порiвняно з iншими громадськими фор-
муваннями, законодавець суттєво роз-
ширив права охоронцiв, надав їм значно 
бiльшi можливостi з розумiння специфiки 
виконання ними завдань i – свободу дi-
яльностi. 

Варто відзначити, що станом на сьогод-
ні діяльність з надання послуг охорони в 
Українi перебуває лише на стадiї форму-
вання. Тому правове регулювання статусу 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi в 
галузi надання послуг з охорони фiзичної 
особи або майна в Українi має ряд недо-
ліків [11, с. 223].

Так, до прикладу, правовий статус Де-
партаменту полiцiї охорони визначено 
Положенням про цей департамент, яке 
було затверджено Нацiональною полiцiєю 
[7]. Територiальнi органи полiцiї охоро-
ни було утворено вiдповiдно до Поста-
нови Кабiнету Мiнiстрiв України № 384 
вiд 13.10.2015 р. як юридичнi особи 
публiчного права. Цi територiальнi орга-
ни полiцiї охорони є правонаступника-
ми вiдповiдних державних установ Дер-
жавної служби охорони при МВС [8]. 
У зв’язку з тим, що й донинi не прийня-
то спецiального нормативно-правового 
акту щодо врегулювання дiяльностi са-
мої полiцiї охорони чи її територiальних 
пiдроздiлiв, зберiгає чиннiсть Положення 
про Державну службу охорони при МВС 
України, яка нинi переживає процедуру 
лiквiдацiї. Також залишається чинною 

Iнструкцiя про органiзацiю дiяльностi 
мiлiцiї охорони. Така невизначенiсть пра-
вової регламентацiї дiяльностi полiцiї охо-
рони унеможливлює ефективний розвиток 
цiєї служби. 

Найсуперечливiшим же нормативно-
правовим актом, що регулює охоронну 
дiяльнiсть i стосується безпосередньо 
полiцiї охорони, є постанова Кабiнету 
Мiнiстрiв вiд 11.11.2015 р. № 937 «Пи-
тання забезпечення охорони об’єктiв 
державної та iнших форм власностi» [9]. 
Ця постанова визначає перелiк об’єктiв 
державної та iнших форм власностi, охо-
рона нерухомого майна (незалежно вiд 
цiльового призначення) яких здiйснюється 
виключно органами полiцiї охорони на 
договiрних засадах. Тим самим визначенi 
даною постановою пiдприємства були 
змушенi укладати договори з надання охо-
ронний послуг виключно з полiцiєю охо-
рони. Нормативне закрiплення обов’язку 
приватних суб’єктiв господарювання на 
«договiрних засадах» укладати договори 
на охорону з полiцiєю охорони перекрес-
лює сам принцип договiрних засад на-
дання охоронних послуг. Саме iснування 
полiцiї охорони як структурної одиницi 
органу виконавчої влади викликає низку 
зауважень серед фахiвцiв в цiй сферi. В 
нинiшньому виглядi полiцiя охорони за-
ймає монопольне становище на ринку 
охоронних послуг i виступає, фактично, 
як комерцiйна установа. 

Одним з шляхiв вирiшення даної кон-
цептуальної проблеми дiяльностi полiцiї 
охорони могло б стати її перетворення 
на окреме державне пiдприємство, на яке 
було б покладено обов’язок забезпечувати 
охорону особливо важливих об’єктiв.

Iншим способом вирiшення даної 
проблеми є виключення з повноважень 
полiцiї «здiйснення на договiрних засадах 
охорони фiзичних осiб та об’єктiв пра-
ва приватної i комунальної власностi», 
перепрофiлювання полiцiї охорони на охо-
рону таких особливо важливих об’єктiв як 
органи державної влади, важливi об’єкти 
енергетичної iнфраструктури, важливi 
об’єкти транспортної iнфраструктури, 
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важливi об’єкти медичної iнфраструктури, 
посольства тощо. 

Iншим й найбiльшим за кiлькiстю 
суб’єктом охоронної дiяльностi є приват-
нi охороннi структури. Недержавнi охо-
роннi структури набули законодавчо 
закрiпленого статусу самостiйних суб’єк-
тiв пiдприємницької дiяльностi, якi нада-
ють комплекс заходiв, спрямованих на за-
хист законних прав та iнтересiв фiзичних 
та юридичних осiб, який здiйснюється на 
пiдставi договiрних вiдносин. Законодав-
ством визначено, що вони можуть дiяти 
як юридичнi особи, так i як фiзичнi особи-
пiдприємцi. Приватнi охороннi структури 
можуть дiяти на всiй територiї України на 
пiдставi лiцензiї за наявностi матерiально-
технiчної бази, необхiдної для проваджен-
ня такої дiяльностi, та за умови виконання 
такими особами органiзацiйних, кадро-
вих i технологiчних вимог, передбаче-
них Лiцензiйними умовами провадження 
охоронної дiяльностi. Приватнi охороннi 
структури надають послуги з охорони 
фiзичних осiб, охорони майна фiзичних 
осiб [4]. 

На сьогоднi приватнi охороннi фiрми на-
дають широкий спектр охоронних послуг, 
проте мають доволi обмежений арсенал 
спецiальних засобiв охорони. Згiдно iз За-
коном України «Про охоронну дiяльнiсть» 
суб’єктам господарювання дозволили ви-
користовувати у своїй дiяльностi службо-
вих собак, проводити огляд речей особи 
(за її згодою), проводити вiдкрито кiно-, 
вiдео-, фотозйомку та звукозапис подiй як 
допомiжний засiб запобiгання протиправ-
ним дiям, документування правопорушень 
[2]. Однак фактично принципових змiн 
в їх правовому статусi iз цим законом не 
сталося. 

Приватнi суб’єкти охоронної дiяльностi 
та правоохороннi органи можуть спiльно 
органiзовувати взаємодiю i надавати вза-
ємодопомогу у дiяльностi, що спрямована 
на попередження, припинення i розкриття 
кримiнальних правопорушень та забез-
печення охорони громадського поряд-
ку [11, с. 218]. Така взаємодiя може бути 
органiзована у формi проведення спiльних 

нарад, консультацiй, обмiну iнформацiєю 
з питань попередження та припинення 
правопорушень тощо. Однак вiдсутнє 
будь-яке нормативно-правове регулюван -
ня самої процедури такої взаємодiї, що 
унеможливлює реальне застосування та-
ких форм взаємодiї державних та недержав-
них суб’єктiв охоронної дiяльностi. 

Нацiональна гвардiя та iншi спецiально 
уповноваженi на те органи (з’єднання, 
вiйськовi частини i пiдроздiли Збройних 
Сил України, органи охорони державно-
го кордону) здiйснюють охорону окремих 
об’єктiв особливого значення безоплатно в 
силу виконання повноважень, визначених 
законодавством. Зокрема, вiдповiдно до 
Закону України «Про Нацiональну гвардiю 
України» та низки пiдзаконних актiв 
Нацiональна гвардiя України здiйснює 
охорону ядерних установок, ядерних 
матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших 
джерел iонiзуючого випромiнювання дер-
жавної власностi, важливих державних 
об’єктiв, спецiальних вантажiв, дипло-
матичних представництв, консульських 
установ iноземних держав, представництв 
мiжнародних органiзацiй в Українi, цен-
тральних баз матерiально-технiчного за-
безпечення МВС України тощо [3]. На 
вiдмiну вiд полiцiї охорони з’єднання, 
вiйськовi частини i пiдроздiли Збройних 
Сил України, органи охорони державно-
го кордону, Нацiональна гвардiя України 
здiйснюють охорону окремих об’єктiв 
особливого значення безоплатно в силу 
виконання повноважень, визначених зако-
нодавством. 

Отже, подальший розвиток ринку охо-
ронних послуг в бiк приватного сектору не 
повинен перетворити державу на сторон-
нього спостерiгача цих функцiй. Обов’язок 
держави та її органiв – забезпечити дотри-
мання прав i свобод людини. Тому держа-
ва є фактично вiдповiдальною за контроль 
над приватними охоронними структурами. 
Виконання цiєї функцiї держави вимагає 
запровадження чiтких механiзмiв контро-
лю в сферi охоронних послуг, розроблення 
стандартiв надання таких послуг та оцiнки 
їхньої ефективностi.
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Âèñíîâêè
Таким чином, Закон України «Про охо-

ронну дiяльнiсть» недосконалий, про що 
обґрунтовано заявляють юристи. Зокрема, 
вiн потребує прийняття низки пiдзаконних 
актiв, особливо з питань органiзацiї охо-
ронної служби, моделювання порядку 
та умов застосування заходiв фiзичного 
впливу, спецзасобiв (наприклад, зброї, 
наручникiв, кийкiв, газових балончикiв, 
службових собак тощо) i – затримання 
правопорушника. 

Приватна охоронна дiяльнiсть як 
особ ливий рiзновид пiдприємницької дi-
яльностi, хоч i є вiдносно самостiйною, 
водночас знаходиться пiд контролем ор-
ганiв внутрiшнiх справ, якi застосову-
ють у цiй сферi лiцензiйнi, нормотворчi, 
контрольно-наглядовi та юрисдикцiйнi 
повновладдя. Отже, правова полiтика дер-
жави у сферi охоронної дiяльностi пови-
нна бути спрямована на чiтке визначен-
ня адмiнiстративно-правового статусу її 

суб’єктiв, удосконалення законодавчого 
врегулювання вiдносин мiж суб’єктами 
та обмеження їх чiткою вiдповiднiстю до 
встановлених державою стандартiв.

На нашу думку, найперспективнішим 
напрямком вдосконалення правового ста-
тусу суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi 
в галузi надання послуг з охорони фiзичної 
особи або майна в Українi є створення 
єдиного в Україні державного охоронного 
підприємства. Щодо приватних суб’єктів 
охоронної діяльності, задля вдосконален-
ня їх діяльності вважаємо необхідним роз-
ширити повноваження приватних охорон-
ців, окрема, в частині права носити зброю. 
І взагалі, наразі нагальним є державне 
сприяння подальшому розвитку приват-
ної охоронної діяльності та розширенню її 
меж. Тому вважаємо за необхідне прийнят-
тя Закону України «Про приватну охорон-
ну діяльність» та детальне врегулювання 
правового статусу приватного охоронця 
та встановлення жорстких вимог до його 
кандидатури. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Після укладання договору про сурогат-

не материнство гостро постає проблема 
визнання походження дитини після її на-
родження за допомогою таких технологій. 
Оскільки шляхом установлення батьків-
ства реалізується важливе право дітей зна-
ти своїх батьків, що, у свою чергу, є реаль-
ною гарантією, яка визначає рівність дітей 
у суспільстві. Йдеться не лише про актовий 
запис батьківства, а виконання всіх прав та 
обов’язків, що виникають з моментом на-
родження дитини, а також відповідальнос-
ті у разі їх неналежного виконання.

Досліджень, які присвячені вузькопро-
фільному вивченню правового статусу 
ди тини під час укладання договору суро-
гатного материнства, не існує. Дана стаття 
допоможе пролити світло на дані прога-
лини та захистити інтереси дітей при за-
стосуванні допоміжних репродуктивних 
технологій. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 

Науковці до цього часу не приділяли 
значної уваги правовому статусу дитини. 
Хоча деякі з них при розгляді проблемати-
ки укладання самого договору про сурогат-
не материнство частково торкалися даної 
теми, зокрема серед них слід зазначити: 
І. В. Венедиктова, Ю. В. Коренга, Р. А. Май-
даник, А. А. Пестрикова, А. П. Го ло ва щук, 
Я. Галас, І. Я. Верес, В. А. Ват рас тощо. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 

Метод сурогатного материнства потра-
пив до поля зору юристів, оскільки від-
носини сурогатного материнства супрово-
джуються укладанням договору, який тор-
кається інтересів не однієї людини. Тому 
автор прагне звернути особливо увагу на 
статус дитини в цьому договорі, оскільки 
на сьогоднішній день дана проблематика є 
малодослідженою. 

Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є дослідження питання 

правового статусу дитини в договорі суро-
гатного материнства. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Після укладання договору про сурогат-
не материнство між потенційними бать-
ками та сурогатною матір’ю постає про-
блема походження дитини, яка народилася 
при допомозі репродуктивних технологій, 
а саме сурогатного материнства. 

На європейському рівні Комітет Міні-
стрів Ради Європи 19 листопада 1996 року 
прийняв Конвенцію про права людини та 
біомедицину [2]. Конвенція стала першим 
юридичним документом у сфері охорони 
здоров’я, який захищає людину від мож-
ливих зловживань, пов’язаних з викорис-
танням нових біологічних і медичних ме-
тодів та процедур.

Як слушно зазначає Ю. В. Коренга, що 
у зв’язку з розвитком медичних технологій 
пріоритетне значення надається генетич-
ному зв’язку дитини або з батьками, або 
з сурогатною матір’ю, а не факту виношу-
вання й народження дитини [12, с. 70]. 

Походження дитини, яка була народже-
на в результаті допоміжних репродуктив-
них технологій та сурогатного материн-
ства зокрема, регулюється Сімейним ко-
дексом України, де в ч. 2 ст. 123 прописа-
но, що у разі перенесення в організм іншої 
жінки ембріона людини, зачатого подруж-
жям у результаті застосування допоміж-
них репродуктивних технологій, батьками 
дитини є подружжя.

За аналогією в п. 6.9. Порядку № 787 
від 09.09.2013, у разі народження дитини 
жінкою, якій в організм було перенесено 
ембріон людини, зачатий подружжям у ре-
зультаті застосування допоміжних репро-
дуктивних технологій, державна реєстра-
ція народження дитини проводиться за 
заявою подружжя, яке дало згоду на таке 
перенесення. У цьому разі разом з доку-
ментами, що засвідчують факт народжен-
ня дитини даною жінкою, надається також 
заява про її згоду на реєстрацію подружжя 
батьками даної дитини [3]. 

У разі відсутності такої заяви генетичні 
батьки (один з них) будуть вимушені звер-
нутися до суду з позовом про встановлення 
батьківства, який підлягає задоволенню на 
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підставі ст. 123 Сімейного кодексу Украї-
ни, що передбачає вирішення даного пи-
тання на користь потенційних батьків [1].

Як зазначає І. В. Венедиктова, що чин-
не законодавство дуже «обережно» втор-
гається у відносини сурогатного материн-
ства, не дуже опікуючись їх детальною 
регламентацією. З одного боку, це дає 
су б’єктам широкий спектр можливостей 
в умовах існування диспозитивності при-
ватно-правових засад і наявності розвину-
того громадянського суспільства. З іншого 
боку, жорстокі реалії сьогодення по той 
бік закону щодо трансплантації органів, 
торгівлі людьми змушують знову і знову 
піднімати питання правової регламентації 
сурогатного материнства [11, с. 63].

Нагального вирішення потребує питан-
ня забезпечення таємниці у разі застосу-
вання допоміжних репродуктивних тех-
нологій щодо внесення змін до актового 
запису про народження дитини, стосовно 
дати народження у випадку народження 
кількох дітей унаслідок запліднення кіль-
кох сурогатних матерів. Так, генетичні 
батьки звернулися до суду з позовом про 
внесення змін до актового запису про на-
родження дитини. На підтвердження позо-
вних вимог вони зазначили, що позивачці 
та двом сурогатним матерям було пере-
несено ембріони, внаслідок чого всі вони 
завагітніли. Пологи сурогатних матерів 
відбулися згідно зі строком, а вагітність 
позивачки проходила з ускладненнями, 
і пологи настали в інший час. З метою 
збереження таємниці застосування до-
поміжних репродуктивних технологій та 
народження сина після екстракорпораль-
ного запліднення позивачка звернулася в 
РАЦС з метою змінити дату народження 
сина, яка б збігалася з датою народження 
дітей сурогатними матерями. У реєстрації 
було відмовлено. Суд задовольнив рішен-
ня, застосувавши аналогію закону, а саме 
внесення змін в актові записи дітей як при 
усиновленні [7].

Аналізуючи практику зарубіжних дер-
жав треба зазначити, що вперше судовий 
розгляд питання сурогатного материнства 
відбувся у 1984 році у Великобританії у 

зв’язку з діяльністю Національного цен-
тру, що заміняє материнство у Вашингтоні 
[13, с. 7]. На замовлення такого центру дві 
англійські громадянки за винагороду по-
годилися стати сурогатними матерями для 
бездітних американських пар. У 1985 році 
після народження однією з жінок дитини 
суд найнижчої інстанції за зверненням 
органу соціального забезпечення виніс 
рішення про залишення новонародженої 
дитини на декілька днів у пологовому бу-
динку. В результаті Вищий суд, після апе-
ляції генетичного батька дитини, виніс 
рішення про визнання батьківських прав 
за батьками-замовниками, оскільки суро-
гатна мати відмовилася від дитини на їх 
користь [10]. 

На перевагу наведеному вище факту 
в березні 2012 року суд міста Стретфорд 
вирішив питання щодо визнання батьків-
ських прав на користь сурогатної мате-
рі, оскільки вона відмовилася від оплати 
своїх послуг та залишила собі дитину [14, 
с. 137].

Отже, вищенаведена судова практи-
ка зарубіжних країн ілюструє, що в біль-
шості випадків суд виносить рішення на 
користь потенційних батьків, але бувають 
також випадки, коли рішення виноситься 
також і на користь сурогатної матері.

Програма сурогатного материнства 
пов’язана з певними ризиками: ймовірніс-
тю настання багатоплідної вагітності або 
народження хворої дитини з вадами роз-
витку.

Звичайно, ні лікарі, ні сурогатна мати, 
ні потенційні батьки не в змозі передбачи-
ти всі нюанси даної ситуації, але на прак-
тиці можемо побачити, як регулюються 
деякі з них:

 у випадку багатоплідної вагітнос-
ті й народження кількох дітей батьки 
зобов’язуються прийняти їх усіх та заре-
єструвати, вказавши себе батьками. Але 
також батьки мають право вдатися до єв-
генічного аборту ще на ранніх стадіях ва-
гітності, залишивши тільки одну дитину. 
Треба зазначити, що такого роду маніпуля-
ція є досить ризикованою і може призвес-
ти до викидня й втрати вагітності;
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 у разі народження дитини з вадами 
розвитку чи з особливими потребами, що 
сталося не з вини сурогатної матері, а є 
генетичними особливостями та аномалі-
ями, подружжя не може відмовитися від 
дитини, оскільки в договорі прописано, 
що батьки заберуть дитину після її наро-
дження та зобов'язані здійснити державну 
реєстрацію в органах РАЦСу даної дитини 
із зазначенням себе батьками;

 у випадку розлучення чи визнання 
шлюбу недійсним, згідно з законодавст-
вом, під час вагітності сурогатної матері 
обоє батьків чи кожен окремо зобов'язані 
прийняти народжену дитину, здійснити 
реєстрацію такої дитини та записати себе 
її батьками [4].

Важливою проблемою є правові на-
слідки відмови генетичних батьків від 
дитини, народженої сурогатною матір’ю, 
або їх смерті після народження дитини, 
оскільки згідно з ч. 3 ст. 13 Закону України 
«Про державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану» державна реєстрація наро-
дження дитини здійснюється батьками не 
пізніше одного місяця з дня її народжен-
ня [5]. 

У разі смерті одного з потенційних 
батьків або визнання померлим під час 
вагітності сурогатної матері всі права та 
обов’язки за договором про виношування 
дитини переходять до того з потенційних 
батьків, хто залишився живим. Він/вона 
зобов’язані прийняти дитину та здійснити 
державну реєстрацію її народження, зазна-
чивши батьками дитини обох з подружжя. 
У випадку смерті або визнання померлими 
обох із подружжя, яке вдалося до програ-
ми сурогатного материнства, до народжен-
ня дитини, батьками даної дитини визна-
ється подружжя [9, с. 30].

Звичайно, ситуація смерті обох з по-
дружжя є вкрай складною, на нашу думку, 
для забезпечення інтересів новонародже-
ної дитини, було б доцільно передати її 
близьким родичам біологічних батьків, з 
проведенням пізніше процедури усинов-
лення чи оформлення опікунства. У разі 
відмови родичів, дана дитина має бути 
передана під опіку держави з можливіс-

тю подальшого усиновлення громадянами 
України чи іноземцями. 

На нашу думку, у випадку відмови ге-
нетичних батьків від державної реєстрації 
народження дитини або у випадку їх смер-
ті доцільно передбачити надання такого 
права сурогатній матері. При цьому під 
час реєстрації матір’ю буде записана суро-
гатна мати, а батьком — чоловік, у випад-
ку, коли є його згода на застосування щодо 
його дружини допоміжних репродуктив-
них технологій (сурогатного материнства) 
або якщо така згода існує на момент реєс-
трації дитини.

Необхідно звернути увагу на той факт, 
коли сурогатна мати народжує дитину для 
потенційних батьків-іноземців. Бо у ви-
падку народження дитини в Україні суро-
гатною матір’ю для потенційних батьків, 
які проживають на території України, пра-
ва дитини та потенційних батьків захище-
ні законодавством. Дитині, що була зачата 
за допомогою допоміжних репродуктив-
них технологій, зокрема за програмами су-
рогатного материнства, гарантоване право 
на родину, наявність матері й батька, які є 
її біологічними батьками. 

Реєстрація дитини, яка народжена за 
допомогою допоміжних репродуктивних 
технологій методом сурогатного материн-
ства, здійснюється згідно з чинним зако-
нодавством та порядком за умови наяв-
ності довідки про генетичну спорідненість 
батьків/матері або батька з дитиною.

Оскільки не всі країни визнають суро-
гатне материнство та не у всіх воно дозво-
лене, виникають проблеми виїзду дитини 
разом з іноземцями-замовниками до міс-
ця постійного проживання. Ось яскравий 
приклад цьому: 02.12.2010 року заявник 
звернувся до суду із заявою, зазначивши, 
що він народився в Запоріжжі, його дру-
жина народилася у Тернополі. У 1994 році 
вони виїхали на постійне місце прожи-
вання до Канади, де пізніше набули гро-
мадянства даної держави. З вересня 2008 
року він з дружиною приїздив до України 
для лікування безпліддя методами допо-
міжних репродуктивних технологій у ПП 
«Медичному центрі «Інтерсоно» у Львові. 
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У період з 24 вересня по 26 жовтня 2009 
року було здійснено процедуру з перене-
сенням ембріонів, які належать подруж-
жю, в матку сурогатної матері, що закін-
чилося настанням вагітності. Сурогатна 
мати надала нотаріально посвідчену заяву 
про згоду визнання їх батьками дитини. 
Але, згідно з національним канадським 
законодавством у разі народження дитини 
сурогатною матір’ю необхідно підтверди-
ти факт батьківства у державі, де відбуло-
ся запліднення, рішенням національного 
суду, а також потрібно отримати дозвіл 
суду на виїзд дитини за межі України. 
Дане рішення було прийняте Шевченків-
ським районним судом Запоріжжя у грудні 
2010 року. Суд вирішив дозволити дити-
ні, яка народилася у Львові й не досягла 
16-річного віку, виїзд за межі України до 
Канади і в будь-яку країну світу до досяг-
нення нею повноліття у супроводі її батька 
та матері [6]. 

Неоднозначною ситуація є у Франції, 
оскільки народження дитини від сурогат-
ної матері заборонено на законодавчому 
рівні. Наприклад, справа «Менессон і Ла-
басе проти Франції» від 08.04.2014 р. Так, 
Європейський суд з прав людини виніс 
рішення, що влада Франції була не права, 
коли відмовила у реєстрації народження 
дитини від сурогатної матері. У Франції 
сурогатне материнство заборонене зако-
ном, але французькі пари їдуть за кордон, 
де воно дозволене на законодавчому рів-
ні. Сім’я Лабаса народила дитину, згідно 
із законом, застосувавши метод сурогат-
ного материнства у Сполучених Штатах, 
після чого вони приїхали до Франції, щоб 
зареєструвати дитину. Французька влада 
і суди відмовили в цьому праві сім’ї Ла-
баса. Вони були вимушені звернутися до 
Європейського суду з прав людини. Судо-
ве засідання відбулося 26.06.2014 р. Суд 
постановив, що Франція порушила права 
не тільки конкретно цієї дитини, але і двох 
інших дітей, які опинилися в такій же си-

туації, відмовивши визнати батьківські 
права подружніх пар на цих дітей [8]. 

Треба зазначити, що така ситуація іс-
нує не лише у Франції, а також в Італії, 
Швейцарії, Голландії, на нашу думку, за-
борона сурогатного материнства є зрозу-
мілою, оскільки часто-густо вона продик-
тована і морально-етичними критеріями, 
але з кожного правила мають бути ви-
нятки, тому що забороняючи допоміжні 
репродуктивні технології, зокрема суро-
гатне материнство, держава таким чином 
порушує право безплідних подружніх пар 
стати батьками та мати повноцінну сім’ю. 

Âèñíîâêè
На сьогоднішній день репродуктивні 

технології надають можливості безплід-
ним подружнім парам народити таку ба-
жану дитину. 

Інститут сурогатного материнства до-
сить молодий, та має своє нормативне 
закріплення в залежності від країн, тому 
очевидним є той факт, що його регулюван-
ня потребує вдосконалення на законодав-
чому рівні, особливо в Україні. 

В українському законодавстві відсут-
ній спеціальний нормативно-правовий 
акт, який би регулював порядок застосу-
вання сурогатного материнства, договору 
про надання послуг сурогатного материн-
ства та захищав би всі сторони договору, 
та насамперед дитину, що народжується 
в результаті застосування допоміжних ре-
продуктивних технологій. 

На нашу думку, необхідно внести змі-
ни до чинного законодавства, що регулює 
відносини в сфері сурогатного материн-
ства: визначити конкретні вимоги щодо 
реєстрації дитини при народженні більше 
ніж однієї, народження дитини з вадами. 
Доцільно відмовити і заборонити визна-
ння батьками дитини, яка була народжена 
в результаті сурогатного материнства, іно-
земців у тих країнах, де є заборона на такі 
допоміжні репродуктивні технології. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сьогодні в Україні прийнято низку 

законодавчих актів, які закріплюють пра-
вовий механізм забезпечення, охорони та 
захисту прав дитини. Такими нормативно-
правовими актами є: Конституція України 
[1]; Сімейний кодекс України [2]; Цивіль-
ний кодекс України [3]; Закон Украї ни «Про 
охорону дитинства» [3]; Закон України 
«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 
[4] тощо. Стаття 16 Цивільного кодексу
України у ч. 2 надає перелік способів захис-
ту цивільних прав та інтересів [3]. Аналіз
статті 18 Сімейного кодексу України свід-
чить про те, що серед способів захисту сі-
мейних прав та інтересів є такий спосіб за-
хисту, як відшкодування моральної шкоди
[2]. Отже спільними для сімейного і цивіль-
ного законодавства є такий спосіб захисту,
як відшкодування моральної шкоди.

У сфері захисту особистих немайнових 
прав дітей шляхом відшкодування мораль-
ної шкоди існують певні особливості. Це 
пов’язано із тим, що дітям, як суб’єктам 
сімейних правовідносин, завдання мо-
ральної шкоди можливе й у випадках, не 
передбачених цивільним та сімейним за-
конодавством, як-то у разі експлуатації ди-
тини, жорстокого поводження з дитиною 
тощо. У зв’язку з цим, у процесі правоза-
стосовної діяльності виникає багато про-
блемних питань, пов’язаних із реалізацією 
такого способу захисту в разі, якщо шкода 
була завдана дитині. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Окремі проблемні питання щодо по-
няття моральної шкоди та її відшкоду-
вання докладно досліджувалися багатьма 
вченими, в тому числі й на дисертаційно-
му рівні. Зокрема, дану проблематику до-
сліджували М. Галянтич, Л. Красицька, 
Н. Кузнєцова, О. Онищенко, З. Ромовська, 
Р. Стефанчук, І. Спасибо-Фатєєва, С. Ши-
мон, Р.  Шишка та ін. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

З огляду на те, що захист прав дити-
ни пов’язаний з безліччю проблем теоре-

тичного і практичного характеру, серед 
яких особливої актуальності набуває про-
блема відшкодування моральної шкоди, 
пов’язана з тим, що на сьогодні у науці 
сімейного права ще не сформовано комп-
лексний підхід ні до визначення поняття 
моральної шкоди, яка заподіяна дитині, 
ні до визначення її розміру, способу від-
шкодування тощо, вважаємо за доцільне 
дослідити теоретико-правові підходи до 
поняття моральної шкоди, що заподіяна 
дитині, та поняття права на компенсацію 
моральної шкоди як однієї з гарантій за-
хисту прав і свобод дитини.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є загальнотеоретичний 

аналіз права дитини та відшкодування мо-
ральної шкоди.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Становлення та розвиток громадян-
ського суспільства та правової держави є 
неможливим без утвердження в суспільній 
свідомості визнання й чіткого дотримання 
прав і свобод дитини, її захисту, спряму-
вання всіх державних інститутів у сфері 
охорони дитинства та посадових осіб на 
реалізацію інтересів дитини. Варто зазна-
чити, що прийняті в останні роки правові 
акти, що закріплюють право дитини на за-
хист, не дозволяють вирішити проблемні 
питання, які виникають у практичній ді-
яльності щодо захисту їх прав. 

В юридичній літературі під захистом 
прав дитини розуміється поновлення по-
рушеного права; створення необхідних 
умов, що компенсують втрату певних прав 
дитини; усунення перепон на шляху здій-
снення прав дитини. Заслуговує на увагу 
й інша дефініція даного поняття: під за-
хистом прав дитини варто розуміти засто-
сування заходів з визнання і відновлення 
порушених прав дитини, припинення дій, 
які порушують ці права [6, c. 13].

Звертаючись до проблеми захисту осо-
бистих немайнових прав дітей, необхід-
но зазначити, що оскільки батьки і діти 
є членами сім’ї, то передбачається, що 
вони здійснюють свої права переважно в 
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лоні сім’ї, а тому ці права носять сімейно-
правовий характер, виходячи з чого, за-
хист особистих немайнових прав дітей 
має бути передбачений не лише нормами 
цивільного права, а і сімейного права.

Необхідно звернути увагу, що дитина 
має змогу самостійно здійснити право на 
захист, однак лише у випадках визнання 
її, відповідно до закону, повністю дієздат-
ною до досягнення повноліття. Зокрема, 
статтями 34, 35 ЦК України передбачені 
випадки отримання повної цивільної ді-
єздатності до досягнення особою 18 років 
[3]. Таким чином, дитина, яка наділена по-
вною цивільною дієздатністю, має право 
не лише самостійно здійснювати свої пра-
ва та обов’язки, а й захищати свої права та 
інтереси.

Реалізуючи будь-яку норму або ви-
явивши порушення будь-якого свого права 
чи інтересу, особа стикається з головною 
проблемою: обрати спосіб захисту свого 
порушеного права чи інтересу [7, c. 125]. 

Розмежовуючи засоби і способи захис-
ту, Т. М. Підлубна доводить, що засоби 
захисту – це інструменти реалізації спо-
собів захисту та пропонує внести зміни 
до Конституції України, зокрема до ч. 5 
ст. 55, застосувавши більш доцільний тер-
мін «способи захисту», і викласти її в та-
кій редакції: «Кожен має право будь-якими 
не забороненими законом способами захи-
щати свої права і свободи від порушень і 
протиправних посягань» [8, c. 15]. 

Окремого дослідження потребує пи-
тання відшкодування моральної шкоди. 

У юридичній літературі можна зустрі-
ти такі визначення моральної шкоди. Під 
моральною шкодою можуть розумітись 
моральні й фізичні страждання, які запо-
діяні громадянину внаслідок посягання на 
належні йому від народження чи в силу за-
кону нематеріальні блага (життя, здоров’я, 
честь, гідність, ділову репутацію, недо-
торканність приватного життя тощо) [9, 
ст. 339]. Моральна шкода – це втрати не-
майнового характеру внаслідок мораль-
них чи фізичних страждань або інших 
негативних явищ, що заподіюються особі 
незаконними діями або бездіяльністю ін-

ших осіб. Зміст «страждання» – це дії, які 
обов’язково повинні знайти своє відобра-
ження у   свідомості потерпілого  в формі 
негативних уявлень (фізичного страждан-
ня) і негативних представлень (моральних 
страждань) [10, ст. 268].  Така шкода відо-
бражається певною мірою лише у свідо-
мості її учасників, які є фізичними особа-
ми. На нашу думку, останнє визначення є 
най більш розгорнутим та більш відповідає 
дійсності.

Цивільний кодекс України не дає пря-
мого безпосер еднього визначення поняття 
моральної шкоди, а надає лише вказівки, 
в чому вона полягає, “моральна шкода по-
лягає у фізичному болю та стражданнях, 
яких фізична особа зазнала у зв’язку з калі-
цтвом або іншим ушкодженням здоров’я; у 
душевних стражданнях, яких фізична осо-
ба зазнала у зв’язку з протиправною пове-
дінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи 
близьких родичів; у душевних страждан-
нях, яких фізична особа зазнала у зв’язку 
із знищенням чи пошкодженням її майна; 
у приниженні честі та гідності фізичної 
особи, а також ділової репутації фізичної 
або юридичної особи” [3, ст. 23].

Крім того, даною нормою передбаче-
но, що моральна шкода відшкодовується 
грішми, іншим майном або в інший спосіб. 
Розмір грошового відшкодування мораль-
ної шкоди визначається судом залежно від 
характеру правопорушення, глибини фі-
зич них та душевних страждань, погіршен-
ня здібностей потерпілого або позбавлен-
ня його можливості їх реалізації, ступеня 
вини особи, яка завдала моральної шкоди, 
якщо вина є підставою для відшкодуван-
ня, а також з урахуванням інших обставин, 
що мають істотне значення. При визначен-
ні розміру відшкодування враховуються 
вимоги розумності й справедливості. Мо-
ральна шкода відшкодовується незалежно 
від майнової шкоди, яка підлягає відшко-
дуванню, та не пов'язана з розміром цього 
відшкодування [3].

Визначення поняття моральної шкоди 
надається у частині 2 Постанови Плену-
му Верховного Суду України «Про судо-
ву практику в справах про відшкодуван-
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ня моральної (немайнової) шкоди»: «Під 
моральною шкодою слід розуміти втрати 
немайнового характеру внаслідок мораль-
них чи фізичних страждань, або інших 
негативних явищ, заподіяних фізичній чи 
юридичній особі незаконними діями або 
бездіяльністю інших осіб» [11].

Отже, під моральною шкодою слід 
розуміти втрати немайнового характеру 
особи, відновлення в натурі яких є не-
можливим, внаслідок неправомірних ді-
янь (дій або бездіяльності), інших осіб, а 
також рішень визначеного кола осіб, щодо 
своїх особистих немайнових прав або сво-
го майна, та ці втрати мають бути відо-
браженні у свідомості постраждалого або 
залишити інший негативний відбиток на 
його соціальних зв’язках, що виражаються 
у фізичному болі та моральних страждан-
нях чи незаконному посяганню на ділову 
репутацію особи та здатні призвести до 
збитків.

У правовій літературі справедливо за-
значається, що шкода може бути завдана 
не тільки діями, але і бездіяльністю. Тобто 
бездіяльність, як і дія, може призвести до 
завдання моральної шкоди. Разом із тим, 
бездіяльність не можна зводити до простої 
пасивності суб’єкта права, оскільки в пра-
вовому розумінні це означає невиконання 
конкретної, приписуваної даному суб’єкту 
дії [12]. Шкода дитині може завдаватися 
не тільки сторонніми особами, а і батька-
ми або особами, які їх замінюють, шляхом 
невиконання або неналежного виконання 
обов’язків з виховання дитини.

Виходячи з цього, необхідно зазначити, 
що у сфері захисту особистих немайнових 
прав дитини шляхом відшкодування мо-
ральної шкоди є певні особливості. 

Моральна шкода може бути більш сут-
тєвою для особи, ніж матеріальна, хоча й 
матеріальна шкода може спричиняти особі 
моральне страждання. Проте, якщо мате-
ріальна шкода, зазвичай, може бути ком-
пенсована повною мірою, то еквівалента 
моральної шкоди та способів її повного 
відшкодування до цього часу не винай-
дено. Такого еквівалента не може бути 
апріорі, адже об’єктом, якому наноситься 

шкода, є особисте немайнове благо, що не 
може бути відчужене або отримане від ін-
шої особи. Саме тому дослідження шляхів 
відшкодування моральної шкоди, спричи-
неної порушенням особистих немайнових 
прав дітей, залишається особливо актуаль-
ним [14, с. 53]. 

Досліджуючи   способи захисту цивіль-
них прав та інтересів, Т. В. Ліснича ак-
центує увагу на проблемах відшкодування 
шкоди, завданої внаслідок порушення осо-
бистих немайнових прав, що забезпечу-
ють природне існування фізичної особи, 
запропонувала з метою підвищення ймо-
вірності отримання відшкодування в разі 
завдання шкоди праву на життя, здоров’я, 
свободу, особисту недоторканність унаслі-
док вчинення дій, які не містять ознак зло-
чину утворити Фонд дотування цивільної 
відповідальності. Метою існування такого 
Фонду має стати дотування виплат борж-
ників, винних у завданні шкоди особис-
тим немайновим правам, що забезпечують 
природне існування фізичної особи (пере-
важно життю та здоров’ю) [13, c. 6].

При компенсації шкоди, завданої здо-
ров’ю дитини, до уваги береться, як пра-
вило, фізична (тілесна) шкода. Проте, 
про типравні дії завдають не лише тілесну 
шкоду. Зазвичай, такі дії викликають розу-
мові вади та моральні дефекти, до цього 
необхідно додати ще й можливу затрим-
ку психічного розвитку. Ці форми проя-
ву шкоди здоров’ю не враховуються [14, 
с. 56]. 

У даному випадку, як приклад, можна 
навести рішення Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області від 
07.06.2017 у справі № 235/2414/17, ухва-
лене про відшкодуванні моральної шкоди, 
завданої смертю чоловіка при виконанні 
трудових обов’язків. У цьому разі суд ви-
значив розмір грошової компенсації за 
спричинену моральну шкоду позивачці у 
розмірі 200 000,00 грн. та 200 000,00 грн. 
на користь дитини. Ухвалюючи рішення, 
суд вказав, що встановити ціну людсько-
го життя, повернути чоловіка та батька 
неможливо. Моральну шкоду не можна 
відшкодувати в повному обсязі, так як не-
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має (і не може бути) точних критеріїв май-
нового виразу душевного болю, спокою, 
честі, гідності особи. При цьому, при вста-
новленні розміру грошового відшкодуван-
ня моральної шкоди, завданої позивачці та 
її доньці, суд виходив з принципів розум-
ності та справедливості, враховав фактич-
ні обставини справи: глибину, характер і 
тривалість страждань, наявність вимуше-
них змін у їх життєвих стосунках, обсягу 
страждань, а також характеру немайнових 
втрат, що тривають до теперішнього часу 
й триватимуть надалі, можливість віднов-
лення яких виключена [15].

Наслідком недостатнього врегулюван-
ня законодавством відносин щодо ком-
пенсації моральної шкоди є виникнення 
великої кількості проблем у процесі його 
застосування. Однією з таких проблем є 
суб’єктивний склад осіб, які мають право 
вимагати захисту порушених цивільних 
прав шляхом відшкодування моральної 
шкоди. 

Відомо, що неодноразово отримані в 
дитинстві психологічні травми негатив-
но впливають на психологічний розвиток 
і здоров’я дитини та подальше свідоме, 
доросле життя. З урахуванням того, що в 
такому разі моральна шкода заподіюєть-
ся не лише дітям, а й їх батькам, оскільки 
батьки як повнолітні особи здатні повніс-
тю розуміти та адекватно оцінювати нега-
тивні події, які відбуваються з їх дитиною, 
вважаємо за необхідне до кола осіб, що 
мають право на відшкодування моральної 
шкоди разом із таким суб’єктом, як дити-
на, віднести її батьків або осіб, які їх за-
мінюють, у разі, якщо порушення особис-
того немайнового права дитини призвело 
до їх моральних страждань, утрати ними 
нормальних життєвих зв’язків і вимагає 
від них додаткових зусиль для організації 
життя.

У зв’язку з цим, за наявності мораль-
ної шкоди, що заподіяна дитині, право на 
її відшкодування мають: неповнолітні осо-

би, яким заподіяна шкода; батьки неповно-
літніх осіб, яким заподіяна шкода.

У такому випадку, з пред’явленням ви-
моги про компенсацію маральної шкоди 
дитині, батьки або особи, що їх заміню-
ють, мають право теж подати позов про 
компенсацію моральної шкоди у своїх ін-
тересах. Моральна шкода, завдана батькам 
або особам, які їх замінюють, фізичними 
і психологічними стражданнями дитини 
відшкодовується самостійно. 

Реальне відшкодування можливе тіль-
ки в матеріальній сфері й неможливе по-
вернення того, що зникло в результаті за-
подіяння шкоди немайнового характеру. 
Хоча, за своєю суттю, останнє також має 
набути результату повного усунення не-
гативних наслідків правопорушення, і за 
чинним законодавством необхідно визна-
чити відшкодування шкоди, обчисленої 
у   грошовому еквіваленті. З урахуванням 
сказаного вище, однією з проблем є аде-
кватне визначення розміру відшкодування 
шкоди нематеріального ха рактеру в гро-
шовому еквіваленті шляхом застосування 
певних критеріїв чи в інший адекватний 
спосіб [16, c. 97].

Âèñíîâêè
Отже, з огляду на вищенаведене, осно-

вними проблемами щодо застосування та-
кого способу захисту особистих немайно-
вих прав дитини, як компенсації мораль-
ної шкоди, на нашу думку, є: по-перше, 
проблема неможливості малолітньою осо-
бою самостійно ініціювати процес з від-
шкодування моральної шкоди; по-друге, 
оскільки моральної шкоди дитині можуть 
завдати батьки або особи, які їх заміню-
ють, на законодавчому рівні доцільно 
передбачити відшкодування такої шкоди 
батьками або особами, які їх замінюють 
у випадках, коли протиправні дії батьків 
або осіб, які їх замінюють, проявляються у 
жорстокому поводженні з дітьми, зловжи-
ванні батьківськими правами, невиконанні 
батьківських обов’язків.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В умовах ратифікації Україною Угоди 

про асоціацію з ЄС виникла нагальна не-
обхідність удосконалення методів охорони 
та захисту торговельних марок на націо-
нальному та міжнародному рівні, так як 
Угода з ЄС відкриває нові ринки для збуту 
товарів та надання послуг для власників 
виключних прав на торговельні марки як 
в Україні, так і в країнах ЄС, тому слід за-
здалегідь подбати про посвідчення і збе-
реження своїх законних прав на об’єкти 
інтелектуальної власності.

На сьогодні спостерігається підви-
щення інтересу до торговельних марок як 
з боку правознавців, так і з боку підпри-
ємців, міжнародної спільноти тощо. Отже, 
важливим є розглянути питання процеду-
ри реєстрації торговельної марки в Укра-
їні та країнах-учасницях Європейського 
Союзу.  

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблемні аспекти реєстрації торгових 
марок на вітчизняному та міжнародному 
рівні досліджуються в наукових працях 
учених та дослідників, таких як: Г. О. Анд-

рощук, О. Б. Вовк, А. А. Герц, Ю. М. Ка-
піца, І. Ю. Кожарська, Т. Ю Погребінська, 
О. П. Орлюк, О. А. Рассомахіна, Л. Д. Ро-
манадзе та ін.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Незважаючи на значний інтерес науков-
ців до даної теми, вона все ж залишається 
неповністю розкритою. Деякі дослідники 
стверджують, що сучасне законодавство 
України в цій сфері загалом відповідає 
міжнародним стандартам, а інші вважа-
ють, що національне законодавство Укра-
їни (у відповідній частині) потребує змін 
та доповнень.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження питання 

особливостей набуття правової охорони 
на торговельну марку в Україні та країнах-
учасницях ЄС.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Становлення і розвиток ринкових від-
носин у сучасній Україні стало стимулом 
до початку активного використання в 
підприємницькій сфері засобів індивіду-
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алізації товарів і послуг – торговельних 
марок (торгових знаків). На сьогоднішній 
день торговельні марки є для споживачів, 
мабуть, єдиним орієнтиром серед безлічі 
однорідних товарів та послуг. Що стосу-
ється виробників, то для них застосування 
товарних знаків стало невід’ємною части-
ною підприємницької діяльності в умовах 
зростаючої конкуренції з боку інших ви-
робників. Настільки інтенсивна динаміка 
обумовлена тим, що Україна ратифікувала 
Угоду про асоціацію з ЄС та стрімко ста-
ли розвиватися імпортні й експортні від-
носини з європейськими країнами. Також 
однією з умов інтеграції України до ЄС є 
приведення національного законодавства 
у сфері інтелектуальної власності у відпо-
відність до європейських стандартів.

Насамперед необхідно усунути розбіж-
ності всередині національного законодав-
ства України, а потім уже, опираючись на 
позитивний досвід європейських держав, 
удосконалювати систему набуття виключ-
них прав на торговельну марку.

На сьогодні в українському законодав-
стві використовується два поняття «знак 
для товарів і послуг» та «торговельна мар-
ка». Так, за статтею 420 ЦКУ України, до 
переліку об’єктів права інтелектуальної 
власності належать «торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг)», що свід-
чить про тотожність понять «торговельна 
марка» та «знак для товарів і послуг» за 
цивільним законодавством України. Іс-
нування декількох термінів створює плу-
танину в національному законодавстві, 
порушує принципи юридичної техніки та 
суперечить міжнародному законодавству, 
оскільки згідно з пунктом 2 ст.1 Паризь-
кої конвенції про охорону промислової 
власності (далі – Паризька конвенція) 
об’єктами правової охорони є два окремі 
об’єкти – товарний знак і знак обслугову-
вання. Термінологічне об’єднання ство-
рює суттєві правові проблеми визначення 
обсягу правової охорони торговельних 
марок та використання торговельної мар-
ки. Вирішення цієї проблеми можливе за 
умови введення єдиного поняття «товар-
ний знак» або «торговельна марка» і при-

ведення у відповідність термінології всіх 
чинних нормативно-правових актів.

Ще більш актуальним є питання вдо-
сконалення одержання правової охорони 
на торговельну марку в зв’язку з інте-
граційними процесами щодо входження 
України до складу Європейського Союзу. 
В контексті цього є доцільним проведення 
порівняльно-правового аналізу механізмів 
набуття виключних прав на торговельну 
марку в Україні та деяких Європейських 
державах.

Розглянувши особливості законодав-
ства України та європейських держав, 
можна зробити висновок, що процеду-
ра набуття охорони на торгові марки має 
більше схожих аспектів, ніж відмінних, 
але суттєві відмінності все ж таки є.

Щодо схожих аспектів, слід зазначи-
ти, що всі країни є учасницями  Паризької 
конвенції про охорону промислової влас-
ності, Паризької конвенції про захист прав 
промислової власності; Угоди про торго-
вельні аспекти прав інтелектуальної влас-
ності; Мадридської угоди та Мадридсько-
го протоколу про міжнародну реєстрацію 
товарних знаків; Ніццької угода про між-
народну класифікацію товарів та послуг, 
тому головні умови надання правої охоро-
ни на торговельні марки є тотожними, так 
як національне законодавство приведене 
у відповідність до ратифікованих країною 
угод. 

Законодавство всіх європейських кра-
їн визначає об’єкт, який може бути тор-
говельною маркою, як «позначення, яке 
може бути відображене графічно та спро-
можне відрізнити товари і послуги одних 
осіб від товарів і послуг інших». 

Відмінним є те, що деякі країни ви-
ключають реєстрацію гарантійних та сер-
тифікаційних позначень як торговельної 
марки. До таких країн відноситься Німеч-
чина, Італія та Франція, що стосується га-
рантійних позначень. В Україні ж офіційні 
контрольні, гарантійні та пробірні клейма, 
печатки відповідно до ст.6 Закону України 
«Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг» «можуть бути включені до знака 
як елементи, що не охороняються, якщо 
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на це є згода відповідного компетентного 
органу або їх власників» [2, ст. 6]. Проте, 
стаття 6 ter Паризької конвенції про охо-
рону промислової власності визначає, що 
«заборона застосування офіційних знаків 
та клейм контролю і гарантії діє лише у 
випадках, коли знаки, що містять їх, при-
значені для використання на товарах того 
ж ґатунку чи подібних до них» [3, ст. 6].

Тобто, при реєстрації сертифікаційних 
чи гарантійних позначень (іншими слова-
ми «клейм контролю й гарантій») можна 
керуватися як нормами національного за-
конодавства, так і положеннями міжнарод-
них нормативних документів. 

Що ж стосується реєстрації нетради-
ційних торгових марок, таких як «звук», 
«запах», «смак», то законодавство деяких 
країн визначає процедуру реєстрації таких 
знаків, а в деяких країнах вона відсутня. 
Наприклад, при реєстрації «звукової» тор-
гової марки законодавством Німеччини та 
Італії визначено представлення її у вигляді 
аудіофайлу, в той час як українське законо-
давство надає можливість зареєструвати 
таку торгову марку тільки шляхом графіч-
ного представлення у вигляді музичних 
нот та фонограми [5, с. 27]. Об’єктом ре-
єстрації як торговельна марка у Велико-
британії може бути «запах», який повинен 
описуватися графічно. Хоча, як показує 
практика, у Великобританії було відмов-
лено в реєстрації ароматичної марки для 
знаменитих парфумів «Шанель № 5» на 
тій підставі, що запах повинен відрізняти 
одні товари від інших, а парфуми, тобто 
носій запаху, в даному випадку є товаром 
сам по собі. Таким чином, товарний знак 
вказує на вид товару.

В Україні ні Законом, ні Правилами не 
визначені умови подання та розгляду зая-
вок на нюхові, смакові знаки тощо. Врахо-
вуючи відсутність нормативно-правового 
регулювання порядку складання та прове-
дення експертизи заявок на такі позначен-
ня, а також відсутність відповідних тех-
нічних можливостей реєстрації та опри-
люднення інформації щодо зазначених 
нетрадиційних видів знаків, до внесення 
відповідних змін у законодавство України 

нюховим та смаковим знакам не надаєть-
ся правова охорона в Україні. У зв’язку з 
цим заявки на реєстрацію не приймаються 
закладом експертизи – Державним підпри-
ємством «Український інститут інтелекту-
альної власності».

Що стосується суб’єктів, які бажають 
отримати правову охорону виключних 
прав, то українське законодавство визна-
чає, що заявником може бути як фізична, 
так і юридична особа, незалежно від її 
реєстрації як суб’єкта господарської ді-
яльності. Загалом отримують реєстра-
цію фізичні особи та юридичні особи, 
але не визначена процедура реєстрації 
торговельної марки на фізичну особу-
підприємця, це пов’язано з тим, що фізич-
на особа-підприємець з моменту держав-
ної реєстрації як суб’єкта господарювання 
несе відповідальність усім своїм майном, 
що повністю прирівнюється до власності 
звичайної фізичної особи. Право на отри-
мання виключних прав фізичними особа-
ми також закріплене у нормах італійського 
та іспанського законодавства. Натомість 
законодавство Німеччини визначає, що 
державну реєстрацію торговельної марки 
можуть отримати тільки фізичні та юри-
дичні особи, що здійснюють підприєм-
ницьку діяльність. 

У європейському законодавстві значну 
увагу приділяють використанню торго-
вельної марки. Наприклад, за законом про 
товарні знаки Франції правова охорона 
надається знакам лише на підставі їхньої 
реєстрації. Він не містить норм, які б да-
вали змогу відмовляти в наданні правової 
охорони знака, що не використовується, а 
Закон про товарні знаки Великобританії 
передбачає можливість відмови у наданні 
правової охорони заявленого до реєстра-
ції знака, якщо виявляється, що заявник 
не має наміру фактично використовувати 
його для маркування своїх товарів. Закон 
Великобританії передбачає охорону прав 
на загальновідомі знаки без одержання 
охоронного документа.

Порівнявши законодавство Франції, 
Німеччини, Італії, Іспанії, Великобританії 
та України, визначено основні абсолютні 
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підстави для відмови у наданні правової 
охорони торговельній марці:

- позначення, що зображують держав-
ні герби, прапори й інші державні символи 
(емблеми); офіційні назви держав; офіцій-
ні гарантійні та сертифікаційні знаки, пе-
чатки; 

- позначення, що не має розрізняльної 
здатності; 

- позначення, що є загальновживаним 
щодо товарів і послуг певного виду;

- позначення, що складаються із позна-
чок чи даних, що є описовими для певних 
видів товарів і послуг, щодо яких заявлена 
реєстрація;

- позначення, які можуть ввести в ома-
ну щодо виробника товару чи послуги, що 
надається;

- позначення, що відображають форму, 
що обумовлена природнім станом, необ-
хідністю отримання технічного результату 
або надає істотної цінності товарові.

Процедура реєстрації торговельної 
марки за національним законодавством 
України складається з таких етапів: пода-
ча заявки (заявка – сукупність документів, 
необхідних для видачі свідоцтва України 
на знак для товарів і послуг); встанов-
лення дати подання заявки; експертиза 
матеріалів заявки на відповідність фор-
мальним вимогам (формальна експерти-
за); експертиза заявки по суті позначення, 
що заявлено на реєстрацію як знак, пере-
вірка позначення на відповідність умовам 
надання правової охорони (експертиза по 
суті, кваліфікаційна експертиза); винесен-
ня рішення про реєстрацію або про від-
мову в реєстрації знака; публікація в офі-
ційному бюлетені відомостей про видачу 
свідоцтва; державна реєстрація знака, ви-
дача свідоцтва України на знак для товарів 
і послуг [2, ст. 5-7; 4].

Суттєвою відмінністю самої процеду-
ри реєстрації товарних знаків в Україні 
та європейських країнах є один із етапів 
набуття правої охорони, який має назву – 
опозиційний період. Країни Європейсько-
го Союзу законодавчо закріпили цей етап 
як обов’язковий. Сутність його полягає в 
тому, що після проходження експертизи на 

відповідність формальним вимогам та від-
сутності абсолютних підстав для відмови 
у реєстрації подана заявка на реєстрацію 
публікується для оскарження з боку третіх 
осіб. У Німеччині та Іспанії навіть визна-
чено виключне коло осіб, які можуть по-
дати заперечення проти реєстрації. Тобто, 
відповідальність за охорону та захист прав 
на результат свої інтелектуальної діяль-
ності, в даному випадку на торговельну 
марку, покладена на власника виключних 
прав [11, с. 52]. Це обумовлює відсутність 
упередженості при визначенні закладом 
експертизи тотожності та схожості заявле-
них позначень з раніше зареєстрованими 
знаками чи поданими раніше на реєстра-
цію позначеннями.

Також, європейським законодавством 
визначений вичерпний перелік осіб, що 
можуть подати заперечення проти реє-
страції. Наприклад, у Кодексі інтелекту-
альної власності Італії чітко визначено, що 
заперечення може бути подано: заявником 
та власником поданих або раніше зареє-
строваних товарних знаків; ліцензіатом 
виключних прав на раніше зареєстровані 
товарні знаки; особою, організацією та 
асоціацією, які мають відповідні права [8]. 
Натомість, п.8 ст. 10 Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і по-
слуг» визначає, що «будь-яка особа може 
подати до закладу експертизи мотивоване 
заперечення проти заявки щодо невідпо-
відності наведеного в ній позначення умо-
вам надання правової охорони» [2, ст.10]. 
Така норма дає можливість деяким особам 
зловживати наданим їм правом і подавати 
заперечення проти реєстрації позначень 
своїх конкурентів, тому, на нашу думку, 
доцільно було б визначити виключне коло 
осіб, які можуть подавати заперечення 
проти реєстрації позначення.

Ще одним позитивним фактором опо-
зиційного оскарження є те, що процес ре-
єстрації у країнах з такою процедурою є 
значно швидшим, ніж, наприклад, в Укра-
їні, де не надається можливість опозицій-
ного періоду для заперечення. В україн-
ському законодавстві в п.8 ст. 10 Закону 
України «Про охорону прав на знаки для 
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товарів і послуг» закріплено лише можли-
вість подання мотивованого заперечення 
проти реєстрації не пізніше ніж за п’ять 
днів до дати прийняття Установою рішен-
ня за заявкою. Тобто, враховуючи строки 
реєстрації торгової марки в Україні, які 
становлять 16-18 місяців, заперечення 
проти реєстрації позначення буде розгля-
нуте закладом експертизи не раніше, ніж 
через дванадцять-чотирнадцять місяців 
після його подання, що не виключає неак-
туальності інформації, що зазначена у на-
даних документах. Хоча заявникові й буде 
надіслано копію поданого заперечення та 
надано можливість надати свої аргументи 
на користь реєстрації, але все ж остаточне 
рішення буде прийняте закладом експер-
тизи. 

Українське законодавство у сфері охо-
рони прав на знаки для товарів і послуг 
дуже схоже із законодавством Іспанії, 
так як іспанське законодавство визначає, 
крім абсолютних підстав для відмови у 
реєстрації, ще й відносні, які включають 
у себе проведення пошуку серед раніше 
зареєстрованих знаків чи поданих на ре-
єстрацію позначень. Наприклад, Франція, 
Італія та Німеччина не проводять такого 
пошуку і перевіряють позначення тільки 
на наявність абсолютних підстав для від-
мови у реєстрації.

Такий пошук на тотожність та схожість 
позначень і співставлення виявлених спір-
них знаків затримує процес надання право-
вої охорони знака та виключає можливість 
відновлення порушеного права під час 
самого процесу. У цьому питанні Україні 
необхідно перейняти досвід європейський 
країн, які швидко надають охорону оригі-
нальним позначенням, а спірні позначення 
відстоюють своє право на отримання охо-
рони під час опозиційного періоду.

З власної практики виведено таку ста-
тистику щодо отримання правової охо-
рони на товарні знаки в Україні: після 
проходження стандартного процесу ре-
єстрації торговельної марки строком від 
шістнадцяти до вісімнадцяти місяців 25% 
отриманих охоронних документів уже не 
є актуальними для їх власників, так як 

ринок конкуренції виготовлення товарів 
і надання послуг швидко прогресує й по-
трібно встигати за всіма тенденціями його 
розвитку. 

У всіх європейських країнах строк 
реєстрації займає від 6 до 12 місяців, за 
відсутності заперечень проти реєстрації 
з боку третіх осіб, що майже в два рази 
швидше, ніж в Україні.

Âèñíîâêè
Отже, особливості набуття правової 

охорони в Україні та країнах Європейсько-
го Союзу мають як схожі, так і відмінні 
риси. До схожих слід віднести такі: визна-
чено, що торговельною маркою може бути 
«позначення, яке може бути відображене 
графічно та спроможне відрізнити товари 
і послуги одних осіб від товарів і послуг 
інших»; суб’єктами набуття виключних 
прав можуть бути юридичні особи та фі-
зичні особи, які не ведуть підприємницьку 
діяльність, але виняток становить Німеч-
чина, де чітко визначено, що суб’єкт по-
винен здійснювати підприємницьку діяль-
ність; критерії охороноздатності та умови 
набуття правової охорони містять однакові 
вимоги. Відмінними рисами є: заборона 
реєстрації гарантійних та сертифікаційних 
позначень як торговельних марок у Німеч-
чині, Італії та Франції, натомість в Україні 
дані позначення можуть бути включені до 
торговельної марки як елемент знака, якщо 
надано дозвіл уповноваженого органу; в 
європейських країнах практика реєстрації 
нетрадиційних позначень має ширше за-
стосування; італійським законодавством 
визначено виключне коло осіб, які можуть 
подати заперечення проти реєстрації по-
значення під час опозиційного періоду, а в 
Україні – будь-яка особа може подати таке 
заперечення; велика роль надана викорис-
танню торговельної марки, наприклад, у 
Великобританії, якщо особа не має наміру 
використовувати знак, це може стати під-
ставою для відмови у наданні правової 
охорони; одним із етапів реєстрації є «опо-
зиційний період», який дає право подати 
заперечення проти реєстрації позначення, 
якщо воно порушує права третіх осіб.
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УДК 346.52  Â.Â. Ïîë³ùóê
àñï³ðàíò, 

Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Äîñâ³ä êðà¿í Ñï³âäðóæíîñò³ 
Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ ó ïèòàííÿõ 
ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ìåä³àö³¿ 

â ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðàõ
Стаття присвячена висвітленню досвіду країн Співдружності Незалежних Держав у 

питаннях правового регулювання медіації у господарських спорах. Автором проаналізовано 
загальний розвиток медіації у світі та визначено особливості її розвитку в країнах Співдруж-
ності Незалежних Держав. Здійснено висновок щодо проблем, які об’єднують країни Спів-
дружності Незалежних Держав у питаннях використання медіації. Проаналізовано праці 
вірменських, російських, грузинських науковців, у яких визначено, що від запровадження та 
використання медіації у господарських спорах виграють держава та суспільство. Держава 
отримує можливість делегувати частину своїх повноважень пересічним громадянам, а сус-
пільство вчиться відповідальності за прийняття власних рішень. Автором проаналізовано 
досвід Азербайджану, Киргизстану, Грузії, Казахстану, Вірменії, Білорусії, Молдови, Грузії, 
Узбекистану, Монголії щодо правового регулювання медіації. Здійснено аналіз перспектив роз-
витку медіації в Таджикистані та Туркменістані. Взято до уваги дослідження вірменського 
науковця щодо моделей медіації та зроблено висновок, що в країнах Співдружності Незалеж-
них Держав існують обов’язкова і добровільна моделі медіації. Автором зроблено висновок, 
що у переважній більшості країн медіація здійснюється на підставі законів про медіацію. 
У таких країнах, як Білорусь, розроблено низку нормативно-правових актів, які визначають 
порядок здійснення медіації, форми документів під час її організації, порядок ведення реєстру 
медіаторів. У Казахстані затверджено порядок навчання медіаторів. Досвід Азербайджану 
показує можливість затвердження дорожніх карт здійснення медіації. Також автором здій-
снено висновки, що майже у всіх країнах Співдружності Незалежних Держав проводяться 
спільні дослідження з країнами Європейського Союзу та з міжнародними організаціями, які 
підтримують розвиток медіації в країнах Співдружності Незалежних Держав. Проаналізова-
но, що досвід країн Співдружності Незалежних Держав є важливим і для України, оскільки всі 
ці країни мають спільне минуле у складі Радянського Союзу. Автором зроблено висновок, що 
деякі проблеми, такі як неготовність громадян активно використовувати інші способи вирі-
шення спорів, існують і в Україні. Відтак, дослідження є практичним та таким, що дозволяє 
Україні оцінити розвиток медіації в країнах, які також мають спільне радянське минуле.

Ключові слова: медіація, медіатор, господарські спори.

Â.Â. Ïîëèùóê
àñïèðàíò,

Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Îïûò ñòðàí Ñîäðóæåñòâà 
Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ â âîïðîñàõ 
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìåäèàöèè 

â õîçÿéñòâåííûõ ñïîðàõ
Статья посвящена освещению опыта стран Содружества Независимых Государств по 

вопросам правового регулирования медиации в хозяйственных спорах. Автором проанализи-
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ровано общее развитие медиации в мире и определены особенности ее развития в странах 
Содружества Независимых Государств. Осуществлен вывод о проблемах, которые объеди-
няют страны Содружества Независимых Государств по вопросам использования медиации. 
Проанализированы труды армянских, российских, грузинских ученых, в которых определено, 
что от внедрения и использования медиации в хозяйственных спорах выигрывают государ-
ство и общество. Государство получает возможность делегировать часть своих полномочий 
гражданам, а общество учится ответственности за принятие собственных решений. Авто-
ром проанализировано опыт правового регулирования медиации в Азербайджане, Кыргызста-
не, Грузии, Казахстане, Армении, Белоруссии, Молдове, Грузии, Узбекистане, Монголии. Осу-
ществлен анализ перспектив развития медиации в Таджикистане и Туркменистане. Приняты 
во внимание исследования армянского ученого относительно моделей медиации и сделан вы-
вод, что в странах Содружества Независимых Государств существуют обязательная и до-
бровольная модели медиации. Автором сделан вывод, что в большинстве стран медиация осу-
ществляется на основании законов о медиации. В таких странах, как Беларусь, разработан 
ряд нормативно-правовых актов, определяющих порядок осуществления медиации, формы до-
кументов при ее организации, порядок ведения реестра медиаторов. В Казахстане утвержден 
порядок обучения медиаторов. Опыт Азербайджана показывает возможность утверждения 
карт осуществления медиации. Также автором сделаны выводы, что почти во всех странах 
Содружества Независимых Государств проводятся совместные исследования со странами 
Европейского Союза и с международными организациями, которые поддерживают развитие 
медиации в странах Содружества Независимых Государств. Проанализировано, что опыт 
стран Содружества Независимых Государств является важным и для Украины, поскольку 
все эти страны имеют общее прошлое в составе Советского Союза. Автором сделан вывод, 
что некоторые проблемы, такие как неготовность граждан активно использовать другие 
способы разрешения споров, существуют и в Украине. Следовательно, исследование является 
практическим и таким, что позволяет Украине оценить развитие медиации в странах, кото-
рые также имеют общее советское прошлое.

Ключевые слова: медиация, медиатор, хозяйственные споры.
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Experience of the countries 
of the Commonwealth of Independent 

States in the legal regulation 
of mediation in economic disputes

The article is devoted to coverage of experience of the countries of the Commonwealth of 
Independent States in the legal regulation of mediation in economic disputes. The author has ana-
lyzed the general development of mediation in the world and identifi ed the characteristics of its 
development in the countries of the Commonwealth of Independent States. A conclusion has been 
made on the problems that are common for the countries of the Commonwealth of Independent 
States in terms of using mediation. The author has analyzed the works of Armenian, Russian and 
Georgian scientists indicating that it is the state and the society that would benefi t from imple-
mentation and use of mediation in economic disputes. The state gets the opportunity to delegate 
a part of its authorities to citizens, and the society learns to be responsible for making its own 
decisions. The author has analyzed the experience of Azerbaijan, Kyrgyzstan, Georgia, Kazakh-
stan, Armenia, Belarus, Moldova, Georgia, Uzbekistan, and Mongolia in legal regulation through 
mediation. Analysis of the prospects of mediation development in Tajikistan and Turkmenistan 
has been made. An Armenian scientist’s research on the models of mediation has been taken into 
consideration, and a conclusion has been made that there are compulsory and voluntary models of 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
З кінця минулого століття медіація ста-

ла одним із способів урегулювання спорів 
у країнах Західного Світу. Дослідження 
медіації у світі постійно підтверджують 
зацікавленість країн Співдружності Неза-
лежних Держав у питаннях упровадження 
та використання медіації в господарських 
спорах. Україна не є членом Співдружнос-
ті Незалежних Держав. У той же час, нашу 
державу об’єднує спільне минуле під час 
перебування у складі Радянського Союзу 
з країнами, які наразі входять до складу 
Співдружності Незалежних Держав. Деякі 
проблеми, що заважають розвитку медіа-
ції в Україні, є схожими з країнами Спів-
дружності Незалежних Держав. Досвід 
упровадження медіації та аналіз шляхів 
використання медіації на практиці є ко-
рисним і для України. Такий досвід дає 
можливість оцінити переваги та недоліки 
моделей медіації й форм медіації, які вже 
запроваджено в країнах Співдружності 
Незалежних Держав.

Àíàë³ç îñòàíí³õ ïóáë³êàö³é 
³ äîñë³äæåíü

Дослідженнями медіації в країнах 
Спів дружності Незалежних Держав зай-
маються Н. Розепашвілі, І. Саргсян, М. Тце-
бучава, Т. Шамлікашвілі. Більшість інфор-
маційного матеріалу міститься у звітах, 
що підготовлені Світовим банком, Між-
народною організацією з розвитку права, 

Європейським Союзом, Європейським 
банком реконструкції та розвитку, Швей-
царським бюро з питань співробітництва з 
Киргизькою Республікою.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У більшості наукових праць вивча-
ється досвід країн Європейського Союзу. 
Однак, упускається необхідність розумін-
ня специфіки розвитку медіації в країнах 
Співдружності Незалежних Держав, які 
мають спільне з Україною радянське ми-
нуле. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є подальша теоретична 

розробка сутності медіації, визначення 
моделей та принципів медіації в господар-
ських спорах, особливостей функціону-
вання медіації.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Закінчення «Холодної війни» повністю 
змінило ситуацію в світі щодо врегулю-
вання конфліктів, поставивши нові викли-
ки всім державам. Вірменський дослідник 
І. Саргсян стверджує, що для вирішен-
ня конфліктів суб’єкти господарювання 
спробували використовувати різні методи 
та прийоми, такі як переговори, медіація, 
примирення й арбітраж [2, c. 2]. 

Медіація як повноцінний спосіб урегу-
лювання спорів почала активно застосо-

mediation in the countries of the Commonwealth of Independent States. The author has concluded 
that mediation is carried out in the vast majority of countries based on the mediation laws. In 
countries such as Belarus, there is a number of regulations that determine the procedure for me-
diation, the forms of documents during its organization, and the way of maintaining the register 
of mediators. The procedure of mediators’ training was approved in Kazakhstan. Azerbaijan’s ex-
perience demonstrates a possibility of approving roadmaps for conducting mediation. The author 
has also concluded that almost all countries of the Commonwealth of Independent States carry 
out joint researches with the countries of the European Union and international organizations 
that support the development of mediation in the Commonwealth of Independent States. It has 
been established that the experience of the countries of the Commonwealth of Independent States 
is also important for Ukraine, since all these countries have a common past as a part of the Soviet 
Union. The author has concluded that some problems also exist in Ukraine, for example, reluc-
tance of citizens to actively apply other methods of resolving disputes. Therefore, the research is 
practical and it allows Ukraine to assess the development of mediation in the countries that have 
a common Soviet past.
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вуватися у 1980-х роках минулого століт-
тя. Підтвердженням цього факту є досвід 
600 великих корпорацій у Сполучених 
Штатах Америки, які визнали медіацію 
обов’язковим елементом урегулювання 
конфлікту [4]. Медіація стала новим ви-
кликом для суспільства і відобразила його 
потреби. Суспільство шукало ефективний 
спосіб урегулювання спорів із найменши-
ми витратами на їх урегулювання. 

Американські дослідники Тод Б. Кар-
вер і Алберт А. Вондра зазначають, що 
медіація визначає й психологічну готов-
ність керівництва корпорацій сприймати 
ідею щодо вирішення спору іншим спо-
собом, аніж звернення до судової систе-
ми [4]. Перемога будь-якою ціною з ви-
користанням судової системи не завжди 
приносить потрібний результат. Фінан-
сові та часові ресурси, які корпорації ви-
трачають на вирішення спору в суді, не 
завжди співвідносяться із результатом, 
що вони отримують після ухвалення рі-
шення. Всі ці чинники надають медіації 
переваги над іншими способами врегу-
лювання спорів. 

Досвід корпорацій Сполучених Штатів 
Америки підбив підсумок щодо створення 
західної моделі медіації, яка характеризу-
ється волевиявленням сторін щодо її про-
ведення, орієнтацією на інтереси сторін, 
конфіденційністю процесу та залученням 
третьої нейтральної сторони. Західна мо-
дель медіації зі Сполучених Штатів Аме-
рики почала набувати популярності в Ка-
наді, Великій Британії, Австралії, а також 
в інших країнах, де вона видозмінюється 
та адаптується до правової системи дер-
жави [3, с. 57]. Не винятком із цього твер-
дження є і країни Співдружності Незалеж-
них Держав, які також активно вивчають 
досвід у сфері медіації та проводять спіль-
ні дослідження з країнами Європейського 
Союзу. 

На сьогодні майже всі країни Спів-
дружності Незалежних Держав мають 
різний підхід до правового порядку ре-
гулювання медіації. Причиною цьому є 
відсутність єдиного міжнародного доку-
мента, що регулював би питання медіації. 

Також у деяких країнах існують історичні 
фактори розвитку системи врегулювання 
спорів. Для прикладу, за даними дослі-
дження Швейцарського бюро з питань 
співробітництва з Киргизькою Республі-
кою, в Киргизькій Республіці серед дея-
ких верств населення і досі популярним є 
вирішення спору за законом шаріату. При 
цьому, закон шаріату не визнається дер-
жавою і не є частиною правової системи 
[3, c. 59]. У Вірменії, як стверджує Між-
народний фонд Вайнштейна, деякі спори 
можуть спочатку вирішуватися із залу-
ченням шанованого «хрещеного батька» 
сім’ї [8].

Разом з тим, існує фактор, який об’єд-
нує всі країни Співдружності Незалежних 
Держав. У дослідженні Швейцарського 
бюро з питань співробітництва з Киргизь-
кою Республікою вказується, що громадя-
ни колишнього Радянського Союзу звикли 
використовувати винятково судову систе-
му для врегулювання спорів [3, c. 59]. 
Цей фактор є психологічним і ускладнює 
швидкість запровадження медіації як по-
засудового способу вирішення спорів. 
Суб’єктам господарювання складно дові-
ряти іншим способам вирішення спорів та 
визнавати їх переваги над судовим розгля-
дом справ.

Президент Наукового та методологіч-
ного центру медіації і закону в Російській 
Федерації Т. Шамлікашвілі стверджує, що 
процес зміни підходів до врегулювання 
спорів відбувається [3, с. 59]. Однак, цей 
процес потребує значного проміжку в часі, 
аби громадяни оцінили переваги та ефек-
тивність медіації для вирішення власних 
конфліктних ситуацій у господарських 
спорах. Також Т. Шамлікашвілі зазначає, 
що переваги від нового способу врегулю-
вання спорів мають отримати держава та 
суспільство [1, c. 5]. У держави виникає 
можливість делегувати частину своїх по-
вноважень пересічним громадянам, а сус-
пільство вчиться відповідальності за при-
йняття власних рішень, які йому ніким не 
нав’язані [1, c. 5]. 

На думку вірменського дослідника І. 
Саргсян, складно оцінити процес медіації 
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з погляду успіху та невдач для держави 
та суспільства, оскільки в теорії медіації 
мало консенсусу щодо розуміння поняття 
«успішна медіація» [2, c.3]. 

Наразі ж країни Співдружності Неза-
лежних Держав можуть оцінювати успіш-
ність процесу медіації в господарських 
спорах завдяки практичним дослідженням 
серед корпорацій у Сполучених Штатах 
Америки. Прикладом цьому є досвід кор-
порації Chevron, для якої використання 
медіації допомогло зекономити 675 000.00 
дол. США за весь період урегулювання 
конфлікту [4]. 

Медіацію можна класифікувати за 
тією роллю, яку вона виконує в державі 
та суспільстві. Вірменський дослідник 
медіації І. Саргсян визначає обов’язкову, 
необов’язкову і гнучку моделі медіації [2, 
c. 2]. Обов’язкова медіація направлена на 
конкретні результати, що держава прагне 
здобути. Це може бути зменшення кіль-
кості судових справ. Необов’язкова медіа-
ція забезпечує сприятливі умови для її ви-
користання. Гнучка медіація дозволяє ви-
являти проблеми та надавати суспільству 
переваги такого способу вирішення спорів 
[2, с. 2]. Про гнучку модель медіації можна 
говорити в державах, які проводять наразі 
дослідження і реалізують пілотні проекти. 
В деяких випадках у країні може існува-
ти змішана модель медіації, що означає 
обов’язковість медіації виключно для кон-
кретних спорів у певній галузі права. На-
разі, говорячи про моделі медіації в кра-
їнах Співдружності Незалежних Держав, 
можна виділити обов’язкову та добровіль-
ну медіацію.

Обов’язкову модель медіації визначе-
но в Законі Азербайджанської Республі-
ки «Про медіацію», який було прийнято 
29.03.2019 року. Закон набуде чинності 
01.07.2020 року. Медіація буде застосову-
ватися до всіх економічних спорів, у тому 
числі до спорів з іноземним елементом 
(підпункт 3.1.1. пункту 3.1. статті 3) [13]. 
У випадку наявності такого виду спору, 
сторони мають обов’язково звернутися до 
медіатора до моменту подання документів 
у суд. 

Азербайджанська Республіка поки що 
є однією з небагатьох країн колишнього 
Радянського Союзу, яка вирішила впро-
вадити обов’язковість процедури медіа-
ції в господарських спорах. До прийняття 
такого рішення країна йшла з 2003 року 
[5, с. 1]. Перші спроби впровадження та 
застосування медіації в Азербайджан-
ській Республіці було зроблено завдяки 
змінам до Цивільного процесуального 
кодексу, в якому держава гарантувала за-
хист порушених та оспорюваних прав і 
свобод у судовому порядку, за винятком 
випадків, коли захист повинен здій-
снюватися в позасудовому порядку [5, 
с. 1]. На сьогодні Азербайджанська Рес-
публіка не лише прийняла Закон «Про 
медіацію», але і за підтримки Європей-
ського Союзу розробила Дорожню кар-
ту створення системи медіації. У червні 
2018 року було розроблено таку Дорожню 
кар ту в Ясамальському районному суді 
м. Баку [6, c. 9].

Про обов’язкову медіацію можна го-
ворити і в Киргизькій Республіці, де на-
разі реалізується пілотний проект щодо 
обов’язкової судової медіації. Правовою 
основою для існування медіації в Кир-
гизькій Республіці є Закон № 161 «Про 
медіацію», який було прийнято 22.06.2017 
року [14]. Всі суперечки в судах автома-
тично передаються медіатору за умови, 
що такі справи не належать до катего-
рії справ про банкрутство або справ, що 
пов’язані з діяльністю Уряду Киргизстану 
[3, c. 27]. 

Добровільна модель медіації пред-
ставлена в Казахстані, Вірменії, Білорусії, 
Молдові, Грузії, Узбекистані, Монголії. В 
Україні на сьогодні відсутній закон, яким 
би визналося правове регулювання медіа-
ції та відсутнє чітке бачення моделі меді-
ації, яка має розвиватися в суспільстві та 
державі. Не зрозумілою до кінця є позиція 
України щодо подальших кроків розвитку 
медіації.

У Республіці Казахстан порядок здій-
снення медіації визначено в Законі «Про 
медіацію» [15] та в Правилах проходжен-
ня навчання за програмою підготовки 
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медіаторів, що затверджені постановою 
Уряду Республіки Казахстан № 770 від 
03.07.2011 [16]. У судових органів від-
сутнє право направляти за власною іні-
ціативою сторони до медіатора. Відтак, у 
Республіці Казахстан сторони керуються 
власними потребами й інтересами у пи-
таннях звернення до медіації.

За даними бази законодавства країн 
Співдружності Незалежних Республік, 
у Республіці Вірменії основні правові 
положення, які регламентують порядок 
проведення процедури медіації, визна-
чені в Законі Республіки Вірменії «Про 
медіацію» № ЗР-351 від 28.06.2018 [17]. 
Відповідно до статей 2 та 4 цього Зако-
ну, медіація здійснюється добровільно 
у будь-яких цивільних спорах, а також в 
ін ших спорах, що дозволено законодав-
ством [17].

У Республіці Білорусь медіація здій-
снюється у відповідності до Закону «Про 
медіацію», який було прийнято Палатою 
представників 26.06.2013 року та погодже-
но Радою Республіки 28.06.2013 року [18]; 
постанови Міністерства Ради Міністрів 
Республіки Білорусь № 1150 «Про затвер-
дження Правил проведення медіації» [19], 
постанови Міністерства юстиції Респу-
бліки Білорусь № 13 «Про затвердження 
Інструкції про порядок ведення Реєстру 
медіаторів і Реєстру організацій, які забез-
печують проведення медіації» [20], поста-
нови Міністерства юстиції Республіки Бі-
лорусь № 14 «Про затвердження форм до-
кументів у сфері медіації» [21], постанови 
Міністерства юстиції Республіки Білорусь 
№ 15 «Про затвердження правил етики ме-
діаторів» [22]. Медіація у Білорусії може 
здійснюватися як досудовий спосіб урегу-
лювання спору, так може бути і варіантом 
розгляду спору, який уже знаходиться на 
розгляді у суді. Законодавство Республі-
ки Білорусь регулює усі тонкощі процесу 
медіації, визначає діяльність медіаторів та 
забезпечує учасникам медіації розуміння 
форми документів, що мають складатися 
у процесі вирішення спору за допомогою 
медіації.

Розвиток альтернативних способів ви-

рішення спорів у Грузії є у центрі уваги 
проектів Європейського Союзу та Про-
грами розвитку ООН (ПРООН) у Грузії 
[12]. На сьогодні в Грузії функціонують 
інститути нотаріальної та судової медіації. 
Грузинські дослідники Нана Розепашвілі 
та Мака Тцебучава стверджують, що після 
запровадження медіації в країні з’явилися 
як позитивні, так і негативні сторони від 
цього процесу. До позитивних сторін до-
слідники відносять швидкість процесу, 
збереження ділових відносин між сторона-
ми, конфіденційність процесу, досягнення 
консенсусу та розуміння об’єктивності ме-
діації. Негативна сторона медіації полягає 
в тому, що одна зі сторін конфлікту може 
не погодитися на участь у медіації, що по-
збавляє іншу сторону права на можливість 
використати позасудовий спосіб урегулю-
вання спору [23].

Медіація в Республіці Узбекистан здій-
снюється у відповідності до Закону «Про 
медіацію», що був прийнятий 03.07.2018 
року і вступив у силу 01.08.2019 року 
[24]. Умови для застосування медіації 
визначені у статті 15 Закону Республіки 
Узбекистан «Про медіацію» [24]. Медіа-
ція може бути застосована в позасудово-
му порядку, в процесі розгляду спору в 
су довому порядку, до видалення суду в 
окрему (нарадчу) кімнату для ухвалення 
судового акта. Медіація може бути засто-
сована і в процесі розгляду спору в тре-
тейському суді до прийняття рішення тре-
тейського суду. 

З 2013 року в Республіці Молдова 
впровадження медіації здійснюється за 
підтримки Європейського банку рекон-
струкції та розвитку [11]. Наразі медіація 
здійснюється на підставі Закону Респу-
бліки Молдова № 137 «Про медіацію», 
що був прийнятий 12.04.2018 та вступив 
у силу 21.08.2015 [24]. Медіація може 
бути ініційована будь-якою стороною за 
власною ініціативою, а також за рекомен-
дацією органів публічної влади, судових 
інстанцій або органу кримінального роз-
слідування. У рамках судового процесу 
суд пропонує сторонам узяти участь в 
інформаційній зустрічі з метою повідо-
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млення про спосіб вирішення спорів за 
допомогою медіації.

Такі країни, як Таджикистан та Турк-
меністан, поки що визначаються з модел-
лю медіації та способом її законодавчого 
регулювання. У Таджикистані триває ро-
бота над розробкою закону про медіацію 
[10]. Розвиток медіації в Таджикистані, як 
і в Молдові, підтримується Європейським 
банком реконструкції та розвитку. У трав-
ні 2017 року при Торгово-промисловій па-
латі Таджикистану був створений Центр 
медіації та права [9].

У Монголії, за твердженням Голови 
Ради з медіації при Судовій Генеральній 
раді Монголії Тунгалаг Дагвадорі, дослі-
дження медіації здійснювалося з 2004 по 
2009 роки [7, c. 1]. При Асоціації монголь-
ських адвокатів було створено юридичний 
Консультаційно-посередницький центр, 
який узяв на себе функції навчання медіа-
ції. З 2010 по 2015 роки у Монголії старту-
вали перші пілотні проекти впровадження 
судової медіації. За словами Тунгалаг Даг-
вадорі, при судах було розроблено прави-
ла медіації. Пізніше Парламент прийняв 
Закон про медіацію, який на сьогодні є 
основою для врегулювання спорів. Також 
у Монголії з 2015 року ведеться база ме-
діаторів [7, c. 1].

Âèñíîâêè 
Медіація є повноцінним правовим спо-

собом вирішення спорів. Західна модель, 
яка виникла в Сполучених Штатах Амери-

ки, почала розповсюджуватися і в країнах 
Співдружності Незалежних Держав. У пе-
реважній більшості країн, що входять до 
Співдружності Незалежних Держав, меді-
ація регулюється законами про медіацію. 
До прийняття законів про медіацію деякі 
з країн передбачали можливість розгляду 
спору за допомогою медіації у своїх про-
цесуальних кодексах. 

Як показує досвід країн Співдружнос-
ті Незалежних Держав, наявність одного 
лише закону не може врегулювати весь 
процес медіації. Для цього необхідним є 
прийняття низки нормативно-правових 
актів, які будуть визначати порядок здачі 
іспитів для отримання статусу медіаторів, 
порядок організації процедури медіації, 
процес оформлення документів у проце-
дурі медіації, спосіб ведення реєстру меді-
аторів у країні. В Азербайджанській Рес-
публіці також розроблено дорожню карту 
медіації. 

Окрім того, для кожної з країн Спів-
дружності Незалежних Держав необхід-
ним є розуміння виду медіації, який би ві-
дображав потреби держави та суспільства. 
Для обрання обов’язкової або добровіль-
ної медіації країни Співдружності Неза-
лежних Держав проводять спільні дослі-
дження з країнами Європейського Союзу 
і запроваджують пілотні проекти.

Вказаний досвід щодо впровадження 
і регулювання медіації є важливим для 
України у розумінні процедурних момен-
тів функціонування медіації в країні. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Для визначення напрямків вирішен-

ня проблем кредитування фізичних осіб 
на споживчі цілі та подальшого розвитку 
ринку споживчого кредитування необхід-
но визначити основні проблеми, що ви-
никають під час укладання й виконання 
договорів. Дослідження даного питання 
неможливе без урахування та висвітлення 
проблем, з якими стикаються не тільки по-
зичальника, а і кредитодавці в даній сфері 
фінансової діяльності.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Теоретичним підгрунтям для дослі-
дження питання щодо вирішення проб-
лем кредитування фізичних осіб є праці 
фахівців у галузі економічних та юридич-
них наук, зокрема: М. Агаркова, М. І. Бра-
гінського, М. М. Ватаманюка, В. В. Віт-
рянського, М. В. Гордона, О. В. Звєрєвої, 
Е. С. Компанійця, О. А. Красавчикова, 
О. В. Кривенди, І. Б. Новіцького, Л. А. Но-
восьолової, О. М. Олійника, Ю. В. Рома-
нець, Г. Ф. Шершеневича, Ю. Б. Фогель-
сона, інших вітчизняних і зарубіжних до-
слідників.

Окрім того, для даного дослідження 
використано закони України у сфері бан-
ківської діяльності та споживчого креди-
тування, а також ряд постанов Національ-
ного банку України, матеріали судової 
практики Верховного Суду України.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У країні діє система правових актів, 
які регламентують різні аспекти банків-
ської діяльності та роботу небанківських 
кредитно-фінансових установ, але деякі з 
них недосконалі, застарілі, а тому потре-
бують удосконалення з урахуванням ви-
мог сьогодення. 

У 2018 році Національним банком 
України розроблено проект нормативно-
правого акту, яким визначаються основні 

шляхи виявлення проблемних кредитів на 
ранніх стадіях та організація роботи з та-
кими кредитами [18, с. 18]. 

В Україні законодавчо закріплена мож-
ливість надання споживчих кредитів ви-
ключно в національній валюті Україні – 
гривні, що, у свою чергу, дає можливість 
недобросовісним кредитодавцям зловжи-
вати своїм монопольним становищем на 
ринку кредитних послуг та встановлювати 
необґрунтовано високі відсоткові ставки 
за договором, оскільки у позичальника-
споживача відсутній вибір отримання кре-
диту в іншій, відмінній від встановленої, 
валюти. Слід зазначити, що в минулому 
існувала альтернатива вибору – отримати 
споживчий кредит у національній валюті 
під більш високі відсотки чи в іноземній, 
при цьому відсоткова ставка була значно 
нижчою, а тому вважається за доцільне на 
законодавчому рівні закріпити положення 
про право на отримання споживчого кре-
диту в іноземній валюті.

Також удосконаленню підлягають пи-
тання стосовно зменшення кредитних ри-
зиків банків та інших фінансових установ, 
заборони рекламування кредитів з нульо-
вими ставками, страхування кредитних 
ризиків тощо. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
У даній статті коротко викладено під-

стави внесення змін та доповнень у зако-
нодавчі акти, а також у нормативні акти 
НБУ, запропоновано такі зміни, що впли-
нуть на покращення роботи з надання кре-
дитів фізичним особам на споживчі цілі.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Для поліпшення стану справ у сфері 
споживчого кредитування в Україні необ-
хідне досягнення фінансової стабільності 
банків та інших фінансових установ, що, у 
свою чергу, дасть їм можливість надавати 
споживчі кредити під невисокі відсотко-
ві ставки й на тривалий час. Виконання 

Key words: lending to individuals, consumer lending, consumer credit, consumer loan agreement, 
lenders, borrowers.
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цього завдання покладено, насамперед, на 
Національний банк України, який у межах 
своїх повноважень сприяє фінансовій ста-
більності, в тому числі стабільності бан-
ківської системи [4]. 

Слід зазначити, що, незважаючи на 
складну економічну ситуацію в державі, 
станом на кінець 2-го кварталу 2018 року 
кредити фізичних осіб на споживчі цілі 
становлять 68% від усіх наданих кредитів 
домашнім господарствам [19, с. 8].

Також необхідно вказати, що спожив-
че кредитування для фінансових установ, 
які надають кредити, є найбільш ризико-
ваним, що пов’язано з великим відсотком 
неповернення кредитів. На кінець червня 
2018 року частка проблемних кредитів 
становила 55,7% [18, с. 8].

Більшість цих проблем у сучасних умо-
вах пов’язана з проведенням банками ри-
зикової кредитної політики [16, с. 46], що 
негативно впливає не тільки на банк, але і 
на споживача кредитної послуги. 

Основною причиною великого кредит-
ного ризику є формальне оцінювання кре-
дитоспроможності клієнта, що спричиняє 
збільшення ризику кредитодавця та збіль-
шення проблемних кредитів. Банки перед 
укладенням споживчого кредитного до-
говору «більш-менш» ретельніше переві-
ряють кредитоспроможність майбутнього 
позичальника, а от інші фінансові устано-
ви таку роботу майже не проводять, і вста-
новлення кредитоспроможності клієнта в 
основному проводиться зі слів останнього. 

Одним із методів зменшення відсотку 
ризиковості споживчих кредитів є удоско-
налення інституту забезпечення кредитів, 
який на даний час обмежується в основно-
му тільки порукою або іпотекою. 

Щодо мінімізації кредитних ризиків, то 
дана проблема знайшла своє відображення 
в ст. 44 Закону України «Про банки і бан-
ківську діяльність», у якій зазначається: 
«Банк створює постійно діючий підрозділ 
з питань аналізу та управління ризиками, 
що має відповідати за встановлення струк-
тури балансу, лімітів окремих операцій, 
лімітів ризиків підприємств-контрагентів 
і країн-контрагентів» [5].

З метою покращення банківської діяль-
ності у сфері кредитування населення на 
споживчі цілі, зменшення ризиків креди-
тодавців, покращення економічного стано-
вища фізичних осіб, держава має постійно 
зміцнювати соціально-економічне стано-
вище в країні, здійснювати цілеспрямова-
ну державну політику в сфері оплати праці 
й формування доходів населення, соціаль-
ної підтримки незахищених верств, підне-
сення загального рівня життя громадян; 
проводити прозору, науково обґрунтовану 
регуляторну політику Національним бан-
ком України, в т. ч. стосовно споживчого 
кредитування [17, с. 318].

Розглядаючи дане питання, слід заува-
жити, що з метою захисту прав кредито-
давців, а також і прав споживачів кредит-
них послуг було б доцільним при наданні 
споживчого кредиту, особливо у великих 
розмірах та на значний час, ввести на зако-
нодавчому рівні обов’язкове страхування 
кредитного ризику банку, що буде гаран-
том повернення грошових коштів страхо-
вою компанією, тобто ризик буде зведений 
до мінімуму [15, с. 59]. 

Вважається за необхідне, щоб Укра-
їнське бюро кредитних історій запрова-
дило програму виявлення добросовісних 
споживачів-боржників, які потрапили у 
скрутне становище, та рекомендувало кре-
дитодавцям «іти їм назустріч», враховува-
ти бажання боржників вирішити питання 
в позасудовому порядку і надавати їм пев-
ні засоби та способи погасити борг – ре-
структуризацію боргу, кредитні канікули, 
переглянути строк кредитування чи відсо-
ткову ставку за кредитом тощо.

При визначенні платоспроможності 
майбутнього позичальника кожному кре-
дитодавцю необхідно виробити чіткі кри-
терії, згідно з якими проводиться оцінка 
фінансового стану позичальника. Ці кри-
терії необхідно періодично переглядати, 
що забезпечить пристосування аналізу 
до умов, що змінюються, і підвищує його 
ефективність [13, с. 85]. Аналіз кредито-
спроможності полягає у визначенні здат-
ності позичальника своєчасно і в повному 
обсязі покрити заборгованість за креди-
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том, ступені ризику, який банк готовий 
узяти на себе; розмір кредиту, що може 
бути наданий за цих обставин і умов його 
надання [14, с. 79].

Особливим питанням у досліджува-
них правовідносинах є відсоткові ставки 
за кредитами, адже їхній рівень визна-
чає «ціну» кредиту для одержувача. Як 
свідчить практика та загальнодоступна 
статистика, споживчі кредити в Україні є 
дуже дорогими, а самі відсоткові ставки 
суттєво відрізняються та є значно вищими 
від встановлених у країнах Євросоюзу.

Одним із найважливіших внутрішніх 
чинників, який заважає розвитку спожив-
чого кредитування, є високі відсоткові 
ставки за споживчими кредитами, що пев-
ною мірою обмежує сферу його застосу-
вання та стримує темпи зростання [16, с. 
47 ]. Це є великою проблемою при наданні 
споживчих кредитів у національній валю-
ті, а то му в недалекому минулому фізична 
особа-споживач «правдами-неправдами» 
намагалася взяти кредит у доларах США 
або євро, незважаючи на те, що при пога-
шенні кредиту доведеться придбати валю-
ту на чорному ринку або в банку за комер-
ційним курсом. Це призводило до надмір-
ного використовування іноземної валюти, 
обсяги якої треба зменшувати [17, с. 314].

Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання відносин між кредито-
рами та споживачами фінансових послуг» 
частину 1 ст. 11 Закону України «Про за-
хист прав споживачів» доповнено абзацом 
третім: «Надання (отримання) споживчих 
кредитів в іноземній валюті на території 
України забороняється» [7]. Аналогічне 
положення викладено в ч. 4 ст. 3 Закону 
України «Про споживче кредитування» [9].

Незважаючи на це, вважається за до-
цільне на законодавчому рівні закріпити 
положення    про право на отримання спо-
живачого кредиту в іноземній валюті, 
оскільки в Україні використання іноземної 
валюти не заборонено, а у деяких випад-
ках передбачено її використання на спо-
живчі цілі, наприклад, у ст. 1 Закону Укра-
їни «Про захист прав споживачів» дано 

поняття послуги – діяльність виконавця 
з надання споживачеві матеріального чи 
нематеріального блага, що здійснюється 
за індивідуальним замовленням спожи-
вача для задоволення його особистих по-
треб [3], а ст. 9 Закону «Про валюту і ва-
лютні операції», який набрав чинності з 
07.02.2019, передбачено, що небанківські 
фінансові установи мають право здійсню-
вати розрахунки в іноземній валюті на те-
риторії України за договорами страхуван-
ня життя [10].

Окремого дослідження потребує пи-
тання стосовно пропозиції надання клі-
єнтам кредитів за так званою нульовою 
ставкою або під невисокі відсотки біль-
шістю комерційних банків. Якщо невеликі 
відсотки за кредитом ще можна пояснити, 
то пропозицію (рекламування) безвідсо-
ткового кредиту – це нонсенс.

Негативною практикою є пропонуван-
ня позичальнику укласти кредитний до-
говір під невелику відсоткову ставку. В 
даному випадку необхідно зазначити, що 
умовами кредитного договору передбача-
ється окреме положення, згідно з яким по-
зичальник повинен сплатити різноманітні 
комісійні винагороди, що у своїй сукуп-
ності за весь строк кредитування вийде та 
сама відсоткова ставка, як у банків, котрі 
не беруть ніяких комісійних винагород, а 
пропонують вищий рівень відсотків. Тоб-
то спостерігається приховування від по-
зичальника реальної вартості кредиту, що 
законодавець визначає як оману. Такі дії 
недобросовісних банків заборонені нор-
мативними документами Національного 
банку України та підтверджені правовою 
позицією Верховного Суду.

Для прикладу, можна навести постано-
ву Верховного Суду України від 16.11.2016 
у справі № 234/169/15-ц, в якій викладено 
правовий висновок: банки не мають права 
включати в договори пункти, якими вста-
новлюються обов’язки споживача сплачу-
вати кошти на користь банку за ведення 
справи, за обслуговування договору, за об-
лік заборгованості тощо. Аналогічна по-
зиція викладена в постанові Верховного 
Суду від 14.03.2018 р. [20, 21].
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Âèñíîâêè
При визначенні шляхів усунення про-

блем з надання споживчих кредитів, по-
трібно виходити з інтересів як споживачів 
кредитної послуги, так і кредитодавців. 
Для того, щоб мінімізувати ризики банків 
та інших фінансових установ при наданні 
споживчих кредитів і найбільш ефективно 
захистити права споживачів, удосконали-
ти всю систему кредитування населення, 
запобігати зловживанню монопольним 
становищем з боку кредитодавців, вважа-
ється за доцільне:

1. Нормативними актами Національ-
ного банку України ввести відповідаль-
ність кредитодавців за непрацюючі кре-
дити, наслідком яких є неналежна перед-
договірна перевірка кредитоспромож-
ності позичальника. Доцільним також 
вважається вдосконалити роботу зі вста-
новлення кредиспроможності позичаль-
ника шляхом повноцінного аналізу його 
господарської діяльності, фінансового 
стану, а також інших заходів, які направ-
лені на зменшення ризику неповернення 
кредиту та несплати відсотків за ним, при 
цьому встановлювати платоспроможність 
не тільки позичальника, а також і його по-
ручителя.

2. У переддоговірній роботі більше 
уваги приділяти інформації, отриманої із 
кредитних бюро. 

3. При укладенні договорів застосову-
вати страхування кредитів, що дасть змогу 
передати ризик його неповернення страхо-
вій компанії. 

4. На виконання вимог ст. 17 Закону 
України «Про споживче кредитування» 
вдосконалити роботу з реструктуризації 
кредитного боргу, що допоможе добро-
совісним позичальникам виконати свої 
зобов'язання за проблемним кредитом 
шляхом пропонування відразу декількох 
схем, щоб він мав можливість підібрати 
для себе оптимальний варіант з урахуван-
ням його індивідуальних потреб та інтер-
есів кредитодавця.

5. Деякі банки практикують у своїй 
діяльності поступки позичальникам у 

вигляді надання їм кредитних канікул. У 
даному випадку було б доцільно закріпи-
ти нормативно -правовим актом Націо-
нального банку України положення, яким 
чітко визначити випадки можливості на-
дання кредитних канікул та умови їх на-
дання з метою недопущення зловживан-
ня кредитодавцями своїм монопольним 
становищем і недопущення порушення 
прав споживачів встановленням креди-
тодавцями несправедливих умов, що ще 
більше можуть ускладнити становище 
споживача. 

6. Вважається доцільним запроваджен-
ня уніфікованої редакції текстів догово-
рів про надання споживчого кредиту, які 
мають бути розроблені фахівцями Наці-
онального банку України, науковцями-
економістами та юристами, представника-
ми Всеукраїнської громадської організації 
«Спілка споживачів України». 

7. На законодавчому рівні заборонити 
кредитодавцям укладати договори спо-
живчого кредитування шляхом підписан-
ня заяв про приєднання до Умов та Пра-
вил надання банківських послуг, що опри-
люднені на їх офіційному сайті, оскільки 
така форма кредиту суперечить вимогам 
ст. 1055 Цивільного кодексу України та 
ст. 13 Закону України «Про споживче кре-
дитування», грубо порушує права спожи-
вачів. У даному випадку необхідно вклю-
чити в обов’язок кредитодавців надавати 
позичальникам-споживачам копії Умов та 
Правил у паперовому вигляді та отримува-
ти від них письмове підтвердження такого 
отримання.

8. Статтю 18 Закону України «Про 
споживче кредитування» доцільно допо-
внити частиною 2 такого змісту: «Договір 
про відступлення права вимоги за догово-
ром про споживчий кредит укладається з 
обов’язковою участю позичальника».

9. Оскільки ст. 23 Закону України «Про 
захист прав споживачів» передбачено від-
повідальність суб'єктів господарювання 
сфери торговельного та інших видів об-
слуговування, було б доцільним внести 
зміни до Закону України «Про споживче 
кредитування» та назву статті 21 – «Особ-
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ливості відповідальності споживача за до-
говором про споживчий кредит», замінити 
на – «Відповідальність сторін за догово-
ром про споживчий кредит».

Саму статтю Закону доповнити час-
тиною 3, в якій передбачити фінансову 
та іншу, визначену законом, відповідаль-
ність саме кредитодавця, а не будь-якого 
суб’єкта господарювання.

10. В Україні практично не надаються 
споживчі кредити на освіту, а тому вважа-
ється необхідним розробити спеціальну, 
можливо, соціальну систему надання та-
ких кредитів, встановити мінімальні від-
соткові ставки та продумати можливість їх 
повернення майбутніми студентами. 

11. Правлінням Національного банку 
України 10.05.2007 року було прийнято 
постанову № 168 «Про затвердження Пра-
вил надання банками України інформації 
споживачу про умови кредитування та су-
купну вартість кредиту» (далі – Постано-
ва № 168), якою досить дієво захищалися 
права споживачів при укладенні кредит-
них договорів [11].

Постановою Правління НБУ від 
08.06.2017 № 49 «Про затвердження Пра-
вил розрахунку банками України загальної 
вартості кредиту для споживача та реаль-
ної річної процентної ставки за договором 
про споживчий кредит» (далі – Постанова 
№ 49) Постанову № 168 визнано такою, 
що втратила чинність [12].

Відповідно до ст. 56 Закону Украї-
ни «Про Національний банк України» 
Національний банк видає нормати вно-
правові акти у формі Постанов з питань, 
віднесених до його повноважень, які є 
обов’язковими д ля органів державної вла-
ди і органів місцевого самоврядування, 
банків, підприємств, організацій та уста-
нов незалежно від форм власності, а також 
для фізичних осіб [4].

Виходячи з даної норми Закону, По-
станови Правління НБУ є обов’язковими 
для виконання всіма банками України, а 
тому слід зазначити, що Постанова № 49 
має низку недоліків щодо забезпечення за-
хисту прав споживачів. Так, Постановою 
№ 168, окрім іншого, передбачалися сут-

тєві умови про те, що банки зобов'язані 
перед укладенням кредитного договору 
надати споживачу в письмовій формі ін-
формацію про умови кредитування, а та-
кож орієнтовну сукупну вартість кредиту, 
отримати письмове підтвердження спожи-
вача про ознайомлення з вищенаведеною 
інформацією. В обов’язки банків було 
внесено розробку форми надання спожи-
вачу останньої. Банкам було заборонено 
змінювати відсоткову ставку за кредитом в 
односторонньому порядку в зв'язку з воле-
виявленням однієї зі сторін та встановлю-
вати платежі, які споживач має сплатити 
на користь банку за дії, які він здійснює на 
власну користь [11].

Постановою № 49, окрім того, що ска-
совано Постанову № 168, затверджено 
Правила розрахунку банками України за-
гальної вартості кредиту для споживача та 
реальної річної процентної ставки за дого-
вором про споживчий кредит й абсолютно 
не передбачено обов’язку банків щодо до-
ведення споживачу інформації про загаль-
ну вартість кредиту та реальну процентну 
ставку за ним, не передбачено заборон на 
дії банків, що можуть призвести до пору-
шення прав споживачів, які були визначені 
в скасованій Постанові.

Виходячи з цього, є доцільним НБУ 
внести відповідні зміни або доповнення 
до Постанови № 49, які будуть включати 
в себе положення щодо захисту прав спо-
живачів, у тому числі права на отримання 
інформації щодо загальної вартості креди-
ту та реальної відсоткової ставки. 

12. З метою захисту порушених прав 
споживач має право звернутися до суду 
шляхом подання позовної заяви, яка має 
відповідати вимогам ст. 175 ЦПК України 
[2], та, відповідно до ст. 177 цього кодексу, 
додати докази сплати ним судового збору. 
Правові підстави сплати судового збору 
за звернення до суду встановлені Законом 
України від 08.07.2011 № 3674-VІ «Про су-
довий збір» [6], який до 01.09.2015 у ст. 5 
містив положення про звільнення позива-
ча від сплати судового збору в разі звер-
нення його до суду за захистом своїх прав 
як споживача. На сьогоднішній день така 
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норма міститься тільки в ч. 3 ст. 22 Закону 
України «Про захист прав споживачів» [3]. 

Відповідно до Закону України «Про 
внесення змiн до деяких законодавчих 
актiв України щодо сплати судового 
збору» від 22.05.2015 № 484-VIII [8], із 
01.09.2015 набрали чинності зміни до 
ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» [6], в якій 
споживачі виключені з переліку суб’єк-
тів, що звільняються від сплати судового 
збору. 

У зв’язку з цим на даний час питан-
ня справляння судового збору за по-
дання позовних заяв щодо захисту прав 
споживачів є спірним, застосовується 
судами по-різному, а тому доцільно на 
законодавчому рівні узгодити відповід-
ні положення нормативних актів та усу-
нути існуючу правову колізію. В свою 
чергу, Верховний Суд має надати своє 
роз’яснення щодо застосування вказаних 
правових норм.
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ñïîæèâ÷èõ êðåäèò³â â Óêðà¿í³ 
У статті йдеться про становлення теоретичних підвалин захисту прав позичальників спо-

живчих кредитів через категорію «механізм правового регулювання». Автор виходить із загаль-
них положень консюмеризму та його проявів при укладенні й виконанні договору споживчого 
кредитування та притримується речової природи останнього. З огляду на публічно-приватне 
значення такого договору відстоюється потреба посилення імперативності окремих його еле-
ментів.

Ключові слова: договір споживчого кредитування, кредит, механізм захисту прав спожива-
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В статье идёт речь о становлении теоретических основ защиты прав заемщиков потре-

бительских кредитов через категорию механизм правового регулирования. Автор исходит из 
общих положений консюмеризма и его проявлений при заключении и исполнении договора потре-
бительского кредитования и придерживается природы вещей последнего. Учитывая публично-
частное значение такого договора, отстаивается необходимость усиления императивизма 
отдельных его элементов.

Ключевые слова: договор потребительского кредитования, кредит, механизм защиты прав 
потребителей, потребительский кредит.
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The formation of elements 
of the mechanism of protecting the rights 

of borrowers of consumer loans
The article deals with the formation of the theoretical foundations of protecting the rights of consumer 

credit borrowers through the category of the mechanism of legal regulation. The author derives from the 
general provisions of the consumerism and its manifestations at the conclusion and execution of the con-
sumer lending agreement and adheres to the nature of the latter. Given the public-private importativ of 
such an agreement, it is advocated to increase the imperiatives of certain elements of such an agreement.

Key words: consumer lending agreement, credit, consumer protection mechanism, consumer credit.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Усяке дослідження, у тому числі й 

наше, повинне засновуватися на висхід-
них, аксіоматичних та гносеологічних 
його чинниках і торкатися предмету в 
праксеологічному та доктринальному ас-
пектах. Тут ідеться про визначення гно-
сеологічного підґрунтя проблематики, 
ставлення до нього дослідника, виявлення 
проблемних аспектів. 

Стосовно договору споживчого креди-
тування йдеться про достатність чинного 
законодавства, зокрема Законів України 
«Про захист прав споживачів» та «Про 
споживче кредитування», потреби прак-
тики і вирішення вузьких місць правозас-
тосування з охорони прав споживачів, до-
тримання їх кредитодавцями та розгляду 
справ про їх захист. 

Тут домінуючими чи переважаючими є 
загальні права споживачів та засади кон-
сюмеризму і, зокрема, те, що споживач за-
вжди правий. Такий підхід сформувався в 
ХХ столітті внаслідок потреб забезпечен-
ня захисту слабкої сторони в договорах на 
реалізацію споживачу товарів. Він з часом 
поширився на інші сфери і, зокрема, на 
споживче кредитування. Попри те, що тут 
є два інтереси, які ніби збігаються (спо-
живачів – отримати дешеві та гарантова-
ні кредити, а кредитодавців – сформувати 
портфель кредитів, надати кредити спо-
живачам і отримати прибуток від такої ді-
яльності), є негативні прояви, а саме: здат-
ність позичальників повернути кредити, 
а для кредитодавців – мати переваги над 
позичальником.

Проблеми захисту прав споживачів та 
їх практичні прояви неодноразово були 
предметом досліджень попередників, на 
основних моментах яких ми зупинимося 
більш предметно.

Àíàë³ç îñòàíí³õ ïóáë³êàö³é, 
ùî â³äîáðàæàëè ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Проблематика споживчого кредитуван-
ня і захисту прав позичальників кредитів 
досліджувалися вітчизняними й зарубіж-
ними правниками, зокрема: А. Ю. Бабас-

кін, І. А. Безклубий, М. І. Брагінський, 
В. В. Вітрянський, О. І. Виговський, 
С. В. Глібко, А. Й. Гордон, В. П. Грібанов, 
О.В. Дзера, Л. Г. Єфімова, Л. М. Іваненко, 
Р. І Каримуллін, В. М. Коссак, О. В. Кри-
венда, Н. С. Кузнєцова, О. І. Лаврушин, 
С. М. Лепех, Л. А. Лунц, В. В. Луць, Р. А. 
Майданик, І. Б. Новіцький, Л. А. Новосьо-
лова, О. М. Олійник, О. П. Орлюк, Е. Г. По-
лонський, Л. Г. Рябко, Р. Саватьє, С. О. 
Сліпченко, І. В. Спасибо-Фатєєва, Є. О. Су-
ханов, Є. О. Харитонов, Ю. І. Чалий, Г. Ф. 
Шершеневич, Р. Б. Шишка, В. Л. Яроць-
кий та інші дослідники. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Дослідження стосувалися елементів 
однойменного договору: підстав їх виник-
нення, правового режиму предмета креди-
ту, де проведено низку протилежних під-
ходів, правового становища сторін такого 
договору, способів чи видів забезпечення 
виконання ними взятих зобов’язань, сти-
мулів та впливу на них. Особливо йдеть-
ся про правове становище позичальників 
споживчих кредитів як споживачів, чому 
в сучасних дослідженнях не приділялося 
достатньої уваги з урахуванням того, що 
такий договір є договором про приєднання 
і його умови та форму розробляє кредито-
давець. Навіть попри вимоги чинного за-
конодавства щодо його транспарентності 
залишилося чимало викрутів їх обходу.

Тут убачаються також проблеми сек-
торального моделювання зазначених еле-
ментів з урахуванням загальних положень 
консюмеризму та особливостей природи 
зазначеного договору.

Формулювання цілей статті полягає 
у виявленні висхідних положень про за-
хист прав споживачів, які можна засто-
сувати надалі як опорні при моделюванні 
елементів механізму захисту прав сто-
рін договору споживчого кредитування.
Об’єктом є відносини, що виникають за 
договором споживчого кредитування, а 
предметом – положення чинного законо-
давства та практика його застосування, 
наукова доктрина щодо захисту прав спо-
живачів.
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Підґрунтям правового забезпечення 
захисту прав споживачів визнано такі 
стрижневі принципи, як: пріоритетність 
забезпечення безпечності та якості товарів 
і послуг; повнота та об’єктивність інфор-
мування про якість, склад і безпеку това-
рів; запобіжність заходів із захисту прав 
споживачів; обов’язковість сертифікації 
та декларування безпеки товарів і послуг; 
покладення на виробника (продавця) то-
варів та послуг повної відповідальності 
за якість і безпечність товарів та послуг; 
невідворотність відповідальності за по-
рушення прав споживачів; можливість 
визнання умов споживчого кредитування 
несправедливими, а договору споживчого 
кредитування недійсним; компенсацій-
ність шкоди, заподіяної здоров’ю й майну 
споживачів унаслідок реалізації неякісних 
та небезпечних товарів і послуг. Ці прин-
ципи пересікаються, і їх надмірна кіль-
кість може призвести до негативних на-
слідків, коли вони конфліктують, а на цій 
основі слугують зловживанням сильної 
сторони. Прикладів тому чимало.

Ідея захисту прав споживачів проведе-
на в низці державних заходів та, зокрема, 
«Концепцією державної політики у сфері 
захисту прав споживачів на період до 2020 
року» [5]. Нею передбачено створення і 
впровадження ефективної системи захис-
ту прав споживачів в Україні на засадах 
ЄС з урахуванням кращих практик країн, 
які входять до нього. Серед основних за-
вдань такої системи передбачено повну 
гармонізацію українського законодавства 
із законодавством ЄС, сприяння розвитку 
системи незалежних досліджень якості 
та безпеки товарів, робіт і послуг на спо-
живчому ринку, підвищення ефективнос-
ті системи захисту споживачів від небез-
печної продукції, що може завдати шкоди 
життю, здоров’ю, майну споживачів, на-
вколишньому природньому середовищу 
тощо. Передбачається, що її реалізація 
підвищить рівень превентивного захисту 
прав споживачів для недопущення та/або 

зменшення кількості порушень їх прав, 
підвищить рівень просвіти й поінформо-
ваності громадян щодо їх споживчих прав 
та механізмів їх захисту, усуне з ринку не-
добросовісних підприємців тощо. 

Доктрину консюмеризму широко відо-
бражено в наукових та популярних дже-
релах з доктрини охорони й захисту прав 
споживачів попередниками. Так, в еконо-
мічному аспекті цікава робота Охримен-
ко І. Б., у якій звернено увагу на сутність 
споживчого кредиту як субкатегорії, фор-
ми або виду кредиту [11, с.11]. Вважаємо, 
що інституційним проявом є безпека спо-
живчого кредитування як для самих пози-
чальників кредитів, так і кредитотодавців. 
Другі, в разі неповернення кредитів, по-
требують рефінансування та є загрозою 
для фінансової системи України. Так, у 
2018 р. прийняті постанови Правління На-
ціонального банку України, які свідчать 
про намагання ручним управлінням ста-
білізувати банківську систему і ринок фі-
нансових послуг. 

Зазвичай, кредит трактують як еконо-
мічну категорію, зазначають його об’єк-
тивну основу. Також його сутність убача-
ють у цінності, яка передається одним 
економічним суб’єктом іншому в позику 
та з певним видом економічних відносин, 
що формуються в суспільстві [8]. Саму 
позику трактують трояко: як передачу 
грошей у користування, у власність та на-
дання фінансової послуги. В широкому 
сенсі кредит витлумачено як : 1) економіч-
ну категорію – певний вид суспільних 
відносин, пов’язаних з рухом вартості на 
умовах повернення; 2) грошові кошти, які 
надаються за кредитною угодою кредито-
ром позичальнику або групі позичальни-
ків; 3) у бухгалтерському обліку як права 
сторона бухгалтерського рахунку (пасиви 
підприємства); 4) залікова одиниця в су-
часних європейських системах освіти для 
оцінки кожної навчальної дисципліни, що 
дозволяє порівняти та уніфікувати рівень 
освоєння навчальних дисциплін у різних 
вищих навчальних закладах [9] . 

У споживчому аспекті, це є форма по-
зиченої вартості, яка передається креди-
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тодавцем позичальнику у власність. Тому 
його форма є як товарна, так і грошова. 
Споживчий кредит є видом кредиту. Осно-
вна його форма – гроші, що передаються 
від кредитодавця до позичальника: а) в 
натурі; б) у вигляді електронних грошей 
на платіжній картці, якими позичальник 
вправі скористатися для оплати придбано-
го споживчого товару.

Споживчий кредит, як економічну ка-
тегорію, визначено таким чином, що це 
«сукупність відносин, пов’язана з рухом 
позичкового капіталу між кредитором і 
позичальником – фізичною особою – рези-
дентом, у національній грошовій одиниці 
або товарній формі на основі укладеного 
кредитного договору на принципах за-
безпеченості, повернення, терміновості, 
платності та цільової спрямованості для 
забезпечення споживання» [14, с.157]. 
Його надання здійснюється на підставі та 
оформляється кредитним договором про 
забезпечення їх повернення, сплату відсо-
тків і цільову спрямованість.

Права позичальників забезпечені ме-
ханізмом охорони та захисту прав спожи-
вачів узагалі й позичальників споживчих 
кредитів зокрема. Правова категорія “ме-
ханізм захисту прав та інтересів” тісно 
пов’язана з категорією “механізм правово-
го регулювання” і є її складовою. У його 
стадіях виділено чотири основні елемен-
ти механізму правового регулювання: а) 
норма права; б) правовідношення; в) акти 
реалізації прав та обов’язків; г) акти засто-
сування права. 

Уперше в Україні цю проблему дослі-
див С. А. Косінов з позиції цивільно-пра-
вової науки та розмежував економічну й 
правову складову змісту поняття «спожи-
вач» і становлення цивільно-правового 
за хисту прав споживачів. Висхідним еле-
ментом він вважає, що «…мета державно-
го регулювання в умовах переходу до рин-
кових відносин полягає в тому, щоб ство-
рити економічне та юридичне середовище 
для діяльності господарюючих суб’єктів 
усіх організаційно-правових форм: як то-
варовиробників, так і споживачів». Со-
ціальна та економічна політика держави 

формулюється відповідно до реальних 
процесів, що відбуваються у суспільстві. 
Водночас, держава покликана визначити 
систему соціальних пріоритетів, вимоги 
яких повинні виконуватися незалежно від 
стану ринку. В зв’язку з цим виникає необ-
хідність підвищити роль окремих видів 
цивільно-правових договорів як основної 
правової форми задоволення побутових 
потреб людини, а також інструменту, на-
правленого на всебічне й повне їх задово-
лення. Для того їм слід визначити логічно 
та фактично виправдане місце у системі 
договірного права. Принаймні ознак по-
слуги споживче кредитування не проявляє 
і не стосується фінансів як правової кате-
горії.

Детермінантами формування інститу-
ту захисту прав споживачів визнано еко-
номічні закономірності функціонування 
споживчого ринку та потребу забезпечити 
охорону життя і здоров’я людини, а кате-
горію «права споживачів» витлумачена як 
передбачені законодавством про захист 
прав споживачів можливості, спрямовані 
на задоволення охоронюваних законом ін-
тересів споживачів шляхом заявлення ви-
мог до зобов’язаних осіб. Запропоновано 
розрізняти загальні (основні) та спеціаль-
ні права. Перші належать будь-якому спо-
живачеві при виникненні правовідносин 
з виробником (виконавцем, продавцем), 
а наявність спеціальних прав обумовлена 
специфікою відповідних відносин сторін. 
До спеціальних прав споживачів віднесли: 
«… права споживача у разі придбання ним 
товару неналежної якості; права спожива-
ча при придбанні товару належної якості; 
права споживача у разі порушення умов 
договору про виконання робіт (надання 
послуг); права споживача у разі придбання 
ним продукції в кредит; права споживача 
у разі укладення договору поза торговель-
ними або офісними приміщеннями; право 
споживача у разі укладення договору на 
відстані; права споживача у сфері торго-
вельного та інших видів обслуговування» 
[10, с. 4-5]. Для нас цікавими є висновки 
щодо прав споживача при отриманні кре-
дитів і права при укладенні договору на 
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відстані. Йдеться про інформаційні права 
споживачів при наданні кредитів.

Досить цікава робота Ю. Ю. Рябченка, 
присвячена як матеріально-правовим, так 
і більше процесуально-правовим аспек-
там захисту прав споживачів. Зокрема, він 
класифікував позови про захист прав спо-
живачів за такими критеріями: за харак-
тером правовідносин між споживачем та 
продавцем (виробником, виконавцем); за 
підставою виникнення позову; за характе-
ром вимоги, що заявляє споживач з метою 
захистити своє право на якість, безпеку 
продукції, інформацію про продукцію [13, 
с.4]. У принципі з цим можна погодитися 
й екстраполювати на більш загальні кла-
сифікаційні групи: підстави виникнення 
розбіжностей сторін; види порушень прав 
споживачів; відповідні їх форми та спосо-
би захисту порушених прав.

У. П. Гришко дослідила правовідно-
сини за участі споживачів, зокрема тран-
спортних послуг, їх елементи та механізм 
регулювання [1, c.6-7], хоча саме «поняття 
цивільно-правової відповідальності пе-
ревізника у сфері перевезення пасажирів 
як негативного наслідку для перевізника, 
який проявляється через передбачені за-
конодавством санкції майнового характе-
ру у формі відшкодування збитків та (або) 
моральної шкоди чи сплати неустойки 
….» [1, c.5] вона сформувала надто широ-
ко. Тому під нього потрапляє й акцесорне 
зобов’язання з порушення прав пасажира 
та випущено таку важливу ознаку право-
вої відповідальності, як державний при-
мус. 

О. Ю. Єгоричева, як і більшість до-
слідників проявів консюмеризму, вивчи-
ла й історично-правові та наукові засади 
формування споживчого права, де вона 
помилково вважає, що таке право почало 
формуватися з прийняттям Закону України 
«Про захист прав споживачів» від 12 трав-
ня 1991 р. [2, c.6], хоча воно в основних 
елементах його конструкції запозичене з 
законодавства та практики інших країн, 
обов’язкове для прийняття країнами, що 
підписали Хартію захисту прав спожива-
чів 1973 р., та Керівні принципи для за-

хисту інтересів споживачів, затверджені 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 р. 
Такий захист, але під іншим концептом, 
притаманний і радянському праву. 

Г. О. Ільченко також дослідила пози-
тивістську основу становлення прав спо-
живачів з акцентом на їх інформаційних 
правах [3, c.9-10]. Право споживача на 
інформацію охоплює зміст цієї послуги, 
порядок її надання тощо як самостійне 
право, що не тотожне поняттю права на 
інформацію у контексті змісту ст. 34 Кон-
ституції України [4] та ст. 200 ЦК України. 
Зміст такого права полягає у можливості 
споживача вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати певну інформа-
цію: щодо змісту страхової послуги, умов 
її надання, ціни такої послуги, строків та 
порядку сплати страхових платежів, вико-
нання страховиком обов’язків при настан-
ні страхового випадку і фінансового стану 
страховика [3, c.4]. Вони мають велике 
значення при укладенні та виконанні до-
говору споживчого кредитування. Проте 
окремі інформаційні права – прерогати-
ва для поширення такої інформації саме 
страховика і стосуються конфіденційної 
таємниці.

Більшість цих робіт складаються із 
двох частин: а) встановлення приватно-
пра  вової основи консюмеризму; б) з’ясу-
вання особливостей правовідносин з на-
дання споживачам окремих послуг при 
продажу товарів, перевезеннях, страху-
ванні, виконанні робіт, наданні інформації 
тощо; в) встановленні застосування відпо-
відальності товаровласників за допущені 
ними порушення. Такий підхід є виправ-
даним: презентує рівень поінформованос-
ті в загальних аспектах правової охорони 
та захисту прав споживачів і здатності їх 
екстраполяції та певну сферу суспільних 
відносин.

В останні роки з’явилися фундамен-
тальні дослідження захисту суб’єктивних 
порушених прав. Досить цікава й оригі-
нальна фундаментальна робота О.О. Ко та 
«Проблеми здійснення та захисту суб’єк-
тивних цивільних прав», у якій «встанов-
лено, що за загальним правилом вітчиз-
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няне цивільне законодавство виходить 
з того, що захисту підлягає лише таке 
суб’єктивне право, яке порушене, не ви-
знається або оспорюється, але у певних 
випадках закон надає зацікавленій особі 
можливість звернутися до суду з метою 
попередження порушення її права, яке 
на час такого звернення ще не сталося. 
Це обумовлює необхідність розробки ці-
лісного вчення про превентивний захист 
суб’єктивного права, наріжним каменем 
якого є питання про правову природу та-
кого захисту. Концепція превентивного за-
хисту має виходити з традиційного понят-
тя захисту суб’єктивного права» [6, с.5]. 
Такий напрям цікавий для нас з огляду на 
практику превенції захисту прав спожива-
чів споживчих кредитів.

Особливої уваги заслуговує робота 
В. Я. Погребняка, який звернув увагу на 
необхідність досягнення компромісу між 
інтересами банків та позичальниками і їх 
правами як споживачів від можливих зло-
вживань кредиторів [12, c.1]. Проте він 
випустив правову природу пільгового спо-
живчого кредитування, де, на відміну від 
звичайної позики, пільгова має особливос-
ті: низька відсоткова ставка; частина пога-
шається державою; складніша процедура 
отримання (більший обсяг документів і 
трата часу); надається тільки певним кате-
горіям громадян; обмежена кількість бан-
ків (програми проводяться тільки спільно 
з деякими банками) [15]. Зауважимо, що 
пільгові кредити під низькі відсотки вида-
валися засновникам комерційних банків та 
членам наглядових рад, які їх розміщали 
під пільгові депозити з високими і навіть 
надвисокими ставками. Така практика ще 
існує в окремих КБ та особливо товари-

ствах із взаємного кредитування, де права 
вкладників не захищені з боку Фонду га-
рантування прав вкладників.

Гносеологічно проблема в суспільствах 
загострювалася з намаганням товаровлас-
ників отримати максимальний прибуток, 
у тому числі за рахунок порушення прав 
споживачів, зростанням соціальної на-
пруги невдоволеннями останніх бездіяль-
ністю властей, накопиченням достатньої 
практики впливу на порушників. Протес-
ти проти свавілля товаровласників відо-
мі в різних цивілізаціях – вавилонській, 
римській. Це спонукало владу запобігати 
протестам та бунтам і приймати заходи з 
охорони прав споживачів. 

Âèñíîâêè
Посилення охорони та захисту прав 

позичальників споживчих кредитів уба-
чається у подальшому зміцненні імпера-
тивності визначених законом елементів 
їх механізму, зокрема: встановлення і не-
ухильного дотримання передумов спо-
живчого кредитування; забезпечення прав 
його сторін; чіткості правового становища 
сторін однойменного договору на основі 
взірцевого договору, встановлення змісту 
такого договору, використання за призна-
ченням стимулів та пересторог і визна-
чення цивільно-правової відповідальності 
за порушення умов договору споживчого 
кредитування. 

Юридична рівновага правового ста-
новища його сторін має враховуватися в 
елементах механізму його регулювання. 
Це надасть змогу стабілізувати споживче 
кредитування та встановити його єдність 
із збереженням змагальності кредитонада-
вачів за позичальника.

 
Ë³òåðàòóðà

1. Гришко У. П. Захист прав споживачів транспортних послуг : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право». Івано-Франківськ. 2017. – 19 с.

2. Єгоричева О. Ю. Цивільно-правова відповідальність за продаж споживачам товарів нена-
лежної якості : автореф. дис… канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивіль-
ний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К. 2014. – 20 с.

3. Ільченко Г. А. Цивільно-правовий захист прав споживачів страхових послуг : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право». К. 2016. – 20 с.



94

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 32

4. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // [Електронний ресурс] – Режим досту-
пу : https://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр

5. Концепція державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року : 
постанова КМ України від 29 березня 2017 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу : zakon.
rada.gov.ua/go/217-2017-р

6. Кот О. О. Проблема здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав: автореф. дис. … 
докт. юрид. наук. Спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право». К. 2017. – 36 с. 

7. Косинов С. А. Теоретические проблемы защиты прав потребителей в Украине по дого-
вору купли-продажи : дис... канд. юрид. наук: Спеціальність 12.00.03 «цивільне право і цивіль-
ний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»; Национальная юридическая академия 
Украины им. Ярослава Мудрого. – Х., 1999. – 154 с. 

8. Кредит (фінанси) // [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/
Кредит_(фінанси)

9. Кредит // [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82

10. Письменна О. П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав спожива-
чів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг); дис. … канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.03 
– «цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». – Одеська 
національна юридична академія, Одеса, 2006. 

11. Охрименко І. Б. Споживчий кредит в Україні: реалії та перспективи розвитку: автореф. 
дис. ... канд. економ. наук: Спеціальність 08.00.08; Київський нац. економічн. ун-т імені Вадима 
Гетьмана. – К. 2015. – 32 с.

12. Погребняк В. Я. Цивільно-правове регулювання відносин споживчого кредитування в 
Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 
2016. – 20 с.

13. Рябченко Ю. Ю. Судовий захист прав споживачів: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Спе-
ціальність 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 
право». Київ, 2009.

14. Чайковська Я. І. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банківського споживчо-
го кредитування в Україні // Економічний аналіз. 2017. Т. 27. № 1. – С. 156-163. 

15. Що таке пільговий кредит? Кому його дають і на яких умовах? [Електронний ресурс] 
– Режим доступу :https://mycredit.ua/ua/blog/chto-takoe-lgotnyj-kredit-komu-ego-dayut-i-na-kakih-
usloviyah/



95

Розділ 3

Трудове право; право соціального 
забезпечення. Адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне 
право. Земельне право

УДК 342.6  ².Ì. Äîëÿíîâñüêà
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,

äîöåíò êàôåäðè äåðæàâíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í,
Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Î.Â. Ã³ôåñ
çäîáóâà÷ âèùî¿ îñâ³òè ð³âíÿ «ìàã³ñòð»,

Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Ïðàâîâ³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó 
³íñòèòóòó Óïîâíîâàæåíîãî Ïðåçèäåíòà 

ç ïðàâ äèòèíè â Óêðà¿í³
У роботі розкрито правову природу омбудсмена з прав дитини, досліджено проблеми ста-

новлення та розвитку інституту Уповноваженого Президента з прав дитини в Україні. Акцен-
товано увагу на тому, що важливе місце у формуванні механізмів захисту прав дітей належить 
інституту омбудсмена. 

Ключові слова: захист прав дитини, права дитини, омбудсмен, інститут Уповноваженого 
Президента з прав дитини, механізм захисту прав дітей, державні програми захисту прав дітей.

È.Í. Äîëÿíîâñêàÿ 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,
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Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Î.Â. Ãèôåñ
ñîèñêàòåëü âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ óðîâíÿ «ìàãèñòð»,

Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Ïðàâîâûå ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ 
èíñòèòóòà Óïîëíîìî÷åííîãî Ïðåçèäåíòà 

ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Óêðàèíå
В работе раскрыто правовую природу омбудсмена по правам ребенка, исследованы проблемы 

становления и развития института Уполномоченного Президента по правам ребенка в Укра-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сьогодні проблеми захисту прав ді-

тей набувають неабиякої уваги. Існуюча 
в Україні система захисту прав дітей не в 
змозі повною мірою забезпечити реаліза-
цію їхніх прав. Актуальність дослідження 
прав дитини в контексті євроінтеграції по-
яснюється надзвичайною важливістю цьо-
го питання як для окремо взятої дитини, 
так і для держави та світу загалом. Розгляд 
прав дитини в умовах євроінтеграції є ак-
туальним як з погляду теорії права, так і 
для вироблення пропозицій щодо вдоско-
налення чинного законодавства й рекомен-
дацій його практичного застосування. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Темі правової природи омбудсмена 
з прав дитини приділено значну увагу 
в працях таких учених: О. Автономова, 

В. Бойцова, Ю. Грошевого, К. Закоморної, 
О. Марцеляка, О. Мурашина, О. Потопа-
хіна, Т. Пружанської, В. Тацій, С. Шіро, 
Ю. Шемшученка та ін. Зазначені науков-
ці зробили вагомий внесок у дослідження 
механізму захисту прав дитини. Однак 
такий проблемний момент, як існуюча на 
сьогодні нормативна база регулювання ді-
яльності Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини та Уповноважено-
го Президента з прав дитини залишаються 
дослідженими досить поверхово.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

В Україні державні програми захисту 
прав дітей сьогодні не в повній мірі від-
повідають своєму призначенню й не вирі-
шують усіх проблем у сфері захисту прав 
дитини. Так, за останні роки було запрова-
джено низку національних програм, спря-

ине. Акцентировано внимание на то, что весомое место в формировании механизмов защиты 
прав детей занимает институт омбудсмена. 

Ключевые слова: защита прав ребенка, права ребенка, омбудсмен, институт Уполномочен-
ного Президента по правам ребенка, механизм защиты прав детей, государственные программы 
защиты прав детей.
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Legal problems of the development 
of the institution of the Presidential 
Commissioner for Children’s Rights 

in Ukraine
The article attempts to the legal nature of the Ombudsman for Children’s Rights, studies the prob-

lems of the formation and development of the institution of the Presidential Commissioner for Children’s 
Rights in Ukraine. The attention was focused on the fact that the place in the formation of mechanisms 
for the protection of children’s rights belongs to the institution of the ombudsman.
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мованих на посилення прав дитини, серед 
них: Державна програма відпочинку та 
оздоровлення дітей на період до 2008 року 
(від 16 січня 2003 р. №33), Державна про-
грама подолання дитячої безпритульності 
і бездоглядності на 2006-2010 роки (від 11 
травня 2006 р. №623), Державна програ-
ма підтримки сім’ї на період до 2010 року 
(від 19 лютого 2007 р. №244), Державна 
програма боротьби з торгівлею людьми 
до 2010 року (від 7 березня 2007 р. №410), 
Державна цільова соціальна програма ре-
формування системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (від 17 жовтня 2007 р. №1242) 
та інші [1, с. 63]. 

Крім того, позитивне значення в цьо-
му аспекті має Указ Президента України 
№ 811/2011 від 11 серпня 2011 р. «Питан-
ня Уповноваженого Президента з прав 
дитини», відповідно до якого утворено 
Управління забезпечення діяльності Упов-
новаженого Президента України з прав ди-
тини, затверджене Положення про Упов-
новаженого Президента України з прав 
дитини [2, с. 61]. 

Слід визнати, що створення посади 
Уповноваженого Президента України з 
прав дитини безсумнівно зміцнить систе-
му моніторингу та захисту прав дітей, що 
особливо важливо під час адміністратив-
ної реформи. Створення посади Дитячого 
омбудсмена є значним кроком уперед у 
сфері захисту дітей, який дозволить зо-
середити увагу держави на вирішенні за-
дач у цій сфері. Ключовими завданнями 
Дитячого омбудсмена є забезпечення по-
стійного моніторингу ситуації з дотриман-
ня та захисту прав дітей в Україні, спри-
яння реалізації відповідних міжнародних 
зобов’язань країни в цій сфері, боротьба 
з випадками порушення прав дітей та їх 
попередження, розробка законопроектів і 
Указів Президента щодо захисту прав ді-
тей, а також підвищення обізнаності сус-
пільства щодо вищезазначених питань [3, 
с. 110].

Проте, існуюча на сьогодні нормативна 
база регулювання діяльності Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав люди-

ни та Уповноваженого Президента з прав 
дитини потребує окремого порівняльного 
аналізу в зв’язку з відсутністю чітко ви-
значеної компетенції та розмежування їх 
повноважень.

Незважаючи на проміжні результати, 
яких вдалося досягти завдяки зазначеним 
заходам, досі уявляються нездоланними 
проблеми бідності, високої дитячої смерт-
ності, насильства, сирітства, дитячої без-
притульності та бездоглядності, викорис-
тання праці дітей, зокрема її найгірших 
форм, і чимало інших. Слід визнати, що 
перед нашою країною все ще стоять зна-
чні задачі в сфері захисту дітей. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
У даній статті розглянуто процес за-

провадження інституту омбудсмена з прав 
дітей в Україні, проаналізовано правові 
проблеми розвитку інституту Уповнова-
женого Президента з прав дитини в Укра-
їні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

11 серпня 2011 р. відбулася значна по-
дія у сфері захисту прав дитини в Украї-
ні. Указом Президента №811/2011 задля 
належного забезпечення та реалізації со-
ціальних, економічних, громадянських і 
культурних прав дитини через розуміння 
того, що для дитини необхідне особли-
ве піклування, було введено нову посаду 
– Уповноважений Президента України з
прав дитини.

Уповноважений Президента з прав ди-
тини не тільки забезпечує реалізацію Пре-
зидентом України у повній мірі конститу-
ційних прав дитини, а й додержання Укра-
їною вимог міжнародних зобов’язань, які 
пов’язані з цією сферою. 

Відсутність досвіду діяльності інститу-
тів, подібних Уповноваженому Президен-
та України з прав дитини, призводить до 
виникнення низки проблем при забезпе-
ченні функціонування цього інституту та 
його розвитку [4, с. 121].

Нинішня ситуація у сфері захисту прав 
дітей в Україні показує, що, незважаючи 
на численні та многогранні перетворен-
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ня, бажаний результат ще не досягнутий. 
Система органів контролю, відмінними 
рисами якої є корпоративність і обмеже-
ний вузьковідомчий підхід, поки не може 
бути визнана ефективною. У розвинутих 
країнах ця проблема вирішується за раху-
нок функціонування інституту уповнова-
женого з прав дитини. Дитячий фонд ООН 
визначає інститут дитячого омбудсмена як 
незалежний і законодавчо заснований ор-
ган, створений для відстоювання прав та 
інтересів дітей. Тож можна визнати акту-
альною постановку питання про можливі 
напрями становлення його як незалежного 
та дієвого інституту в Україні [4, с. 121].

Можна стверджувати, що запроваджен-
ня 11 серпня 2011 р. Указом Президента 
України посади Уповноваженого Прези-
дента України з прав дитини є, безперечно, 
важливим кроком у сфері захисту прав ди-
тини в Україні. Однак на практиці виникає 
багато питань, пов’язаних з реалізацією 
прав дитини та їх захисту. Звідси, запрова-
дження в Україні такої посади, як Уповно-
важений з прав дитини та закріплення на 
рівні законодавства України основних ас-
пектів взаємодії цього інституту з Уповно-
важеним Верховної Ради України з прав 
людини допоможе створити дієвий меха-
нізм захисту прав дитини, який сприятиме 
забезпеченню реалізації положень Кон-
венції ООН про права дитини та надасть 
можливість ефективно захищати такі пра-
ва й відстоювати їх пріоритетність.

Запровадження певних спеціалізова-
них омбудсманів дозволить зробити більш 
продуктивною і діловою їх співпрацю з 
відповідними громадськими організаці-
ями, сприятиме посиленню правового 
захисту конкретних соціальних груп на-
селення України. Однак запровадження у 
нас спеціалізованих омбудсманів не пови-
нно стати наслідком сліпого копіювання 
існуючих моделей. Воно має відбуватися з 
урахуванням специфіки правового статусу 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, механізму державної вла-
ди, чинної національної правової системи 
та менталітету українського народу [5, 
с. 17]. Їх введення повинно виступати од-

ним із ефективних варіантів інституційно-
го посилення захисту прав і свобод таких 
членів нашого суспільства, як неповноліт-
ніх, військовослужбовців, людей похилого 
віку, студентів та інших.

Особливу увагу при цьому слід звер-
нути на права неповнолітніх. Сучасне ста-
новище дітей в Україні викликає обґрун-
товане занепокоєння суспільства і вимагає 
нових підходів та шляхів його поліпшен-
ня. Так, звернення громадян до Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини здебільшого стосуються поруше-
них прав дітей, і, як свідчить моніторинг, 
кількість таких звернень щоразу зростає. 
Наприклад, якщо у 2000 р. надійшло 275 
звернень щодо порушення прав малоліт-
ніх громадян України, то у 2001 р. їхня 
кількість становила 357. 

Безумовно, українські діти через свій 
вік і залежність від дорослих потребують 
захисту від порушень їх прав у сім’ї та сус-
пільстві. Особливого захисту вони потре-
бують унаслідок соціально-економічних 
потрясінь, що мають місце в Україні 
у зв’язку з перехідним періодом, коли 
складною стала проблема забезпечення 
достатнього життєвого рівня неповноліт-
ніх, а у результаті реформування органів 
державної влади відсутні ефективні інсти-
туції, які займаються проблемами дітей. 
Не менш складними є й інші питання реа-
лізації прав дітей. Близько 100 тисяч дітей 
в Україні позбавлені батьківської опіки. 
Вони особливо потребують захисту.

Інший аспект проблеми прав дітей по-
лягає у тому, що нині в Україні використо-
вується примусова праця близько 470 тис. 
дітей віком від семи років. Окрім того, 
зростає кількість дітей, які вживають ал-
коголь і наркотики. Не вдається зупини-
ти зростання кількості правопорушень 
та злочинів як з боку неповнолітніх, так і 
стосовно них. За даними соціологів, май-
же половина дітей у віці від 9 до 17 ро-
ків переконана, що недостатньо захищена 
державою від жорстокості, знущань, сек-
суальної експлуатації [5, с. 15-16].

Практика свідчить, що існуюча дер-
жавна система охорони прав дітей сьо-
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годні не відповідає своєму призначенню 
повною мірою. Тому ефективною структу-
рою, здатною відстоювати дитячі інтереси 
на державному рівні, може стати Уповно-
важений з прав дітей. Основним чинником 
доцільності запровадження посади такого 
омбудсмана в нашій країні є його націле-
ність саме на те, щоб впливати на поліп-
шення життя дітей. Його введенню сприяє 
і той фактор, що існуюча в Україні систе-
ма органів опіки та піклування не гарантує 
належного забезпечення прав дітей насам-
перед тому, що виконання функцій захисту 
прав неповнолітніх доручається, як прави-
ло, відомчим структурам, обсяги роботи 
яких достатньо значні й вони не в змозі 
ефективно охороняти права дітей. З цієї 
ж причини не можна покладати обов’язок 
захищати права дітей тільки на Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини, хоча він і багато робить у цьому 
напрямку. На наш погляд, має бути запро-
ваджено вагомий спеціалізований інститут 
із захисту прав дітей, і його формування – 
це проблема, яка вимагає уваги всіх гілок 
влади, всього суспільства. Причому укра-
їнський омбудсман з прав дитини повинен 
захищати дітей не тільки від дискриміна-
ції, експлуатації, будь-яких форм насилля, 
жорстокості, викрадення, продажу, втя-
гування в протизаконну діяльність, вжи-
вання алкоголю, наркотиків, незаконного 
утримання під вартою, фізичного насилля 
і тортур, необґрунтованого відлучення від 
батьків, шкідливих для здоров’я дитини 
традицій, звичок, але й від поганого по-
водження з нею у сім’ї тощо. Омбудсман 
повинен захищати права дітей, маючи на 
меті насамперед надання їм можливості 
задовольняти свої фізіологічні потреби, 
підтримувати на необхідному рівні стан 
свого здоров’я, створювати перспективи 
для розвитку й умови для самореалізації 
дітей; відстоювати їх інтереси після роз-
лучення батьків, при виникненні у дітей 
проблем із засобами масової інформації, 
охороняти права дітей, що знаходяться у 
спеціалізованих установах і т. ін. [6, с. 86].
Тобто цей правозахисний орган повинен 
не тільки стояти на сторожі прав та свобод 

дитини, а й своєю діяльністю створювати 
умови для забезпечення уваги, турботи і 
любові до дітей.

Слід зазначити, що в процесі станов-
лення інституту Уповноваженого з прав 
дитини в нашій країні особливу роль віді-
грає громадськість. Так, ще в жовтні 2006 
р. за ініціативою та за безпосередньої 
участі Міжнародної громадської органі-
зації “Дитячий культурно-просвітницький 
центр” і Всеукраїнської громадської орга-
нізації “Жіночий консорціум України” в 
Києві відбулася Міжнародна конференція 
“Досвід інституту уповноваженого з прав 
дитини: перспективи для України”, під час 
якої було розглянуто міжнародний досвід 
запровадження та особливості функціо-
нування цього незалежного інституту. На 
конференції представники громадських 
організацій України виступили на під-
тримку впровадження інституту Уповно-
важеного з прав дитини, аргументуючи 
таку позицію проблемами, які існують у 
сфері охорони дитинства, відсутністю на-
лежного контролю за дотриманням прав 
дітей, а також необхідністю пошуку ді-
євих механізмів реалізації політики Укра-
їни у сфері охорони дитинства. Зокрема, 
учасники зазначеної конференції акценту-
вали увагу на: недотриманні прав дітей на 
охорону здоров’я, високому рівні дитячої 
захворюваності, збільшенні кількості ВІЛ-
інфікованих дітей та хворих на туберку-
льоз, а також значній кількості підлітків, 
схильних до вживання алкоголю, наркоти-
ків. Вони особливо наголошували на про-
блемах дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування [7]. 
Учасники конференції дійшли висновку, 
що в державі необхідно докорінно зміни-
ти стратегію захисту прав дітей та молоді. 
Потрібні не тільки нові законодавчі акти, 
але й нові механізми і структури, види ді-
яльності та пошуки резервів, які могли б 
сприяти поліпшенню матеріального забез-
печення потреб дітей, активізувати і вдо-
сконалити систему захисту їхніх прав. Іду-
чи цим шляхом, більше 60-ти держав уже 
утворили спеціальні незалежні інституції 
уповноваженого з прав дитини (омбудсме-
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на), наділивши їх широкими повноважен-
нями [8, с. 28].

Щодо сучасних проблем у сфері захис-
ту прав дитини, то серед них слід звернути 
увагу на такі: військовий конфлікт на сході 
й залучення до нього дітей, небезпечний 
інформаційний простір щодо дітей: «гру-
пи смерті», «сині кити», ігри типу «Момо», 
соціальні групи тощо. Крім того, у зв’язку 
з бойовими діями перед Україною постали 
нові виклики у сфері захисту прав дітей. 
Сьогодні дуже гостро порушено питання 
дітей-сиріт, переселенців, дітей із непо-
вних чи неблагополучних сімей.

На ці проблеми частково звертається 
увага у Щорічній доповіді Уповноважено-
го з прав Верховної Ради України (2017), 
але ці проблеми висвітлено там неповно 
та поверхово, зокрема висвітлено лише 
три напрями щодо захисту прав дитини: 
1. Дотримання права дитини на освіту. 
2. Діяльність органів опіки та піклування у 
вирішенні сімейних спорів. 3. Захист прав 
дітей уразливих категорій.

Щодо характеристики сучасних на-
гальних проблем у сфері захисту дітей, то 
слід наголосити, що воєнний конфлікт на 
сході України став причиною кризи для 
понад 5 млн. людей, зокрема й 1,7 млн. ді-
тей. Майже 1,3 млн. людей стали вимуше-
ними переселенцями. За інформацією Дж. 
Барберіс, представника Дитячого фон-
ду Організації Об’єднаних Націй (ООН) 
(ЮНІСЕФ) в Україні, станом на червень 
2015 р. у результаті конфлікту на сході 
України принаймні 68 дітей було вбито і 
180 дітей поранені, починаючи з березня 
2014 р. 

За висновками експертів, переважна 
більшість переміщених зі сходу України 
дітей зазнали стресу внаслідок пережи-
тих травм, зокрема й психологічних, втра-
чають можливість швидкої адаптації на 
мирних територіях. Результати досліджен-
ня свідчать, що станом на кінець 2015 р. 
понад 10% дітей мають значні труднощі 
з адаптацією, 45,9% – адаптувалися лише 
частково, 23% – не можуть визначитися 
зі ступенем адаптації, тільки 20,5% дітей 
цілком адаптувалися. Вищезазначені дані 

свідчать про необхідність удосконалення 
спеціальних реабілітаційних і соціальних 
програм, заходів в умовах гострого зброй-
ного конфлікту.

Крім того, у контексті нашого дослі-
дження розглянемо правовий захист дітей-
комбатантів (дітей-солдатів). Сьогодні не 
існує навіть приблизної статистики щодо 
кількості дітей, що беруть участь у зброй-
ному конфлікті проти України на боці так 
званих Донецької народної республіки та 
Луганської народної республіки. Єдине, 
про що свідчить аналіз інформаційного 
простору Російської Федерації і зони тим-
часової окупації Луганської та Донецької 
областей, – це те, що активно залучати 
дітей і підлітків до лав незаконних зброй-
них формувань почали з 2014 р. Ідеться 
не лише про створення проросійських 
військово-патріотичних об’єднань, де ді-
тей навчають, зокрема, тактиці ведення 
бою, проводять стрілецьку та снайперську 
підготовку, а й про залучення дітей до не-
законних збройних формувань як «синів 
полку». Зазначимо, що вербування й екс-
плуатація дітей спрямовані також на їх 
залучення до контрабанди, зокрема й нар-
котичних засобів, через визначені пункти 
пропуску, збору розвідувальної інформа-
ції, зокрема й встановлення СР8-маяків, 
до проституції [9].

З цього приводу слід зауважити, що 
українське законодавство загалом відпо-
відає нормам міжнародного криміналь-
ного та гуманітарного права щодо забо-
рони втягнення дітей у бойові дії. Так, ст. 
30 «Заборона участі дітей у воєнних діях 
і збройних конфліктах» Закону України 
«Про охорону дитинства» [10] забороня-
ється «участь дітей у воєнних діях і зброй-
них конфліктах, включаючи вербування, 
фінансування, матеріальне забезпечення, 
навчання дітей з метою використання у 
збройних конфліктах інших держав або 
насильницьких діях, спрямованих на по-
валення державної влади чи порушення 
територіальної цілісності, а також вико-
ристання дітей у воєнних діях і збройних 
конфліктах, залучення та/або втягування 
дітей до непередбачених законами Украї-
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ни воєнізованих чи збройних формувань, 
пропаганди війни».

Також вітчизняне законодавство регла-
ментує відповідальність за ст. 304 «Втяг-
нення неповнолітніх у злочинну діяль-
ність» Кримінального кодексу України, а 
саме, наголошує на покаранні за «втягнен-
ня неповнолітніх у злочинну діяльність, у 
пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними 
іграми», що карається позбавленням волі 
на строк від трьох до семи років [11]. 

Незважаючи на наявність ст. 67 КК 
України, де встановлено обставиною, яка 
обтяжує покарання, вчинення злочину 
стосовно неповнолітнього, однак у ни-
нішніх умовах збройного конфлікту кра-
ще включити спеціальну статтю. Зокрема, 
встановити кримінальну відповідальність 
за вербування або втягування в інший спо-
сіб дітей до участі в збройних конфліктах.

Отже, військова агресія на сході Укра-
їни застала органи державної влади в ста-
ні розгубленості. Як наслідок, переважна 
більшість змін до норм законодавства була 
сконцентрована на порядку реєстрації 
внутрішньо переміщених осіб і компен-
сації виплат, проте інші питання часто 
лишалися поза увагою. Першочерговим 
питанням є необхідність налагодження 
обліку дітей, які перебувають на території 
проведення АТО, моніторингу їх станови-
ща та забезпечення прав, а також обліку 
дітей, які проживають у населених пунк-
тах, розташованих на лінії зіткнення та 
перебувають у складних психологічних і 
соціально-економічних умовах [12, с.34].

Отже, діти – це наше майбутнє, і по-
винні жити у світі краси, а не перебувати 
в зоні конфлікту [13, с. 12]. Варто зазна-
чити, що в ситуації збройного конфлікту 
діти страждають непропорційно, у різних 
формах і з довгостроковими наслідками. 
Діти мають особливі короткострокові й 
довгострокові постконфліктні потреби, 
як-от пошук власної сім’ї, компенсація 
збитків, соціальна реінтеграція, програми 
психосоціальної реабілітації, роззброєння 
дітей-солдатів, демобілізація та реінтегра-
ція тощо. Збройний конфлікт на майбут-
ні покоління може вплинути негативно: 

узвичаїти атмосферу ненависті, переслі-
дувань і культу війни.

Можна повною мірою погодитися з 
думкою науковців, які вважають, що наяв-
ність регіонального та місцевого дитячого 
омбудсмена має беззаперечні переваги, бо 
вони забезпечують для дитини полегше-
ну процедуру самостійного звернення за 
допомогою без посередництва дорослих. 
Будучи найбільш наближеним до дитини, 
уповноважений має можливість оператив-
но реагувати на факти порушення прав 
дитини, особисто беручи участь у віднов-
ленні її прав, залучаючи до цього також 
необхідних спеціалістів й експертів [14, 
с. 349].

Ефективна діяльність дитячих омбуд-
сменів може бути досягнута тільки за до-
тримання сукупності таких умов:

- незалежність омбудсмена (невтручан-
ня уряду в його діяльність, свобода вира-
ження своїх поглядів з приводу захисту 
прав дітей тощо);

- безпосередній контакт з дітьми (лю-
дина, що має цей пост, має бути доступна 
для дітей, інформація про роботу повинна 
викладатися мовою, розрахованою на ді-
тей, і поширюватися через засоби масової 
інформації) [15, с. 52].

Незважаючи на позитивні зрушення у 
сфері захисту прав дітей та введення ново-
го інституту, є низка прогалин у діяльності 
Уповноваженого з прав дитини. Деякі на-
уковці вважають, що для повнішого вико-
нання уповноваженим повноважень варто 
на законодавчому рівні закріпити його вза-
ємодію з Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини, оскільки порушен-
ня прав дитини також є і порушенням прав 
людини. Крім того, ця взаємодія надасть 
можливість ефективно впливати на при-
чини та умови, що сприяють порушенням 
прав дітей. Також суттєвою прогалиною 
є те, що Уповноважений з прав дитини 
не наділений повноваженнями звертати-
ся до Конституційного Суду України [16, 
с. 21–22].

У світлі всього вищевикладеного до-
цільність запровадження інституту Упов-
новаженого з прав дитини не викликає 
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сумнівів. Стає все більш очевидним, що 
ефективне пропагування прав дитини ви-
магає створення національних, держав-
них, громадських структур для популя-
ризації та захисту цих прав. Проте варто 
зазначити, що правовий статус Уповнова-
женого не відповідає вимогам Паризьких 
принципів про незалежність національних 
інституцій з прав людини [17, с. 249] через 
підпорядкування новоствореної структури 
безпосередньо Президентові України, не-
достатні гарантії незалежності та відсут-
ність наглядових повноважень. Ще одним 
суттєвим недоліком є невизначеність його 
компетенції та відсутність вимог, закріп-
лених у законодавстві, які висуваються 
до кандидатів на цю посаду, адже, як уже 
зазначалося вище, це повинна бути особа, 
яка має авторитет у країні, багатий життє-
вий досвід та високі моральні якості.

Безумовно, поява такого інституту 
справила позитивний вплив на загальний 
стан захисту прав дитини в Україні, проте 
про його ефективність ще надто рано го-
ворити [18, с.75]. Для повноцінного функ-
ціонування інституту омбудсмена з прав 
дитини в Україні треба внести зміни до 
законодавства: запровадити посади регіо-
нальних омбудсменів з прав дитини; поси-
лити роль взаємодії дитячого омбудсмена 
з Уповноваженим Верховної Ради України 
з прав людини, громадськими правозахис-
ними організаціями; наділити його правом 
законодавчої ініціативи. Крім розширення 
повноважень омбудсмена, необхідно зако-
нодавчо визначити основні критерії оцін-
ки ефективності його діяльності.

Âèñíîâêè
Заснування в Україні такої посади, як 

Уповноважений з прав дитини та закрі-
плення на рівні законодавства основних 
аспектів взаємодії цього інституту з Упов-

новаженим Верховної Ради України з прав 
людини допоможе створити дієвий меха-
нізм захисту прав дитини.

Загалом пропозиціями, що необхідні 
для вдосконалення вітчизняної моделі за-
хисту прав дитини, є:

1) Ствoрення в Українi самoстiйнoгo 
iнституту Упoвнoваженoгo з прав дити-
ни, хoча Упoвнoважений Верхoвнoї Ради 
з прав людини i Упoвнoважений Прези-
дента з прав дитини придiляють питан-
ням захисту дiтей значну i рiзнoманiтну 
увагу, в тoй же час сьoгoднi все активнiше 
oбгoвoрюється питання щoдo наявності 
самостійного інституту дитячого омбудс-
мена.

2) На відміну від Упoвнoваженого 
Верхoвнoї Ради з прав людини, дитячий 
омбудсмен матиме більш вузьку компетен-
цію, займатиметься виключно дитячими 
справами; щодо Упoвнoваженого Прези-
дента з прав дитини, то дитячий омбуд-
смен буде мати більш незалежний харак-
тер, можливим є його обрання за участю 
інституцій громадянського суспільства. 

Отже, на сучасному етапі державного 
будівництва необхідним є зміцнення між-
народної спільноти з питань захисту прав 
дитини, яке вимагає вдосконалення всіх іс-
нуючих процесів шляхом їх реформування 
та трансформації. В цьому аспекті запро-
вадження міжнародного досвіду з реалі-
зації прав дитини відіграє значну роль, 
оскільки передбачає розширення міжна-
родних відносин між державами, поглиб-
лення взаємних інтересів держав тощо. 
Все це створює максимальну можливість 
для найбільш повного співробітництва на 
міжнародній арені, що позитивно вплине 
на розвиток вітчизняного законодавства з 
питань прав дитини та дозволить нашій 
державі побудувати ідеальну модель ін-
ституту омбудсмана з прав дитини.
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Розділ 4

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

оперативно-розшукова діяльність
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Зміни останніх років, які докорінно 

вплинули на нашу країну і суспільство, 
не могли не зачепити такий важливий 
аспект правоохоронної діяльності, як 
кримінально-правовий контроль злочин-
ності. У цьому контексті досить повчаль-
ним є врахування історичного досвіду 
попередніх поколінь, навіть якщо він не-
гативний, усвідомлення помилок та вико-
ристання досягнень.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Правоохоронна діяльність періоду 
визвольних змагань вивчається низкою 
сучасних вітчизняних учених, зокрема 
О. Ярмишем, О. Бандуркою, В. Сіда-
ком, Е. Кісілюком. Водночас, ці та інші 
вчені першочергову увагу приділяють її 
організаційно-правовим аспектам.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Таким чином, кримінально-правовий 
контроль злочинності потребує більш де-
тального висвітлення.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Таким чином, дана публікація має на 

меті заповнення існуючої прогалини. З 
огляду на масштабність проблематики, по-
вне розкриття якої в межах однієї публіка-
ції фактично неможливе, основний акцент 
робиться на висвітленні правових меха-
нізмів боротьби зі злочинністю протягом 
перших місяців існування української 

державності. А саме – в часи діяльності 
Центральної Ради України.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Зумовлена ходом економічного і по-
літичного розвитку Російської імперії 
Лютнева революція 1917 р. поклала край 
існуванню монархії в країні. Для періоду 
становлення будь-якого нового ладу най-
більш характерним є те, що зміна держав-
ного устрою супроводжується хаосом у 
сфері законодавства, оскільки деякий час 
діють старі закони, які згодом скасовують-
ся, а на зміну їм приходять нові, котрі не 
можуть відразу врегулювати всі політичні, 
економічні та соціальні відносини в сус-
пільстві. Тож перехідний період, в якому 
перебувала Україна в 1917 році, характе-
ризувався відсутністю норм, які б легалі-
зували державну владу. 

Замість ліквідованих поліції і жандар-
мерії стали створюватися підрозділи мілі-
ції, Червоної і Чорної гвардії, інші правоо-
хоронні органи. До охоронно-розшукової 
діяльності залучалися неосвічені особи, 
часто з низькими моральними якостями, 
зовсім не знайомі з юриспруденцією, які 
керувалися насамперед класовим по-
чуттям та особистими інтересами. Це 
створило умови для грубого ігнорування 
прав людини, свавілля влади, поширен-
ня хаосу, анархії і безладдя. Революційні 
солдати, дезертири, звільнені з-під аре-
шту злочинці, маючи при собі зброю, не 
визнавали ніяких правил поведінки й не 
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підкорялися нічиїм наказам чи вимогам 
[1, с. 42-43].

За умов майже повної відсутності влас-
них нормативних актів застосовувалися 
норми дореволюційного кримінального 
законодавства, а у сфері державної безпеки 
– постанова Тимчасового уряду від 2 серп-
ня 1917 р. «Про вжиття заходів проти осіб, 
що загрожують обороні держави, її внут-
рішній безпеці та завоюванням революції 
1917 року». Крім того, використовувалася 
і постанова Тимчасового уряду 6 липня 
1917 р., яка передбачала позбавлення волі 
у виправній установі строком до трьох ро-
ків за публічні заклики до вбивства, роз-
бою, грабежу, погромів та інших тяжких 
злочинів, а також до насильства над будь-
якою частиною населення [2, с.79]. Винні 
у публічних закликах до невиконання за-
конних рішень влади каралися триманням 
у в’язниці на такий же термін. Не зазнали 
змін ні самодержавний тюремний статут, 
ні тюремна інструкція. Застосування до-
революційних правових норм у боротьбі зі 
злочинністю здійснювалося відповідно до 
Закону «Про порядок видання нових зако-
нів» від 25 листопада 1917 р. [3]

Подекуди видавалися законодавчі акти 
місцевих органів влади, що визначали, які 
саме діяння на тій чи тій території є зло-
чинними, і встановлювали міри покарання 
за них. Мала місце також законодавча іні-
ціатива судових органів, які внаслідок за-
старілості законодавчої бази самі змушені 
були вирішувати, що вважати злочином і 
санкцію за нього.

Загалом усі суспільно небезпечні діян-
ня, які за часів Центральної Ради кваліфі-
кувалися як злочини, Е. Кісілюк поділяє на 
кілька груп: проти держави (зрада, шпи-
гунство, дії, спрямовані на насильну зміну 
чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, пропаганда 
війни); злочини проти власності (крадіж-
ка, грабіж, розбій, шахрайство, умисне 
знищення або пошкодження майна); про-
ти особи (вбивство, заподіяння тілесних 
ушкоджень, зґвалтування); господарські 
(спекуляція, шахрайство, виготовлення 
спиртних напоїв і торгівля ними); служ-

бові (зловживання владою або службовим 
становищем) та інші, зокрема хуліганство, 
незаконне здійснення арешту або обшуку, 
зберігання зброї [див.: 4].

Діяльність офіційних органів місцево-
го державного управління, і без того мало-
ефективних, ускладнювалася паралельним 
функціонуванням недержавних структур, 
які претендували на виконання владних 
функцій: селянських спілок, революцій-
них комітетів, комітетів порятунку рево-
люції тощо. Спроби сконцентрувати осно-
вні напрями управлінської діяльності на 
розбудові всіх необхідних інститутів дер-
жави та стабілізації політико-соціальної 
ситуації в Україні зазнали краху. Діамет-
ральна протилежність інтересів різних со-
ціальних груп призводила до того, що від-
носна стабілізація в одній галузі суспіль-
них відносин викликала дестабілізацію в 
іншій [5-7].

Лише з часу прийняття III Універсалу 
Мала Рада затвердила запропонований 
Генеральним Секретаріатом законопроект 
про судові і правоохоронні органи. А після 
підписання Брестського миру та віднов-
лення влади Центральної Ради на терито-
рії України та зосередилася на проблемах 
кримінально-правового захисту держав-
ного суверенітету. В березні 1918 р. на-
брав чинності Закон про покарання осіб, 
які шляхом збройної боротьби намагали-
ся ліквідувати українську державність. У 
квітні ще встигли прийняти закон про не-
доторканність членів Центральної Ради, 
а вже невдовзі його було порушено в ході 
гетьманського перевороту.

Низька ефективність урядових заходів 
щодо забезпечення правопорядку в Укра-
їні спонукала населення до самостійного 
пошуку захисту від злочинності, у зв’язку 
з чим почали створюватися українські 
добровільні міліцейсько-військові фор-
мування – так зване Вільне козацтво, ор-
ганізоване за територіальним принципом. 
Озброєння вони купували на кошти із зі-
браних податків. Козакам заборонялося 
робити арешти і обшуки без доручення 
судових органів чи місцевої адміністрації, 
вказівки яких по боротьбі зі злочинністю 
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для підрозділів Вільного козацтва були 
обов’язковими [1, с.43].

Після гетьманського перевороту коза-
цтво було роззброєне. Провоохоронна ді-
яльність в Українській державі здійсню-
валася відповідно до принципів жорсткої 
моделі централізованої влади. 

В Україні доби Гетьманату криміналь-
не законодавство розвивалося за трьома 
головними напрямами. Посилена увага за-
конодавців була спрямована: по-перше, на 
злочини проти держави та охорону громад-
ського порядку і громадського спокою (до 
них належали протиправні діяння, спря-
мовані на насильницьку зміну чи повален-
ня конституційного ладу або захоплення 
державної влади; посягання на життя дер-
жавного діяча; бандитизм; контрабанда та 
інші); по-друге, на злочини проти власнос-
ті – крадіжка, грабіж, шахрайство, умисне 
знищення або пошкодження майна та ін.; 
по-третє, на господарські злочини. Що до 
останнього, то в основному велася бороть-
ба зі спекуляцією різними видами товарів. 
Зверталася увага також на законодавче 
регулювання боротьби з іншими видами 
злочинів, зокрема злочинами проти особи, 
військовою підсудністю, хабарництвом, 
установлювався порядок провадження де-
яких карних справ та інше [8, с.420].

Характерною рисою законодавчої ді-
яльності Гетьманату була відсутність кон-
кретної законодавчої програми. Чимало 
з прийнятих нормативних документів, 
які визначали орієнтири життєдіяльності 
держави на найближчу перспективу, мали 
тимчасовий характер. Реалізуючи політи-
ку реставрації, гетьманський уряд реані-
мував кримінально-правові нормативні 
приписи царського режиму. Ключовим за-
коном тут було «Кримінальне уложення» 
1903 р. та «Уложення про покарання кри-
мінальні та виправні» 1885 р. Відновлюва-
лися навіть архаїчні самодержавні норми, 
ліквідовані Лютневою революцією, як-то 
Закон від 2 грудня 1905 р. про покарання 
за участь у страйках, відновлений 19 лип-
ня 1918 р.

Водночас, з огляду на розмах злочин-
ності, положення цих законів доводилося 

уточнювати. Зокрема, 14 червня 1918 р. 
було прийнято «Постанови про деякі тим-
часові зміни кар за крадіж, шахрайство, 
присвоєння та розтрату чужого майна і 
поширення підсудності карних справ Ми-
ровим Суддям», згідно з якими до відпо-
відальності притягувалися особи, коли 
вартість захопленого не перевищувала 
1500 крб. 

З огляду на розмах корупції у сфері за-
хисту економічних інтересів держави, 2 
вересня 1918 р. було прийнято Закон про 
відповідальність державних службов-
ців та військовослужбовців, задіяних у 
контрабанді. Розрізнялися два види цьо-
го злочину – під час виконання службо-
вих обов’язків з охорони кордонів і зло-
чин, вчинений поза виконанням таких 
обов’язків.

Значна увага приділялася злочинам 
проти власності. Велася боротьба з кра-
діжками майна, розбоями, шахрайством, 
присвоєнням та розтратою майна. Водно-
час, першочергові зусилля держави спря-
мовувалися на захист інтересів великого 
капіталу, поміщицтва. З цією метою при-
ймалися доповнення до знову чинних до-
революційних норм. Зокрема, передбача-
лися покарання за підпал власником свого 
майна; за умисне знищення власником чи 
сторонніми особами сільськогосподар-
ських речей, у тому числі живий і робочий 
сільськогосподарський інвентар. А задля 
безперешкодного проведення реквізицій, 
виконання зобов’язань перед союзниками 
та придушення невдоволення селянства 
було прийнято «Тимчасовий закон про за-
ходи боротьби із розрухою сільського гос-
подарства» від 8 липня 1918 р. та «Закон 
про передачу хліба врожаю 1918 р. у роз-
порядження держави» від 15 липня 1918 
р., котрі наділяли винятковими повнова-
женнями губерніальні земські комісії та 
вводили кримінальну відповідальність за 
приховування чи пошкодження хлібних 
запасів [8, с. 422].

При захисті політичного режиму широ-
ко застосовувалося військове судочинство. 
Воно врегульовувалося «Постановою про 
деякі тимчасові заходи щодо охорони дер-
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жавного порядку і громадського спокою» 
від 26 липня 1918 p. Вона надавала право 
передавати до Військового суду для за-
судження, згідно із законами військового 
часу, справи про вчинення приватними 
особами злочинів, які становлять небез-
пеку для державного порядку й громад-
ського спокою, навіть якщо ці злочини 
були вчинені в місцевостях, у яких не 
оголошено воєнний стан. До таких злочи-
нів належали всі, передбачені «Законом 
про військову підсудність» від 30 травня 
1918 p. [8, с. 423].

Утім, репресії не допомогли. На хвилі 
всенародного невдоволення гетьманську 
диктатуру було повалено і до влади при-
йшла Директорія УНР. З огляду на надзви-
чайні обставини, в умовах яких їй довело-
ся діяти, про якусь організовану роботу в 
сфері кримінально-правового контролю 
боротьби зі злочиннісю тут говорити не 
доводиться. Основна увага приділялася 
боротьбі із військовими злочинами. 

Законодавча діяльність Директорії у 
цій сфері була спрямована на норматив-
не забезпечення роботи надзвичайних 
військових судів, які у своїй діяльності 
керувалися існуючим на території УНР 
загальним та військовим кримінальним 
законодавством. В основі кримінально-
го права Директорії УНР лежали норми 
дореволюційного кримінального законо-
давства. Протягом 1917–1921 рр. у пері-
од українського державотворення харак-
терною рисою розвитку кримінального 
права було широке застосування норм 
кримінального законодавства Російської 
імперії. Проте поруч з цим відбувався 
процес поступового обмеження сфери 
застосування певних кримінальних за-
конів та прямого скасування частини 
з них [9, с. 52]. Причиною цього стали 
уявлення про соціальну несправедли-
вість, яка вважалася головним чинником 
суспільних негараздів: злиденності, на-
сильства, злочинності. Вже у Декларації 
Директорії УНР 1918 р. зазначалося, що 
наслідком грабіжницької політики часів 
панування буржуазії та поміщиків стало 
злидарство, моральний занепад людей, 

розквіт спекуляції, насильства, жорсто-
кості, сваволі. З урахуванням провини 
у цьому нетрудових експлуататорських 
класів, їх було позбавлено Директорією 
права голосу [10, с. 49-50]. Позбавлення 
частини населення права голосу було од-
ним із кроків на шляху обмеження прав, 
характерних для власне прав громадяни-
на. Класовий підхід до їх визначення при-
зводив до штучного поділу населення на 
повноправних та неповноправних. При 
цьому поступово почала поширюватися 
практика репресій щодо неповноправних 
осіб, які належали до антагоністичних 
класів. Нехтування соціальною стратифі-
кацією суспільства та спрощений підхід 
до аналізу суспільних відносин відповід-
ним чином вплинули на формування уяв-
лень про суть злочинної поведінки, яка 
розглядалася апріорі притаманною пред-
ставникам антагоністичного класу. Тому 
протидія злочинності часто ґрунтувалася 
на розумінні необхідності фізичного зни-
щення політичних противників. Це стало 
однією з причин розгляду їх у якості най-
більш небезпечних злочинців, оскільки 
їхня діяльність прямо загрожувала збере-
женню суб’єктності на політичній арені. 
Особливо помітним подібний підхід був у 
діяльності більшовиків, які, по суті, діяли 
в руслі класового розуміння ломброзіан-
ства, коли протидія злочинності розгля-
далася як запровадження заходів безпеки 
від злочинців шляхом їх винищення. Про-
те подібні дії спостерігалися й у діяльнос-
ті українських урядів та представників 
білого руху, сприяючи не лише криміна-
лізації суспільства, а й насадженню уяв-
лень про справедливість, у тому числі й 
як фізичне знищення опонентів. 

Саме класове уявлення про суть зло-
чинної поведінки породжувало утопічні 
ідеї щодо встановлення соціальної спра-
ведливості шляхом насильства аж до 
здійснення світової революції з масовою 
етатизацією суспільства. При цьому етно-
політичний менеджмент часто спрямову-
вався не на вирішення міжетнічних кон-
фліктів шляхом переговорів та взаємних 
поступок, а на їх силовому розв’язанні. 
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На формування уявлень про злочинну 
поведінку також справило вплив те, що 
східно- та південноукраїнські території 
опинилися у сфері протиборства кількох 
суб’єктів політики, утворених на тери-
торії колишньої Російської імперії, серед 
яких виділялися шовіністично налашто-
вані представники червоного та білого 
рухів (хоча їхня риторика й відрізнялася 
прихильністю до «інтернаціоналізму» чи 
збереження «єдиної та неподільної» Ро-
сійської держави) й УНР. Для Тимчасово-
го уряду, що успадкував великодержавні, 
централістичні підходи царизму до на-
ціональної політики, проурядових партій 
і організацій (кадети, есери, меншовики, 
«Бунд»), Україна існувала в основному 
виключно як географічне, а не політико-
адміністративне поняття [11]. Українська 
Центральна Рада сприймалася спочатку як 
«виключно національне об’єднання». Але 
через деякий час вона «стала дивитися на 
себе як на орган автономний і незалежний 
від місцевих російських закладів [12, с. 9]. 
При цьому класовий підхід оголошувався 
панівним навіть у сфері визначення кордо-
нів Української держави. Так, Цент ральна 
Рада виключення зі своєї сфери впливу 
промислово розвинутих губерній Лівобе-
режжя називала «класовим» з огляду на 
те, що московська буржуазія не бажала 
позбутися Донецько-Криворізького ба-
сейну, без якого «не змогла б вижити» [13, 
с. 218]. У зв’язку з цим класовий підхід 
завдяки зусиллям окремих гравців на по-
літичній арені України став розповсюджу-
ватися й на сферу етнополітики, що в кін-
цевому рахунку сприяло пошуку ворогів із 
середовища етнічних груп. Це призводило 
до поширення погромів на основі етнічної 
приналежності, що виводило насильство 
та, власне, й сферу застосування держав-
ного примусу поза межі загальноприйня-
тих норм права.  

 І хоча в Україні ломброзіанство не 
отримало масового поширення, проте це 
не означало, що серед українських кримі-
нологів та фахівців інших наукових галу-
зей тоді й пізніше не було прихильників 
погляду про участь, і навіть визначальну, 

у детермінації злочинів індивідуальних 
властивостей людини, які мають біологіч-
не, в тому числі психофізичне, а можливо, 
і генетичне походження [10, с. 50].

Події 1917–1921 рр., що відбувалися 
на теренах колишньої Російської імперії, 
в тому числі й в Україні, зайвий раз пока-
зали, що терор був і є обов’язковим еле-
ментом громадянської війни як такої [14, 
с. 177]. Вже система гетьманського прав-
ління була вітчизняною моделлю автори-
таризму, прикладом управління державою 
в екстремальних умовах [15, с. 4]. Поруч 
з цим червоний та білий терор стали ва-
гомими важелями забезпечення успіху 
в протистоянні. Репресивні дії здійсню-
валися не лише військовими, а й цивіль-
ними структурами влади за поширення 
розстрілів заручників, публічних страт та 
катувань, а також переведення військових 
частин (особливо Червоної Армії) на «са-
мозабезпечення», що виливалося у відвер-
тий грабунок цивільного населення, став-
лення до якого було тотожним ставленню 
до переможеного ворога. А можливості 
пограбування часто обмежувалися лише 
пропускною здатністю транспорту [16, 
арк. 60-62]. 

Âèñíîâêè
Таким чином, протягом 1917-1920 рр. 

тривав пошук та випробування функцій, 
що їх мали виконувати правоохоронні ор-
гани загалом. Цей процес супроводжував-
ся не тільки використанням досвіду Росій-
ської імперії, а й намаганнями покласти 
в його основу національну нормативно-
правову базу. Зростання рівня політичної 
і загально-кримінальної злочинності всі 
уряди намагалися подолати не тільки за 
допомогою силових структур держави, а 
й застосовуючи позасудові репресії. Пра-
воохоронна ж діяльність спрямовувалася 
насамперед на захист вузькокласових та 
партійно-державних інтересів верховної 
влади, а вже потім вирішувала складні за-
вдання охорони громадського правопоряд-
ку в країні.

Попри це, було розроблено і впрова-
джено в життя положення кримінально-
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го й кримінально-процесуального права, 
яких потребувало життя. Зокрема, Дирек-
торією УНР було створено єдиний загаль-
нодержавний кримінальний кодекс – Ста-

тут Карний. Однак у зв’язку з важким еко-
номічним станом, політичною нестабіль-
ністю та постійними військовими діями на 
території Української держави впровадити 
їх у життя не вдалося.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Існує проблема в тлумаченні поняття 

громадська безпека, адже в роботах нау-
ковців та законі часто зустрічається спіль-
на думка про те, що воно має загальний 
характер, тобто означає протиправне діян-
ня, спрямоване на дестабілізацію ситуації 
в громадському суспільстві та стосується 
населення загалом, хоча кожний науковець 
трактує по-різному своє бачення даного 
поняття. 

Наукова стаття присвячена новому ро-
зумінню або тлумаченню поняття “гро-
мадська безпека” в ході аналізу науко-
вих джерел та законодавчої бази, спробі 
сформувати власне трактування громад-
ської безпеки, яке відповідає сучасним 
політико-правовим змінам у законодавстві 
й суспільстві. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питанням колізійного поняття “гро-
мадська безпека”, яке має визначення як 
у законодавчій базі, так і науковій літе-
ратурі, надавали увагу такі науковці, як 
В. Антипов, Ю. Александров, Ю. Анто-
нян, А. Вознюк, Г. Джагупов, В. Тихий 
та інші. У своїх працях вони по-різному 
висвітлювали питання тлумачення понят-
тя “громадська безпека”, але загалом до-

ходили єдиного спільного висновку, що 
громадська безпека – це стан захищеності 
населення та конкретно кожного громадя-
нина суспільства в будь-якому місці й ча-
совому просторі [10, с. 557]; [11, с. 159]; 
[12, с. 208]; [13, с. 269]; [14, с. 73]; [15, 
с. 152].   

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Однак зазначені вище дослідження 
даного поняття не враховували стан захи-
щеності громадського суспільства, що ха-
рактеризується відсутністю небезпеки для 
життя та здоров’я людей, для їх спокою й 
майнових прав, для нормальної діяльності 
підприємств, установ і організацій неза-
лежно від форм власності, для цілісності й 
збереження матеріальних цінностей.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження поняття 

громадська безпека через колізійну приз-
му, з погляду науковців, які висвітлювали 
дане питання в своїх роботах, та формулю-
ванню власного бачення поняття на основі 
аналізу досліджених матеріалів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

В основі поняття «громадська безпека» 
лежить більш загальне (родове) щодо неї 

I.Ì. Dolianovska
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A. Bobrov 
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Collisions in the interpretation 
of the concept of “public safety” 

in Ukrainian legislation and legal science
The article focuses on the study of confl ict rules in the concept of public safety, which represents the 

safety of life and health of a particular person and an uncertain circle of persons.
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поняття «безпека». Рухаючись таким чи-
ном, з погляду філософського осмислен-
ня понять, від загального до одиничного 
чи більш конкретного слід насамперед 
з’ясувати поняття безпеки, не осягнувши 
яке складно буде зрозуміти поняття гро-
мадської безпеки.

Безпека, як зазначає В. П. Тихий, міс-
тить завжди дві сторони – безпека від ко-
гось (чи чогось) і безпека когось (чи чо-
гось). Звідси необхідно розрізняти безпеку 
в двох значеннях:

1) у тому розумінні, що предмет без-
печний, тобто не створює небезпеки запо-
діяння шкоди, не здатний її заподіяти, не 
загрожує небезпекою, надійний;

2) у тому розумінні, що предмету не за-
грожує небезпека, він надійно захищений, 
гарантований, забезпечений від небезпеки 
[1, c. 23]. 

Таким чином, як можна зрозуміти, 
перше значення показує нам розуміння 
безпечності самого предмета (внутрішню 
сторону), який не є небезпечним. У свою 
чергу, друге значення окреслює свого роду 
зовнішню сторону безпеки, тобто те, що 
щось або хтось не створює небезпеки для 
чогось чи когось іншого.

Безпека – це такий стан захищенос-
ті буття, цінностей та інтересів суб’єкта 
(об’єкта) безпеки від загроз та небезпек, 
за якого забезпечуються оптимальні умови 
його життєдіяльності, розвитку та саморе-
алізації. Забезпечення безпеки відбуваєть-
ся шляхом дотримання необхідних пара-
метрів (індикаторів) і норм, у рамках яких 
стабільно і збалансовано відбуваються усі 
наявні процеси. Вони підтримуються за-
вдяки певній системі заходів, спрямованих 
на створення й підтримання безпечних 
умов, у яких небезпека відсутня або зве-
дена до мінімуму, а можливі ризики та ви-
клики не становлять реальної загрози [2].

Різноманітність видів безпеки та ши-
рота цього поняття визначає необхідність 
здійснення класифікації цього поняття, що 
при цьому залишається достатньо умов-
ним і відносним. Так, можна виділити де-
кілька критеріїв класифікації безпеки:

1) за сферами забезпечення: військова, 

соціальна, гуманітарна, фізична, мораль-
на, психологічна, екологічна, техногенна 
тощо;

2) за суб’єктами, безпека яких забез-
печується: безпека людини, суспільства та 
держави;

3) за рівнем суб’єктності: особиста і 
колективна (певної спільноти) [1, c. 25]. 

Отже, виокремимо поділ безпеки за ви-
дом загрози життєво важливим інтересам:

• зовнішня – захищеність національ-
них інтересів, національних цінностей 
і способу життя від загроз, що виходять 
ззовні; 

• внутрішня безпека – стосується тих 
суспільних відносин, що пов’язані з запо-
біганням або усуненням загрози для життя 
і здоров’я людей, їхнього майна (власнос-
ті) всередині країни [3, c. 80]. 

У Конституції України (ст. 3) визна-
чається, що людина, її життя і здоров’я, 
честь та гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю [4].

Отже, забезпечення безпеки людини 
загалом є одним із фундаментальних обо-
в’язків держави. 

Безпека людини – це об’єктивний стан 
і суб’єктивне відчуття фізичної, майнової, 
соціальної, психологічної й моральної за-
хищеності людини, її прав і свобод. Люди-
на перебуває в безпеці, коли вона, її права 
та свободи надійно захищені (забезпечені, 
гарантовані) [1, c. 27].

Проблема безпеки людини загалом 
може розглядатися з філософського, пси-
хологічного, соціального та інших погля-
дів. У свою чергу, з юридичного погляду, 
причиною небезпеки завжди виступає 
саме певна діяльність, поведінка людей. 
Безпека людини – це, певною мірою, уза-
гальнюючий, інтегрований виразник реа-
лізації прав і свобод людини, її захищенос-
ті від небезпек.

Як видається, не можна цілком погоди-
тися з позицією В. П. Тихого, який, по суті, 
зводить питання про забезпечення безпеки 
людини до сфери прав і свобод людини. 
Без сумніву, вказані сфери пов’язані, про-
те, ми переконані, що не слід повністю 
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відносити сферу безпеки до сфери прав 
і свобод людини. Вважаємо, що питання 
безпеки суттєвим чином виходить за межі 
прав та свобод людини. Безпека є фун-
даментальним прагненням людини, яке 
може бути найефективніше реалізоване в 
державі, проте безпека не тотожна праву 
на безпеку.

Забезпечення безпеки людини навіть за 
відсутності правового регулювання постає 
одним із найважливіших обов’язків дер-
жави. При цьому також варто додати, що 
безпечними повинні бути апріорі також 
інші люди, суспільство загалом, об’єкти 
дійсності тощо.

На думку В. Г. Фатхутдінова, застосу-
вання аксіологічного підходу дає можли-
вість виділити декілька вимірів громад-
ської безпеки, а саме: 

1) нормативна політика громадської 
безпеки, яка визначається в керівному 
нормативно-правовому акті (Доктрині 
громадської безпеки України), а також ін-
ших нормативно-правових актах України, 
що регулюють суспільні відносини у сфе-
рі громадської безпеки, систему поглядів 
та ідей на громадську безпеку, репрезен-
товану через баланс цінностей особи, сус-
пільства й держави, а також керівні ідеї, 
цілі, завдання, функції, принципи й мето-
ди забезпечення громадської безпеки як 
елемент державної політики національної 
безпеки; 

2) реальна політика громадської без-
пеки – державна політика у сфері громад-
ської безпеки, яка реально втілюється в 
житті завдяки вжиттю комплексу передба-
чених законодавством заходів і спрямову-
ється на реалізацію національних ціннос-
тей;

3) ідеальна політика громадської без-
пеки – еталонна модель державної політи-
ки у сфері громадської безпеки, заснована 
на аксіологічному підході [5, c. 173].

Як правовий інститут, громадська без-
пека є сукупністю взаємопов’язаних юри-
дичних норм однієї галузі права, а також 
сукупністю взаємопов’язаних юридичних 
приписів різних галузей права, що регу-
люють відносно самостійну групу сус-

пільних відносин, яка об’єктивно скла-
лася. Забезпечення громадської безпеки 
пов’язане з наявністю комплексу правових 
норм, що створюють базу для її підтрим-
ки. Ці норми регулюють у сфері державної 
діяльності всю сукупність зовнішніх і вну-
трішньо організаційних взаємозв’язків.

У зовнішній сфері вони встановлюють 
правові вимоги до поведінки людей та їх 
відповідальність за невиконання встанов-
лених правил. У внутрішньо організацій-
них відносинах ними встановлюються 
завдання і визначається компетенція від-
повідних органів та організацій, їх струк-
турних підрозділів, посадових осіб, форми 
і методи їх діяльності [6, c. 185]. 

Поняття громадської безпеки можна 
розглядати в широкому та вузькому зна-
ченнях.

У широкому розумінні, громадська 
безпека – це сукупність встановлених та 
гарантованих Конституцією та законами 
України прав і свобод громадян, дотри-
мання відповідних традицій та звичаїв, 
створення режиму суспільного спокою, 
ефективної трудової, громадської й дер-
жавної діяльності, забезпечення нормаль-
них умов життя і відпочинку людей, охо-
рони їх честі та гідності.

З погляду широкого розуміння, поняття 
громадської безпеки охоплює такі види ре-
ально існуючих відносин, як:

• ті, які виникають і складаються у 
процесі забезпечення суспільної злагоди, 
спрямовані на попередження й негайне 
припинення дій (діянь), які можуть при-
звести до порушення нормальних умов 
життя населення, стати перепоною корис-
ній трудовій діяльності людей, їх колек-
тивів, державних органів, організованому 
проведенню масових заходів;

• ті, які виникають і спрямовані проти 
громадського порядку й безпеки та викли-
кають застосування заходів адміністратив-
ного припинення протиправної поведінки;

• у галузі фінансово-бюджетної дисци-
пліни та торговельної діяльності;

• ті, які посягають на встановлений 
порядок управління;

• ті, які посягають на власність;
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• у галузі охорони природи, викорис-
тання природних ресурсів, охорони па-
м’яток історії та культури; у промисло-
вості, будівництві та у сфері використання 
паливно-енергетичних ресурсів.

У свою чергу, з точки зору вузького 
розуміння громадської безпеки, остання 
постає комплексом правових та органі-
заційних заходів, які регулюють відноси-
ни, що торкаються громадської безпеки і 
практичної діяльності державних органів, 
у тому числі правоохоронних, щодо їх за-
безпечення.

Нова парадигма національної безпе-
ки повинна орієнтуватися на проведення 
цілеспрямованої та систематичної діяль-
ності щодо проведення профілактичних 
заходів із метою недопущення виникнен-
ня загроз та небезпек, забезпечення стій-
кості й стабільності та оптимального і 
збалансованого розвитку особи, суспіль-
ства та держави, всіх сфер суспільства, 
підтримку показників безпеки в рамках 
допустимих значень, вжиття випереджу-
вальних заходів, щоб уникнути загроз і 
небезпек національним цінностям та ін-
тересам [2].

Громадська безпека постає структур-
ним елементом національної безпеки в 
цілому. Відповідно до Закону України 
«Про національну безпеку України» на-
ціональна безпека України визначена як 
захищеність державного суверенітету, те-
риторіальної цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших національ-
них інтересів України від реальних і по-
тенційних загроз.

У свою чергу, цей Закон, з одного боку, 
визначає також і поняття громадської без-
пеки, проте з іншого – не розділяє громад-
ську безпеку та порядок. Громадська без-
пека і порядок згідно з положеннями цього 
Закону – це захищеність життєво важливих 
для суспільства та особи інте ресів, прав і 
свобод людини й громадянина, забезпе-
чення яких є пріоритетним завданням ді-
яльності сил безпеки, інших державних 
органів, органів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових осіб та громадськості, які 
здійснюють узгоджені заходи щодо реалі-

зації і захисту національних інтересів від 
впливу загроз [7]. 

Відповідно, Закон України «Про осо-
бливості забезпечення громадського по-
рядку та громадської безпеки у зв’язку з 
підготовкою та проведенням футбольних 
матчів» розділяє поняття громадської без-
пеки і громадського порядку. Так, гро-
мадська безпека є станом захищеності 
життєво важливих інтересів суспільства, 
сконцентрованих у його матеріальних і 
духовних цінностях, від джерел небезпеки 
природного або штучного характеру під 
час підготовки та проведення футбольних 
матчів, за якого забезпечується запобі-
гання загрозам заподіяння шкоди такими 
джерелами небезпеки. 

Разом з тим, громадський порядок по-
стає як сукупність суспільних відносин, 
що забезпечують нормальні умови жит-
тєдіяльності людини, діяльності підпри-
ємств, установ і організацій під час під-
готовки та проведення футбольних матчів 
шляхом встановлення, дотримання і реалі-
зації правових та етичних норм [8].

Визначення поняття громадської без-
пеки містив Наказ Міністерства внутріш-
ніх справ «Про затвердження Положення 
про службу дільничних інспекторів міліції 
в системі Міністерства внутрішніх справ 
України» від 2010 року, який втратив чин-
ність. Важливо те, що поняття громад-
ської безпеки, вказане в цьому акті, досить 
яскраво висвітлювало його зміст. Громад-
ська безпека тут була визначена як стан 
захищеності інтересів людини, суспіль-
ства й держави від суспільно небезпечних 
діянь і негативного впливу надзвичайних 
обставин, викликаних криміногенною си-
туацією, стихійним лихом, катастрофами, 
аваріями, пожежами, епідеміями та інши-
ми надзвичайними подіями [9].

Âèñíîâêè
Отже, в контексті здійсненого компара-

тивного аналізу поняття громадської без-
пеки в трьох нормативно-правових актах 
варто зазначити, що жоден з них повною 
мірою не надає розуміння феномена, що 
розглядається, а тому жодне з визначень 
не можна назвати досконалим.
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Натомість, проведений компаративний 
аналіз надає можливість об’єднати законо-
давчі та авторські дефініції поняття “гро-
мадської безпеки” в одну, визначивши її 
як: “Стан захищеності життєво важливих 
інтересів суспільства, держави, інтересів, 
прав і свобод людини й громадянина від 
суспільно небезпечних діянь і негативного 
впливу надзвичайних обставин, виклика-
них криміногенною ситуацією, стихійним 

лихом, катастрофами, аваріями, пожежа-
ми, епідеміями та іншими надзвичайними 
подіями, інших джерел небезпеки природ-
ного і штучного характеру, за якого забез-
печується запобігання загрозам заподіян-
ня шкоди такими джерелами небезпеки, 
що потребує діяльності органів безпеки, 
інших державних органів, органів місце-
вого самоврядування, їх посадових осіб та 
громадськості в цілому”.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Природне бажання майже кожного 

власника запобігти небезпекам щодо на-
лежного йому майна та забезпечення його 
прав і законних інтересів, зокрема від про-
типравних посягань з боку третіх осіб, не 
завжди може бути реалізоване власними 
діями. Тому виникає необхідність убезпе-
чити себе від шкідливих наслідків цих дій 
або звести їх до мінімуму за допомогою 
дій інших осіб, тобто суб’єктів господа-
рювання, які надають послуги з охорони 
власності та громадян. 

Охоронна діяльність є специфічним 
та особливим видом господарської діяль-
ності, яка пов’язана з ризиком для життя, 
з відповідною спеціалізацією та підготов-
кою фахівців. Тому охоронна діяльність 
виправдано викликає підвищений інтерес 
з боку правоохоронних органів та увагу з 
боку законодавців.

На сьогодні правове регулювання охо-
ронної діяльності має низку невирішених 
проблем. Дана стаття допоможе побачи-
ти недоліки в українському законодавстві 
щодо охоронної діяльності.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблемам правового регулювання 
охоронної діяльності в Україні    та надан-
ня приватних охоронних послуг, особли-
востям діяльності працівника з надання 
охоронних послуг значну увагу приділя-
ють багато вітчизняних та зарубіжних уче-
них, зокрема: Ю. Вітомський, М. Заваль-
ний, В. Каленяк, І. Кострицький, В. Ку-
рило, П. Лудчак, В. Мацелюх, О. Тур’ян, 
С. Юрко та інші. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Численні зміни в українському зако-
нодавстві щодо охоронної діяльності в 
останні роки вимагають додаткового ана-
лізу з цього питання. 22 березня 2012 року 
прийнятий Закон України «Про охоронну 
діяльність». Його прийняттю передувало 
тривале обговорення в Комітетах та на за-
сіданнях Верховної Ради України. Проте 

даний закон залишає за собою цілу низку 
питань та невирішених проблем.

Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження правового 

регулювання охоронної діяльності Укра-
їни та визначення шляхів удосконалення 
нормативно-правового регулювання такої 
діяльності. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Суспільно-політичні та економічні 
зміни в Україні зумовили бурхливий роз-
виток ринкових відносин. За таких умов 
з’являються нові форми господарювання, 
нові види діяльності, які потребують як 
правового врегулювання, так і наукового 
аналізу, а також теоретичного осмислення.

З появою на теренах України нового 
економічного явища – підприємництва 
та у його складі надання послуг з охоро-
ни власності й громадян постало питання 
про всебічне правове врегулювання на-
дання таких послуг і необхідність дослі-
дження правових аспектів широкого спек-
тру, зокрема й організаційно-правових, 
пов’язаних з наданням охоронних послуг, 
у тому числі як виду господарської діяль-
ності [8].

Охоронна діяльність в Україні визна-
чається як надання послуг фізичним та 
юридичним особам підприємствами, що 
мають спеціальний дозвіл (ліцензію) ор-
ганів внутрішніх справ, з метою захисту 
законних прав та інтересів своїх клієнтів.

Охоронна діяльність вимагає певної 
специфікації та підготовки, які необхідні 
для протидії будь-яким посяганням. Голо-
вна мета діяльності охоронця – охорона 
матеріальних цінностей держави і приват-
ної власності або ж окремих особистос-
тей. Зміст діяльності полягає в ретельному 
спостереженні за об’єктом спостереження 
і попередження або усунення протиправ-
них посягань на об’єкт охорони.

 Нормативна база діяльності охоронних 
підприємств, комерційних служб охорони 
та безпеки передбачає, що як за функці-
ями, так і за своїми завданнями суб’єкти 
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недержавної охоронної діяльності повинні 
бути віднесені до суб’єктів правоохорон-
ної діяльності [9]. 

Регулювання охоронної діяльності як 
виду господарської діяльності в Україні на 
законодавчій підставі до недавнього часу 
було відсутнім і здійснювалося підзакон-
ними актами, як правило, на виконання 
загальних положень Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяль-
ності» [1]. Закон України «Про охоронну 
діяльність» [2] був прийнятий Верховною 
Радою України 22 березня 2012 року, а на-
брав чинності 19 жовтня 2012 року. Цей 
Закон визначає організаційно-правові 
принципи здійснення господарської ді-
яльності у сфері надання послуг з охорони 
власності та громадян.

Основною метою цього Закону є ство-
рення умов для: 1) захисту майна, забезпе-
чення прав і законних інтересів суб’єктів 
господарювання та фізичних осіб; 2) за-
безпечення державного контролю за здій-
сненням заходів з охорони майна та фізич-
них осіб; 3) розвитку та вдосконалення 
сфери надання послуг з охорони власності 
й громадян.

 Цей Закон регулює відносини суб’єктів 
господарювання під час організації та 
здійснення ними охоронної діяльності. 

Таким чином, законодавство регулює 
не тільки питання ліцензування охорон-
ної діяльності, а й правового регулювання 
господарської діяльності з надання послуг 
охорони взагалі.

Підвищення ролі економічних про-
блем у світовій політиці, зростання на-
ціональної і міжнародної злочинності, 
розширення діапазону правопорушень – 
усе це зумовило активізацію діяльності 
охоронно-розшукових бюро і служб без-
пеки практично в усіх провідних країнах 
світу [7].

Крім того, багато державних установ, 
концернів, банків, промислових асоціацій 
західних країн дедалі частіше залучають 
приватні охоронно-детективні агентства 
для виконання різних специфічних за-
вдань, зокрема з організації внутрішньої 
охорони і спостереження за дотриманням 

режиму таємності й безпеки на об’єктах, 
налагодження секретного діловодства і 
безпечних каналів зв’язку.

Дослідження закордонного досвіду 
свідчить, що в іноземних державах що-
разу нові вимоги з боку суспільства до 
забезпечення правопорядку впливають на 
організацію правоохоронної діяльності. 
У багатьох країнах дедалі більше орієн-
туються не лише на поліцейські органи, 
а й на широке використання для право-
охоронних цілей приватних детективних 
і охоронних служб. Світовий досвід пе-
реконує, що не всі види правоохоронних 
функцій у належному обсязі можуть вико-
нувати державні органи. Внаслідок цього 
за кордоном значного поширення набули 
адвокатські контори, приватні розшукові, 
детективні бюро тощо [4].

Досвід країн Заходу свідчить про сут-
тєве зростання ролі суб’єктів приватного 
права щодо надання окремих охоронних 
послуг, які зазвичай були притаманні 
лише державі. Держава залишає за собою 
правове регулювання порядку надання 
охоронних послуг та контроль за ними, а 
безпосереднє надання цих послуг делегу-
ється приватному секторові [3].

На сьогодні ринок охоронних послуг 
в Україні представлено Поліцією охоро-
ни, з одного боку, та кількома тисячами 
не державних охоронних підприємств – з 
іншого [7].

Сфера охоронної діяльності в Україні 
має доволі суперечливі характеристики. 
З одного боку, цей ринок динамічно роз-
вивається: його обороти стабільно зроста-
ють, так само як і кількість працюючих на 
ньому осіб та підприємств.

Разом з тим, назвати цей ринок конку-
рентним важко. Адже його беззаперечною 
ознакою є домінування одного гравця 
– державної служби охорони при Націо-
нальній поліції України – Поліції охорони.

Домінування Поліції охорони на ринку 
сьогодні є незаперечним фактом [11]. Ця 
структура забезпечує охорону не тільки 
державних підприємств, установ і об’єктів 
підвищеної небезпеки, але й займає суттє-
ву частку на інших найбільш привабливих 
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сегментах ринку: охорона банківських 
установ, ювелірних магазинів тощо.

Така ситуація викликана кількома фак-
торами:

- монополія Поліції охорони на певну 
частину ринку – відповідно до законодав-
ства України діяльність, пов’язана з охоро-
ною окремих особливо важливих об’єктів 
права державної власності, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів Украї-
ни, може здійснюватися тільки державни-
ми підприємствами та організаціями;

- монополія на зброю – в Україні при-
ватні особи та підприємства не мають пра-
ва володіти і використовувати вогнепаль-
ну зброю. Співробітники Поліції охорони 
таке право мають, що дає їм перевагу при 
здійсненні фізичної охорони майна й осіб; 

- наявність інструментів впливу на 
конкурентів – Поліція охорони входить до 
структури Національної поліції, яка сьо-
годні видає ліцензії і контролює діяльність 
приватних охоронних підприємств.

Питання правового регулювання охо-
ронної діяльності в Україні неодноразово 
ставали предметом дослідження. Однак, 
численні зміни в українському законодав-
стві щодо охоронної діяльності останніх 
років вимагають додаткового аналізу. 

Охорона життя, здоров’я, власності, 
публічних інтересів держави та суспіль-
ства вимагають наявності чіткого правого 
регулювання діяльності у сфері здійснен-
ня охоронних послуг. Визначення ж діє-
вих адміністративно-правових механізмів 
управління з боку держави можливе лише 
за наявності наукового підґрунтя [3]. 

Діяльність щодо охорони, у тому числі 
щодо надання охоронних послуг, регулю-
ється низкою нормативно-правових актів, 
які встановлюють, серед іншого, різні ви-
моги до охорони в залежності від суб’єктів 
охоронної діяльності та/або охоронюва-
них об’єктів. 

До недоліків законодавчого регулю-
вання охоронної діяльності можна відне-
сти доволі обмежений перелік охоронних 
послуг, що їх можуть надавити охоронні 
агентства [10]. Перелік послуг, наведений 
у Законі України «Про охоронну діяль-

ність», не відповідає сучасним ринковим 
реаліям. Так, на сьогодні охоронні агент-
ства законодавчо можуть надавати такі по-
слуги: охорона майна громадян; охорона 
майна юридичних осіб; охорона фізичних 
осіб.

Вищезазначений перелік виглядає роз-
митим та потребує деталізації. Окремим 
видом послуги, що її надають охоронні 
агентства, є консультування і підготовка 
рекомендацій клієнтам з приводу право-
мірного захисту від протиправних пося-
гань. Ця послуга може як надаватися по-
стійно, наприклад, тілоохоронцем, так і 
мати разовий характер. Іноді фізичним та 
юридичним особам потрібна просто кон-
сультація чи рекомендації професіоналів з 
приводу заходів захисту бізнесу, життя та 
здоров’я, охоронних систем, і це становить 
собою окремий вид послуги. Консультації, 
зазвичай, надаються усно на підставі нада-
ної клієнтом інформації. Рекомендації, як 
правило, надаються в письмовому вигляді 
й супроводжуються виїздом спеціалістів 
на об’єкт.

Проектування і монтаж охоронних сиг-
налізацій та інших засобів попередження 
протиправних посягань також становить 
собою абсолютно самостійний вид по-
слуги з охорони. Охорона фізичних осіб 
також включає в себе дві різні послуги: 
тілоохорона (особиста охорона) та охоро-
на людей у певному приміщенні. І в пер-
шому, і в другому випадках охороняється 
життя та здоров’я людини, але здійсню-
ється це різним чином, з використанням 
різних тактичних правил охорони. 

Охорона стаціонарних об’єктів та су-
провід вантажу також є окремими послу-
гами щодо охорони майна, які мають аб-
солютно різні тактичні правила і вартість.

Окремим видом послуги, який може 
надаватися охоронними агентствами, є 
охорона порядку під час проведення ма-
сових заходів (ділових зустрічей, зборів 
акціонерів, засідань клубів, концертів, 
спортивних змагань, святкових вистав, 
конференцій тощо). Це окремий вид по-
слуги, який надають охоронні агентства в 
Україні. 
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Крім цього, увага законодавця також 
повинна бути привернута до кадрового 
складу охоронних фірм. На сьогодні робо-
та охоронцем – це здебільшого тимчасова 
та непрестижна професія. Зміна персона-
лу навіть у стабільних компаніях щороку 
може сягати 40-60 %. Фактично вимоги до 
охоронців на сьогодні є дуже низькі: до-
сягнення 18 років і професійна підготов-
ка. Така професійна підготовка надається 
в приватних ВНЗ за 6 місяців. Усі ці фак-
ти створюють умови для непрофесійного 
ринку охоронних послуг в Україні. 

Таким чином, Закон України «Про 
охоронну діяльність» містить цілу низку 
суперечливих положень, що стосуються 
охоронної діяльності, переліку суб’єктів 
охоронної діяльності, взаємодії суб’єктів 
недержавної охорони та правоохорон-
них органів. Законодавчу базу охоронної 
діяльності слід удосконалити, перелік 
суб’єктів охоронної діяльності – розшири-
ти, перелік послуг – деталізувати. Законо-
давство щодо охоронної діяльності потре-
бує підзаконного акта, який би врегулював 
формальні аспекти взаємодії між право-
охоронними органами та приватними охо-
ронними організаціями, що спрямована 
на попередження, припинення і розкриття 
кримінальних правопорушень та забезпе-
чення охорони громадського порядку. 

Вимоги до охоронців, наведені у Законі 
України «Про охоронну діяльність», слід 
посилити, і викласти текст статті Закону 
в такому вигляді: «Персоналом охорони 
можуть бути дієздатні громадяни України, 
які досягли 21-річного віку, пройшли стро-
кову військову службу або службу в армії 
за контрактом та пройшли відповідне на-
вчання або професійну підготовку, уклали 
трудовий договір із суб’єктом господарю-
вання».

Одним із шляхів вирішення проблеми 
монопольного становища Поліції охоро-
ни і підрозділів Національної поліції на 
ринку охоронних послуг могло б стати її 
перетворення на окреме державне підпри-
ємство, на яке було б покладено обов’язок 
забезпечувати охорону особливо важли-
вих об’єктів.

Іншим способом вирішення даної про-
блеми є виключення з повноважень поліції 
«здійснення на договірних засадах охоро-
ни фізичних осіб та об’єктів права при-
ватної та комунальної власності», пере-
профілювання Поліції охорони на охоро-
ну таких особливо важливих об’єктів, як 
органи державної влади, важливі об’єкти 
енергетичної інфраструктури, важливі 
об’єкти транспортної інфраструктури, 
важливі об’єкти медичної інфраструктури, 
посольства тощо.

Розвиток ринку охоронних послуг у 
бік приватного сектору не повинен пере-
творити державу на стороннього спостері-
гача цих функцій. Обов’язок держави та її 
органів – забезпечити дотримання прав і 
свобод людини. Тому держава є фактично 
відповідальною за контроль над приватни-
ми охоронними структурами. 

Виконання цієї функції держави ви-
магає запровадження чітких механізмів 
контролю у сфері охоронних послуг, роз-
роблення стандартів надання таких послуг 
та оцінки їхньої ефективності.

Âèñíîâêè
Отже, Закон України «Про охоронну 

діяльність» містить цілу низку суперечли-
вих положень, що стосуються охоронної 
діяльності, переліку суб’єктів охоронної 
діяльності, взаємодії суб’єктів недержав-
ної охорони та правоохоронних органів. 

Законодавчу базу охоронної діяльності 
слід удосконалити, перелік суб’єктів охо-
ронної діяльності – розширити, перелік 
послуг – деталізувати.

Законодавство щодо охоронної діяль-
ності потребує підзаконного акта, який би 
врегулював формальні аспекти взаємодії 
між правоохоронними органами та при-
ватними охоронними організаціями, що 
спрямована на попередження, припинення 
і розкриття кримінальних правопорушень 
та забезпечення охорони громадського по-
рядку. 

Одним із шляхів вирішення проблеми 
монопольного становища Поліції охоро-
ни і підрозділів Національної поліції на 
ринку охоронних послуг могло б стати її 



122

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 32

перетворення на окреме державне підпри-
ємство, на яке було б покладено обов’язок 
забезпечувати охорону особливо важли-
вих об’єктів.

Вимоги до охоронців, наведені у Законі 
України «Про охоронну діяльність», слід 
посилити, і викласти текст статті Закону 

в такому вигляді: «Персоналом охорони 
можуть бути дієздатні громадяни України, 
які досягли 21-річного віку, пройшли стро-
кову військову службу або службу в армії 
за контрактом та пройшли відповідне на-
вчання або професійну підготовку, уклали 
трудовий договір із суб’єктом господарю-
вання».
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21-22 березня 2018 року в Кібл-коледжі 
Оксфордського університету (Велика Бри-
танія) відбулася Міжнародна конферен-
ція з кримінального права “Переустрій 
законності: утвердження громадянських 
прав, довіри та чесності”1, організована 
Говардівською лігою за реформу покарань 
(Howard League for Penal Reform). У кон-
ференції взяли участь відомі науковці та 
дослідники-початківці з сотні університе-
тів та інших академічних установ, а також 
представники влади та громадянського 
суспільства. Захід відзначився об’ємною 
географією: на конференції виступали до-
повідачі з таких країн, як Бельгія, Велика 
Британія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірак, Ір-
ландія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Ніге-
рія, Нова Зеландія, Південно-Африканська 
Республіка, Польща, Португалія, Слове-
нія, Сполучені Штати Америки, Україна, 
Франція, Хорватія, Чилі, Японія.

Робота конференції проходила у 4-х 
пленарних і 5-ти паралельних сесіях, 
кожна з яких охоплювала по 8-9 тема-
тичних панелей. У кожну панель органі-
затори включили 3-4 доповіді або один 
захід. Учасники, отримавши при реєстра-
ції 108-сторінковий буклет абстрактів (за 
якими оргкомітет відібрав учасників), мог-
ли вільно вибирати, в яких панелях взяти 
участь. Завдяки такій продуманій органі-

1 Redesigning Justice: Promoting civil rights, trust 
and fairness [Переустрій законності: утвердження 
громадянських прав, довіри та чесності]. URL: 
https://howardleague.org/events/redesigning-justice-
promoting-civil-rights-trust-and-fairness/ 

зації заходу учасники конференції мали 
по 15-20 хвилин на доповідь. Модератори 
панелей пропонували ставити питання до-
повідачам у кінці та заохочували жваве 
обговорення за участі всіх присутніх, яке 
тривало ще півгодини. В кінці пленарних 
засідань також відводився час на питання 
доповідачам. Під час опційної вечірньої 
сесії учасники могли послухати концерт – 
музику та пісні, написані у в’язниці – або 
подивитися документальний фільм «Не-
справедливість» (Injustice) про кризу пені-
тенціарної системи та зусилля активістів 
з її подолання від судових та політичних 
баталій за базові права до, наприклад, 
5-річної боротьби за дозвіл створити тю-
ремну кіностудію. Цей фільм доступний 
для вільного перегляду на YouTube2.

Відкриваючи першу пленарну сесію, 
очільниця Говардівської ліги за реформу 
покарань Френсіс Крук привітала учасни-
ків конференції і розповіла про життя НДО, 
яка нещодавно відсвяткувала 150-річний 
ювілей. Наприклад, у 20-30 роках XX сто-
ліття активістки Говардівської ліги щоро-
ку їздили до Ліги Націй у Женеву, добива-
ючись прийняття міжнародних стандартів 
захисту прав ув’язнених, які потім у 1955 
році все-таки були затверджені Конгресом 
Об’єднаних Націй з питань запобігання 
злочинності та належного поводження з 
правопорушниками. Метою організації є 

2 Injustice: a fi lm about crime, prison and us 
[Несправедливість: фільм про злочинність, 
в’язницю і про нас]. URL: https://youtu.be/sJIam-
So_d7M 
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запобігання злочинам, безпечні громади, 
зменшення числа ув’язнених. Ліга піклу-
ється про ув’язнених і членів їх сімей, 
надає правову допомогу, випускає газету, 
інформаційні бюлетені, проводить масш-
табні та успішні кампанії проти арештів 
дітей, проти судового збору в криміналь-
них справах, проти обмеження доступу 
в’язнів до правової допомоги, проти забо-
рони книг у в’язницях тощо. Також орга-
нізовуються дослідження з правознавства, 
випускається рецензоване наукове видан-
ня “Говардівський кримінально-правовий 
журнал” (The Howard Journal of Crime and 
Justice), включений у наукометричну базу 
Scopus.

Говардівська ліга за реформу покарань 
була заснована у 1866 році та названа на 
честь Джона Говарда (1726-1790), доктора 
права, філантропа і реформатора пенітен-
ціарної системи. Призначений у 1773 році 
вищим шерифом графства Бедфордшир, 
він інспектував місцеву в’язницю і був 
шокований поганими умовами ув’язнення 
та трагедією в’язнів, які, вже відбувши по-
карання, не могли звільнитися, бо не мали 
змоги заплатити тюремний збір. Говард 
відвідав кілька сотень інших в’язниць у 
Англії, Шотландії та Уельсі й представив 
парламенту доповідь про стан в’язниць з 
пропозиціями необхідних змін: постачан-
ня води та здорової їжі, усунення антиса-
нітарії, що була причиною багатьох смер-
тей у тюрмах, інспектування в’язниць, їх 
ремонт, реконструкція та набір гідного 
тюремного персоналу, здатного за мо-
ральними якостями служити прикладом 
ув’язненим, щоб вони ставали на шлях ви-
правлення. Наприкінці життя Говард по-
дорожував Європою, був у Криму, під час 
дослідження епідемії тифу в південних об-
ластях України заразився і помер. Він по-
хований у селі Степанівка в Херсонській 
області.

Крім Френсіс Крук, на першій пленар-
ній сесії “Перспективи законності” висту-
пили: керівниця публічного обвинувачен-
ня Алісон Сондерс, яка розповіла про зу-
силля очолюваної нею Королівської про-
куратури Англії та Уельсу із забезпечення 

прозорості та неупередженості відомства; 
Олівер Лодж, керівник сектору оціню-
вання ефективності системи правосуддя 
та юстиції Національного аудиторського 
офісу, з доповіддю про урядову політику 
трансформації правової системи, існуючі 
проблеми та ризики; Ієн Лоудер, професор 
кримінології Оксфордського університе-
ту та головний редактор Говардівського 
кримінально-правового журналу, який 
представив дослідження смертності під 
вартою поліції і безкарності відповідаль-
них поліцейських; Нікола Лейсі, профе-
сорка Лондонської школи економіки, яка 
виступила з обґрунтуванням необхідності 
практикувати політики прощення поряд із 
політиками покарання у кримінальному 
процесі.

Перша паралельна сесія включала па-
нелі “Ув’язнення і вразливості”, “Пере-
осмислюючи справедливість”, “Громадян-
ство”, “Освіта і кримінальне правосуддя”, 
“Розворот кримінального переслідування 
молодих та первинних правопорушни-
ків”, “Пенітенціарна політика і практика”, 
“Креативні методи та активізм”, “Суди і 
вироки”, “Контр-тероризм і тероризм”.

Особливо цікавою була доповідь “Ма-
теріальна незахищеність та інституційна 
неефективність як фактори впливу про-
цедурної справедливості в Україні: чи по-
яснює вразливість похибку Тайлерівської 
конструкції легітимності в країнах, що 
розвиваються?”, яку представив на панелі 
“Переосмислюючи справедливість” Ро-
берт Пікок, аспірант Університету штату 
Мічиган. Перевіряючи шляхом опитуван-
ня близько 2 тис. респондентів у трьох 
містах України та факторного аналізу те-
орію процедурної справедливості, ефек-
тивності та легітимності як передумов 
співпраці громадян з поліцією, розвину-
ту Томом Тайлером у монографії “Чому 
люди підкоряються закону”3, дослідник 
виявив, що сприйняття механізму роботи 
поліції як справедливого органу глибоко 

3  Tom R. Tyler. Why People Obey the Law [Чому 
люди підкоряються закону]. Princeton University 
Press. 2006. 320 p.
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переплетене з оцінкою діяльності поліції 
як ефективної та гідної довіри, але лише 
в третині випадків корелює із готовністю 
співпрацювати з поліцією і зовсім не ко-
респондує із уявленнями про легітимність 
поліції, авторитетом поліції як публічної 
влади. При цьому Роберт Пікок виявив, 
що визнання процедурної справедливості 
роботи поліції корелює із постматеріаліс-
тичними цінностями, такими як довіра та 
щастя, і постматеріалістичні переконання 
часто включають готовність допомагати 
поліції – тобто, створюють середовище 
законності в Україні, хоча й послаблене, 
на відміну від більш розвинутих країн, 
де таке середовище більш сильне завдя-
ки легітимності. Неповну дієвість моделі 
легітимності Тайлера дослідник пояснює 
тим, що побоювання за своє виживання 
більше впливає на поведінку людей, ніж 
нормативні цінності. Пікок стверджує, що 
аналогічні висновки в результаті подібних 
досліджень у бідних та корумпованих кра-
їнах отримав Жастіс Танкебі та колеги4, 
і цитує думку Танкебі, що в країнах, які 
розвиваються, ідентичності часто фоку-
суються на належності до сім’ї, племені 
чи етносу, а не на нормативних цілях під-
тримувати громадське та суспільне благо5. 
Крім цієї доповіді, Роберт Пікок спільно з 
професоркою Університету штату Мічи-
ган Санею Кунжак та дослідницею Іреною 
Мравич із Загребського університету на 
другій сесії у панелі “Культури полісінгу” 
представив результати дослідження спра-
ведливості внутрішніх процедур у поліції: 
опитування 500 хорватcьких поліцейських 
виявило, що співробітники поліції схильні 
ставитися до громадян так, як до них са-
мих ставиться начальство.

4 Tankebe J et al. A multidimensional model of 
police legitimacy: A cross-cultural assessment [Ба -
гатовимірна модель легітимності поліції: між-
культурне дослідження]. Law and Human Beha-
vior. 2016. 40(1):11-22.
5 Justice Tankebe. Self Help, Policing, and Proce-
dural Justice: Ghanaian Vigilantism and the Rule 
of Law [Самодопомога, полісінг і процедурна 
справедливість: вігілантизм та правовладдя у 
Гані]. Law & Society Review. 2009. 2 (43). 245-270.

Друга пленарна сесія «Соціальна спра-
ведливість та реінтеграція» включала такі 
виступи. Денні Дорлінг, професор Ок-
сфордського університету, назвав елітист-
ською фантазією виражені у державній 
політиці очікування слухняної поведінки 
людей в умовах катастрофічної економіч-
ної нерівності та зростання смертності, 
особливо у тюрмах та психіатричних лі-
карнях; на думку вченого, без забезпечен-
ня більшої економічної рівності неможли-
во досягти взаємної довіри між людьми, 
захистити права людини, справедливість 
та правопорядок. Професор Баррі Голдсон 
з Ліверпульського університету описав 
невдачі останніх 50-ти років політики по-
долання підліткової злочинності після пу-
блікації урядової доповіді «Діти в небез-
пеці» у 1968 році, де пропонувалося нада-
вати підтримку сім’ям, запобігати відхи-
ленням та забезпечити реабілітацію дітей 
та підлітків зі злочинними нахилами, але 
ці пропозиції так і не були як слід реалізо-
вані. Софі Боді-Жендро, професорка Уні-
верситету Париж IV Сорбонна, предста-
вила результати порівняння легі тимності 
та соціальної справедливості у правових 
системах «консенсуальних де мократій» 
Європи, що схильні прагнути суспільно-
го блага, і «демократій більшості», більш 
схильних до каральних практик; дослідни-
ця наголосила, що бідним меншинам важ-
ко довіряти поліції та судам, і поділилася 
спостереженням, що на місцевому рівні 
краще реагують на запити громадян та 
впроваджують інноваційні рішення в сфе-
рі правоохоронної діяльності, ніж на на-
ціо нальному рівні. Фергюс Макнілл, про-
фесор Університету Глазго, представив 
свою концепцію покарання як громадян-
ського сну та реінтеграції у суспільне 
життя як пробудження. На питання автора 
цього репортажу, чи не доцільно було б 
розробити для кожного типу кримінальної 
кар’єри певний план її припинення, щоб 
допомогти людям, не здатним самостійно 
спланувати нормальне життя, професор 
Мак-Ніл відповів, що ця ідея є слушною і 
відповідні інформаційні матеріали розро-
бляються, а також реалізуються проекти 
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підтримки людей, які щиро ба жають по-
кінчити з кримінальним минулим.

Друга паралельна сесія складалася 
з панелей «Судові помилки», «Віднов-
не правосуддя», «Культури полісінгу», 
«Ув’язнення і сім’ї», «Історії ювеналь-
ної юстиції», «Раса і публічний простір», 
«Наративна кримінологія і пенітенціарна 
практика», «Криміналізація публічного 
простору», «Воркшоп з публікації у Говар-
дівському журналі».

На воркшопі з публікації у «Говардів-
ському кримінально-правовому журна-
лі» шеф-редактор Ієн Лоудер, виконавчий 
редактор Аніта Доклі та старший мене-
джер журнальних публікацій видавництва 
Wiley Грейс Онг розповіли деталі проце-
су прийняття та рецензування надісланих 
до журналу статей і дали поради авторам. 
Автор цього репортажу мав можливість 
задати пані Онг два питання. Стосовно 
питання, чому, попри індексацію в Scopus, 
журнал не індексується у Web of Science, 
представниця видавництва пояснила, що 

процес оцінювання журналу експертами з 
наукометрії Clarivate Analytics ще триває. 
Стосовно ж питання, чи існує у видавни-
цтва Wiley політика знижок на передпла-
ту для країн, що розвиваються, пані Грейс 
Онг спочатку дала стандартну пораду ре-
комендувати університетській бібліотеці 
передплатити журнал, якщо ви не здатні 
його передплатити самостійно (до речі, 
інституційна передплата коштує в 10 разів 
дорожче за індивідуальну), а коли автор 
попросив все-таки пояснити політику зни-
жок, пані Онг розповіла про знижки для 
студентів та безкоштовну передплату для 
членів Говардівської ліги за реформу по-
карань, а також зазначила, що інституційні 
передплатники з країн, які розвиваються, 
можуть скористатися відносно недорогою 
передплатою доступу до рецензованих на-
укових видань у рамках міжнародної про-
грами Research4Life, в якій бере участь ви-
давництво Wiley.

На третій паралельній сесії було прове-
дено панелі “Практика врахування травм”, 

Учасники конференції на пленарній сесії
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“Юридична практика”, “Відновне право-
суддя”, “Доступ до правосуддя”, “Залу-
чення в тюремних режимах”, “Запобіган-
ня злочинам”, “Культура переселення з 
тюрми в громаду”, “Умовний термін: гра в 
життя під наглядом”.

На панелі «Юридична практика» з до-
повіддю «Посилення права: сприяння 
автономії, уникнення інституційної не-
рівності» виступив Юрій Шеляженко, ас-
пірант Університету економіки та права 
«КРОК» (Київ, Україна). Доповідь була 
присвячена питанню, чому верховенство 
права в сучасному світі досі часто асоці-
юється не з правами людини, безпечною 
свободою, індивідуальною та інституцій-
ною автономією, а з побоюванням пока-
рання, привілеями багатіїв, монополією 
на насильство, монополією адвокатури, 
незважаючи на те, що рівний доступ до 
правосуддя є однією з міжнародно визна-
них цілей сталого розвитку. З викорис-
танням даних проекту «Правометрика» 
Громадської організації «Автономна Ад-
вокатура» було показано, що законодавча, 
виконавча та судова системи недостатньо 

захищають універсальні права людини в 
Україні, навіть після суперечливої   судової 
та пенітенціарної реформи. Також пояс-
нювалося, як штучні монополії і брак пра-
вової культури спричиняють несправед-
ливості, ріст злочинності, корупцію, по-
встання та війни. Доповідач обґрунтував, 
чому сильні монополії є скоріше отрутою, 
ніж ліками для правової системи. Було 
окреслено шляхи забезпечення рівного 
доступу до право суддя: зняття соціально-
економічних бар'є   рів, таких як високий 
судовий збір і елітизм серед правників, 
спрощення законодавства та юридичних 
процедур, які мають бути доступними за-
вдяки зрозумілим тренінгам та іграм; роз-
виток культури автономії, індивідуально-
го життя за своїми законами, заснованими 
на правах людини, плюралізму правових 
позицій та субсидіарності правозастосу-
вання, щоб люди могли успішно контр-
олювати своє власне життя. Також запро-
поновані деякі практичні заходи, такі як 
скасування судового збору в справах про 
порушення прав людини та процедурне 
право громадськості та засобів масової ін-

Виступ Фергюса Макнілла, професора Університету Глазго: 
“Пробудження до життя після покарання”
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формації заперечувати проти обмеження 
доступу до залу суду.

На третій пленарній сесії «Пенітенці-
арна система: національні та міжнародні 
перспективи» обговорювалися такі питан-
ня. Андреа Альбут, президент Асоціації 
начальників в’язниць, розповіла про зміни 
ситуації у в’язницях з 90-х років минуло-
го століття і винесені уроки. Колишній 
президент Європейського комітету запо-
бігання тортурам Мауро Пальма говорив 
про необхідність виконання покарань з 
повною повагою до гідності людини, від-
повідно до міжнародних стандартів та із 
подальшим поверненням людини в жит-
тя суспільства з більшими можливостями 
та меншою вразливістю, і наголосив, що 
гідне покарання має слугувати подоланню 
нерівності у суспільстві, а не поглиблюва-
ти цю прірву. Професорка Елейн Ларраурі 
з Університету Помпеу Фабра (Барселона, 
Іспанія) міркувала про справедливу про-
цедуру надання дозволу тимчасово поки-
нути закриту в’язницю під час відбуван-
ня покарання для збереження зв’язків із 
сім’єю, друзями та громадою, обґрунто-
вуючи необхідність встановлення законом 
чітких, зрозумілих критеріїв надання тако-
го дозволу.

У четвертій паралельній сесії було про-
ведено панелі «Пробація та нагляд», «При-
мирення», «Переосмислюючи справедли-
вість», «Ветерани і кримінально-правова 
система», «Рішення про переустрій закон-
ності», «Історія і законність», «Політика і 
практика ювенальної юстиції», «Жертви 
злочину», «Умовний термін: гра в життя 
під наглядом».

Привернула увагу панель «Ветерани і 
кримінально-правова система», що вклю-
чала три доповіді. Доктор Крістін Хадоу, 
викладачка кримінології з Единбурзького 
університету ім. Нейпіра, повідомила у 
доповіді «Вивчення можливостей подо-
лання кримінальної схильності колишніх 
військових в ув’язненні», що за даними 
опитування, проведеного в 2016 році у 
в’язницях Шотландії, 9% респондентів 
ідентифікували себе як колишні військо-
ві; за її словами, нечисленні дослідження 

ветеранської злочинності вказують на такі 
криміногенні фактори, як травмування до 
і під час служби, схильність до насильства 
і зловживання алкоголем, проблеми з пе-
реходом від воєнного до мирного способу 
життя та із психічним здоров’ям, причому 
для запобігання ветеранській злочиннос-
ті важливо спрямувати на вирішення цих 
проблем суспільні та особисті зусилля. 
Доктор Емма Мюррей з Ліверпульського 
університету Джона Муреса поділилася 
досвідом організації проектів соціально-
орієнтованої творчості ув’язнених ветера-
нів, порівняла за інтенсивністю емоційний 
досвід в’язниці та війни, що однаково по-
требує естетичного вираження, і заува-
жила, що станом на 2008 рік у в’язницях 
Англії та Уельсу відбували покарання 
близько 20 тисяч екс-військових, причо-
му останні 10 років спостерігається ріст 
числа тюремних бунтів та безладів. Жак-
лін Рапопорт, дослідниця з Единбурзько-
го університету ім. Нейпіра, представила 
аналіз літератури з вивчення ветеранської 
злочинності в контексті армійського та сі-
мейного життя, приділяючи особливу ува-
гу концепції «жадібних інституцій» Меді 
Сігал6, яка змушує вирішувати проблему 

6 Mady Wechsler Segal. The Military And the Fa-
mily As Greedy Institutions [Військо та сім’я як 
жадібні інституції] // Armed Forces & Society. 
1986. № 13. P. 9-38.

Роберт Пікок, аспірант Університету 
штату Мічиган (США), розповідає 
про дослідження процедурної 
справедливості в Україні
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криміногенності конфлікту між запитами 
армії та сім’ї, що вимагають від людини 
максимальної відданості, лояльності, часу 
та енергії. Досвід Великої Британії також 
цікавий у контексті масового громадян-
ського руху в часи Першої світової війни 
проти загального військового обов’язку та 
за захист права на свободу переконань, ви-
явленого у формі відмови з мотивів сум-
ління від несення військової служби – як 
розповідає професор Оксфордського уні-
верситету Мартін Цедел7, багато з учас-
ників цього руху були ув’язнені, що впли-
нуло і на пенітенціарну політику уряду, а 
пізніше, після скасування призову, Велика 
Британія під час Фолклендської війни з 
Аргентиною довела, що повністю профе-
сійна армія може дати відсіч призовній ар-
мії агресора.

П’ята паралельна секція складалася з 
панелей “Легальність і сподівання скоро-
чення довгострокового ув’язнення”, “Ген-
дер і насильство”, “Молодь і вразливість”, 
“Меншини і законність”, “Криміналізація 
дітей”, “Переосмислюючи справедли-
вість”, “Жінки і законність”, “Полісінг і 
права підозрюваного”, “Умовний термін: 
гра в життя під наглядом”.

Учасники панелі “Умовний термін: 
гра в життя під наглядом” (Probationary: 
The Game of Life on Licence) протягом 
трьох паралельних сесій грали в одно-
йменну настільну гру, розроблену науков-
цями Ліверпульського університету Джо-
на Муреса та активістами Фундації мис-
тецтва і креативних технологій за участі 
умовно засуджених правопорушників, 
що проходять пробацію. Ігрові характери 
та хід гри допомагають гравцям зрозумі-
ти досвід людей, що потрапили в жорна

7 Conscription and Conscientious Objection. Uni-
versity of Oxford Podcasts [Призов і сумлінна 
відмова. Подкасти Оксфордського університету]. 
URL: http://podcasts.ox.ac.uk/conscription-and-con-
scientious-objection 

кримінально-правової системи, усвідоми-
ти складнощі та перепони на шляху до ка-
яття, виправлення і повернення до життя 
чесного громадянина.

Четверту, завершальну пленарну сесію 
“Переустрій законності: ідентичність та 
соціальний контроль” відкрив журналіст 
Гарі Янг, який розповів, що люди афри-
канського походження по обидва боки Ат-
лантики більше, ніж інші соціальні групи, 
потерпають від криміналізації і як жертви 
злочинів, і як покарані злочинці через іс-
торичну нерівність, яка має долатися за 
допомогою солідарності та політичного 
спротиву. Трейсі Мірс з Єльського універ-
ситету, аналізуючи теорію процедурної 
справедливості як передумови легітим-
ності, звернула увагу на те, що більшість 
досліджень фокусуються на індивідуаль-
них контактах між поліцією та громадяна-
ми, тоді як зусилля лідерів громад можуть 
бути визначальними у побудові легітим-
ності. В кінці конференції було презенто-
вано проект “Майбутнє”, організований 
психологами, соціальними працівниками 
та молодими активістами, щоб допомогти 
юнакам з кримінальними нахилами, пси-
хологічними проблемами та схильністю 
до насильства уникнути правопорушень, 
навести порядок у своєму житті та по-
турбуватися про власну безпеку і благопо-
луччя.

У підсумку, конференція виявилася 
надзвичайно змістовною. Говардівська 
ліга за реформу покарань планує провести 
наступну наукову конференцію з кримі-
нального права у 2020 році.
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Time structuring of media communication: 
differential approach

The results of theoretical and methodological analysis of the problem of media communication 
time structuring are shown in context of differential approach. The term of individual temporal 
style is proposed. The criteria of typologizing of different style features (conscious self-regulation, 
time perspective, emotional characteristics of time perception) are defi ned and characterized. In 
accordance with the highlighted criteria the theoretical typology construct is developed, which 
includes temporally-autonomous, situationally-active, contemplative and temporally-spontaneous 
styles.
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perspective.

Ã.Â. Àáàí³íà 
êàíäèäàò ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê,

 äîöåíò êàôåäðè ïñèõîëîã³¿
Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿
Óí³âåðñèòåòó åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Ñòðóêòóðóâàííÿ ÷àñó ìåä³àêîìóí³êàö³¿: 
äèôåðåíö³àëüíèé ï³äõ³ä

Представлено результати теоретико-методологічного аналізу проблеми структурування 
часу медіакомунікації в контексті диференціального підходу. Запропоновано поняття індиві-
дуального темпорального стилю. Визначено та охарактеризовано критерії типологізації сти-
льових особливостей організації часу медіакомунікації (усвідомлена саморегуляція, часова пер-
спектива, емоційні характеристики переживання часу). Відповідно до виділених критеріїв роз-
роблено теоретичний конструкт типології темпоральних стилів, який включає темпорально-
автономний, ситуативно-активний, споглядально-пасивний і темпорально-стихійний стилі.

Ключові слова: структурування часу, медіакомунікація, індивідуальний темпоральний стиль, 
саморегуляція, часова перспектива.
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Actuality of the research
In the modern world of the state-of-the-art 

media communication technologies a new spe-
cial virtual reality appears, which is character-
ized with non-linearity, fragmentarily, being 
out of the time. Time transformations in the 
mo dern media reality are perceived in various 
ways by people and have different impact on 
their behavior. Some respond to such changes 
by increasing their activity, creating new mo dels 
of behavior, creative self-expression. Some, 
on the other hand, respond with indifference, 
reluctance and passivity.  Such behavioral mo-
dels can refl ect on emotional and will activity 
of the personality, for instance through faith, 
hope, fear of the future and time fl ow [1, 5]. 

Challenge problem
In respect of this important aspect of the re-

search we consider individual diversity of time 
structuring as a potential source of creative 
self-expression in interaction with media, suc-
cessful tool of media communication. In other 
words, the issue is the scientifi c examination of 
styles of media communication time structuring. 

Draw the objectives of research: to pro-
vide the results of the research dedicated to 
differences within individual styles of media 
communication time structuring. 

A review of recent studies 
and papers

The mentioned problem wasn’t exami-
ned itself on purpose at the empirical level.  
Among the small amount of works foreign 
researches on specifi city of time perception 
under globalization and intensifi cation of 
mass communication process (M. Castells 
[4], M. McLuhan [7], A. Moles, D. Strinati 
[10]). The problem of time transformation in 
the modern world of electronic multimedia 
diversely considered in classical theories of 
the information society by A. Toffl er (“future 
shock” concept), P. F. Druсker (“informa-
tional worker” concept), D. Bell (theory of 
postindustrial information society), J. Bau-
drillard (hyperreality concept), Z. Bauman 
(concept of time spots) etc. Hence specifi city 
of the target problem under domestic socio-
cultural conditions needs thorough analysis. 
Hopefully it will facilitate the optimization of 
cultivation of personality as a subject of its 
own life activities.  

The results of recent researches demonst-
rate the remarkable changes within the time 
it self, connected with appearance of tempo-
ral virtuality: moving from linear modality to 
non-linear, time is becoming more thick, ten-
se, mobile, instant, compound, multistructural. 

À.Â. Àáàíèíà
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
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Óíèâåðñèòåòà ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Ñòðóêòóðèðîâàíèå âðåìåíè 
ìåäèàêîììóíèêàöèè: 

äèôôåðåíöèàëüíûé ïîäõîä
Представлены результаты теоретико-методологического анализа проблемы структури-

рования времени медиакоммуникации в контексте дифференциального подхода. Предложено 
понятие индивидуального темпорального стиля. Определены и охарактеризованы критерии 
типологизации стилевых особенностей организации времени медиакоммуникации (осознанная 
саморегуляция, временная перспектива, эмоциональные характеристики переживания време-
ни). В соответствии с выделенными критериями разработан теоретический конструкт ти-
пологии темпоральных стилей, который включает темпорально-автономный, ситуативно-
активный, наблюдательно-пассивный и темпорально-стихийный стили.

Ключевые слова: структурирование времени, медиакоммуникация, индивидуальный темпо-
ральный стиль, саморегуляция, временная перспектива.
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Despites the existence of series of sci-
entifi cally grounded theories and concepts 
of individual differences of time perception 
(K. Abulkhanova-Slavska, T. Berezina [2], 
B. Tsukanov [13], T. Tytarenko [12], J. Suler 
[11] et al.) it is possible to state that the prob-
lem of styles of time structuring is explored 
not enough. With respect to the context of me-
dia communication time structuring, almost 
no researches were conducted on this topic.

Discussion
In terms of social and organizational psy-

chology scientifi c researches by V. Kovalev, 
B. Tsukanov, J. Suler are of our interest. V. 
Kovalev distinguished 4 types of personality 
based on criteria of subject activity and ap-
proach to its life time management. They are 
spontaneously-usual, functionally-effectual, 
contemplative and creatively-transforming 
[6]. The main thesis of B. Tsukanov concep-
tion is that immediate time refl ection is innate 
personal characteristic, driven by the pace of 
the individual’s internal clock and limited by 
personal time unit (τ), that is literally a step, 
according to which human count his own 
time.  Arising from conducted researches 
B. Tsukanov stated that temporal differences 
between people are connected with difference 
between their “τ-types”, more specifi cally 
bet ween “hurrying”, “slowed down” и “accu-
rate” ones [13]. According to the results of 
J. Suler research [11], cyberspace has unique 
temporal characteristics that are showed up 
given the prolonged interaction and mutual 
extension of intersubjective time occurs. 
Such peculiarities of media communication 
provide “refl ection zone”, which allows 
speakers more time for composing and prepa-
ration of an answer, in contrast with face-to-
face communication case. Respectively, situ-
ational time of media communication can ex-
tend endlessly. The conclusion was made by 
J. Suler that each user has its own indivi dual 
e-mail-step. Taking into consideration re sults 
of research by B. Tsukanov, according to which 
each person has their own time unit, which 
determinates the speed of internal clock, it is 
possible to assume the existence of individual 
“on-line unit” of time among cyber users. 

The defi ning of individual style in our re-

search is used in terms of actual approach (E. 
Ilіn, E. Klіmov, V. Merlin). The temporal style 
of media communication is assigned as the 
grounded individual system of ways of media 
behavior, which are used for constructive ad-
aptation of its type-driven features to the ex-
ternal reality conditions. Individual style can 
be formed on purpose, consciously or sponta-
neously, intuitively. Spontaneous development 
of individual style isn’t always end up success-
fully, hence the need of formation of effective 
temporal styles and optimization of media 
communication time structuring appears [8].

As a result of the conducted analysis we de-
veloped the pilot proposal theoretical typology 
of media communication temporal styles. The 
named typology is based on the following crite-
ria: conscious self-regulation, time perspective, 
emotional characteristics of time perception.

Conscious self-regulation. Under condi-
tions of the modern world medialization, one 
of the leading tasks of any person is under-
standing of  information technology infl uence 
on us and building corresponding behavior by 
adapting to media reality challenges. Adapta-
tion can be achieved by two possible ways: 
either stereotypical (passive) or creative (ac-
tive) one. Moreover, the results and changes 
due to this adaptation can be of progres-
sive, constructive (creating of new reality, 
self-development) or regressive, destructive 
(self-degradation) nature. By conscious self-
regulation we mean multileveled process of 
initiation, developing and controlling psycho-
logical activity in order to pursue consciously 
highlighted aims of self-performance [9]. 

Time perspective. Time perspective is the 
focus of our attention while decision making 
and performing certain actions. This focus can 
be on present, as well as on past and future. Al-
though certain external factors (stress, social, 
economic and political life events etc.) can in-
fl uence time perspective, it can be considered as 
relatively stable personality feature.  Hence it is 
possible to state that people usually are prone to 
have certain dominant time perspective [3, 12].

Emotional characteristics of time percep-
tion are based on the continuum of emotions, 
which opposite poles are fear (of changes and 
time fl ow) and joy of gaining a new experi-
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ence, perspectives closure of certain stages 
and changes which take place [5]. 

In light of the given criteria on the theo-
retical level we propose the following media 
communication temporal styles: temporally-
autonomous, situationally-active, contempla-
tive, temporally-spontaneous.

Temporally-autonomous style manifests 
in active usage of one’s own time realities 
and resources of media communication, urge 
and ability to optimally organize your time of 
exploiting multimedia. Such style is based on 
understanding of time as a special value, lim-
ited, albeit extremely powerful resource of 
meeting objectives, solving life tasks.  Repre-
sentatives of this style have developed skills 
of time management and are able to adapt 
constructively to external conditions. For in-
stance, they are able to synchronize their own 
time with temporal characteristics of media 
messages, can align the external conditions 
to their temporal needs (in contrast to non-
constructive, addictive ways of interaction 
with media, for example creating a schedule 
on basis of TV program, not vice versa). 

Representatives of this style has optimally 
balances time perspective, coordinated modes 
of time, which make up a whole “timeline” 
and match with positive emotional feelings. 
Dynamics, thickness, multilayered structure 
on non-linear space are perceived as a posi-
tive fact, meeting the demands of modern 
times. Adapting their media behavior to these 
new conditions, “temporally-autonomous” 
persons feel as a modern people, who “keep 
up with the times” and can manage their life-
time. Hopes for the better future at the mini-
mal amount of negative emotions manifesta-
tion (fear, uncertainty, confusion) character-
ize optimistic state of this typological group.

Situationally-active style of media com-
munication assume urge to active, conscious 
time management of one’s lifetime though 
combined with the fear of time dynamics, so-
cial changes and limited hopes for the better 
future. Hence the uncertainty of time changes 
of media reality is perceived by representa-
tives of this style in most cases as a danger, 
not as a potential resource. That is why the 
emotional characteristics of time perception 

within this group are connected with pessi-
mistic, to a certain extent skeptical attitude 
towards any changes (based on the principle 
“the new is always worse than the old”).

Nevertheless, an active life philosophy 
and developed skills of time management can 
partially compensate negative consequences 
of pessimism / skepticism within media in-
teraction. Normalized fear, which stimulates 
defensive activity and do not limit one’s con-
scious choice of ways to lead it, can contrib-
ute objective perception of time perspective, 
formation of adequate ways of adaptation to 
exposure and constructive resolutions of time 
defi cit problems.

However, the feeling of fear could inter-
fere the fulfi lment of the constructive poten-
tial of this style. High level of anxiety, dif-
ferent phobias can result in radical and not 
always successful forms of behavior (for 
instance, such people can give up using the 
Internet, social networks, watching news 
feed, or parents with such style can restrict 
usage of the Internet by their kids).   
Representatives of contemplative style take 
the time fl ow more optimistically. All nega-
tive consequences of temporal changes (in-
evitability of losses, unavailability to change 
something within the time fl ow etc.) are per-
ceived as normal facts, which don’t require 
their own meddle. That is because, according 
to their world view, time is beyond the hu-
man will, hence it should be taken for granted 
and “swim with the stream of time”, giving 
the opportunity to move everything in groove 
and sooner or later “everything will be fi ne”.    
Representatives of this style are mainly ori-
ented on the present. Moreover, we assume 
that their time perspective can exist in two 
modes: hedonistic and fatalistic. Hedonisti-
cally-oriented human will look within media 
interaction for amusement, intense practices, 
entertainment and new experiences. Such 
media behavior can result in different ad-
dictions (for instance, videogame addiction, 
social network addiction). Fatalistic tune, on 
the other hand, is connected with helpless-
ness, hopelessness and beliefs that human is 
controlled by external forces. Such people 
conform to the external conditions of me-
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dia reality, frequently with certain losses for 
themselves. They can easily give up achiev-
ing goals which lack time resources or goals 
which they cannot achieve under current con-
ditions (for instance, abandoning face-to-face 
communication in favor of virtual one etc.).   
Temporally-spontaneous style is characteri-
zed with lack of need or/and ability to manage 
time and reinforcement of this mindset under 
conditions of time uncertainty. Non-linear 
time, its speed, intensity and variety is per-
ceived as chaos, impossible to control or to 
plan for any term, even a short one. The lack 
of developed temporal skills enhance pessi-
mism, apathy and life dissatisfaction. Passive 
attitude to the present and the future, negative 
emotional perception of this time modes can 
be accompanied by nostalgia, orientation on 
past, which is certain and therefore safe. Past 
mode can become the only reliable anchorage 
in the world of uncertainty and fl ow. 

Remaining challenges
Proposed typology of temporal styles is 

based on the new understanding of dimensions 

of media reality which is acquiring features 
of non-linearity and growing infl uence on 
each side of social reality. Featured theoreti-
cal model needs empirical verifi cation, which 
is the current prospect for our future research.  

Conclusion
The question of optimality of highlighted 

styles remains unanswered. Comparing the 
profi les of the styles it is possible to say that 
temporally-autonomous style is the most op-
timal. Situationally-active and contemplative 
styles seem to have the average degree of op-
timality given the normalization of emotional 
characteristics of time perception. Probably 
the temporally-spontaneous style is the least 
optimal since it contributes to reduction of 
social activity and reinforcement of the fear 
pole.  Contemplative style and the temporal-
ly-spontaneous one have one aspect in com-
mon – the lack of developed time structuring 
skills, in particular representatives of these 
styles can’t organize their free time and, as a 
result, not satisfi ed with its quality. The most 
crucial thing is that they lack understanding 
of value and potential of this time resource.   

References
1. Абрамова П. А. Понятие и типология темпоральных стратегий поведения социальных об-

щностей / П. А. Абрамова // Изв. УрФу. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры, 2014. 
– №1. –  С. 123–139.

2. Абульханова-Славская К.А., Березина К.А. Время личности. Время жизни / К. А. Абуль-
ханова-Славская, К. А. Березина. – СПб.: Алетейя, 2001. – 304 с.

3. Белинская Е.П., Куликова И.П. Представления подростков о своем социальном будущем / 
Е. П. Белинская, И. П. Куликова // Мир психологии. – 2001. – №1. – С. 135–147.

4. Castells M. The Internet Galaxy: Refl ections on the Internet, Business, and Society / M. Castells 
// Oxford University Press., 2003. – 304 p.

5. Ермолова И. М., Штрахова А. В. Временная перспектива и переживание безнадежности в 
структуре внутренних форм суицидального поведения / И. М. Ермолова, А. В. Штрахова // Вест-
ник ЮУрГУ. Серия «Психология». – 2015. T.8, № 4. С. 39–51.

6. Ковалев В. И. Особенности личностной организации времени жизни / В. И. Ковалев // Гу-
манистические проблемы психологической теории. –  М.: Мир, 1995. – С. 179–185.

7. McLuhan M. Understanding Media. The extensions of man / М. McLuhan. – GINGKO PRESS 
Inc., 2003. – 611 р. 

8. Мироненко Г.В. Час віртуального життя: монографія / Г.В. Мироненко; НАПН України, 
Ін-т соціальної та політичної психології. – К.: Імекс-ЛТД, 2015. – 134 с.

9. Моросанова В. И. Саморегуляция и индивидуальность человека / В. И. Моросанова. – М.: 
Наука, 2010. – 519 с.

10. Strinati D. An Introduction to Theories of Popular Culture / D. Strinati // London, Imprint Rout-
ledge, 2004. – 304 p.

11. Suler J. Psychology of the Digital Age: Humans Become Electric /J. Suler // Cambridge Uni-
versity Press., 2015. – 480 p.

12. Титаренко Т. М. Самоконструирование через притязания и задачи / Т. М. Титаренко // Кау-
зометрия в исследованиях психологического времени и жизненного пути личности: прошлое, 
настоящее, будущее. – K., 2008. – С. 87–88.

13. Цуканов Б.И. Индивидуальные особенности отношения к переживаемому времени / 
Б. И. Цуканов // Психология личности и время. – Черновцы, 1991. – Ч. 1. – С. 64–66.



135

 Актуальні проблеми психології

 UDC 159.9:37  O. Petrunko
Doctor of Psychology, 

Professor of Psychology Department 
“KROK” University

V. Teslenko
post-graduate student,

“KROK” University

Change policy as “the new anti-burnout 
psychology” for teachers 
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У статті представлено можливість застосування політики змін для протидії синдрому 
професійного вигорання педагога. Проаналізовано чинники, що сприяють таким змінам та їх 
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В статье представлена возможность применения политики изменений в противостоянии 
синдрому профессионального выгорания педагога. Проанализированы факторы, способствую-
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Problem Statement
In view of the professional pedagogical 

conformity with the demands of the present, 
the ability or disability of the educational 
specialist to cope with them in the best way 
is on the agenda that is to be competitive on 
the market of the educational services. The 
research of the professional burnout of teach-
ers requires a readiness for change that is a 
matter of the requirements of the postindus-
trial stage of society’s development simulta-
neously with the individual change. Mean-
ing that the teacher should be determined in 
many-sided life for the sake of the personal 
progress taking into consideration and real-
izing all internal and external infl uences that 
need to be changed.  

Research Publications
A lot of authors investigated the problem 

of the necessity to be arranged for change that 
takes place in the society and to be changed 
accordingly from the point of the change phe-
nomenon (S. Sarason), general features of the 
self-generated change model (P. Emtrom), 
fi eld of actions to be changed (Bernard Sha-
piro), managing the unknown (R. Stacey), 
breakpoint and beyond (G. Land, B. Jarman), 
fl ow of events (M. Csikszentmihalyi), mana-
ging on the edge (R. Pascale), (non)-susceptib-
le in real life (Nasim Nicholas Taleb), chan-
ging the essence (R. Beckhard, W. Prichard), 
lean-thinking (Mike Rother, John Shook), 
the challenge of organizational change (Kan-
ther, Stein and Jike), liberation management 
(T. Peters), transactional analysis (M. James, 
D. Jongward), the critical path to corporate 
renewal (M. Beer, R. Eisenstat, B. Spector), 
change strategies (A. Hargreaves), manage-
ment (Itzhak Adizes, Richard Koch), change 
forces and probing the depths of educational 
reform (M. Fullan), the ability to see business 
processes and create value with loss reduc-
tion (Mike Rother, John Shook), philosophi-
cal anthropology (Ya. L. Moreno), the secret 

of achieving more at a lower cost (Richard 
Koch), an example of an integrated policy 
and activity (David Crandal, Suzan Lyuks-
Horsli), the experience of international 
change (Perr Dahlin), experience of success 
(B. Tracy, J. Erickson) et al.    

Previously Unsolved Parts 
of the General Problem

The proposed change policy is an incite-
ment for searching the outlined matter in ac-
cordance with its actuality being the embodi-
ment of “the new anti-burnout psychology” 
for teachers.   
The Purpose of the Article is the outli ning 
a change policy into “the new anti-burnout 
psychology” for teachers.

The Main Material
During the period of the reformative 

change the processes connected with the re-
sistance to such change and a search for the 
mechanisms to resist it acquires great sig-
nifi cance. Especially it concerns the prob-
lem of the professional burnout of teachers 
that is many-sided and requires uncommon 
solutions. The adherence by the educational 
specialists to the change policy as “the new 
anti-burnout psychology” for teachers will 
become some break.   

The psychological stability of the subject 
is a process of self-regulation and self-con-
trol within the carrying out of some tasks for 
some inquiry during the different stages and 
it is displayed to be changed individually as 
the effective mechanism under the circum-
stances of uncertainty. A priori, the change 
promotes the individual self-perfection with-
in the process of self-assessment and repre-
sents some self-generated model able for self-
restoration. Meaning some further result the 
personality has to realize some risks and the 
force to overcome them. The personal ability 
to manage the change as the fl ow of the opti-
mal experience’s verifi cation will become the 
integral factor during the period of self-orga-

щие таким изменениям и их протеканию в процессе движения личности / образовательной ор-
ганизации к оптимальной деятельности в современных условиях.

Ключевые слова: психологическая стойкость, адаптация к изменениям, лин-мышление, лич-
ностное развитие, самоактуализация. 
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nization. It means some values to be gained 
by force of their priority according to the cor-
responding content. The personal successful 
promotion like the individual growth and so 
on may become such kind of the content.     

The success is determined with the pro-
cess of change from the point of the change’s 
improvement and the skilled individual / or-
ganization’s self-perfection during the pro-
cess of self-education defi ning the new strat-
egies and skills, fi rmness to achieve it [1]. 
There is a necessity to combine the laws of 
thinking with some purposes for optimal ac-
tivity. By B. Tracy:

1. The organization of purposes gives you 
a control – the law of the control.

2. You believe you’ll gain the purposes 
only in case of your readiness – the law of 
belief.

3. You expect when the wished becomes 
real – the law of expectations.

4. You attract people and possibilities that 
will promote the achievement of your pur-
pose – the law of attraction.

5. Everything that happens inside of your 
internal world is refl ected in the achievement 
of your purpose – the law of conformity.

6. The law of super-conscious activity is 
a matter for the release of the energy, ideas 
and personal potential (increased self-esteem, 
self-assurance) directed on the achievement 
of the purpose [1].  

The basic change’s indicator is presented 
by its unplanned and unforeseen result. By 
М. Fullan, the source of the diffi culties is the 
way for their overcoming with some informa-
tive measures like refl ective experience and 
aspiration but not owing to the refl ex of the 
fl ock and which should be operated correctly, 
namely, to manage this process [2].   

According to Mike Rother and John 
Shook change management includes the abil-
ity to see the values’ fl ow helpful to defi ne the 
peculiarities of the processes and ways for the 
rise of some losses based on the lean-think-
ing: 1) any crisis-ridden situation determines 
the stimulation for the personal / organiza-
tional transformation to be changed with the 
help of some experience (learning ability); 
2) any activity consuming the resources with-

out any value’s creation for the consumer is 
acceptable; 3) on the way for your “the bet-
ter change” – to choose something valuable 
for yourself and eliminate losses at once to be 
astonished with a great deal possible for the 
very short period of time and to move toward  
the constant improvement for the whole pro-
cess of the value’s creation or a separate pro-
cess to create more value with loss reduction; 
4) to distinguish values from losses; 5) not 
only the elimination of losses but the fi nal 
liquidation of the sources for these losses 
eliminating their rise. In case of aggressive 
action (to say – ill thoughtful) one may be 
disappointed in the result and resort to the 
measures like “the elimination of the weak 
points” (based on the Theory of limitation) 
or the initiative of Six Sigma (directed on the 
most obvious problems of the quality being 
important for the personality / organization). 
Such management is effective provided that 
the following methods will be used: 1) the 
map-instrument (mapping the improvement 
of the fl ow for the value from the current to 
the future state); 2) the identifi cation of every 
process within the fl ow and the formation of 
the complete process according to the prin-
ciples of the lean-thinking [3].    

The policy of the individual interrela-
tions is aimed at the application of the new 
methods of self-cognition on the way to some 
change like [4]: 1) cross-transactions (when 
unexpected reaction is given to some stimu-
lus); 2) positive contacts of communication 
(additional transactions determined by their 
purpose that are undisguised (when the reac-
tions on the stimulus are expected and like 
those that may correspond it); 3) the ignor-
ing, disrespect et al – are the examples of the 
negative contacts; 4) the hidden transactions 
including more than 2 “Self” states, since 
the hidden information is masked inside like 
socially acceptable transactions being the 
background of so-called role-play. The philo-
sophical anthropology by Ya. L. Moreno is 
the demonstration for the theory of the si-
multaneous actions, creativity and psycho-
dramatic theory of roles [5]. The authors [4] 
accent the possibility of some mistake in such 
sphere being directed as the individual Force 
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either carrying out expectations from the oth-
ers or changing the situation in somebody’s 
favor. The moment of the play may distort the 
purpose depending on the role of its partici-
pants with further manipulations etc. being 
possible, since often it may take away from 
the reality.      

Transactional analysis (TA) – is a rational 
method allowing to be versed in behavior,  
based on the affi rmation that any man may 
trust himself, think of himself, accept inde-
pendent decisions and express his feelings 
frankly. That is the person who isn’t confi dent 
taking up an argument with his internal world 
and the environment unlike the person who 
undertakes a better realization of himself and 
able to be changed for the greater complete-
ness for the sake of the spiritual enrichment 
of his internal world. This knowledge opens 
the way for some opportunities for the indi-
vidual behavior to be discovered. The aim for 
some gestalts to be used is to help people to 
become undisguised persons, to realize, ac-
cept, improve and unite the odd parts of his 
personality [4]. ТA is considered: 1) as the 
process of obtaining, transference and avoi-
ding the contacts with estrangement, rituals, 
amusements, plays, activity, sincerity being 
amongst them and being some gestalts to be 
changed into negative and positive contacts; 
2) the adequate display of all “Self” states 
(Child, Parents, Adult) according some situa-
tion that is needed to be restrained or changed 
in accordance with some moment; 3) a pos-
sibility of the insights on the way to over-
come the individual fears concerning some 
risks; 4) a freedom of choice and the indi-
vidual responsibility to accept some decision; 
5) conscious activization of any actions able 
to restrain their destructive manifestations; 
6) a chance for self-development and self-
actualization [4] in this regard.

Within the educational environment the 
system applying some means and methods di-
rected on the accomplishment of the purpose 
– to grant high-quality education is in force. 
“The Barbell Strategy” [6] (the idea of sepa-
rated extremities’ combination and deviation 
from the middle) is actual and one among 
other strategies preventing the burnout. The 

strategy means a full deviation avoiding any 
risk from one side but accepting the risk com-
pletely from another one (maximum safety 
plus maximum risk). Thus, the risk of the 
loss is lower and the risk of the catastrophe 
is brought to zero. Such strategy causes some 
losses insuffi ciency but not the increase of the 
acquirement: the decrease of the losses leads 
to the increase of the profi t.

In case when the meant strategy doesn’t 
work in harmony, the question about the 
readiness / not readiness for change and ac-
complishments that by A. Rend make the or-
ganization / personality to be mobilized and 
search for the new possibilities (the ideas of 
the social Darwinism) [7] arises. In connec-
tion with above-mentioned, such possibilities 
are the form of the presented arranged options 
in combination of invulnerability setting a 
large-scale prize from the unexpected event 
(some risk) being a target – in the form of 
the anti-rabies – as the state of the losses’ de-
crease from the potential unconscious but not 
the increase of the acquirement from some 
known facts in fact [6]. In his turn M. Fullan 
(on the example of the educational reform) 
traces the correlation between the change in-
side the organization and the change within 
its environment (including the force and the 
dynamics of this change) and marks the ne-
cessity of the way out into the new phase of 
the mastership when the rapid advancement, 
some break in the way of thinking, the new 
sometimes simultaneous actions that are 
connected with them become possible. The 
simultaneity and non-arranged actions are 
considered by M. Fullan as a possibility for 
the creative search since they direct the pro-
cess of the search for some decisions on the 
way of the critical thinking, the channel of 
“the new quality” problem solution but not 
avoiding it. The mission of the educational 
specialists according to M. Fullan, coincides 
with the vocation and “the moral purpose” of 
the society as the resistance to the ignorance 
and uneducated people. For all that, the au-
thor considers “the moral ecology” as another 
measuring of the change process to say, the 
discovering “the best from the best” methods, 
experience etc. in the quality of teaching and 
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positive infl uences on the pupils as the sub-
jects of the learning process [2].       

As the change factor M. Fullan distin-
guishes such personal abilities as: 1) the cre-
ation of the individual and common intentions 
for the problems’ solutions; 2) the search for 
the ways and approaches; 3) the mastership; 
4) the collaboration [2]. In the accomplish-
ment of the organizational change M. Fullan 
points out the individual purpose of the tea-
cher as the possibility to discover some nich-
es for its inculcation, and what’s more, the 
variety of the vital and the educational space 
needs the variety of such intentions. And ta-
king into account the greatness of the tasks 
the teacher deals with – it is, accordingly, the 
format of the complex training with the spon-
taneous organization of the work, hence, the 
format of the effi cacy of such training – since 
it is the embodiment of “the living effect” 
and “the interest” resulted in the informa-
tion exchange ideas etc. Resisting the profes-
sional burnout the educational specialist has 
to be in the state of “the creative tension” 
which is a result of the personal mastership 
integration into our life [2]. The cases of the 
pedagogical participation in the innovatory 
measures “like site-based management, peer-
coaching, mentoring, restructuring, coopera-
tive lear ning, whole language etc. [2, p.53]” 
are signifi cant. These abilities that guarantee 
the psychological stability of the personality 
must be developed owing to the formation of 
“a new knowledge” using various ideas, mo-
bilization of the personality / organization to 
be crowned with success. In connection with 
above-mentioned, N. Taleb remarks about the 
urgency of the interactive systems’ applica-
tion that help to comprehend the compound, 
interactive change fl ow; and that are suitable 
for giving the assistance in the comparison of 
some values, turning the defeat into success 
[6]. In such interaction “the amalgamation” 
on the individual, organizational and system-
atized levels takes place; the coordination of 
the distinction; the creation of the conditions 
for the coexistence in changeable and stress-
ful conditions. Under such circumstances, the 
amount of the released energy is fi ve times 
as large as necessary for the self-organized 

breaks inside the compound systems, the en-
ergy that isn’t managed to be given through 
the models of the trial planning and change 
management [2; 6]. Moreover, in that case the 
realization of so-called “collaboration policy” 
or “interpersonal relations policy” is possible 
with reference to which M. Fullan remarks 
that the personal control and the collective 
one feed up each other in the organization. 
People need each other for the training and 
achievements. Under such circumstances, a 
man can’t be bewildered since realizes the 
necessity to meet the modern requirements 
with all existing abilities and disabilities 
being involved [2].   

Conclusions
The dynamics and the events of the indi-

vidual and social life of a man being unfore-
seen are the source of his development, on the 
one hand, and they decrease his psychologi-
cal stability considerably, actualize negative 
emotions and feeling, de-stabilize his behav-
ior and mental activity, on the other hand. The 
application of some lean-thinking technolo-
gies is one of the alternatives to prevent such 
state with the principle of standardization 
taken as a basis (the viewing of some change 
by the subject, the realizing of its reasons, the 
possibilities to eliminate its negative conse-
quences, the avoiding of the poor knowledge 
and the preventing the mistakes in this regard.

Lean-thinking – as the new philosophy 
of the subjective development (of the sepa-
rate personality) or / and of the organization 
(as the collective subject) – is the instrument 
and the criterion for the quality of such de-
velopment. Lean-thinking outlines the frames 
for viewing of the situational development 
meaning the possibility / impossibility for the 
inculcation of some change, the realization 
of its advantage and risks. Lean-thinking in 
its mission of the critical thought is a way to 
achieve some purpose on the basis of the mo-
tivation that promotes the development and 
self-development of the personality being a 
subject of the creative activity.

On the way to the systematic change it 
is necessary to involve the biggest palette of 
various differences in the searching decisions 
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(the approaches, the strategies and so on) that 
will promote the growth and the successful 
realization for the potential of the personality 

/ organization, the enrichment of the indivi-
dual and collective refl ection, the optimiza-
tion of the change policy as “the new anti-
burnout psychology” for teachers.
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Èíñòèòóòà ïñèõîëîãèè èì. Ã.Ñ. Êîñòþêà 
Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Óêðàèíû

Îñîáåííîñòè ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû 
è êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíòíîñòè 
ó ïîäðîñòêîâ ñ èíòåðíåò-çàâèñèìûì 

ïîâåäåíèåì
В статье приводятся теоретическое обоснование и результаты эмпирического исследова-

ния эмоциональной сферы и невербальных аспектов коммуникативной компетентности у под-
ростков с интернет-зависимым поведением. Посредством серии диагностических методик 
были выявлены некоторые особенности эмоциональной и коммуникативной сферы подростков, 
свидетельствующие о наличии эмоциональных нарушений, а также низкого уровня развития 
невербально-коммуникативной компетентности и социально-перцептивных способностей у 
подростков данной категории. Полученные в ходе исследования данные демонстрируют необхо-
димость оптимизации эмоциональной сферы и формирования коммуникативной компетентно-
сти, эмоционально-экспрессивного поведения у подростков с интернет-зависимым поведением. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоционально-экспрессивное поведение, коммуника-
тивная компетентность, интернет-зависимое поведение, невербальное поведение.

Ñ.Ì. Ìóñòàôàºâ 
íàóêîâèé êîðåñïîíäåíò 

²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿  ³ì. Ã.Ñ. Êîñòþêà 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿  ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè

Îñîáëèâîñò³ åìîö³éíî¿ ñôåðè ³ 
êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ó ï³äë³òê³â 

ç ³íòåðíåò-çàëåæíîþ ïîâåä³íêîþ
У статті наводиться теоретичне обґрунтування і результати емпіричного досліджен-

ня емоційної сфери та невербальних аспектів комунікативної компетентності у підлітків з 
інтернет-залежною поведінкою. Враховуючи специфічні умови соціального функціонування під-
літків з інтернет-залежною поведінкою, було висунуто припущення про наявність у них пору-
шень розвитку емоційної сфери та комунікативної компетентності.

За допомогою серії діагностичних методик були визначені деякі особливості емоційної та 
комунікативної сфери підлітків, які свідчать про наявність емоційних порушень, а також низь-
кого рівня розвитку невербально-комунікативної компетентності та соціально-перцептивних 
здібностей у підлітків даної категорії. Зокрема, для підлітків з інтернет-залежним поведінкою 
характерні: підвищений рівень алекситимії, зниження здатності до прояву емпатії, низький 
рівень емоційного інтелекту. З боку комунікативної сфери, було виявлено зниження здатності 
до адекватної інтерпретації невербальної поведінки: труднощі в інтерпретації невербальної 
поведінки на підставі ідентифікації постав, міміки, жестів, складності відносно інтерпретації 
та репрезентацій групових форм невербальної поведінки, а також здібностей до кодування не-
вербальної експресії. Визначені психологічні особливості можуть бути наслідком низької залу-
ченості даної категорії підлітків до практики безпосереднього міжособистісного спілкування, 
комунікації, а також недостатнім досвідом соціалізації емоційних реакцій, станів, відносин. 
Отримані в процесі дослідження дані демонструють необхідність оптимізації емоційної сфери 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû è 
àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ

В силу всеобщей «интернетизации» 
большинства сфер общественной жизни 
использование человеком компьютерных 
технологий, мобильных гаджетов стано-
вится привычным условием реализации 
разных видов деятельности человека – 
игровой, учебной, профессиональной, ча-
стью его повседневных занятий, формой 
общения и институтом социализации. 
Не смотря на очевидный факт позитив-
ной роли интернет-технологий в жиз-
ни современного человека, чрезмерная 
вовлеченность в мир Интернета может 
оказывать и негативное влияние на пси-
хическое, психологическое и социально-
психологическое функционирование че-
ловека. Одной из таких форм негативного 
влияния патологического использования 
Интернет-ресурсов является феномен 
«интернет-зависимости».

Ведущее место по риску формирования 
интернет-зависимого поведения занимают 

подростки [6, 7, 8], которые посредством 
Интернет-пространства находят возмож-
ность уйти от внешнего мира, удовлетво-
рить нереализованные потребности, сфор-
мировать новый образ «Я» и многое дру-
гое. Это создает благоприятную почву для 
систематического обращения к подобному 
виду времяпрепровождения, деятельности 
и общения, а значит и для формирования 
контрпродуктивных форм взаимодействия 
с миром Интернета. 

Подростковый период является сенси-
тивным для развития, обогащения и услож-
нения коммуникативной и эмоциональной 
сфер личности, формирования коммуни-
кативной компетентности, способностей к 
пониманию, проявлению и контролю над 
эмоциями и чувствами. При этом базовой 
составляющей процессов подростковой 
коммуникации является эмоциональный 
компонент, когда эффективность межлич-
ностного общения в значительной степени 
зависит от способности адекватно оцени-
вать эмоциональное состояние другого, а 

та формування комунікативної компетентності, емоційно-експресивної поведінки у підлітків з 
інтернет-залежною поведінкою.

Ключові слова: емоційна сфера, емоційно-експресивна поведінка, комунікативна компе-
тентність, інтернет-залежна поведінка, невербальна поведінка.
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также осознавать, проявлять и контроли-
ровать собственные эмоции, невербальное 
экспрессивное поведение. 

В целом качество развития эмоцио-
нальной сферы и коммуникативной компе-
тентности влияет на гармоничность всей 
системы межличностных и социальных 
отношений человека, а значит, и на общее 
благополучие развивающейся личности. 
Однако, интернет-зависимое поведение, 
накладывающее определенные ограниче-
ния на проявление и реализацию эмоцио-
нальных отношений подростков, а также 
снижение практики непосредственного 
межличностного общения со сверстни-
ками позволяют предположить наличие 
у них низкого уровня сформированности 
диапазона эмоциональных реакций и от-
ношений, а также недостаточный уровень 
развития эмоционального интеллекта и 
эмпатийных способностей. 

В связи с этим особое значение приоб-
ретает своевременное выявление психоло-
гических факторов риска формирования 
интернет-зависимости у подростков, со-
ставление рекомендаций по профилактике 
интернет-зависимого поведения, а также 
разработка программ по коррекции и раз-
витию эмоциональной и коммуникативной 
сфер у подростков с интернет-зависимым 
поведением. 

Таким образом, целью данной статьи 
является рассмотрение особенностей эмо-
циональной сферы и коммуникативной 
компетентности подростков с интернет-
зависимым поведением. 

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé ïî òåìå

В.Л. Малыгин раскрывает понятие 
«ин тернет-зависимое поведение» как не-
возможность субъективного контроля 
над использованием Интернета, сопро-
вождающееся отрицательным влиянием 
этого использования на свою жизнь (от-
ношения, здоровье, работу, учёбу, эмоцио-
нальное и психологическое состояние) и 
контрпродуктивным характером деятель-
ности в Интернете [8].

Исследователи выделяют такие пси-
хологические симптомы интернет-за ви-

симости: сложность контроля времени, 
проводимого в Интернете [12]; лабиль-
ность настроения при его использовании; 
пренебрежение деятельностью вне сети 
[2]; симптомы толерантности, отмены; 
сверхценность объекта зависимости; дез-
адаптивность, наличие депрессивных со-
стояний; обсессивно-компульсивные по-
веденческие проявления, враждебность, 
межличностная сензитивность; наруше-
ния социального интеллекта [7]; наруше-
ния перцептивного компонента общения 
[11]; наличие измененных состояний со-
знания [3]. Все вышеперечисленные сим-
птомы прямо или же косвенно указывают 
на наличие нарушений в эмоциональной 
сфере человека. Безусловно, интернет-тех-
нологии оказывают глубокое воздействие 
на психику и сознание подростка. В на-
шем исследовании мы предположили, что 
чрезмерная вовлеченность в Интернет-
среду и, как следствие, недостаток прак-
тики непосредственного межличностного 
общения могут оказывать негативное вли-
яние на развитие эмоциональной и комму-
никативной сфер подростков с интернет-
зависимым поведением.

Исследования особенностей эмоцио-
нальной сферы интернет-зависимых поль-
зователей демонстрируют самые разно-
образные ее нарушения. Так, автор Спир-
кина Т.С. в своей работе приводит данные 
о том, что для интернет-зависимых поль-
зователей характерны такие негативные 
эмоциональные особенности, как: тре-
вожность и депрессии, эмоциональная 
напряженность, эмоциональная лабиль-
ность, застенчивость. Они испытывают 
коммуникативные сложности, проявляют 
социальную пассивность, недоверчивость 
и настороженность по отношению к лю-
дям, имеют негативные коммуникативные 
установки, склонные к нонконформизму 
[10]. Обращает внимание тот факт, что 
эмоциональные нарушения во многом со-
четаются с нарушениями в коммуникатив-
ной сфере интернет-зависимых пользова-
телей.

Исследователи М.А. Жукова, Р.Ф. Те-
перик выделяют нарушения эмоциональ-
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ного компонента общения у интернет-
зависимых: снижения эмпатических 
способностей, умения считывать эмоции 
партнера по общению, а также общего 
снижения способностей понимать невер-
бальный язык другого человека и высоко-
го уровня алекситимии [11].

Таким образом, анализ исследований 
позволяет констатировать наличие широ-
кого спектра эмоциональных нарушений у 
подростков с интернет-зависимым поведе-
нием, их взаимосвязь с коммуникативной 
сферой личности и коммуникативной ком-
петентностью.

Категория «коммуникативная компе-
тентность» трактуется Ю.Н. Емельяно-
вым как основанная на знаниях и чув-
ственном опыте способность личности 
ориентироваться в ситуациях общения, 
свободно владеть вербальными и невер-
бальными способами общения; при этом 
коммуникативная компетентность всегда 
формируется в социальном контексте [4]. 
Учитывая эти данные, применительно к 
подросткам с интернет-зависимым пове-
дением, чрезмерно вовлеченных в мир Ин-
тернета, а потому ограниченных в практи-
ке непосредственного межличностного 
общения и реализации невербального по-
ведения, можно предположить наличие у 
них затруднений в развитии невербальных 
аспектов коммуникативной компетент-
ности.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî 
ìàòåðèàëà èññëåäîâàíèÿ

В связи с выдвинутыми предположе-
ниями нами было проведено эмпириче-
ское исследование. На его первом этапе 
по результатам проведения комплекса 
диагностических методик: «Способ скри-
нинговой диагностики компьютерной за-
висимости» (Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот), 
тест на выявление интернет-зависимости 
К. Янг (в адаптации Буровой В.А.) нами 
были выявлены 30 подростков с интернет-
зависимым поведением. Так же нами 
была определена группа подростков в со-
ставе 30 человек, не имеющих признаков 
интернет-зависимого поведения и не вхо-
дящих в группу риска.

В дальнейшем с целью исследования 
различных параметров эмоциональной 
сферы и невербально-коммуникативной 
компетентности нами были использованы 
следующие диагностические методики: 
1) Торронтская алекситимическая шкала 
(TAS); 2) диагностика уровня эмпатиче-
ских способностей (В.В. Бойко); 3) мето-
дика на определение уровня эмоциональ-
ного интеллекта (Н. Холл); 4) определение 
общей эмоциональной направленности 
(Б.И. Додонов); 5) методика «Диагностика 
уровня развития способности к адекват-
ной интерпретации невербального поведе-
ния» (В.А. Лабунская).

Сравнение показателей между группа-
ми подростков-пользователей и подрост-
ков с интернет-зависимым поведением 
выявило статистически достоверно раз-
личающиеся результаты по уровню вы-
раженности алекситимии (при уровне зна-
чимости р ≤ 0,01). Из гистограммы видно 
(см. рис. 1), что для подростков, склонных 
к интернет-зависимому поведению, харак-
терен высокий уровень алекситимическо-
го радикала, что проявляется в низкой спо-
собности данной категории детей вербали-
зовывать свои эмоционально-чувственные 
отношения с миром, людьми. Подобные 
результаты, по-видимому, связаны с низ-
кой вовлеченностью данной категории 
подростков в процессы непосредственной 
межличностной коммуникации, недоста-
точной социализации эмоциональных ре-
акций, состояний и отношений.

Сравнительное изучение типов эмо-
циональной направленности не выяви-
ло статистически значимых различий по 
данным методики «Определение общей 
эмоциональной направленности» (Б.И. 
Додонова) [1]. Результаты свидетельству-
ют (см. рис. 2), что в целом для подрост-
ков обеих групп характерно преобладание 
альтруистического, коммуникативного, 
романтического и гедонистического ти-
пов эмоциональной направленности, что, 
по-видимому, связано с возрастными и 
индивидуально-психологическими осо-
бенностями подростков. В свою очередь, 
эти данные демонстрируют, что для под-
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Рис. 1. Гистограмма степени выраженности алекситимии у подростков-пользователей 
(1 группа) и подростков с интернет-зависимым поведением (2 группа)

Рис. 2. Показатели представленности типов эмоциональной направленности 
у подростков-пользователей (1 группа) и подростков с интернет-зависимым 

поведением (2 группа)
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ростков с интернет-зависимым поведени-
ем характерен достаточно широкий спектр 
эмоциональной направленности личности. 
Следовательно, чрезмерная увлеченность 
Интернет-ресурсами не способствует как 
резкому ограничению развития вершин-
ных личностных образований – эмоцио-
нальной направленности, так и сужению 
ее спектра.

Далее нами была проведена диагно-
стика уровня эмпатических способностей. 
Согласно полученным результатам у под-
ростков с интернет-зависимым поведени-
ем наблюдается статистически значимые 
(при уровне значимости р ≤ 0,01) более 
низкие показатели как по общему уровню 
эмпатии, так и отдельным шкалам мето-
дики: «Рациональный канал эмпатии», 
«Эмоциональный канал эмпатии», «Ин-
туитивный канал эмпатии», «Установки, 
способствующие эмпатии», «Проникаю-
щая способность к эмпатии», «Иденти-
фикация в эмпатии». Подобные данные 
свидетельствуют о том, что для подрост-
ков с интернет-зависимым поведением 
характерны следующие психологические 
особенности: 1) недостаточная сосредото-
ченность внимания, восприятия и мышле-
ния на сущности другого человека, низкая 
готовность к пониманию его состояний, 
проблем и поведения; 2) низкая способ-
ность к проявлению эмоциональной от-
зывчивости, сочувствия другим людям; 3) 
сложности в прогнозировании поведения 
других людей и слабая опора на интуитив-
ный опыт; 4) установки, препятствующие 
эмпатии – избегание контактов, сниже-
ние социального интереса, безразличие к 
проблемам других; 5) неумение создавать 
благоприятную общению обстановку от-
крытости, доверия; низкие способности к 
идентификации, сопереживанию. Отсут-
ствие склонности к проявлению эмпатии, 
на наш взгляд, обусловлено чрезмерной 
увлеченностью этими подростками миром 
Интернета и недостатком практики непо-
средственных форм межличностной ком-
муникации, общения, что, в свою очередь, 
может свидетельствовать о низкой комму-
никативной компетентности.

Следующей задачей нашего исследо-
вания выступало определение и сравне-
ние уровней эмоционального интеллекта 
[9] у подростков с интернет-зависимым 
поведением и подростков-пользователей. 
Полученные данные представлены на 
рис. 3. Согласно полученным результатам 
у подростков с интернет-зависимым по-
ведением наблюдаются низкие показатели 
как в целом по эмоциональному интел-
лекту, так и по большинству параметров, 
входящих в его структуру. В частности, 
получены статистически достоверные раз-
личия (при уровне значимости р ≤ 0,01) по 
следующим шкалам: «Управление своими 
эмоциями», «Самомотивация», «Эмпа-
тия» и «Распознавание эмоций других». 
Полученные результаты указывают на 
то, что для подростков данной категории 
свойственны следующие психологиче-
ские особенности: эмоциональная ригид-
ность, низкая способность к произвольно-
му управлению собственными эмоциями; 
низкая способность к распознаванию, по-
ниманию и оценке эмоций и чувств других 
людей, а также неумение их мотивировать, 
влиять на их эмоциональное состояние и 
поведение. На наш взгляд, данные резуль-
таты можно объяснить недостатком опыта 
непосредственного межличностного об-
щения, ограниченностью эмоциональных 
проявлений в реальной жизни, что, в свою 
очередь, может свидетельствовать об их 
низкой коммуникативной компетентности.

Следующим нашим шагом стало ис-
следование различных параметров не-
вербально-коммуникативной компетент-
ности и сопоставление количественных 
и качественных показателей по данным 
параметрам у подростков выделенных 
групп. В частности, мы диагностировали 
уровень способности к адекватной интер-
претации невербального поведения [8, 9].

Для подростков с интернет-зависимым 
поведением (группа 2), в отличие от под-
ростков нормативной группы (группа 1), 
характерны значимо более низкие пока-
затели (при уровне значимости р ≤ 0,01) 
по большинству ее частных параметров 
(см. рис.4.). Это свидетельствует о том, 
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Рис. 3. Уровень развития эмоционального интеллекта у подростков-пользователей 
(1 группа) и подростков с интернет-зависимым поведением (2 группа)

Рис. 4. Уровень развития способности к адекватной интерпретации 
невербального поведения у подростков-пользователей (1 группа) 

и подростков с интернет-зависимым поведением (2 группа)
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что подростки с интернет-зависимым по-
ведением испытывают затруднения в по-
нимании невербального поведения, осу-
ще ствляемого с помощью поз, жестов, 
мимики. Обнаружен низкий уровень спо-
собности устанавливать адекватные свя-
зи между вербальным и невербальным 
поведением человека, а также затрудне-
ния в адекватной регуляции социально-
психологических отношений человека по-
средством использования экспрессивного 
поведения с целью регуляции отноше-
ния в эмоционально-отрицательную или 
эмоционально-положительную сторону [9].

В свою очередь, выявлены значитель-
ные затруднения в решении задач, тре-
бующих адекватной интерпретации со-
циальных взаимоотношений в диадах и 
группах, основанных на разнообразных 
невербальных экспрессивных паттернах, а 
также низкие способности к кодированию 
невербальной экспрессии. 

Таким образом, эмпирическое иссле-
дование особенностей эмоциональной 
сферы и невербально-коммуникативной 
компетентности у подростков с интернет-
зависимым поведением позволило сделать 
следующие выводы:

1. Для подростков с интернет-зави-
симым поведением характерен высокий 
уровень алекситимического радикала, что 
может проявляться в относительной не-
способности данной категории подрост-
ков обозначать в вербальных категориях 
свои эмоционально-чувственные реакции, 
состояния, отношения с окружающим ми-
ром и людьми. На наш взгляд, это может 
быть связано с низкой вовлеченностью 
подростков с интернет-зависимым поведе-
нием в практику непосредственного меж-
личностного общения, коммуникации, а 
также недостаточным опытом социализа-
ции эмоциональных реакций, состояний, 
отношений.

2. Низкие показатели по уровню эмо-
ционального интеллекта у подростков с 
интернет-зависимым поведением свиде-
тельствуют о сложностях в осознании и 
понимании своих эмоций, чувств, а так-
же неспособности эффективно управлять 

собственной эмоциональной сферой на 
основе принятия решений. Также для них 
могут быть характерны такие качества, 
как эмоциональная ригидность, недоста-
точная способность к пониманию эмоций 
и чувств других людей, а также воздей-
ствию на эмоциональное состояние и по-
ведение других людей.

3. У подростков с интернет-зависимым 
поведением обнаружена низкая способ-
ность к эмпатии. В связи с этим, могут 
наблюдаться следующие психологические 
особенности: недостаточная направлен-
ность сознания на сущность другого че-
ловека, затруднения в понимании эмоцио-
нальных состояний, проблем, поведения 
людей, а также дефицит проявления эмо-
циональной отзывчивости, сочувствия; 
сложности в прогнозировании поведения 
других людей и слабая опора на интуи-
тивный опыт в межличностном общении; 
установки, препятствующие эмпатии – из-
бегание межличностных контактов, сни-
жение социального интереса, безразличие 
к проблемам других; неумение создавать 
благоприятную общению обстановку от-
крытости, доверия; низкие способности 
к идентификации, сопереживанию. От-
сутствие склонности к эмпатийному от-
ношению к миру, людям, на наш взгляд, 
обусловлено недостатком практики непо-
средственных форм межличностной ком-
муникации, общения, а значит – низкой 
коммуникативной компетентностью.

4. Исследование эмоциональной на-
правленности личности показало, что для 
подростков с интернет-зависимым пове-
дением характерен достаточно широкий 
спектр эмоциональной направленности 
личности. По-видимому, чрезмерная увле-
ченность Интернет-ресурсами не способ-
ствует резкому ограничению развития 
вершинных личностных образований – 
эмоциональной направленности.

5. Исследование невербальных аспек-
тов коммуникативной компетентности 
показало, что у подростков с интернет-
зависимым поведением наблюдаются низ-
кие показатели по большинству из параме-
тров, входящих в структуру способности к 
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адекватной интерпретации невербального 
поведения. В частности, для этих подрост-
ков характерны: затруднения в понимании 
значения различных маркеров мимиче-
ской экспрессии, поз и жестов; сложности 
в соотнесении интегративных характери-
стик невербальной экспрессии; низкий 
уровень способности устанавливать адек-
ватные связи между вербальным и невер-
бальным поведением человека; недоста-
точная способность интерпретировать ре-

презентации групповых форм невербаль-
ного поведения; затруднения в адекватной 
регуляции социально-психологических 
отношений человека в группе и диаде по-
средством использования экспрессивных 
паттернов с целью регуляции отноше-
ния в эмоционально-отрицательную или 
эмоционально-положительную сторону, а 
также значимые трудности в реализации 
актов кодирования невербальной экспрес-
сии. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Сімейна взаємодія реалізується насам-

перед у певних типах, формах, що перед-
бачають перевагу певних поведінкових 
патернів та конфігурацій стосунків. Пе-
реважаюча конфігурація стосунків у сім’ї 
визначає організацію контактів між її чле-
нами, наявність чи відсутність коаліцій 
між ними, ступінь відкритості чи закри-
тості сімейної системи. Її функціонування 
регулюється сімейними стабілізаторами 
(сімейними правилами, міфами, історія-
ми), що задають характер стосунків чле-
нів родини. Уся сукупність цих чинників 
створює властиву для певного типу конфі-
гурації сімейної взаємодії атмосферу со-
ціалізації дитини і є тканиною соціалізації 
дитини в сім’ї.

Сімейна соціалізація є надзвичайно 
актуальним напрямом досліджень у сфері 
соціальної психології. Цей напрям, який 
виокремився і став предметом психологіч-
них досліджень у багатьох країнах світу в 
60-70-ті роки минулого століття, залиша-
ється надзвичайно актуальним і дискусій-
ним донині, особливо в інформаційних та 
постінформаційних суспільствах, де па-
нівними стають ідеологія й методологія 
постмодерну, за яких пріоритет надається 
не закономірностям, механізмам, алгорит-
мам, моделям, схемам і т. ін., а технологі-
ям існування й функціонування в умовах 
хаосу, турбулентності та невизначеності. 
Адже в цих умовах традиційна сім’я фак-
тично занурюється в стан кризи. Не ви-
падково багато хто з дослідників сім’ї (і 
як традиційного феномена, і як одного із 
суспільних явищ часів постмодерну) ак-
центують увагу на негативних процесах у 
ній, на послабленні й навіть на кризі сім’ї 
як соціального інституту тощо, причому в 
цьому питанні думки дослідників як із ви-
сокорозвинених країн, так і з країн «тре-
тього світу» є досить одностайними. 

Сім’я має не лише надзвичайно вели-
кий вплив на розвиток і формування дити-
ни, з одного боку, як особистості й автора 
свого життя, а з другого – як соціальної 
істоти, як суб’єкта соціального буття, а й 
усі необхідні, сформовані в історичному 

часі ресурси та інструменти для реаліза-
ції цього впливу. Від сім’ї залежать акту-
алізація і розвиток успадкованих дитиною 
властивостей та якостей (біологізація), 
а також прищеплення тих рис і якостей, 
які є актуальними для дитини на певно-
му етапі її дорослішання та яких очікує 
від неї її близьке й віддалене соціальне 
оточення. З одного боку, в родині повною 
мірою можуть цілеспрямовано розвивати-
ся позитивні спадкові якості особистості, 
а негативні – загальмовуватися, а з друго-
го – все може бути навпаки: при потуранні 
в гіпертрофованій формі може виявитися 
все те, що є неприпустимим для життя се-
ред людей і адаптації в соціальних реаліях 
суспільства.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é òà íå âèð³øåí³ 
ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè 

У різні часи деякі дослідники з різних 
країн світу, що є прибічниками найріз-
номанітніших психологічних напрямів і 
соціально-психологічних шкіл, пропону-
вали свої підходи до аналізу численних 
проблем, пов’язаних із сімейною соціа-
лізацією (Дж. Мід, М. Мід, Дж. Роттер, 
І. С. Кон, В. В. Москаленко, О. В. Петрунь-
ко, В. О. Татенко та ін.) [2; 3; 4; 5; 6; 8]. 
Зокрема, значний внесок у розробку цього 
питання зробили представники наукової 
школи біхевіоризму, які активно досліджу-
вали зв’язок соціального научування дітей 
з їх когнітивним розвитком і поведінкою 
(А. Бандура, Л. Берковітц, Дж. Доллард, 
В. Уолтерс, Б. Скіннер) [6]. Чимало уваги 
було приділено й особливостям формуван-
ня статевої ідентифікації дітей у родині 
(І. С. Кон, О. В. Петрунько) [2; 5], форму-
ванню самооцінки дитини в сім’ї та іншим 
емпіричним показникам, за якими можна 
оцінити успішність соціального научуван-
ня дитини в традиції біхевіоризму. 

Значним є внесок у розробку пробле-
матики сімейної соціалізації і представни-
ків інших наукових напрямів, серед яких, 
зокрема, Н. Смелзер (аналізував станов-
лення самооцінки дітей); К. М. Стокер, 
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С. М. Макхоул (досліджували взаємини 
між дітьми в сім’ї); Б. Торн (гендерне ви-
ховання дітей); І. Фівац-Депьюрзіч (вза-
ємодія «батьки – діти»); К. Бродерік (сис-
темні теорії сімейної соціалізації) та ін. 
Своєю чергою, представники символічно-
го інтеракціонізму, серед яких і Дж. Мід 
з його концепцією рольової соціалізації 
[3], аналізують процес здійснення батька-
ми функцій контролю, підтримки, влади 
стосовно дітей (Дж. Мартін, Дж. Роттер, 
Л. Маккобі). Зокрема, в рамках цього на-
пряму досліджено вплив батьківської під-
тримки на розвиток соціальної компетент-
ності дітей (Д. Баумрінд) [1; 7]. 

З огляду на вищесказане, важливим є 
питання вивчення особливостей функціо-
нування та комунікацій проблемних сімей, 
що є основою для здійснення соціалізу-
вальних впливів сімейного середовища 
на дитину. Особливості функціонування 
сімейної системи, внутрішніх та зовніш-
ніх її інтеракцій є найбільш вагомим чин-
ником соціалізації дитини в проблемній 
сім’ї. Це пояснюється нами через понят-
тя конфігурації взаємодії. Конфігурація 
визначається як символічна модель типу 
взаємодії, перенесена з інтеріндивідно-
го простору в інтраіндивідну реальність. 
Засвоєння конфігурації взаємодії в сім’ї, 
ймовірно, є інтрапсихічним механізмом 
засвоєння та використання досвіду, що  в 
проблемній сім’ї може бути іншим. 

Тобто специфіка організації взаємодії 
в проблемних сім’ях  передбачає, що, по-
перше, інтеріоризуючись у вигляді кон-
фігурації сімейної взаємодії в свідомості 
дитини, задає їй патерни поведінки (на 
соціальному, міжособистісному та навіть 
на фізіологічному рівнях репродукції со-
ціалізувальних впливів); по-друге, ці кон-
фігурації є результатом засвоєння соціалі-
зувального досвіду дитини у проблемній 
сім’ї і в майбутньому визначають власти-
вий дитині тип репродукції сімейних від-
носин. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є вивчення патернів сі-

мейної взаємодії в проблемній сім’ї та 

оцінка статусу дитини і особливостей 
когнітивного опрацювання нею сімейного 
досвіду як чинників репродукції цього до-
свіду.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
З огляду на вищезазначене важливим 

постає питання окреслення категорії про-
блемних сімей, що визначалося нами у 
двох аспектах – формальному та змісто-
вому. З одного боку, для чіткої диферен-
ціації сімей і можливості їх включення до 
експериментальної групи нами обрані ті 
сім’ї, що на час дослідження перебували 
на обліку в Центрі соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Запорізької області. 
Таких сімей нами охоплено 275, що і скла-
ли експериментальну групу. Змістовно 
проблемні сім’ї розглядалися як такі, що 
насамперед є дисфункціональними, тобто 
мають порушення функціонування сімей-
ної системи. Така змістова інтерпретація 
специфіки проблемної сім’ї уможливила 
відбір методичних засобів для її вивчення. 

Для забезпечення можливості порів-
няння параметрів порушення функціону-
вання сімейної взаємодії нами включені 
показники дослідження представників 
контрольної групи, яку склали 250 сімей-
них пар, що відносно визначені нами як 
нормально функціонуючі (ці сімейні пари 
не перебували на обліку в ЦСССМ і не 
мали виражених проблем функціонуван-
ня, судячи з первинної бесіди).

Дослідження відбувалося в два етапи: 
1. Вивчення особливостей конфігу-

рації сімейної системи проблемної сім’ї, 
що передбачало використання методики 
«Просторова соціограма сім’ї» (К. Герінг). 
Застосування цієї методики дало змогу 
виявити параметри сімейної системи ПС, 
що відображають порушення її функці-
онування і чинять вплив на соціалізацію 
дитини, формування способу репродукції 
її сімейного досвіду. Особливістю застосу-
вання цієї методики є розширений аналіз 
структури контактів та емоційних зв’язків 
дитини з дисфункціональної і нормально 
функціонуючої сім’ї. Розширений аналіз 
передбачає розгляд стосунків дитини не 
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лише у сім’ї, а й з урахуванням її найближ-
чого соціального оточення – друзів, вчите-
лів, сусідів тощо.

2. Вивчення змістових аспектів соціа-
лізації дитини в проблемній сім’ї (сімей-
них правил, історій, міфів), що передба-
чало застосування напівструктурованого 
інтерв’ю з метою отримання сукупності 
емпіричних даних про всі категорії соціа-
лізувальних впливів на дітей із проблем-
них сімей для проведення подальшої їх 
кластеризації. Виокремлені кластери відо-
бражатимуть змістові аспекти соціалізації 
дитини у проблемній сім’ї. 

Типи конфігурацій взаємодії у сімейній 
системі, переважаючі патерни взаємодії 
реалізуються стосовно дитини у її статусі, 
що визначався за результатами вербаль-
них повідомлень досліджуваних при вико-
нанні методики «Просторова соціометрія 
сім’ї» (К. Герінг), спрямованих на опис 
характеристик поведінки дитини. 

У даній статті ми розглянемо статус 
дитини в проблемній сім’ї. Як видно з 
табл. 1, проблемні та нормально функціо-
нуючі сім’ї суттєво відрізняються за влас-
тивими цим сім’ям позиціями дитини. 

Зокрема, у проблемних сім’ях пере-
важають проблемна (φ*=7,33, р≤0,01) та 
доросла (φ*=5,67, р≤0,01) позиції, що фак-
тично свідчить про наявність двох груп 
сімей в експериментальній групі. Адже 
такі позиції дитини в сім’ї знаходяться на 
різних полюсах континууму набуття са-
мостійності дитиною в родині. Так, 57% 
учасників експериментальної групи мають 
дітей із проблемною позицією – вони по-
водяться психологічно незріло, конфлікту-
ють, не перебувають в емоційних зв’язках 
з батьками, ігноруючи їх слова та праг-
нення. Між такими дітьми і батьківською 

діадою відсутнє порозуміння. Натомість в 
іншої частини експериментальної групи 
діти знаходяться в діаметрально проти-
лежній позиції – дорослій. Вони свідомо 
ставлять перед собою цілі, спроможні до 
діалогу, приймають на себе відповідаль-
ність за власні вчинки, спроможні як до 
прояву емоцій, так і до власного емоцій-
ного контролю. 

Адаптована дитина та перехідна пози-
ція мало властиві представникам експе-
риментальної групи, які займають умовно 
нами визначене «проміжне положення» 
між позиціями дорослості та проблемнос-
ті. Зокрема, для перехідної позиції харак-
терним є переважання ознак проблемності 
(конфліктність, непостійність у поведінці, 
схильність до протистояння тощо) з по-
єднанням ознак відходу від конфліктних 
патернів взаємодії (наприклад, дитина 
в одних ситуаціях демонструє виражені 
ознаки конфліктного патерну поведінки, 
в інших – спроможність до опосередкову-
вання ставлення до інших, іноді – гармо-
нійні стосунки. Проте такий вибір детер-
мінується не позицією дитини, а умовами, 
в яких вона опинилася, чи її настроєм).

Позиція «адаптивна дитина» відобра-
жає більш високий рівень варіативності 
поведінкових патернів дитини. Дитина ще 
не поводиться як доросла людина – само-
стійно та послідовно, проте спроможна ус-
пішно реалізувати партнерські стосунки з 
дорослими й оточуючими, які застосовує 
залежно від ситуації та власного бажання. 
При цьому такій дитині не властиві всеза-
гальна проблемність (як у проблемній по-
зиції) і відсутність спроможності вибо ру 
стратегії поведінки (як у перехідній позиції).

У контрольній групі переважає пози-
ція адаптивної дитини, адже діти, з одно-

Таблиця 1
Позиції дитини в проблемних та нормально функціонуючих сім’ях, %

Позиція дитини ЕГ КГ φ*
Доросла 32 12 5,67**
Адаптивна дитина 4 41 11,29**
Перехідна 7 21 4,76**
Проблемна 57 26 7,33**
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го боку, отримали емоційну підтримку та 
інтеріоризували позитивний досвід взає-
модії, проте, з другого боку, через закри-
тість сімейних меж і опіку батьків (що не 
дають дітям можливості проявити свою 
самостійність) залишаються тривалий 
час дітьми, залежними від батьків. Їх за-
вдання – підібрати необхідний патерн по-
ведінки відповідно до власних інтересів і 
ситуації стосунків. Наприклад, у доросло-
му віці дитина, якщо їй зручно, обстоює 
своє право на відпочинок, вибір партнера, 
інтер’єру (доводячи це аргументацією та 
гармонійними стосунками з батьками), 
в інших ситуаціях, коли у неї є потреба 
(наприклад, при вирішенні фінансових 
проблем, необхідності пошуку місця ро-
боти), проявляє залежність від батьків, 
інфантильну поведінку, маніпулюючи 
батьками.

Також у контрольній групі часто трап-
ляються проблемна та перехідна позиції 
дитини, що свідчить про низький рівень 
психологічного комфорту в сім’ях контр-
ольної групи та відсутність адекватних 
соціалізувальних впливів з боку батьків. 
Цікавим є факт, що позиція дорослого зна-
чно меншою мірою властива дітям із сімей 
контрольної групи. Це можна пояснити 
тим, що в атмосфері гіперопіки, центрації 
на дитині у дитини відсутня необхідність 
самостійно вирішувати життєві пробле-
ми, приймати рішення. Вона фактично за-
лишається адаптивною дитиною, адже не 
повинна ставати дорослою.

У проблемній сім’ї дитина, відчуваючи 
емоційну дистанцію та відсутність кон-
такту з батьками, перебуває в конфлікт-
них стосунках, часто «представлена сама 
собі», проте вона має виражену потребу в 
емоційній близькості, підтримці, тому ви-
мушено шукає їх за межами сім’ї. Ймовір-
но, в цьому випадку мова йде про різний 
спосіб інтерпретації ситуації, що склалася 
у батьківській сім’ї, який ми визначаємо 
як інтеріоризація досвіду. 

Âèñíîâêè
Отже, ми вважаємо, що центральним 

механізмом соціалізації дитини в про-

блемній сім’ї є не передача досвіду та ор-
ганізація взаємодії з дитиною, а інтеріори-
зація досвіду самою дитиною (що вклю-
чає інтеріоризацію конфігурацій взаємодії 
та патернів поведінки у сімейній системі, 
емоційні зв’язки тощо) і його подальша 
репродукція за певним типом. При цьому 
особлива роль належить конфігурації сто-
сунків у батьківській сім’ї, патернам вза-
ємодії та процесам когнітивної обробки й 
критичності у самої дитини. 

Можна також стверджувати, що в 
проблемних сім’ях спостерігається нео-
днозначний вплив структури сімейної 
взаємодії та організації сімейного життя 
на процес соціалізації дитини, засвоєння 
нею суспільного досвіду. З одного боку, 
виявлено дійсне переважання проблем-
ної позиції дитини в проблемній сім’ї, що 
підтверджується і більшістю сучасних та 
класичних наукових досліджень. Проте, з 
другого боку, досить високим є відсоток 
досліджуваних даної групи, що має до-
рослу позицію в родині, дає нам підстави 
розглядати проблемну сім’ю не як винят-
ково негативний, а як біполярний фено-
мен. Розгляд проблемної сім’ї як біполяр-
ного феномену передбачає, що її влив на 
соціалізацію дитини є не лише негатив-
ним, як традиційно вважається у низці до-
сліджень, але й позитивним: дитина має 
для більшої свободи з апробації власних 
рішень доведення власної самостійності, 
набуття ознак особистої зрілості й дорос-
лості.

Отже, нами порушується принципово 
важливе питання про механізми засво-
єння досвіду (соціалізації) у проблемній 
сім’ї, які ми пов’язуємо з певним типом 
репродукції сімейного досвіду, що пояс-
нюється механізмами соціалізації в проб-
лемній сім’ї. Таким механізмом є інте-
ріоризації амбівалентного досвіду. Проб-
лемна сім’я, надаючи дитині емоційний 
дискомфорт, дистанційованість, конфлік-
тність у стосунках, одночасно надає їй і 
можливість для прояву власної свободи, 
самостійності, незалежності, що є над-
звичайно цінним для становлення осо-
бистості дитини. 
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УДК 159.9:[005.953.2:334.726](043.3)  ².Ñ. Ïòóõà
àñï³ðàíòêà êàôåäðè ïñèõîëîã³¿,

Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò

Ìîäåëü ïðîôåñ³îãðàô³¿ ìåíåäæåð³â 
ì³æíàðîäíèõ òîðãîâåëüíèõ îðãàí³çàö³é 
У статті представлено причини, які зумовили актуальність дослідження. Визначено, що 

модель професіографії менеджерів міжнародних торговельних організацій включає три осно-
вних розділи: «Загальна характеристика міжнародних торговельних організацій (на прикладі 
«TIWI Innovations»), «Основні характеристики професійної діяльності та умов праці менедже-
рів міжнародних торговельних організацій», «Психограма менеджерів міжнародних торговель-
них організацій». Кожен з розділів містить від 8 до 17 підрозділів, в яких розкривається зміст 
та особливості професійної діяльності менеджерів міжнародних торговельних організацій.

Ключові слова: модель, професіографія, менеджери, міжнародні торговельні організації.
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В статье представлены причины, обусловившие актуальность исследования. Определено, 

что модель профессиографии менеджеров международных торговых организаций включает 
три основных раздела: «Общая характеристика международной торговой организации (на 
примере «TIWI Innovations»), «Основные характеристики профессиональной деятельности и 
условий труда менеджеров международных торговых организаций», «Психограмма менедже-
ров международных торговых организаций». Каждый из разделов содержит от 8 до 17 подраз-
делов, в которых раскрывается содержание и особенности профессиональной деятельности 
менеджеров международных торговых организаций.
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The article presents the relevance of this research. It determins that managers’ professiographical 
model of international trade organizations includes three main sections: “General characteristics of 
international trade organizations (for example, “TIWI Innovations”), “Main characteristics of profes-
sional activity and working conditions of managers in international trade organizations”, “Psycho-
gram of managers in international trade organizations”. Each section contains from 8 to 17 units, 
which reveals the content and features of the professional activities of managers in international trade 
organizations.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В умовах глобалізації світової економі-

ки та інтеграції України в усталену систе-
му економічних зв’язків все більшої зна-
чущості набувають інноваційні процеси в 
галузі удосконалення і розвитку комуні-
каційної та економічної взаємодії міжна-
родних торговельних компаній. Це вира-
жається в інтенсивному зростанні міжна-
родних договорів, доля яких у світі оціню-
ється на рівні біля 34% від усього обсягу 
прямих іноземних інвестицій. Загальнові-
домо, що причини, пов’язані з ресурсами 
(природними, трудовими, юридичними та 
іншими), суттєво впливають на початок ді-
яльності в тій чи тій країні, особливо якщо 
ці ресурси доступні й дешеві. При цьому 
якість людського капіталу та дотримання 
міжнародних правовоих норм виявляють-
ся найважливішими чинниками щодо роз-
міщення торговельних підприємств і філій 
в інших країнах. 

Дослідження виконано в межах комп-
лексної науково-дослідницької теми Київ-
ського національного торговельно-еконо-
мічного університету (КНТЕУ) на 2017–
2020 рр.: «Психологічне забезпечення про-
фесійної підготовки і діяльності праців-
ників торговельних, банківських і турис-
тичних організацій (підприємств)» (план 
НДР КНТЕУ на 2017–2020 рр., державний 
реєстраційний номер 0115U004307).

Актуальність і практична значущість 
оптимального функціонування та ефек-
тивності діяльності менеджерів міжнарод-
них торговельних організацій (МТО) обу-
мовили напрям дослідження.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Останніми десятиліттями у суспільстві 
відбуваються складні соціально-еконо-
мічні трансформації, що вимагає від фа-
хівців високого рівня професійних компе-
тентностей, комунікативних, когнітивних, 
емоційно-вольових, соціокультурних  мо-
тиваційних і особистісних ресурсів. 

Професіографічне вивчення особли-
востей умов діяльності та психологічних 
ознак фахівців як суб’єктів праці дає змо-

гу визначити індивідуально-психологічні 
характеристики, які суттєво впливають на 
успішність їх професійної діяльності.

Аналіз наукових джерел свідчить, що 
можна виокремити низку причин, які обу-
мовлюють важливість дослідження умов 
і особливостей професійної діяльності та 
важливих індивідуально-психологічних 
характеристик для роботи менеджерів 
міжнародних торговельних компаній. 

Перша виявляється в тому, що на між-
народному рівні одна із основних умов, яка 
визначає успіх чи неуспіх у міжнародному 
бізнесі – це фахівці, які працюють, і вони 
ж виявляються факторами ризику в успіш-
ній діяльності організації. До менеджерів 
міжнародних компаній підвищуються як 
професійні вимоги, так і збільшується 
ступінь та глибина їх відповідальності й 
відповідності щодо наявності професійно 
важливих якостей. 

Інша причина виявляється у швидко-
му зростанні активності та конкуренції на 
міжнародному рівні, що знову ж зумовле-
но як економічними, так і людськими фак-
торами. 

Третя полягає в тому, що не вистачає 
менеджерів з успішним досвідом міжна-
родної торговельної діяльності, що пов’я-
зано з недоліками в підготовці та  форму-
ванні кадрового потенціалу.

У період активного розвитку міжнарод-
них компаній робота зосереджувалася, по-
ряд з іншими організаційними питаннями,  
на відборі й найму співробітників. Одні-
єю з перших публікацій на таку тематику 
була стаття, присвячена трьом різним під-
ходам до формування кадрової стратегії: 
етноцентричному, поліцентричному і гло-
бальному (H. Perlmutter) [26]. Пізніше був 
доданий четвертий «регіоцентричний» 
під хід. Ця типологія широко використову-
ється в наш час (А. Harzing, R. Schuler)  [23, 27].

Більшість досліджень було спрямовано 
на процес відбору кандидатів на закордон-
ні призначення та зовнішні й внутрішні 
фактори, що впливають на адаптацію й 
ефективність професійної діяльності екс-
патріантів (R. Hays, D. Torrington) [21, 
28], особливості управління іноземними 
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співробітниками (P. Caligiuri, A. Ferner, 
M. Har  vey, C. Speier,  M. Novicevic) [18, 
19, 24, 25]. Науковці в емпіричних дослі-
дженнях в основному вивчали практичний 
досвід діяльності американських компаній 
і експатріантів. Зокрема, професор Танг 
(R. Tung) у своїй роботі, присвяченій умо-
вам і особливостям діяльності, відбору 
та найму співробітників до міжнародних 
компаній, був одним із перших дослідни-
ків, що вивчив досвід відбору і навчання 
співробітників для зарубіжних призначень 
у США, Європі та Японії [29].

Крім того, встановлено, що загально-
теоретичні проблеми професіографії у 
різних сферах професійної діяльності роз-
глядали такі автори, як: В. Барко, В. Бод-
ров, Є. Клімов, Г. Ложкін, С. Максименко 
[1, 2, 5, 10, 13] та ін. Зокрема, особливості 
підприємницької діяльності досліджували 
Л. Карамушка, О. Креденцер, С. Макси-
менко, І. Сингаївська [4, 9, 13, 15]; діяль-
ність фахівців освітянської сфери вивчали 
М. Корольчук, В. Корольчук і Л. Березов-
ська, Т. Щербан [6, 17]; деякі умови та осо-
бливості праці спеціалістів міжнародних 
компаній розглянуто у працях А. Мазара-
кі, М. Бойко,  Т. Ткаченко та ін. [16]; аналіз 
умов і особливостей діяльності фахівців 
ризиконебезпечних професій представ-
лено в роботах В. Барко, М. Корольчука, 
В. Крайнюк, М. Макаренка, С. Миронця та 
ін. [1, 7, 12, 14].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Аналітичний огляд фахової літератури 
визначив необхідність дослідження умов 
і особливостей діяльності менеджерів 
МТО, їх професійних та індивідуально-
психологічних ознак з визначенням про-
фесійно важливих якостей (ПВЯ), які ма-
ють вирішальне значення або ж несумісні 
з конкретним видом діяльності. 

Результати аналізу наукових джерел 
свідчать, що більшість учених, що дослі-
джують торговельно-економічну діяль-
ність, недостатньо уваги приділяють про-
фесіографічному аналізу праці менедже-
рів узагалі й менеджерів МТО зокрема. 

Вимоги до менеджерів МТО суттєво 
змінюються через суперечливі та мало 
прогнозовані економічні й суспільні ри-
зики, зростання конкуренції серед між-
народних компаній, наявність кризових 
явищ у торговельно-економічній сфері, а 
також вихід компаній України на світовий 
ринок.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Наукове завдання дослідження поля-

гає у комплексному аналізі професійної 
діяльності менеджерів МТО з розробкою 
моделі професіограми і психограми ме-
неджерів, які безпосередньо працюють у 
міжнародних компаніях, з аналізом харак-
теристик умов й особливостей професій-
ної діяльності працівника та визначенням 
ПВЯ. Виконання наукового завдання дає 
змогу поліпшити систему психодіагности-
ки, відбору, навчання, атестації й адаптації 
менеджерів МТО, що сприяє ефективності 
їх професійної діяльності. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Структура професіограми, обсяг зміс-
ту її окремих розділів і підрозділів, сту-
пінь узагальнення або ж деталізації тих чи 
тих особливостей професії визначаються, 
як правило, метою і завданнями дослі-
дження.  

Але в інтересах співставлення змісту 
розробленої професіограми з іншими до-
цільно, щоб вона складалася за певною 
загальноприйнятою типовою схемою. Для 
цього ми використали досвід науковців, 
що займалися проблемами професіографії 
(В. Бодров, М. Корольчук і В. Крайнюк,                    
М. Макаренко, М. Корольчук і В.Осьодло) 
[2, 7, 14, 8].  

У відповідності до схеми загальної про-
фесіографії нами адаптовано, вдосконале-
но і розроблено модель професіографії ме-
неджерів МТО (В. Бодров, М. Корольчук і 
В. Крайнюк, М. Корольчук і В. Осьодло) 
[2, с. 257-258; 7, с. 113-125; 8, с. 86-90]. 

На підставі аналізу наукових джерел та 
власних емпіричних досліджень у модель 
професіографії менеджерів міжнародних 
торговельних організацій  ми включили 
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загальноприйняті розділи професіогра-
фії, а також зробили акцент на специфіку 
функціонування МТО та діяльності її ме-
неджерів. 

Так, у перший розділ  «Загальна ха-
рактеристика міжнародних торговель-
них організацій («TIWI Innovations»)  ми 
включили 9 підрозділів, які характери-
зують назву і призначення організації; 
структуру, типові установи (підрозділи) в 
Україні та за кордоном; статус організації 
й її соціально-економічне значення; цілі 
та задачі організації; нормативну базу ді-
яльності міжнародної торговельної орга-
нізації; морально-етичні й соціокультурні 
цінності, прийняті в організації; вимоги 
організації до етнопсихологічних, демо-
графічних і освітніх характеристик канди-
дата; перспективи кар’єрного зростання; 
соціально-психологічне, моральне й мате-
ріальне стимулювання професійної діяль-
ності.

У другому розділі моделі професіогра-
фії ми визначили основні характеристи-
ки професійної діяльності та умов праці 
менеджерів міжнародних торговельних 
організацій, які розкрили через такі під-
розділи, як: історичні аспекти розвитку 
менеджменту; визначення професії, об’єкт 
і предмет діяльності менеджменту; голо-
вні цілі діяльності та зміст функціональ-
них обов’язків менеджерів МТО; основні 
види діяльності, які виконує менеджер 
міжнародної торговельної організації; ор-
ганізація роботи та режим праці фахівця; 
умови праці й характеристика робочого 
місця; особливості професійної діяльності 
менеджерів конкретної міжнародної тор-
говельної організації; оцінка ефективності 
професійної діяльності менеджера органі-
зації.

Особливого значення ми надали тре-
тьому розділу «Психограма професійної 
діяльності менеджерів МТО», у якому 
представлено психограму з результатами 
наших емпіричних досліджень.  

До моделі психограми ми включили 
такі підрозділи, як: «Психологічні факто-
ри забезпечення ефективної професійної 
діяльності менеджерів міжнародної торго-

вельної організації» (Характеристика ор-
ганізаційного фактору; Особливості про-
фесійного фактору; Зміст мотиваційного 
фактору; Характеристика інтелектуаль-
ної сфери особистості; Функціонально-
динамічні особливості фахівця; Особли-
вості комунікативної сфери менеджера); 
«Професійні компетентності, навички і 
здібності, які необхідні для оволодіння 
професією менеджера міжнародної тор-
говельної організації» (Загальні та спе-
ціальні компетентності, необхідні для 
діяльності менеджера МТО; Компетент-
ності, навички та здібності, що зумовлю-
ють ефективність діяльності кандидатів 
на посади топ-менеджерів; Компетент-
ності, навички й здібності, необхідні для 
кандидата на посаду менеджера МТО); 
«Загальна характеристика психологіч-
них особливостей діяльності менеджерів 
конкретної міжнародної торговельної ор-
ганізації» (Роль і місце фахівця у систе-
мі внутрішньо-організаційних зв’язків, 
способів інформаційного забезпечення й 
прийняття рішень; Ступінь залежності, 
роль зумовленості успіхів діяльності від 
рівня співпраці у групі, стилю керівни-
цтва, інтенсивності професійного спілку-
вання; Мотиваційні аспекти в діяльності 
менеджера;  Наявність перешкод  і час-
тота  ситуацій, що викликають емоцій-
ну напругу, вимагають вольових зусиль, 
стресостійкості; Фактори забезпечення 
якості виконання професійної діяльності 
менеджерів міжнародних торговельних 
організацій; Тривалість та зумовленість 
соціально-психологічної і професійної 
адаптації менеджерів організації; Детер-
мінанти психічних станів та працездат-
ності фахівців; Характеристика типових 
помилок і труднощів у роботі менеджера 
організації;  Психологічні, медичні та ор-
ганізаційні протипоказання до діяльності 
менеджера міжнародних торговельних 
організацій; Загальна характеристика 
шляхів подолання негативних впливів на 
психіку фахівців;  Напрями професійної 
і психологічної підготовки менеджера до 
діяльності у міжнародній торговельній 
організації).
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Âèñíîâêè ç äàíîãî äîñë³äæåííÿ 
³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî 
äîñë³äæåííÿ òåìè

Аналіз наукових публікацій показує 
суттєві науково-методичні прогалини в 
питаннях дослідження умов і особливос-
тей професійної діяльності менеджерів 
міжнародних торговельних організацій, 
визначення їх професійно важливих якос-
тей та відповідності щодо зростаючих 
вимог роботодавців до рівня кваліфікації 
зарубіжного і вітчизня ного персоналу, що 
зумовило актуальність розроблення моде-
лі професіографії менеджерів міжнарод-
них торговельних організацій.

На підставі аналізу наукових джерел та 
емпіричного дослідження визначено, що 
модель включає три основних розділи: «За-

гальна характеристика міжнародної тор-
говельної організації (на прикладі «TIWI 
Innovations»), «Основні характерис тики 
професійної діяльності та умов праці ме-
неджера міжнародної торговельної орга-
нізації», «Психограма менеджерів міжна-
родних торговельних організацій». Кожен 
з розділів містить від 8 до 17 підрозділів, 
у яких розкривається зміст та особливості 
професійної діяльності менеджерів міжна-
родних торговельних організацій.

Перспектива подальшого дослідження 
полягає в емпіричному визначенні психо-
грами компонентів професійно важливих 
характеристк осбистості, на які припадає 
найбільше навантаження та які зумовлю-
ють успішність професійної діяльності 
менеджерів міжнародних торговельних 
організацій. 
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УДК 17.022.1:378.4  Í.Ñ. ×åðíåãà 
àñï³ðàíòêà êàôåäðè ïñèõîëîã³¿,

Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé 
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò

Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ñîö³àëüíîãî êîìïîíåíòó 
â ñòðóêòóð³ ³ì³äæó çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè 
У статті встановлено детермінанти соціального компоненту, які суттєво впливають на 

якість надання освітніх послуг та імідж фахівців і загалом закладу вищої освіти.
 Доведено, що такими детермінантами соціального компоненту, які характерні для більшос-

ті досліджуваних, виявилися високі показники задоволеності роботою, особистими досягнен-
нями, спілкуванням з близькими людьми, вираженим оптимізмом й самоконтролем. Водночас у 
НПП відмічено дефіцит оптимізму, незадоволеність особистими досягненнями, що негативно 
впливають на імідж закладу вищої освіти. 

Ключові слові: результати, соціальний компонент, імідж, заклади вищої освіти.
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Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ñîöèàëüíîãî 
êîìïîíåíòà â ñòðóêòóðå èìèäæà 

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
В статье установлены детерминанты социального компонента, которые существенно 

влияют на качество предоставления образовательных услуг и имидж специалистов, а также в 
целом учреждения высшего образования.

Доказано, что такими детерминантами социального компонента, которые характерны для 
большинства испытуемых, оказались высокие показатели удовлетворенности работой, личны-
ми достижениями, общением с близкими людьми, выраженным оптимизмом и самоконтролем. 
В то же время в НПП отмечено дефицит оптимизма, неудовлетворенность личными достиже-
ниями, которые негативно влияют на имидж заведения высшего образования.

Ключевые слова: результаты, социальный компонент, имидж, учреждения высшего обра-
зования.
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Analysis of the results of the social 
component in the structure of the image 

institutions of higher education
The article determines the determinants of the social component, which signifi cantly affect the qual-

ity of providing educational services and the image of specialists, and, in general, institutions of higher 
education.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Загальнонаукові й практичні завдання 

зумовлені тим, що соціальні детермінан-
ти суттєво впливають на імідж закладу 
вищої освіти та якість надання освітніх 
послуг. Це пов’язано з реформуванням 
сфери освіти і досягнення європейських 
стандартів. За даними експертного опиту-
вання встановлено, що соціальна сфера у 
структурі іміджу відіграє особливу роль та 
потребує емпіричного дослідження.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

З кожним роком увага до теми іміджу 
зростає, про що свідчить кількість публі-
кацій, однак проблема дослідження іміджу 
закладів вищої освіти (ЗВО) залишається 
недостатньо вивченою. Серед перших ві-
тчизняних досліджень у цій сфері слід на-
звати роботи Є. Гришуніної (формування 
іміджу організації), М. Корольчука, В. Ко-
рольчук, С. Миронця, В. Осьодла (фор-
мування іміджу військовослужбовців), 
В. Старик, О. Хлоня (формування діло-
вого іміджу), Л. Даниленка (маркетингові 
дослідження іміджу), Т. Капустеринської, 
В. Стрельнікова (вивчення принципів, ме-
ханізмів і технологій формування іміджу 
викладача) [3, 4, 10, 11, 16].

Разом з тим, вітчизняні дослідження 
останнього часу значно розширили на-
укове уявлення про принципи діагности-
ки формування іміджу освітньої установи 
(Л. Карамушка) [5, 6].

Дослідження особливостей управлін-
ня іміджом закладів вищої освіти (ЗВО) 
відображено в публікаціях українських 
науковців: В. Королько, Л. Карамушки, 
В. Кубка, А. Мазаракі, Д. Максименка, 
В. Маценка [6, 7, 11, 12, 13].

Отже, від загальних проблем дослі-
дження, в яких започатковано вирішен-

ня даної проблеми, ми переходимо до 
з’ясування впливу саме соціального ком-
поненту на загальну структуру іміджу за-
кладів вищої освіти. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 

У структурі досліджень іміджу закладу 
вищої освіти не вирішеною раніше части-
ною загальної проблеми залишається ви-
вчення особливостей соціального компо-
ненту. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Мета статті – здійснити аналіз емпірич-

них результатів дослідження соціального 
компоненту в структурі іміджу закладу 
вищої освіти.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Відомо, що структура компонентів імі-

джу розподілена на зовнішні та внутрішні. 
Останні включають індивідуально-пси хо-
логічні, мотиваційні, професійні, емо цій-
но-вольові та соціальні компоненти. 

Нами проведено дослідження соціаль-
ного компоненту осіб, які забезпечують 
організацію й надають освітні послуги у 
Київському національному торговельно-
економічному університеті, а саме: пред-
ставників адміністрації, деканатів, за-
відувачів кафедр і науково-педагогічних 
працівників (НПП). Особливості проявів 
соціального компоненту ми досліджува-
ли за допомогою опитувальника «Оцінка 
якості життя» за Н. Водоп’яновою [15] та 
методикою «Діагностика міжособистісних 
відносин» за Т. Лірі [9]. 

За результатами аналізу, які отримано 
за показниками опитувальника «Оцінка 
якості життя», ми з’ясовували ступінь за-
гальної та індивідуальної задоволеності 
(незадоволеності) соціальними досягнен-
нями в основних сферах життєдіяльності 

It is proved that such determinants of the social component, which are characteristic for most of 
the researchers, showed high indicators of satisfaction with work, personal achievements, communica-
tion with close people, expressed optimism and self-control. At the same time, the NPP noted a lack of 
optimism, dissatisfaction with personal achievements that negatively impacted the image of a higher 
education institution.

Key words: results, social component, image, institutions of higher education.
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й виявили такі, що викликають диском-
форт або незадоволення. 

Встановлено, що найвищий рівень за-
доволеності у представників адміністра-
ції спостерігається стосовно оптимізму 
37,9±4,12 б., роботи 37,7±4,31 б. і осо-
бистих досягнень 37,2±2,12 б. Наступ-
ними рівнями задоволеності у порядку 
її зниження, але на досить високому рів-
ні зафіксовано спілкування з близькими 
людьми 35,8±2,12 б. й наявне вираження 
самоконтролю 35,1±3,17 б. За шкалою на-
пруженості, її рівень зафіксовано у пред-
ставників адміністрації у межах 33,2±3,17 
б. Задоволеність підтримкою визначено на 
рівні 31,7±3,19 б. Найнижчий рівень за-
доволеності зафіксовано стосовно свого 
здоров’я 27,7±2,44 б. 

Отже, за результатами аналізу отри-
маних даних за опитувальником «Оцінка 
якості життя» у представників адміністра-
ції встановлено, що за такими індивіду-
альними характеристиками, як оптимізм, 
задоволеність від роботи, особистих до-
сягнень спілкування з близькими людьми, 
а також рівня самоконтролю, напруженос-
ті й підтримки показники досить висо-
кі. При цьому певний рівень дискомфор-
ту викликають стан здоров’я й негативні 
емоції, хоча й ці показники знаходяться на 
високому рівні, але вони виявилися суттє-
во нижчими у порівнянні з іншими резуль-
татами. Найвищий рівень задоволеності 
порівняно з іншими обстежуваними спо-
стерігається у представників адміністрації 
за шкалою оптимізму, задоволеності від 
роботи і особистих досягнень при p < 0,05. 

 Встановлено, що за інтегральною оцін-
кою індивідуального індексу якості життя 
33,74±2,98 б. представники адміністрації 
надали досить високу самооцінку. Дове-
дено, що отримані показники виявилися 
характерними для осіб з високою працез-
датністю, які реалізуються і з оптимізмом 
прагнуть у майбутнє. Водночас у обстежу-
ваних цієї категорії спостерігається дис-
комфорт стосовно сприйняття негативних 
емоцій та особистого здоров’я, хоча рівень 
оптимізму, самоконтролю, задоволеності 
від роботи, особисті досягнення, спілку-

вання з б лизькими людьми домінують і 
визначають рівень позитивного особистіс-
ного іміджу, що формує імідж ЗВО.

 Щодо фахівців деканатів, то найбільш 
вираженими виявилися показники осо-
бистих досягнень 37,7±3,19 б. і робота 
35,9±4,35 б. Наступними показниками в 
ієрархії задоволеності виявилися рівень 
самоконтролю 34,9± 2,91 б., оптимізму 
30,9±3,19 б. та рівень здоров’я 30,4±3,21 б. 
Найнижчими щодо задоволеності у струк-
турі самооцінки якості життя у представ-
ників деканатів зафіксовано такі показни-
ки, як: рівень напруженості 27,7±3,91 б., 
підтримки 26,6±2,13 б. й наявність нега-
тивних емоцій 25,9±2,17 б. 

Отже, встановлено, що на імідж пред-
ставників деканатів впливають і сприя-
ють якісному наданню освітніх послуг та 
формують позитивний імідж ЗВО такі ін-
дивідуальні показники самооцінки сфери 
життєдіяльності, як: особисті досягнен-
ня, задоволеність від роботи, спілкуван-
ня з близькими людьми, оптимізм, рівень 
здоров’я. При цьому певний дискомфорт 
щодо рівня задоволеності вносить сприй-
няття негативних емоцій, рівень напруже-
ності та бажаність більш ефективної під-
тримки.

Стосовно показників якості життя 
за самооцінкою завідувачів кафедр, то 
з’ясовано таке. Так, найбільше задоволен-
ня обстежувані зазначили від таких скла-
дових життєдіяльності, як: особисті досяг-
нення 37,6±4,11 б., спілкування з близьки-
ми людьми 36,7±4,12 б., робота 35,4±4,25 
б., рівень самоконтролю 33,8±3,92 б., 
оптимізму 30,4±1,29 б. При цьому менший 
рівень задоволеності у завідувачів кафедр 
визначено за такими складовими якос-
ті життя, як: рівень підтримки 26,9±2,17 
б., здоров’я 26,4±3,17 б., напруженості 
25,0±3,01 б. й поява негативних емоцій 
23,7±2,18 б. 

Отже, за результатами аналізу само-
оцінки завідувачів кафедр якості життя 
встановлено, що позитивно на особистий 
імідж впливають такі його високі показни-
ки, як: особисті досягнення, спілкування з 
близькими людьми, робота, самоконтроль, 



165

 Актуальні проблеми психології

оптимізм. Певний дискомфорт виявля-
ють такі характеристики якості життя, як: 
необхідність підтримки, високий рівень 
напруженості, проблеми здоров’я й наяв-
ність негативних емоцій. 

Самооцінка якості життя у НПП має 
свої особливості, а саме у межах 30 б. 
і більше зафіксовано тільки 3 показ-
ники, а саме: спілкування з близькими 
людьми 37,4±4,1б., задоволеність робо-
тою 33,1±4,21б., рівень самоконтролю 
29,7±2,85 б. При цьому, інші характерис-
тики життєдіяльності НПП оцінили окре-
мі положення якості життя на середньому 
рівні, але у межах 22-26 б. Так, у поряд-
ку зменшення показників самооцінки ін-
дивідуальної задоволеності за окремими 
сферами життєдіяльності представле-
но: особисті досягнення 26,9±3,96 б., 
стан здоров’я 25,1±1,74 б., напруженість 
24,9±2,15 б., підтримка 23,6±2,13 б., опти-
мізм 23,3±1,18 б. і вплив негативних емо-
цій 22,4±1,4 б.

Отже, аналіз отриманих результатів са-
мооцінки якості життя свідчить, що НПП 
позитивно оцінили рівень задоволеності 
спілкування з близькими людьми, робо-
ти, самоконтролю. Потребують всесто-
роннього аналізу показники якості життя, 
які виявилися у НПП, хоча на середньо-
му рівні, але як такі, що викликають дис-
комфорт і знижують рівень особистого 
іміджу, а це негативно може вплинути на 
якість освітніх послуг та загалом на імідж 
ЗВО. Це такі сфери життєдіяльності НПП, 
як: вплив і сприйняття негативних емоцій, 
відносне зниження рівня підтримки, опти-
мізму, проблеми зі здоров’ям та невеликий 
рівень задоволеності своїм становищем. 

Таким чином, доведено за аналізом ре-
зультатів обстеження за опитувальником 
«Оцінка якості життя», що інтегральний 
індекс якості життя виявився найвищим 
у представників адміністрації 33,74±2,98 
б., потім майже однаковим – у представ-
ників деканатів 31,63±3,15 б. і у завід-
увачів кафедр 30,66±3,13б. та найнижчим 
27,38±2,64 б. у НПП. Загалом встановле-
но, що самооцінка окремих сфер життє-
діяльності зумовила достатньо високий 

рівень інтегральної оцінки якості життя 
завдяки високому рівню задоволеності, 
характерної для більшості досліджуваних, 
стосовно роботи, особистих досягнень, 
спілкування з близькими людьми, вира-
женого оптимізму, самоконтролю. Певний 
дискомфорт різного ступеня вираженості 
носять такі ознаки, як: негативні емоції, 
окремі проблеми зі здоров’ям, напруже-
ність діяльності. 

З’ясовано, що у НПП позитивно впли-
вають як на імідж, так і на надання освіт-
ніх послуг такі сфери життєдіяльності, як: 
робота, спілкування з близькими людьми, 
самоконтроль. Певний рівень незадово-
леності у НПП встановлено за такими са-
мооцінками якості життя, як: наявність і 
сприйняття негативних емоцій, певний де-
фіцит підтримки, оптимізму, проблеми зі 
здоров’ям та незадоволеність особистими 
досягненнями, що може негативно вплива-
ти на якість надання послуг та імідж ЗВО. 
Для більш поглибленого вивчення детер-
мінант якості життя, що впливають на 
імідж ЗВО, здійснено порівняльний аналіз 
за показниками окремих сфер життєдіяль-
ності у різних категорій обстежуваних. 
Так, за показниками першої шкали, що 
визначає задоволеність обстежуваних ро-
ботою, найвищий рівень спостерігається 
у представників адміністрації 37,7±4,31б., 
потім у порядку зниження майже однакові 
показники виявлено у фахівців деканатів і 
завідувачів кафедр (відповідно 35,9±4,35 
б. і 35,4±4,25 б.) й НПП – 33,1±4,21 б. (p < 
0,05). Такі результати свідчать про те, що 
для обстежуваних притаманний високий 
рівень задоволеності роботою. 

Щодо показників за наступною шка-
лою, то у групі керівного складу (адмі-
ністрації, деканатів, завідувачів кафедр) 
встановлено на достатньо високому рів-
ні у межах 37,2±2,12 б., 37,7±3,19 б. і 
37,6±4,11 б. відповідно. Особливістю є те, 
що показник особистих досягнень у НПП 
знижений і дорівнює 26,9±3,96 б. (при p 
< 0,05), й це свідчить про те, що суттєва 
частина НПП не зовсім задоволена своїми 
особистими досягненнями. 

Стосовно задоволення рівнем свого 
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здоров’я, то найвищі показники за цією 
шкалою виявлено у представників дека-
натів 30,4±3,21 б. (p < 0,05), адміністра-
ції – 27,7±2,44 б., завідувачів кафедр – 
26,4±3,17 б., а найнижчим цей показник 
виявився у НПП – 25,1±1,74б. (p < 0,05).

 За результатами аналізу показників 
окремих сфер якості життя, найбільш рів-
номірними виявилися показники спілку-
вання з близькими. Так, цей показник за-
фіксовано як найбільш виражений у НПП 
– 37,4±4,1 б.; потім у завідувачів кафедр – 
36,7±4,12 б., адміністрації – 35,8±2,12 б. і 
деканатів – 34,7±2,91 б.

За показниками п’ятої шкали, ми ана-
лізували у обстежуваних задоволеність 
рівнем підтримки, й нами встановлено, 
що проблем за рівнем підтримки немає у 
представників адміністрації. Водночас, 
на певний дискомфорт щодо підтримки 
вказує певна частина НПП, у яких цей по-
казник зафіксовано на рівні 23,6±2,13 б. (p 
< 0,05). Високий рівень підтримки, але у 
межах дискомфорту, виявлено у фахівців 
деканатів – 26,6±2,13 б. і завідувачів ка-
федр – 26,9±2,17 б.

Рівень оптимізму не викликає сумнівів 
у представників адміністрації, який визна-
чено у межах 37,9±4,12 б. (p < 0,05), у фа-
хівців деканатів – 30,9±3,19 б. і завідувачів 
кафедр – 30,4±1,29 б. Водночас знижений 
рівень оптимізму в НПП виявляється дис-
комфортним, що негативно впливає на 
особистий імідж, рівень надання освітніх 
послуг та іміджу ЗВО, й такі особи потре-
бують психокорекції. 

Щодо задоволеністю рівнем напру-
женості в діяльності, то він найвищий 
у представників адміністрації 33,2±3,17 
б. та на 5,5 б. нижчий у фахівців дека-
нату – 27,7±3,91 б. й завідувачів кафедр 
– 26,4±3,01 б. (при p < 0,05). Найнижчий 
рівень задоволеності рівня напруженості 
встановлено у НПП 24,9±2,15 б. (при p < 
0,05). 

З’ясовано, що за шкалою самоконтро-
лю рівень задоволеності спостерігається 
на достатньо високому рівні у всіх кате-
горій обстежуваних. Так, у фахівців адмі-
ністрації цей показник визначено на рівні 

35,1±3,17 б., у представників деканату – на 
рівні 34,9±3,26 б., у завідувачів кафедр – 
33,8±3,92 б. й у НПП – 29,7±2,85 б., що ви-
явилися істотно нижче, ніж у групі керів-
ного складу (при p < 0,05), але теж у межах 
достатньо високих критеріальних значень. 

Встановлено, що особливістю порів-
няльного аналізу результатів обстежува-
них за опитувальником «Оцінка якості 
життя» є те, що у всіх категорій виявилися 
у зоні дискомфорту показники за рівнем 
сприйняття негативних емоцій (у межах 
22,4 б. – 26,4 б.), але за умови високого 
рівня в обстежуваних самоконтролю, оп-
тимізму, задоволеністю роботою, спілку-
вання з близькими цей показник сфери 
життєдіяльності не значно впливає на ін-
тегральний індекс якості життя особис-
тості. 

Отже, з’ясовано за аналізом результатів 
інтегрального індексу якості життя (ІІЯЖ) 
обстежуваних, що у представників адмі-
ністрації він найвищий – 33,74±2,98 б., 
(при p < 0,05), у фахівців деканату – 
31,63±3,15 б., у завідувачів кафедр – 
30,66±3,13 б. й НПП – 27,38±2,64 б. 

Таким чином, аналіз отриманих резуль-
татів обстежуваних за опитувальником 
«Оцінка якості життя» дає підстави ствер-
джувати про високий рівень інтегрального 
індексу якості життя, який зумовили най-
вищі показники задоволеності за окреми-
ми сферами життєдіяльності обстежува-
них: насамперед представників адміні-
страції, деканатів, завідувачів кафедр. Це 
підтверджується високими показниками 
задоволеності від роботи, особистими до-
сягненнями, вираженим оптимізмом, спіл-
куванням з близькими людьми, рівнем на-
пруженості та самоконтролю. 

Встановлено, що за результатами по-
рівняльного аналізу в НПП за окремими 
сферами життєдіяльності виявилися ниж-
чі показники, ніж у групі керівного складу. 
Виявлено, що такі сфери життєдіяльності 
НПП, як сприйняття негативних емоцій, 
незадоволеність особистими досягнення-
ми, рівень підтримки, оптимізму, пробле-
ми зі здоров’ям викликають найбільший 
дискомфорт або незадоволеність. Водно-
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час достатньо виражений самоконтроль 
й інші отримані показники характеризу-
ють обстежуваних як активних, оптиміс-
тичних, що сприяє позитивному іміджу 
обстежуваних і відповідає високій якості 
надання освітніх послуг, що зумовлює по-
зитивний імідж ЗВО.

Крім визначеного інтегрального індек-
су якості життя за результатами обстежен-
ня опитувальника «Оцінка якості життя», 
соціальну сферу обстежуваних вивчили й 
за методикою «Діагностика міжособистіс-
них відносин» Т. Лірі [9].

 Методика дає змогу за самооцінкою 
оцінити переважаючий тип відношен-
ня до людей у взаємодії. За результатами 
порівняльного аналізу отриманих даних 
за методикою Т. Лірі встановлено, що за 
показником шкали авторитарності показ-
ники керівного складу обстежуваних зна-
ходяться у межах середніх значень (9-12 
б.). Так, найбільш виражена авторитар-
ність виявилася у представників деканатів 
12,5±1,06 б., і на 2,1-1,99 б. спостерігаєть-
ся нижчим цей показник у представників 
адміністрації й завідувачів кафедр, відпо-
відно 10,4±1,12 б. й 10,01±0,79 б. (при p < 
0,05). Особам з таким рівнем самооцінки 
притаманні: домінантність, енергійність, 
компетентність, лідерські якості, незалеж-
ність і здатність брати відповідальність на 
себе. У НПП цей показник суттєво нижчий 
8,3±0,71 б., це на 1,99-4,2 б. менше, ніж у 
групі керівного складу (при p < 0,05). Та-
кий результат за шкалою авторитарності 
свідчить про вираженість таких особистіс-
них характеристик у взаємодії з іншими, 
як достатньо впевненої в собі людини, до-
статньо наполегливої, але не обов’язково з 
лідерськими якостями. 

За другою шкалою, яка відображає 
ставлення до оточуючих як егоїстичних 
(упевнених у собі, самовпевнених), визна-
чено, що найвищий рівень самовпевненос-
ті – у представників деканатів 11,9±0,81 
б., далі – представники адміністрації 
11,1±1,07 б., завідувачі кафедр – 11,0±0,5 
б. й НПП 10,4±0,69 б. (при p < 0,05). Усім 
обстежуваним більшою чи меншою мірою 
за цією шкалою притаманні такі особли-

вості, як: упевненість, самовпевненість, 
незалежність, орієнтованість на себе й, у 
крайніх випадках, виражена схильність до 
суперництва. 

За третьою шкалою агресивності ми 
визначили рівень вимогливості – жорст-
кості. Встановлено, що за цією шкалою 
у представників групи керівного складу 
спостерігаються показники у межах се-
редніх критеріальних значень (�=9-12 б.). 
Фактично з’ясовано, що показник у групі 
адміністрації дорівнює 10,8±1,11 б., дека-
натів – 10,6±0,96 б. й у завідувачів кафедр 
– 10,1±0,73 б. Це характеризує цю катего-
рію обстежуваних як вимогливих, суворих 
і відвертих в оцінці інших, критичних, не-
терпимих до помилок.

При цьому, у НПП показник агресив-
ності виражений суттєво менше 7,2±0,32 
б., ніж у групі керівного складу (при p < 
0,05). Це характеризує НПП як наполегли-
вих, енергійних і, можливо, настирливих 
та впертих.

Показники четвертої шкали «підозрі-
лості» дають змогу оцінити в обстежува-
них вираженість скептицизму, впертості, 
негативізму. Найбільше значення цього 
показника зафіксовано у НПП – 8,6±0,2 б., 
що може характеризувати певну категорію 
цієї групи обстежуваних як недовірли-
вих, підозрілих, ревнивих та образливих, 
злопам’ятних і таких, які схильні до скарг, 
що потребує психологічної корекції.У 
представників керівного складу за шка-
лою «підозрілості» зафіксовано достат-
ньо рівномірні низького рівня значення у 
межах 0-8 б., (фактично у представників 
адміністрації – 6,1±0,27 б., представників 
деканатів – 6,7±0,25 б., завідувачів кафедр 
– 6,4±0,21 б. 

Такі результати характеризують об-
стежуваних як критичних по відношенню 
до багатьох соціальних явищ і оточую-
чих людей, але без негативізму, образ чи 
злопам’ятності.

За аналізом результатів п’ятої шкали 
«підлеглості» визначили рівень поступли-
вості чи пасивного підкорення. Особли-
вість отриманих даних за цією шкалою по-
лягає у тому, що у групі керівного складу 
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результати зафіксовано на рівні 8,1±0,42 б. 
у представників адміністрації; 8,3±0,37 б. 
– у представників деканату; 8,2±0,3 б. – у 
завідувачів кафедр. Отже, виявлено показ-
ники у цих групах на межі середніх і низь-
ких значень. Це характеризує таких осіб як 
поступливих і таких, що, за певних умов 
аргументації, можуть адекватно сприй-
няти критику. При цьому, у НПП цей по-
казник на 1,0-1,2 б. виявився нижчим, ніж 
у групі керівного складу при p < 0,05. Це 
свідчить, що у певної частини НПП може 
виявлятися пасивне підкорення, надмірна 
скромність, прихованість власної думки, 
але вони чесно виконують свої обов’язки. 

Показники шостої шкали «залежності» 
дають змогу оцінити довірливість, слух-
няність, залежність. У групі керівного 
складу показники за цією шкалою визна-
чено на таких рівнях, зокрема: у представ-
ників адміністрації 7,9 ±0,26 б., деканатів 
– 7,8±0,3 б., у завідувачів кафедр 7,6±0,42 
б. Це означає, що обстежуваним з таким 
рівнем оцінок притаманна повага до ін-
ших, вдячність, прагнення до позитивної 
взаємодії з оточуючими. 

Водночас у НПП цей показник на 1,8-
2 б. вищий, ніж у групі керівного складу. 
Це дає підстави характеризувати певну ка-
тегорію НПП як залежних і таких, які не 
вміють чинити опір та чекають допомоги 
і порад, що потребує психокорекційної ро-
боти. 

Аналіз показників за сьомою шкалою 
«дружелюбність» (доброзичливість) дає 
змогу оцінити надмірний конформізм і до-
бросердечність.

Встановлено, що у групі керівно-
го складу цей показник спостерігається 
у межах 0-8 б. Фактично зафіксовано у 
представників адміністрації – 7,1±0,29 б., 
деканатів – 7,0±0,37 б., завідувачів кафедр 
– 7,7±0,35 б. Це характеризує обстежува-
них як схильних до співпраці, гнучкості та 
компромісів при розв’язанні виробничих 
проблем і конфліктів, свідомо комфорт-
них, які притримуються норм та правил 
доброзичливості у стосунках з людьми, 
ініціативних, ентузіастів у досягненні 
мети. 

При цьому, у НПП рівень оцінки за 
шкалою доброти становить 9,8±0,42 б., у 
порівнянні з показником групи керівного 
складу на 2,1-2,8 б. більше (при p < 0,05). 
Це дає підстави характеризувати НПП як 
доброзичливих і люб’язних з усіма, орієн-
тованих на соціальне схвалення, прагнен-
ня бути добрим для всіх, часто без ураху-
вання ситуації, емоційно лабільних, добре 
розвинутих механізмів психологічного за-
хисту, таких як витіснення і придушення. 

Восьма шкала «альтруїзму» дає мож-
ливість оцінити безкорисливість – жер-
товність. У всіх обстежуваних встанов-
лено показники на рівні 7,6-8,1 б. Так, у 
представників адміністрації показник за 
шкалою альтруїзму визначено на рівні 
7,9±0,45 б., у представників деканатів – 
7,6±0,34 б., у завідувачів кафедр – 7,8±0,39 
б. й у НПП – 8,1±0,31 б. Такі оцінки дають 
підстави характеризувати обстежуваних 
як відповідальних у взаєминах з людьми, 
емпатійних, як таких, що вміють підбадьо-
рити й пробачити.

Âèñíîâêè
Встановлено детермінанти соціальної 

сфери, які суттєво впливають на якість на-
дання освітніх послуг та імідж фахівців і 
загалом закладу вищої освіти. Доведено, 
що високий рівень задоволеності якістю 
життя за самооцінкою обстежуваних зу-
мовили позитивні й високі показники, що 
характерні для всіх досліджуваних сто-
совно роботи, особистих досягнень, спіл-
кування з близькими людьми, вираженого 
оптимізму й самоконтролю. Крім того, 
встановлено позитивні детермінанти щодо 
задоволення якістю життя у більшості об-
стежуваних, таких як: здатність брати на 
себе відповідальність, упевненість у собі, 
спрямованість на позитивну взаємодію, 
що зумовлюють позитивний імідж праців-
ників ЗВО. 

Перспектива подальшого досліджен-
ня полягають у тому, що отримані ре-
зультати можна покласти в основу в по-
дальшому більш детальному дослідженні 
іміджу закладу вищої освіти, а також вико-
ристовувати під час створення соціальної 
реклами іміджу університету. 
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УДК 159.9:615.851  Ð.Ï. Øåâ÷åíêî 
 êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,

 çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè 
Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà

Ðåàêòèâíàÿ è ëè÷íîñòíàÿ òðåâîæíîñòü 
ó ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòåé 

ìîðñêîãî è ðå÷íîãî òðàíñïîðòà
В статье на основе анализа научной литературы, проведенных бесед, эмпирического иссле-

дования с помощью методики «Шкала реактивной и личностной тревоги Спилбергера-Ханина» 
проанализированы особенности психоэмоционального состояния студентов специальности 
морского и речного транспорта, в частности состояние реактивной и личностной тревоги.

Изучен вопрос объективно существующей базы формирования повышенной реактивной и 
личностной тревоги в выделенной диагностической категории в силу особенностей данной ра-
боты, связанной с длительным пребыванием в рейсе. Это в свою очередь накладывает значимые 
нагрузки на психофизиологическое состояние человека. Вахтовый метод работы, пребывание 
в помещениях с повышенным уровнем шума, загрязненным воздухом, изменение климатических 
зон – факторы, влияющие на психофизиологическое состояние моряка.

В ходе реализации цели исследования – изучить состояние реактивной и личностной тревоги 
у студентов специальности морского и речного транспорта, прошедших плавпрактику – были 
использованы методы: наблюдение, беседа с испытуемыми, методика «Шкала реактивной и 
личностной тревожности Спилбергера-Ханина». Исследование было проведено на базе Одес-
ского национального морского университета, в нем приняли участие 50 студентов, прошедших 
плавпрактику, проведших в море не менее 3 месяцев. Исследование было проведено при информа-
ционном согласии со стороны обследованных, с соблюдением норм этики и биоэтики.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что показатели личностной тревоги по 
сравнению с показателями ситуативной тревоги у студентов после длительного рейса досто-
верно отличаются в уровнях «умеренная тревога» и «выраженный уровень тревоги» (ρφ <0,05).

Проведенное исследование состояния реактивной и личностной тревоги у студентов спе-
циальности речного и морского транспорта свидетельствует о достоверном наличии опреде-
ленного спектра свойств: периоды пониженного настроения, раздражительности, тенденция 
чаще расстраиваться по незначительным поводам, чем раньше. Высказывания о желании быть 
такими же счастливыми, как большинство окружающих. Склонность длительно переживать 
неприятности, возврата к переживаниям уже прожитого, без возможности изменить что-
либо по объективным причинам. Наличие периодов снижения работоспособности. Выявленные 
характеристики сигнализируют о наличии снижения адаптационных возможностей у сту-
дентов, необходимости проведения дополнительных исследований психоэмоциональной сферы 
моряков.

Ключевые слова: реактивная тревога, личностная тревога, нарушения адаптации, студен-
ты морских специальностей.
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Ðåàêòèâíà ³ îñîáèñò³ñíà òðèâîæí³ñòü 
ó ñòóäåíò³â ñïåö³àëüíîñòåé ìîðñüêîãî 

³ ð³÷êîâîãî òðàíñïîðòó
У статті на основі аналізу наукової літератури, проведених бесід, емпіричного дослідження 

за допомогою методики «Шкала реактивної і особистісної тривоги Спілбергера-Ханіна» про-
аналізовано особливості психоемоційного стану студентів спеціальності морського і річкового 
транспорту, зокрема стан реактивної і особистісної тривоги.

Вивчено питання об’єктивно існуючої бази формування підвищеної реактивної і особистіс-
ної тривоги у виділеної діагностичної категорії в силу особливостей даної роботи, пов’язаної з 
тривалим перебуванням у рейсі. Це в свою чергу накладає значуще навантаження на психофі-
зіологічний стан людини. Вахтовий метод роботи, перебування в приміщеннях з підвищеним 
рівнем шуму, забрудненим повітрям, зміна кліматичних зон – фактори, що впливають на психо-
фізіологічний стан моряка.

У ході реалізації мети дослідження – вивчити стан реактивної та особистісної тривоги у 
студентів спеціальності морського і річкового транспорту, що пройшли плавпрактику – були 
використані методи: спостереження, бесіда з випробуваними, методика «Шкала реактивної і 
особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна». Дослідження було проведено на базі Одеського 
національного морського університету, взяли участь 50 студентів, які пройшли плавпрактику, 
провели в морі не менше 3 місяців. Дослідження було проведено за інформаційної згоди з боку 
обстежених, з дотриманням норм етики та біоетики.

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що показники особистісної тривоги в порівнянні з 
показниками ситуативної тривоги у студентів після тривалого рейсу достовірно відрізняються 
в рівнях «помірна тривога» і «висока тривога» (ρφ <0,05).

Проведене дослідження стану реактивної та особистісної тривоги у студентів спеціаль-
ності річкового і морського транспорту свідчить про достовірну наявність певного спектру 
властивостей: періоди зниженого настрою, дратівливості, тенденція частіше засмучуватися 
з незначних приводів, ніж раніше. Висловлювання про бажання бути такими ж щасливими, як 
більшість оточуючих. Схильність тривало переживати неприємності, повернення і переживан-
ня вже прожитого, без можливості змінити що-небудь з об’єктивних причин. Наявність періо-
дів зниження працездатності. Виявлені характеристики сигналізують про наявність зниження 
адаптаційних можливостей у студентів, необхідності проведення додаткових досліджень пси-
хоемоційної сфери моряків.

Ключові слова: реактивна тривога, особистісна тривога, порушення адаптації, студенти 
морських спеціальностей.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
В современных условиях рынка труда 

все больше возрастают требования к ра-
ботнику: его профессионализму, комму-
никабельности, умению адаптироваться в 
новых для себя условиях. Все это накла-
дывает значимую нагрузку на психофи-
зиологическое состояние человека. В осо-
бенно сложных условиях работы оказыва-
ются представители профессий, чей еже-
дневный труд происходит в экстремаль-

ных условиях. Вахтенный метод работы, 
пребывание в помещениях с повышенным 
уровнем шума, загрязненным воздухом, 
частая смена климатических зон – факто-
ры, влияющие на психофизиологическое 
состояние моряка.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé

Автор Криворотько А. С. (2013) указал, 
что в условиях постоянно воздействующих 
на здоровье и психоэмоциональное состоя-
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The question of the objectively existing base of the formation of increased reactive and personal 
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ние моряка факторов необходимы иссле-
дования данной отрасли. Объективно воз-
никают новые требования к медицинскому 
обеспечению моряков. Указал, что длитель-
ный отрыв от берега у представителей дан-
ной специальности может сопровождаться 
определенным спектром эмоционального 
напряжения, вызванного в том числе пере-
живанием чувства одиночества, что накла-
дывает определенную напряженность в 
ходе адаптационного процесса [1]. 

Исследователи Л. Н. Галанкин, В. В. Бу-
ров (2014) так же указали необходимость 
оказания медицинской помощи предста-
вителям плавательных специальностей в 
условиях рейса. Научный интерес вызыва-
ет предложенный авторами альтернатив-
ный способ оказания медицинских услуг 
на судне, не имеющем в экипаже врача – 
теоретическая модель комплекса новых 
тех нических мер по организации профес-
сионального образования для ускоренного 
внедрения морской телемедицины. Этот 
ком плекс, по мнению авторов, обеспечит 
мо рякам во время морского рейса квали-
фицированную врачебную помощь на суд-
не [2].

Зайцев В. И. (2014) на базе проведен-
ного анализа литературных источников, в 
которых изучены условия труда на флоте, 
выделил основные группы факторов, ко-
торые обуславливают неблагоприятные 
условия труда плавсостава. В исследо-
вании автор анализирует условия труда. 
Особый научный интерес вызывает пред-
положение о возможной связи приведен-
ных факторов технической и социальной 
среды с профессиональной и производ-
ственно обусловленной заболеваемостью 
моряков [3].

Исследователи Б. В. Панов, С. В. Бала-
бан, С. Г. Чебан (2013) проанализировали 
распространённость конкретных нозоло-
гических форм в зависимости от стажа ра-
боты и возраста моряков. Наибольшее ко-
личество патологии сердечнососудистой 
системы, что традиционно трактуется как 
прямая связь с эмоциональной сферой 
субъекта, наблюдалось у лиц командного 
и рядового составов машинной группы, 

так же авторы отметили выраженность 
данных показателей у моряков палубного 
состава [4].

Авторы Т. Н. Рымина, Е. В. Пятырова 
(2014) в результате проведенного иссле-
дования воздействия факторов производ-
ственной среды на представителей мор-
ских специальностей в условиях рейса 
выявили, что целый комплекс факторов 
судовой среды оказывает влияние на со-
стояние здоровья моряков, вызывая ответ-
ную реакцию в виде стресса [5].

Комплексное исследование, представ-
ленное авторами О. П. Ломовым, И. М. Ах -
метзяновым, М. О. Соколовым (2014), по  -
священо гигиеническому анализу физи-
ческих факторов обитаемости кораб лей. 
Особый интерес представляют предло-
женные авторами организационно-мето-
дические подходы к количественному 
определению степени профессионального 
риска нарушения здоровья плавсостава [6].

В исследовании В. И. Решняк, А. Г. Щу-
рова, О. В. Витязева (2014) рассмотрены 
причины развития десинхроноза работни-
ков флота, так же связанные с нарушением 
согласования внешних и внутренних био-
логических ритмов, физиологические и со-
циальные нарушения жизнедеятельности 
организма человека. Авторы предложили ме-
ры предупреждения дезадаптационных рас-
стройств во время длительных рейсов [7].

А. Н. Ишеков, И. Г. Мосягин (2013) вы-
делили как один из факторов психобиоло-
гического состояния моряка во время дли-
тельных рейсов – устойчивость к укачива-
нию в море. По предоставленным данным 
изучения на основе стабилометрии в ди-
намике арктического рейса, исследователи 
провели сравнительный анализ состояния 
между членами состава экспедиции и эки-
пажа научно-исследовательского судна, 
обнаружили возможности адаптации ис-
следованных групп [8].

Д. Е. Транковский (2013) исследовал 
воздействие неблагополучной санитарно-
эпидемиологической обстановки на мор-
ских и рыбопромысловых судах, неблаго-
приятное воздействие на состояние здоро-
вья моряка производственных факторов, 
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обусловленных конструктивными особен-
ностями транспортного средства [9].

Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû

Вышеизложенное подтверждает нали-
чие научного, производственного, соци-
аль но-психологического аспектов в проб-
леме психоэмоционального состояния 
представителей морских профессий. Важ-
ной составляющей декларируемого во-
проса является состояния реактивной и 
личностной тревоги у моряка. Особый ин-
терес представляет состояние реактивной 
и личностной тревоги у студентов специ-
альности морского и речного транспорта, 
прошедших, согласно учебного плана спе-
циальности, плавпрактику.

Исследование проведено согласно теме 
госбюджетной научно-исследовательской 
работы кафедры практической психологии 
Одесского национального морского универ-
ситета «Стрессогенность в сов ременном 
обществе» (протокол №4 от 14.11.2017 г.).

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Изучить состояние реактивной и лич-

ностной тревоги у студентов специально-
сти морского и речного транспорта, про-
шедших плавпрактику.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî 
ìàòåðèàëà èññëåäîâàíèÿ

В ходе работы были использованы 
следующие методы исследования: наблю-
дение, беседа с испытуемыми, методика 
«Шкала реактивной и личностной тревож-

ности Спилбергера-Ханина» [10].
Для изучения состояния реактивной 

и личностной тревоги после длительных 
плаваний была набрана группа испытуе-
мых из числа студентов 4 курса Одес-
ского национального морского универ-
ситета. Всего в исследовании приняло 
участие 50 студентов, прошедших плав-
практику, проведших в море не менее 3 
месяцев. Исследование было проведено 
при информационном согласии со сторо-
ны обследованных с соблюдением норм 
этики и биоэтики. Результаты отражены 
в таблице 1. 

Анализ данных, отраженных в табли-
це, свидетельствует о том, что показатели 
личностной тревоги по сравнению с пока-
зателями ситуативной тревоги у студентов 
после длительного рейса достоверно отли-
чаются в уровнях «умеренная тревога» и 
«высокая тревога» (ρφ <0,05).

Обнаруженная тенденция свидетельст-
вует о наличии в состоянии студентов ха-
рактеризуемой группы достаточно нечас-
тых состояний приподнятого настроения. 
В своих взглядах на происходящее они про-
являют чувство раздражительности. Харак-
теризую свое эмоциональное состояние, 
они отмечают, что часто расстраиваются. 

Оценивая свою удачливость в жизнен-
ных ситуациях, они отмечают, что хотели 
бы быть такими же удачливыми, как боль-
шинство людей, окружающих их.

Оценивая собственное состояние ре-
активной и личностной тревоги, студен-
ты выделенного диагностического круга 

Таблица 1
Распределение групп студентов специальности морского и речного 

транспорта с реактивной и личностной тревожностью

Синдромы Показатели СТ Показатели ЛТ критерий φ
Абс. число % Абс. число %

Низкая (до 30 б.) 17 34 18 36 0.21
Умеренная (31-44 б.) 21 42 12 24 *1.93
Высокая (45 б. и более) 12 24 20 40 *1.72
итого 50 100 50 100 -
Примечание: *- разница показателей группы исследования «Показатели СТ» от показателей 

группы исследования «Показатели ЛТ» по критерию φ – угловое преобразование Фишера досто-
верно (ρφ <0,05)
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отметили, что часто сильно переживают 
происходящие с ними неприятности и 
долгое время не могут забыть о том, что 
произошло. Склонность к возврату и пере-
живанию уже прожитого, без возможно-
сти изменить что-либо по объективным 
причинам, ограничивают адаптационные 
возможности субъектов данной категории.

Оценивая свою работоспособность, 
студенты из числа опрошенных отмечают, 
что бывают периоды, когда они не чув-
ствуют прилив сил и желание работать. 
Состояние обусловлено, по нашим наблю-
дениям, в том числе вынужденным пре-
быванием на ограниченном пространстве, 
отсутствием возможности смены внешних 
раздражителей, как следствие, пережива-
ние снижения работоспособности.

 Исследованные отметили, что часто 
принимают происходящее «близко к серд-
цу», склонны переживать по незначитель-
ным причинам. Отметили, что часто ис-
пытывают чувство беспокойства из-за раз-
мышлений о планируемых, предстоящих 
делах и заботах.

Âûâîäû
Таким образом, проведенное исследо-

вание состояния реактивной и личностной 
тревоги у студентов специальности речно-
го и морского транспорта свидетельству-
ет о достоверном наличии определенного 
спектра свойств: периоды сниженного на-
строения, раздражительности, тенденция 
чаще расстраиваться по незначительным 
поводам, чем ранее. Высказывания о же-
лании быть такими же удачливыми, как 
большинство окружающих. Склонность 
длительно переживать произошедшие не-
приятности, к возврату и переживанию 
уже прожитого, без возможности изме-
нить что-либо по объективным причинам. 
Наличие периодов снижения работоспо-
собности. Обнаруженные характеристи-
ки сигнализируют о наличии снижения 
адаптационных возможностей студентов 
диагностируемого клинического круга, 
необходимости проведения дополнитель-
ных исследований психоэмоциональной 
сферы моряков.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Психологічна готовність дитини до на-

вчання у школі – предмет постійної уваги 
психологів. Від успішного розв’язання 
цієї проблеми залежить адаптація дитини 
до шкільного життя, оволодіння нею на-
вчальною діяльністю та формування все-
бічно розвиненої особистості.

Сьогодні діти мають вступати у «Нову 
українську школу» (далі – НУШ). Ключо-
вим моментом у НУШ є переорієнтація від 
знань до компетентностей і навичок. Це 
означає не надавати дітям безліч різнома-
нітної інформації, а навчити, де цю інфор-
мацію можна відшукати та як правильно 
користуватися нею у повсякденному жит-
ті [5].

Проведення тестувань, вступних ви-
пробувань, співбесід, інших заходів, що 
мають на меті встановлення відповідності 
рівня підготовки дитини до школи, в Укра-
їні не допускається. Згідно з концепцією 
Нової української школи більше не буде 
класів початкової школи з поглибленим 
вивченням окремих предметів. Діти не по-
винні спеціально готуватися до школи, а 

мають отримувати знання вже в школі на 
уроках. І головне: більше не буде стресо-
вих ситуацій та суб’єктивних випробувань 
для шестирічних дітей під час вступу до 
першого класу, не буде перевірок на швид-
кість читання, розуміння прочитаного; 
розв’язання задач на логічне мислення; 
перевірки знань з іноземної мови тощо. 
Натомість потрібно створити умови, аби 
протягом 12 років учневі було цікаво, а не 
страшно [5]. 

Сутність представленої програми – 
психологічний супровід дорослого поруч 
із дитиною, який сприяє пошуку прихо-
ваних ресурсів розвитку дитини, опорі на 
власні можливості дитини, розкриття по-
тенціалу дитини, розвиток компетентності 
як базової характеристики особистості.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Концептуальні положення праць 
учених-фізіологів, психологів, педагогів, 
таких як І. Булах, Н. Гуткіна, В. Климен-
ко стосовно психофізичного розвитку до-
шкільнят, доробки вчених Л. Виготського, 
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Л. Божович, О. Запорожця, О. Леонтьєва, 
які зробили значний внесок у розробку 
психологічної концепції готовності дітей 
до школи.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Сьогодні всі наявні у психологічній 
практиці діагностичні комплекси можна 
поділити на три групи: до першої відне-
сені програми, які мають чіткі концепту-
ально оформлені діагностичні методи; до 
другої групи віднесено низку посібників, 
що містять простий набір найрізноманіт-
ніших тестів і методик; до третьої групи 
віднесено діагностичні програми, орієнто-
вані не тільки на нефахівців у сфері пси-
ходіагностики, а зокрема, на батьків, фак-
тично передаючи їм у руки професійний 
психологічний інструментарій [4, с. 234]. 

Аналіз наукової літератури показав, 
що хоч представлено чисельні адаптацій-
ні методики, відчувається брак практич-
них програм, спрямованих на формування 
психофізіологічної готовності дитини до 
школи. Можемо констатувати відсутність 
сучасних авторських програм з цієї про-
блеми у науковому просторі.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Цілі статті – надати сучасну програму 

з практичними вправами з означеної про-
блематики, яка сприяє формуванню психо-
фізіологічної готовності дитини до школи.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Перший клас школи вважається адап-

таційним періодом дитини. Під час будь-
якого адаптаційного процесу для дитини 
важливим є ресурс, підтримка і авторитет 
«ведення», адже дитина дуже чутлива та 
уважна до того, хто стає для неї опорою. 

Контроль за адаптацією першокласни-
ків проходить завдяки відвідуванню уро-
ків та занять, спостереженню за дітьми 
під час прогулянок, спілкуванню, псиході-
агностичним обстеженням. 

Якщо позиція школяра з приходом до 
школи не формується або формується не 
достатньо і залишається нестійкою, то 
через різні обставини дитина легко втра-

чає інтерес до навчання і школи загалом, 
а формуванням її особистості керує інше 
середовище, часто не завжди сприятливе. 

Забезпечення психологічного супрово-
ду майбутнього першокласника є важли-
вою складовою як педагогічного процесу 
в початковій школі, так і реалізації цілей 
і завдань, передбачених державним стан-
дартом дошкільної та початкової освіти.

Під психологічним супроводом педа-
гогічного процесу ми будемо розуміти 
комплекс заходів, які спрямовано на за-
безпечення такого перебігу педагогічного 
процесу, коли цілі й завдання збігаються з 
потребами і потенційними можливостями 
учасників, а умови відповідають їх інди-
відуальним та психофізіологічним осо-
бливостям. Результатом психологічного 
супроводу педагогічного процесу є ство-
рення клімату захищеності й комфорту, то-
лерантні взаємини між усіма учасниками 
педагогічного процесу, зростання особис-
тісної сили «Я» кожного учасника, опти-
мальна адаптація до умов педагогічного 
процесу, актуалізація і реалізація потен-
ційних можливостей та творче ставлення 
до власної життєдіяльності.

Основні характеристики психічно здо-
рової особистості: прийняття себе, своїх 
позитивних якостей і недоліків; пізнання 
власної цінності й унікальності, своїх зді-
бностей і можливостей; прийняття інших 
людей, пізнання цінності та неповторнос-
ті кожної людини; добре розвинена реф-
лексія, вміння розпізнавати свої емоційні 
стани, мотиви поведінки; стресостійкість, 
уміння знаходити власні ресурси в скрут-
ному становищі. 

Усе це потрібно враховувати під час 
організації освітнього процесу дітей шес-
тирічного віку незалежно від того, де він 
здійснюється – у підготовчих групах до-
шкільних навчальних закладів чи в почат-
ковій школі. 

Психологічний супровід адаптаційного 
періоду дошкільнят до навчання в школі 
включає у себе розробку сучасної програ-
ми розвитку психофізіологічної готовнос-
ті дитини.

Апробація дослідження розвитку пси-
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хофізіологічної готовності дошкільнят до 
навчання проходила на базі дошкільного 
навчального закладу №767 м. Києва.

На першому етапі було досліджено 
психофізіологічну готовність дошкільнят 
до навчання у першому класі школи. У до-
слідженні взяло участь 50 дітей (хлопчики 
49 %, дівчатка 51 %) старших груп «Зіроч-
ка» та «Дзвоник». 

Методики дослідження: орієнтовний 
тест шкільної зрілості А. Керна та Йі-
расека; тестові завдання для визначення 
провідної руки; тест Озерецького «Ку-
лак – ребро – долоня»; тест «Лаконічне 
запам’ятовування 10 слів» (оцінювання 
короткочасної слухової пам’яті) А. Лурія; 
методика вивчення навчального мотиву 
М. Гінзбурга.

У 18% дітей виявлено високий рівень 
шкільної зрілості, вищий за середній рі-
вень виявлений у 32% дошкільнят, серед-
ній рівень готовності до школи виявлено 
у 12% дітей, нижчий за середній рівень 
виявлений у 10% дошкільнят та низький – 
28% дітей (табл. 1).

Результати дослідження діагностики 
домінуючих мотивів навчання за методи-

кою М. Р. Гінзбурга представлено у таб-
лиці 2. 

Як видно з табл. 2, діти серед мотивів 
на перше місце обирали ігровий мотив, на 
другому місці у досліджуваних знаходив-
ся навчальний мотив, на третьому – соці-
альний, на останньому місці знаходився 
позиційний мотив.

Для більшості дошкільнят характер-
ним є те, що ігровий мотив неадекват-
но перенесений у нову навчальну сферу, 
крім того частина дітей має сформова-
ний навчально-пізнавальний мотив, що 
сходиться до пізнавальної потреби. На 
останньому місці знаходиться позицій-
ний мотив, пов’язаний із прагненням за-
йняти нове положення у взаєминах із на-
вколишніми. Відповідно до рівня прояву 
навчальної мотивації, ми виявили у 20 % 
дошкільнят дуже високий рівень, що вка-
зує на перевагу навчальних мотивів, іно-
ді – наявність соціальних мотивів; висо-
кий рівень – у 28 % дітей, що вказує на 
перевагу соціальних мотивів, присутність 
навчального та позиційного мотивів; нор-
мальний рівень – 16 % дітей, що вказує 
на перевагу у дітей позиційних мотивів, 

Таблиця 1
Рівні шкільної зрілості у дошкільнят

Загальний рівень готовності до навчання у школі Відсоткова кількість
Високий 18,0
Вищий за середній 32,0
Середній 12,0
Нижчий за середній 10,0
Низький 28,0

Таблиця 2
Ранжування навчальних мотивів дошкільнят

Мотиви Місце мотиву Відсоткова кількість 
Зовнішній 5 26,00
Навчальний 2 40,00
Ігровий 1 50,00
Позиційний 6 22,00
Соціальний 3 32,00
Спрямованість на оцінку 4 28,00
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присутність також соціального й оцінного 
мотивів; занижений рівень – у 14 % дітей, 
перевага оцінних мотивів, присутність по-
зиційного та ігрового (зовнішнього) мо-
тивів; дуже низький рівень – 22 % дітей, 
перевага ігрових або зовнішніх мотивів, 
присутність оцінного мотиву.

Результати оцінювання короткочасної 
слухової пам’яті у дошкільнят за тестом 
«Лаконічне запам’ятовування 10 слів» 
А. Лурія представлено у таблиці 3.

еред опитаних – 34 % мають високий 
рівень розвитку короткочасної пам’яті, 
10 % дітей – вищий за середній рівень, 
40 % дошкільнят мають середній рівень та 
16 % дітей мають низький рівень розвитку 
короткочасної пам’яті.

Фізіологічну готовність до школи було 
визначено за допомогою переліку таких 
показників: дослідження провідної руки 
та аналіз рухових систем (премоторних 
відділів) дітей дошкільного віку. Виявлено 
22 % ліворуких та 78 % праворуких дітей. 
Дошкільнята з провідною лівою рукою 
відрізняються за комплексом психофізіо-

логічних і деяких морфо-функціональних 
показників, що зумовлює необхідність ура-
хування існуючих особливостей у процесі 
їхнього майбутнього навчання у школі. 

Виявлено, що у більшості дошкільнят 
відтворення рухів знаходилося на високо-
му та середньому рівнях, що вказує на те, 
що зорова пам’ять та розвиток рухових 
си стем у дітей сформовані на достатньому 
рівні. 

Задля виявлення значущих взаємо-
зв’язків між фізіологічними та психоло-
гічними показниками готовності до школи 
у дошкільнят нами був застосований коре-
ляційний аналіз з використанням коефіці-
єнту лінійної кореляції Пірсона. Результа-
ти статистичних розрахунків представлені 
нами в табл. 4.

Статистичний аналіз виявив тісний 
взаємозв’язок між фізіологічними та пси-
хологічними показниками дослідження 
дитини, що і є передумовою готовності 
до шкільного навчання, тобто ця система 
показників психічного та фізіологічного 
розвитку мають забезпечити успішність 
майбутнього навчання у школі.

Нами виявлено такі значущі взаємо-
зв’язки між фізіологічними та психологіч-
ними показниками готовності до школи: 
виявлено прямий зв’язок між провідною 
рукою дошкільнят і зоровою пам’яттю на 
рівні 0,05 (,299*); існує зв’язок між від-
творенням рухів дошкільнят та перева-
гою ігрового мотиву діяльності на рівні 
0,01 (,492**); крім того, виявлено прямий 
зв’язок між показником відтворення рухів 

Таблиця 3
Рівні прояву короткочасної 

пам’яті у дошкільнят

Рівні прояву Відсоткова 
кількість

Високий 34,00
Вищий за середній 10,00
Середній 40,00
Низький 16,00

Таблиця 4
Значущі взаємозв’язки між фізіологічними та психологічними показниками 

готовності до школи у дошкільнят

Показники Ігровий 
мотив

Позиційний 
мотив

Соціальний 
мотив

Зорова 
пам’ять

Провідна рука – – ,299*

Відтворення рухів ,492** – ,344** ,358**

Примітки:
** статистично достовірне розходження параметру (p<0,01)
* статистично достовірне розходження параметру (p<0,05)



181

 Актуальні проблеми психології

і соціальним мотивом діяльності на рів-
ні 0,01 (,344**); тісний зворотній зв’язок 
між показником відтворення рухів та рів-
нем розвитку зорової пам’яті на рівні 0,01 
(,358**).

Аналіз психофізіологічних особливос-
тей готовності вказує на те, що загалом у 
групі дошкільнята готові до відвідування 
школи. Проте, індивідуальний аналіз до-
зволив виділити групу дітей, які не готові 
відвідувати школу. Для таких дітей необ-
хідно впроваджувати у практику психоко-
рекційні тренінгові заняття для підвищен-
ня рівня психофізіологічної готовності до 
школи. Дошкільнята з низьким та нижчим 
за середній рівнем шкільної зрілості по-
требують цілеспрямованої роботи психо-
лога й педагога. Такі діти були залучені 
до корекційної роботи за створеною нами 
програмою підвищення рівня готовності 
до школи. 

Методологічні основи програми ле-
жать у річищі гуманістичної теорії розви-
тку особистості (А. Маслоу, К. Роджерс, 
Л. А. Венгер, Л. І. Божович, В. В. Давидов, 
Д. Б. Ельконін, Л. С. Виготський та ін.).

Програма сформована на основі дослі-
джень І. Большакової [1], С. А. Гарячої [2], 
А. Заяць [3]. 

Метою програми було сприяння розви-
тку психофізіологічної готовності дитини 
до навчання в школі.

Завдання, реалізовані за допомогою 
програми:

1. Встановлення психоемоційного кон-
такту та співпраця з дітьми.

2. Формування внутрішньої активності 
дітей.

3. Розвиток пам’яті дітей.
4. Загальний психічний розвиток дітей 

шести-семирічного віку.
5. Розвиток психофізіологічної готов-

ності дітей до навчання в школі.
6. Закріплення отриманих у ході тре-

нінгового навчання навичок.
Строки здійснення програми: ця про-

грама розрахована на 7 ігрових занять, 
спрямованих на розвиток психофізіоло-
гічної готовності дітей шести-семирічного 
віку до навчання в школі.

Організація занять: зустрічі відбува-
ються 1 раз на тиждень, загальна кількість 
– 7 занять. Кількість дітей у групі – до 8 
дошкільнят. Тривалість заняття – 30-40 хв.

Необхідні матеріали: ігрові вправи, 
спрямовані на розвиток психічного проце-
су пам’яті, методичне оснащення у вигля-
ді наочного матеріалу. Кабінет психолога, 
спортивний зал або групова кімната, дитя-
чі меблі, музичний супровід.

Очікуваний результат: підвищення 
рівня розвитку психофізіологічної готов-
ності дітей старшого дошкільного віку до 
навчання в школі. Загальний психічний 
розвиток дітей.

Критерії ефективності програми. Для 
перевірки ефективності зазвичай викорис-
товується повторна діагностика за тими 
самими методиками. За результатами об-
стежень проводять порівняльний аналіз.

Обсяг програми:
Розвивальне заняття 1. Встановити 

контакт між психологом і групою дошкіль-
нят, сприяти налагодженню позитивних 
стосунків між дітьми; виявити рівень за-
гальної обізнаності майбутніх першоклас-
ників; формувати позитивну навчальну 
мотивацію, соціальну зрілість. 

Розвивальне заняття 2. Закріпити кон-
такт між психологом і групою дошкільнят, 
сприяти налагодженню позитивних сто-
сунків між дітьми, формування позитив-
ної навчальної мотивації.

Розвивальне заняття 3. Закріпити кон-
такт між психологом і групою дошкільнят, 
сприяти розвитку уваги. 

Розвивальне заняття 4. Сприяти роз-
витку пам’яті. 

Розвивальне заняття 5. Сприяти роз-
витку комунікативних навичок. 

Розвивальне заняття 6. Сприяти роз-
витку мислення дошкільнят. 

Розвивальне заняття 7. Сприяти роз-
витку уяви дошкільнят.

На підставі проведеної програми отри-
мано позитивний результат, який було ви-
явлено за критеріями: зростаючий інтерес 
до виконання корекційно-розвивальних 
завдань для дитини; збільшення зацікав-
леності в спеціальних вправах на розви-
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ток навчальних схильностей; підвищення 
рівня активності учасників занять, вияв-
ляється в бажанні співпраці; підвищення 
рівня зацікавленості в проведенні спіль-
них справ дорослого і дитини.

Âèñíîâêè òà ïåðñïåêòèâè 
ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü 

Забезпечення психологічного супрово-
ду майбутнього першокласника є важли-
вою складовою як педагогічного процесу 
у початковій школі, так і реалізації цілей 
та завдань, передбачених державним стан-
дартом дошкільної та початкової освіти. 
Основною метою психологічного супро-
воду є формування у першокласників ха-
рактеристик психологічно здорової осо-
бистості, його сутність полягає у створен-
ні оптимально-позитивної, комфортної і 
безпечної взаємодії між учасниками педа-
гогічного процесу на основі: особистісно-
орієнтованого підходу до розвитку піз-
навального інтересу дітей; необхідної та 
достатньої вмотивованості учнів до на-
вчальної діяльності; системи оцінювання, 
спрямованої на зосередженні, виявленні й 
підкресленні всього кращого, що є у кож-
ної дитини у порівнянні з його власними 

попередніми досягненнями (у динаміці 
розвитку); психологічно-грамотної під-
тримки і допомоги у разі невдач та ситу-
ацій відсутності успіху; системи стимулю-
вання й заохочення до процесу навчальної 
діяльності, спрямованої як на групу дітей, 
так і на кожну окрему дитину з урахуван-
ням її індивідуальних особливостей.

 Результати діагностичного обстежен-
ня готовності дошкільнят до навчання в 
школі показують, що програма роботи з 
дітьми дає позитивні результати, отже, 
програма корекційно-розвивальних занять 
з дошкільнятами, не готовими до шкільно-
го навчання, є ефективною.

Дана програма сформувала в майбут-
ніх учнях: певні знання, уміння, навички, 
які відповідають віковим та індивідуаль-
ним можливостям дитини; розвиток пізна-
вальних інтересів і мотивації до навчання 
(бажання вчитися); готовність до зміни со-
ціальної позиції; психофізіологічний роз-
виток дитини, що забезпечує можливість 
навчання у школі; риси характеру, які за-
безпечать успішну життєдіяльність учня 
початкової школи; розвиток емоційної гра-
мотності дитини, вміння самовиражатися 
у різних сферах життєдіяльності тощо.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Протягом останніх років спостеріга-

ється швидка зміна соціально-економічної 
та воєнно-політичної ситуації в Україні, 
її нестабільність. У свою чергу це прово-
кує збільшення впливу на життєдіяльність 
людини багатьох небезпечних чинників, 
що виникають унаслідок масштабних не-
безпечних подій різного характеру. В цих 
умовах особливої значущості набувають 
питання компетентності й професійної на-
дійності керівного складу і фахівців, діяль-
ність яких пов’язана з організацією та здій-
сненням заходів з питань цивільного захис-
ту, зокрема, персоналу рятувальних служб. 

Окрім того, постійно зростаючі вимоги 
до професійної підготовки рятувальників, 
збільшення робочих навантажень, а також 
рівня відповідальності й складності вико-
нуваних робіт призводять до збільшення 
навантажень на психічне здоров’я особис-
тості рятувальника, зокрема виникнення 
різноманітних професійних деструкцій. 
Рятувальники відчувають на собі особли-
во інтенсивний вплив «хелперської» про-
фесії, що згодом спричинює розвиток про-
фесійного вигорання. 

Варто зазначити, що на сьогоднішній 
день у нашій державі спостерігається ще 
одна небезпечна тенденція, а саме: від-
чутна зміна структури ринку праці вна-
слідок стрімкого відтоку професійних 

кад рів та молодих фахівців до інших кра-
їн світу.

Таким чином, враховуючи несприятли-
ві демографічні та соціально-економічні 
умови, що склалися, з одного боку, й особ-
ливий характер професійної діяльнос-
ті персоналу рятувальних служб – з ін -
шого, особливої актуальності набувають 
дослідження проблем професійно-пси -
хологічного відбору, адаптації, розвит-
ку та ефективності діяльності особового 
складу служби цивільного захисту. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Аналіз наукової літератури дозволяє 
стверджувати, що проблеми професійної 
кар’єри та професійного розвитку дослі-
джувалися як загалом (Е. Шейн, Є. Клі-
мов, О. Бондарчук, І. Сингаївська [1; 4; 
8] та ін.), так і в професіях типу «людина-
людина», зокрема у сфері освіти (Л. Кара-
мушка [7]), у правоохоронній сфері (І. Ва-
щенко, О. Тімченко [2; 9] та ін.), серед
військовослужбовців (О. Хайрулін [10]) й
працівників органів та підрозділів цивіль-
ного захисту (А. Куфлієвський, С. Миро-
нець [5; 6]).

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
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та підрозділів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій достатньо широко 
висвітлена у працях вітчизняних учених, 
разом з тим, в українській психологічній 
науці практично відсутні дослідження 
чинників, які перешкоджають успішному 
здійсненню професійної кар’єри службов-
цями системи Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій, що пояснюється 
більшою закритістю системи державної 
служби порівняно з іншими соціальними 
сферами. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³

Метою статті є розкриття основних 
груп чинників, що перешкоджають успіш-
ному здійсненню професійної кар’єри 
особового складу органів і підрозділів 
Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Для визначення чинників, які мають 
негативний вплив на кар’єрне зростан-
ня рятувальників насамперед слід про-
аналізувати психологічні особливості 
їх професійної діяльності, враховуючи 
специфіку функціонування центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
державну політику в сфері цивільного за-
хисту, а саме Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС 
України).

Метою створення і діяльності ДСНС 
України є захист населення й територій 
від надзвичайних ситуацій природного, 
техногенного, соціального та воєнного 
характеру. Основними завданнями ДСНС 
України є реалізація державної політики 
у сфері цивільного захисту, захисту на-
селення і територій від надзвичайних 
ситуацій, запобігання їх виникненню, 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій, рятувальної справи, гасіння пожеж, 
пожежної та техногенної безпеки, діяль-
ності аварійно-рятувальних служб і гідро-
метеорологічної діяльності, а також здій-
снення державного нагляду (контролю) за 
додержанням та виконанням вимог зако-
нодавства у сфері цивільного захисту, по-

жежної й техногенної безпеки, діяльності 
аварійно-рятувальних служб. Слід також 
зазначити, що протягом останніх років 
ДСНС України була неодноразово рефор-
мована, а пріорітетність її завдань зміню-
валася у напрямку реагування на загрози 
воєнного характеру. 

ДСНС України комплектується дер-
жавними службовцями та працівниками за 
вільним наймом, проте основа її кадрового 
потенціалу – це особи рядового і началь-
ницького складу служби цивільного захис-
ту, яка є спеціальною державною службою 
особливого характеру. Тому важливим 
напрямком професійно-психологічного 
відбору на службу персоналу системи 
ДСНС України є поглиблене соціально-
психологічне вивчення особового складу 
з метою визначення рівня готовності осо-
бистості до виконання специфічних служ-
бових завдань. 

Характеризуючи психологічні особли-
вості професійної діяльності персоналу 
ДСНС України згідно з класифікацією про-
фесій, запропонованою Є. Клімовим [4], 
можна дійти висновку, що загалом ря-
тувальники є представниками професій 
типу «людина-людина», адже основною 
метою діяльності є допомога та поря-
тунок іншої людини. Разом з тим, варто 
враховувати, що виконання таких специ-
фічних функцій, що були перераховані 
вище, передбачають не лише контакти 
з постраждалими і колегами, а й процес 
підготовки та обслуговування різноманіт-
ного аварій но-ря тувального обладнання, 
оснащення, транс порту й інших техніч-
них засобів. 

Службова діяльність персоналу ДСНС 
України характеризується високими пси-
хоемоційними та фізичними переванта-
женнями. Крім того, рятувальники є пред-
ставниками не лише стресогенної, а й 
ризиконебезпечної професії. Чинниками 
професійного ризику виступають значні 
фізичні та нервово-психічні навантажен-
ня, що викликані високим ступенем не-
безпеки, персональна відповідальність за 
життя людей і збереження матеріальних 
цінностей, необхідність прийняття рішен-
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ня в умовах дефіциту часу та невизначе-
ності обстановки. Крім того, діяльність 
працівників ДСНС відбувається у вкрай 
несприятливих умовах, які часто харак-
теризуються впливом різних шкідливих 
факторів. Можна констатувати, що робо-
та рятувальників є дуже напруженою і за 
умовами праці належить до четвертого 
класу – небезпечна (екстремальна) та вхо-
дить до переліку робіт з підвищеною не-
безпекою.

Враховуючи необхідність виконання 
завдань на межі людських можливостей, 
на службу цивільного захисту приймають-
ся на контрактній основі громадяни Укра-
їни, які успішно пройшли медичний та 
професійно-психологічний відбір, мають 
відповідний стан здоров’я й фізичного 
розвитку, здатні за своїми особистими, ді-
ловими, моральними якостями виконувати 
службові обов’язки. Разом з тим, окрес-
лені особливості професійної діяльності 
спричиняють дію тривалого стресу і пси-
хічних перевантажень, що з часом призво-
дять до дезінтеграції різноманітних пси-
хологічних сфер особистості рятувальни-
ка, насамперед емоційної. У подальшому 
постійні психогенні перевантаження від-
биваються на особистісних властивостях 
та спричинюють небажані зміни в профе-
сійній діяльності, а головне – у структурі 
самої особистості.

Такі специфічні особливості даної 
професії часто виступають вагомими ор-
ганізаційно-професійними чинниками 
роз витку різноманітних професійних де-
струкцій у рятувальників, що, в свою чер-
гу, негативно позначаються на подальшо-

му професійному розвитку службовців.
Під чинниками професійної кар'єри 

персоналу ДСНС України слід розуміти 
найбільш істотні обставини, які виступа-
ють як рушійні сили процесу просування 
по службі рятувальників. Відповідно, чин-
никами, що перешкоджають кар’єрному 
зростанню фахівців ДСНС України, є 
передумови мікро-, мезо- та макрорівня, 
які обмежують, гальмують процес пере-
міщення по службі на вищі посади або ж 
навіть провокують дострокове звільнення 
зі служби цивільного захисту. 

На нашу думку, відсутність кар’єрного 
зростання, проблеми професійного роз-
витку та негативне прогнозування по-
дальшої професійної діяльності рятуваль-
ників найбільше детермінують саме чин-
ники мікрорівня, тобто такі, що пов’язані 
з особистісними характеристиками пер-
соналу. В контексті нашого дослідження 
такими чинниками можуть виступати різ-
номанітні професійні деструкції, зокрема 
виникнення синдрому професійного ви-
горання. 

За результатами проведених раніше 
досліджень рівня вираженості синдро-
му професійного вигорання у персона-
лу ДСНС України на прикладі окремого 
функціонального підрозділу, можна кон-
статувати, що в середньому у двох третіх 
опитаних рятувальників тією чи тією мі-
рою представлені всі фази професійного 
вигорання, однак спостерігається пере-
важання фази «резистенції», яка харак-
теризується емоційною виснаженістю 
внаслідок активізації захисних механіз-
мів у вигляді економії емоцій, частими і 

Таблиця 1
Рівень сформованості фаз професійного вигорання у персоналу 

Оперативно-рятувальної служби ДСНС України
(у % від загальної кількості респондентів)

№
з/п

Фази професійного 
вигорання

Рівні сформованості фаз професійного вигорання

Не сформувалася Формується Сформована
1. Напруження 40,3 34,3 25,4
2. Резистенція 31,1 41,6 27,3
3. Виснаження 37,5 41,4 21,1
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неконтрольованими змінами емоційного 
стану, байдужістю, емоційною замкненіс-
тю та втратою мотивації до професійного 
саморозвитку (табл.1). 

Також було констатовано, що найчасті-
ше персонал вигорає через такі симптоми 
цієї фази, як «неадекватне вибіркове емо-
ційне реагування», «редукція професій-
них обов’язків» та «емоційно-моральна 
дезорганізація». 

Дослідження показало, що фаза «ре-
зистенції» домінує над іншими фазами 
синдрому «професійного вигорання» у ря-
тувальників. Про явне переважання сфор-
мованості фази «резистенції» над іншими 
фазами професійного вигорання у персо-
налу ДСНС України свідчать дані, які сто-
суються сформованості окремих симпто-
мів професійного вигорання.

Розглядаючи рівень професійного ви-
горання персоналу за окремими симпто-
мами, можна сказати, що найчастіше пер-
сонал «вигорає» через такі симптоми фази 
«резистенції», як: «неадекватне вибіркове 
емоційне реагування» (52,6%), «редукція 
професійних обов’язків» (32,6%), «емо-
ційно-моральна дезорганізація» (31,6%). 
І лише один симптом із цієї групи, тобто, 
який представлено у найбільшої кількості 
опитаних, зокрема у 28,1% учасників до-
слідження, відноситься до фази «висна-
ження». Таким симптомом є «емоційний 
дефіцит» (створення захисного бар’єру в 
професійних комунікаціях) [3]. 

Отже, в більшості рятувальників да-
ний синдром виявляється у відстороненні 
від професійної діяльності та згортанні 
або економії емоцій як поведінкової стра-
тегії психологічного захисту, що, в свою 
чергу, призводить до неадекватних емо-
ційних і поведінкових реакцій та спри-
чиняє редукцію професійних обов’язків 
і компетентності, а це в перспективі не-
гативно позначається на результатах 
роботи персоналу, втраті відчуття заці-
кавленості у професійному розвитку та, 

зрештою, згортання діяльності в рамках 
професії. 

Âèñíîâêè
Отже, специфічний характер професій-

ної діяльності персоналу ДСНС України 
провокує виникнення різноманітних про-
фесійних деструкцій у рятувальників, що 
негативно позначається на ефективності 
професійної діяльності та спричиняє не-
можливість подальшого професійного 
розвитку. 

Чинниками, які перешкоджають ка-
р’єрному зростанню фахівців ДСНС Укра-
їни є передумови мікро-, мезо- та макро-
рівня, які обмежують, гальмують процес 
переміщення по службі на вищі посади 
або ж навіть провокують дострокове звіль-
нення персоналу зі служби цивільного за-
хисту. 

До чинників макрорівня, що перешко-
джають кар’єрному зростанню фахівців 
ДСНС України, слід віднести погіршен-
ня соціально-економічної та воєнно-полі-
тичної ситуації в Україні, постійні реорга-
нізації органів державної влади й кризові 
явища на ринку праці. 

Чинниками мезорівня, які перешко-
джають кар’єрному зростанню фахівців 
ДСНС України, є стресогенна та ризиконе-
безпечна професійна діяльність рятуваль-
ників, що характеризується високими 
психоемоційними й фізичними переванта-
женнями. 

У контексті нашого дослідження най-
більш негативно впливають на подальший 
професійний розвиток і кар’єрне зростан-
ня рятувальників чинники мікрорівня, які 
діють на рівні особистості у вигляді різно-
манітних професійних деструкцій, зокре-
ма виникнення синдрому професійного 
вигорання. 

Отримані результати свідчать про не-
обхідність своєчасної профілактики про-
фесійних деструкцій рятувальників на 
рівні організацій у вигляді ефективного 
соціально-психологічного супроводу. 
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У статті розглядається теоретичний аналіз останніх досліджень готовності до іннова-
ційної діяльності. Аналізуються основні теоретичні підходи відносно поняття діяльнісна реф-
лексія, готовності до інноваційної діяльності, її показники та характеристики. Зазначено, що 
готовність до інноваційної правоохоронної діяльності — особливий особистісний стан, який 
передбачає наявність у поліцейського мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяль-
ності, володіння ефективними способами і засобами досягнення професійних цілей, здатності 
до рефлексії. Досліджено рефлексію в структурі діяльності, тобто проаналізовано рефлексію 
як процес, включений у діяльність.

Ключові слова: готовність до інноваційної діяльності, діяльнісна рефлексія, інноваційна 
компетентність, поліцейський.
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В статье проведен теоретический анализ последних исследований готовности к инноваци-

онной деятельности. Анализируются основные теоретические подходы к трактовке понятий 
деятельностная рефлексия и готовность к инновационной деятельности. Отмечено, что го-
товность к инновационной правоохранительной деятельности – особое личностное состояние, 
предполагающее наличие у полицейского определенного мотивационно-ценностного отношения 
к профессиональной деятельности, владение эффективными способами и средствами дости-
жения профессиональных целей, способности к рефлексии. Рефлексия исследована в структуре 
деятельности, то есть рассмотрена как процесс, включенный в деятельность.

Ключевые слова: готовность к инновационной деятельности, деятельностная рефлексия, 
инновационная компетентность, полицейский.
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Readiness for innovative activity 
and activity reflection of the police

The article deals with the theoretical analysis of recent studies of readiness for innovation activity. 
The main theoretical approaches concerning the concept of activity refl ection, readiness for innova-
tive activity, its indicators and characteristics are analyzed. It is noted that readiness for innovative 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Актуальність зазначеної проблеми за 

сучасних умов державотворення зумов-
лена помітним поворотом до людини 
у зв’язку з новими реаліями буття об’єк-
тивною потребою в переході до нової 
системи суспільних відносин. Кожне 
оновлення суспільства, а тим більше його 
радикальна перебудова – суперечливий, 
складний і тривалий процес, пов’язаний з 
пошуком нових шляхів, засобів здійснен-
ня перетворень в усіх сферах життєдіяль-
ності людей, що зумовлює необхідність 
творчої участі в цьому процесі всіх чле-
нів суспільства. Значною мірою кінцевий 
успіх реформ визначають суто психологіч-
ні чинники: здатність працівників подола-
ти власну інерцію і навчитися працювати 
в нових умовах; ефективність спроб ство-
рити «нового фахівця» із заданими мо-
ральними характеристиками й при цьому 
не втратити рівень професійної доскона-
лості тощо. В таких умовах формування 
певних характеристик у поліцейського у 
процесі професійної підготовки, в тому 
числі формування здатності до інновацій-
ної діяльності, набувають особливої ак-
туальності.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Формування психологічної готовності 
до інноваційної діяльності повинно за-
безпечуватися за допомогою цілеспрямо-
ваного та систематизованого комплексу 
заходів, що здійснюється в межах пси-
холого-педагогічного процесу в органах 
та підрозділах. О. В. Волошина, дослі-
джуючи психологічні чинники ефектив-
ного управління інноваційним процесом в 
ОВС, зазначає, що дослідження останніх 
років свідчать, що успішне впровадження 
інновацій на всіх етапах пов’язані не тіль-
ки з успіхами; виникають й певні органі-

заційні, технічні, соціально-психологічні 
проблеми [2, c. 86].

Професійна готовність є закономір-
ним результатом спеціальної підготовки, 
самовизначення, освіти й самоосвіти, ви-
ховання і самовиховання. Це психічний, 
активно-дієвий стан особистості, складна 
її якість, система інтегрованих властивос-
тей. Така готовність регулює діяльність, 
забезпечує її ефективність. Однією з важ-
ливих якостей поліцейського, умов успіш-
ності його як професіонала є готовність до 
інноваційної діяльності. 

Не менш гострими є проблеми адапта-
ції нововведення до нових умов. Часто ме-
ханічне перенесення призводить до втрати 
змісту і глибинної суті інновації, що не-
рідко має наслідком її дискредитацію, роз-
чарування багатьох людей, породжує нову 
хвилю консерватизму.

Готовність у процесі адаптації до інно-
ваційної діяльності може підтримуватися 
за допомогою: 1) управлінського впливу 
керівника на підлеглих; 2) застосування 
методів саморегуляції. Успішність іннова-
ційної діяльності передбачає, що поліцей-
ський усвідомлює практичну значущість 
різних інновацій у системі правоохоронної 
діяльності не лише на професійному, а й 
на особистісному рівні. Однак включення 
поліцейського в інноваційний процес час-
то відбувається спонтанно, без урахування 
його професійної та особистісної готов-
ності до інноваційної діяльності.

Усталеного, остаточного визначення 
готовності до діяльності в науці поки ще 
не сформувалося. Виділяють три основні 
підходи до її розуміння: 1) готовність ро-
зуміється як складне утворення, яке вклю-
чає у себе когнітивний, мотиваційний, 
емоційно-вольовий компоненти як сукуп-
ність знань, вмінь та навичок, професійно 
важливих якостей особистості, які пови-
нен мати фахівець для успішного виконан-

law enforcement activity is a special personality condition, which presupposes the presence of a police 
motivational-valuable attitude towards professional activity, possession of effective ways and means 
of achieving professional goals, and the ability to refl ect. The refl ection in the structure of activity is 
investigated, that is, refl ection is analyzed as a process included in the activity.

Key words: readiness for innovative activity, activity refl ection, innovative competence, police 
offi cer.
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ня діяльності; 2) готовність розуміється як 
певний функціональний стан, що сприяє 
успішній діяльності, забезпечує її високий 
рівень; 3) готовність розуміється як склад-
не особистісне утворення, яке включає 
професійно важливі якості особистості, 
вміння і психологічні стани [3, c. 183].

Готовність до інноваційної правоохо-
ронної діяльності – особливий особис-
тісний стан, що передбачає наявність у 
поліцейського мотиваційно-ціннісного 
ставлення до професійної діяльності, во-
лодіння ефективними способами та засо-
бами досягнення професійних цілей, здат-
ності до рефлексії.

Вона є основою активної суспільної і 
професійної позиції суб’єкта, яка спону-
кає до інноваційної діяльності та сприяє її 
продуктивності.

Інноваційна компетентність поліцей-
ського – система мотивів, знань, умінь, 
навичок, особистісних якостей, що забез-
печує ефективність використання нових 
технологій у правоохоронній діяльності 
[1, c. 22].

Готовність до інноваційної діяльності 
є внутрішньою силою, яка формує інно-
ваційну позицію особистості. За структу-
рою, це складне інтегративне утворення, 
що охоплює різноманітні якості, власти-
вості, знання, навички особистості. Як 
один із важливих компонентів професій-
ної готовності, вона є передумовою ефек-
тивної діяльності поліцейського, макси-
мальної реалізації його можливостей. 
Джерела готовності до інноваційної діяль-
ності сягають проблематики особистісно-
го розвитку, професійної спрямованості, 
професійної освіти, виховання й самови-
ховання, професійного самовизначення 
поліцейського.

Краснорядцева О. М., Баланьов Д. Ю., 
Щеглова Е. А. зазначають, що психологіч-
на готовність до інноваційної діяльності 
відображає такі динамічні характеристики 
багатовимірного життєвого світу людини, 
як ініціативність (готовність людини діяти 
в умовах непередбачуваності результатів 
діяльності і відповідати за результати), 
готовність до змін, відкритість до змін, 

легкість перебудови. Готовність до інно-
ваційної діяльності розкривається такими 
показниками: здатність до самоорганіза-
ції, здатність до самоаналізу та рефлек-
сії, здатність відмовитися від стереотипів 
мислення, прагнення до творчих досяг-
нень, критичність мислення [5, c. 164].

У роботах Швеця Д. В. зазначається, 
що, незважаючи на декларування важ-
ливості такої професійної компетенції, 
як готовність до змін та інноваційної ді-
яльності в умовах реформування поліції, 
констатацію необхідності побудови підго-
товки поліцейських кадрів на ґрунті відпо-
відних компетенцій, психологічні чинни-
ки готовності до інноваційної діяльності, 
зокрема прогностичної компетентності, у 
контексті поліцейської діяльності залиша-
ються маловивченим предметом у просто-
рі сучасних наукових досліджень. Окремі 
дослідження скоріше демонструють певну 
інтенцію до вивчення цієї проблеми, тоді 
як її актуальність вимагає конституювання 
феноменологічного простору інноваційної 
готовності поліцейських до діяльності в 
сучасних умовах [10, c. 16].

Борисюк О. М. зауважує, що успіш-
ність професійної інноваційної діяльності 
правоохоронців значною мірою залежить 
від якості підготовки офіцерів поліції, їх-
ньої управлінської компетентності, вміння 
швидко й адекватно орієнтуватися в мін-
ливих умовах сучасного життя, адапту-
ватися і приймати оптимальні рішення у 
складних ситуаціях професійної діяльнос-
ті правоохоронця, зберігати витримку й 
самовладання в екстремальних ситуаціях 
охорони та захисту правопорядку. Компе-
тентнісний підхід передбачає заміну сис-
теми обов’язкового формування знань, 
умінь, навичок набором компетентностей 
(комплексом компетенцій), які формува-
тимуться на основі оновленого змісту і в 
процесі діяльності [1, c. 30,34]. 

Досліджуючи формування професійної 
моралі працівника поліції в рамках інно-
ваційної діяльності, Котелюх М. О. ана-
лізує складний психолого-педагогічний 
процес перетворення об’єктивних вимог 
професійної етики на особисті переконан-



192

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 32

ня працівника й на цій основі розвитку в 
нього здатності до саморегуляції вчинків, 
а також регуляції суспільної поведінки. 
Рушійною силою в цьому процесі є ціле-
спрямоване подолання між досягнутим і 
необхідним рівнями сформованості про-
фесійної моралі [4, c. 181]. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Стрімкий розвиток новітніх інформа-
ційних технологій обумовлює актуаль-
ність упровадження таких принципів ор-
ганізації правоохоронної діяльності, що 
сприяють формуванню загальних та фа-
хових компетентностей поліцейських, 
розвитку їх аналітичних здібностей і кри-
тичного мислення, мотивації до самовдос-
коналення, умінь самостійно регулювати 
професійну діяльність. У період розквіту 
української державності та реформування 
правоохоронної діяльності є актуальним 
вивчення готовності до інновацій і діяль-
нісної рефлексії поліцейських. Тому автор 
статті звернув увагу на особливості ді-
яльнісної рефлексії в залежності від рівня 
готовності до інноваційної діяльності по-
ліцейських. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є виявлення та охаракте-

ризування специфіки діяльнісної рефлек-
сії в умовах інноваційної діяльності. 

Завдання:
1. проаналізувати останні дослідження 

та публікації в рамках сучасних теоретич-
них підходів до визначення сутності про-
блеми;

2. охарактеризувати основні показники 
готовності до інноваційної діяльності;

3. вивчити психологічну готовність до 
інноваційної діяльності поліцейських;

4. виявити взаємозв’язки рефлексії ді-
яльності та психологічної готовності до 
інноваційної діяльності правоохоронців.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Більшість авторів вивчають рефлексію 
як властивість особистості, рефлектив-
ність [6, c. 25; 7, с. 40], однак В. Д. Шад-

ріков пропонує досліджувати рефлексію 
в структурі діяльності, тобто аналізувати 
її як процес, включений у діяльність. Так 
як рефлексія діяльності носить парціаль-
ний характер, то в різних її конструктах 
характеризується різна міра вираженос-
ті. Доведено, що різна міра вираженості 
рефлексії різних конструктів свідчить про 
суб’єктивні складності виконання кон-
кретного конструкту і дозволяє диферен-
ційовано підходити до процесу навчальної 
та професійної підготовки, стає можливим 
побачити особистісну значущість окремих 
конструктів діяльності [9, c. 122]. Тому для 
розв’язання експериментальних завдань 
статті були використані такі методики:

1. опитувальник «Психологічна го тов -
ність до інноваційної діяльності» (В. Є. Клоч-
ко, О. М. Краснорядцева) для виявлення 
компонент психологічної готовності до ін-
новаційної діяльності [8, с.42 – 57];

2. тест рефлексії діяльності ( В. Д. Ша-
дріков, С. С. Кургінян) [9, с.106–126].

У дослідженні взяли участь 232 полі-
цейських, серед них до групи з високим 
рівнем готовності до інноваційної діяль-
ності увійшли 84 особи (перша група), 
групу з середнім рівнем склали 84 особи 
(друга група), а групу з низьким – 64 осо-
би (третя група).

Для статистичної обробки даних було 
використано коефіцієнт рангової кореляції 
Спірмена.

При обробці результатів методик були 
виявлені відмінності показників рефлек-
сії діяльності за шкалами в залежності від 
рівня готовності до інноваційної діяль-
ності. 

У першій групі були встановлені зна-
чущі додатні взаємозв’язки між шкалою 
«Ініціативність» та складовими рефлексії 
діяльності «Інформаційна основа діяль-
ності» (r = 0,297, р ≤ 0,0,5) та «Прийнят-
тя рішення та реалізація діяльності» (r = 
0,324, р ≤ 0,01) (табл.1). 

Зміст виявлених кореляцій свідчить 
про те, що у цій групі разом з удоскона-
ленням здатності діяти на основі неповно-
го орієнтування, без інтенції на кінцевий 
результат, зростанням довіри до себе та 
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відповідальності відбувається:
- поглиблення рефлексії інформацій-

ної основи діяльності та інформаційних 
ознак, які характеризують предметні й 
суб’єктивні умови діяльності, котрі дозво-
ляють організовувати діяльність відповід-
но до заданої мети та очікуваного резуль-
тату;

- збільшення здатності до прийнят-
тя рішення та здійснення діяльності, що 
пов’язані з рефлексією проблемної ситуа-
ції, висуванням припущень і виробленням 
суджень про варіанти її вирішення, визна-
чення принципу її рішення, а також оцінку 
як вибір найбільш оптимального варіанту 
вирішення проблемної ситуації для ефек-
тивного здійснення діяльності.

Також у першій групі були виявлені 
достовірно значущі взаємозв’язки між 
шкалою «Перевага діяльності, що вимагає 
інноваційності» й складовими рефлексії 
діяльності «Мотивація та цілепокладання 
діяльності» (r = 0,295, р ≤ 0,0,5) (табл.1). 
Ці дані відображають стратегії життєвого 
самоздійснення випробуваних, які прояв-
ляються у виборі (або ігноруванні) таких 
діяльностей, що потребують оновлення 
практики життєздійснення. Високі по-
казники говорять про сформованість пе-
реваг у виборі напрямів самореалізації, 
пов’язаних з генерацією інноваційних 
форм поведінки і діяльності, які пов’язані 
з її змістом та очікуваними результатами.

Були встановлені значущі кореляції 

між шкалою «Готовність до змін» та скла-
довими рефлексії діяльності «Інформацій-
на основа діяльності» (r = 0,254, р ≤ 0,0,5) 
і «Прийняття рішення та реалізація діяль-
ності» (r = 0,249, р ≤ 0,05) (табл.1). Показ-
ники відображають ступінь генералізації 
переваг на широке коло життєвих ситуа-
цій, що вимагають перебудови усталених 
параметрів життєздійснення. Ці дослі-
джувані відкриті до світу і до самого себе, 
мають розвинену флексибільність, інтер-
нальний локус контролю та довіру до себе.

Шкала «Перевага діяльності, що вима-
гає інноваційності» у другій групі вияви-
лася зворотньо пов’язаною на значущому 
рівні зі складовою рефлексії діяльності 
«Перевага діяльності, що вимагає інно-
ваційності» (r = -0,341, р ≤ 0,01) (табл.2). 
Таким чином, разом із актуалізацією реф-
лексії мотивів та цілей діяльності, що 
пов’язані з її змістом і очікуваними резуль-
татами, меншої вираженості набувають 
стратегії життєвого самоздійснення, які 
проявляються у виборі напрямів самореа-
лізації, пов’язаних з генерацією інновацій-
них форм поведінки і діяльності. 

Виявлено достовірно значущі кореляції 
між шкалою «Готовність до змін» та скла-
довою рефлексії «Інформаційна основа ді-
яльності» при r = 0,253, р ≤ 0,05 (табл. 2). 
Ми можемо зазначити, що відкрита до сві-
ту і до самої себе людина, яка відчуває себе 
вільною від стереотипних патернів, проду-
кує нові способи дій, в умовах, що постійно 

Таблиця 1
Взаємозв’язки рефлексії діяльності та психологічної готовності 

до інноваційної діяльності правоохоронців у групі з високим рівнем (r)

Шкала Ініціативність Перевага діяльності, 
що вимагає 

інноваційності

Готовність 
до змін

Інформаційна основа 
діяльності

0,297* 0,118 0,254*

Мотивація та ціле-
покладання діяльності

0,107 0,295* -0,072

Прийняття рішення та 
реалізація діяльності

0,324** -0,123 0,249*

Примітка: * – рівень значущості p≤0, 05
                  ** – рівень значущості p≤0,01
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змінюються, володіє таким типом рефлек-
сії, який базується на інформаційній основі 
діяльності та інформаційних ознаках, що 
характеризують предметні й су  б’єктивні 
умови діяльності, котрі дозволя ють органі-
зовувати діяльність відповідно до заданої 
мети та очікуваного результату.

У групі з низьким рівнем готовності 
до інноваційної діяльності були встанов-
лені зворотньо пов’язані на значущому 
рівні взаємозв’язки між шкалою «Ініціа-
тивність» і складовими рефлексії діяль-
ності «Прийняття рішення та реалізація 
діяльності» (r = -0,296, р ≤ 0,0,5) (табл.3). 
Ці дані виявляють, що випробовувані з 
низьким рівнем готовності до інновацій-
ної діяльності мають знижену здатність до 
прий няття рішення й здійснення діяльнос-
ті, пов’язані з рефлексією проблемної си-

туації, висуванням припущень і вироблен-
ням суджень про варіанти її вирішення, 
визначення принципу її рішення, а також 
оцінку як вибір найбільш оптимального 
варіанту вирішення проблемної ситуації 
для ефективного здійснення діяльності.

Шкала «Перевага діяльності, що вима-
гає інноваційності» виявилася зворотньо 
пов’язаною на значущому рівні зі складо-
вими рефлексії діяльності «Інформаційна 
основа діяльності» (r = -0,296, р ≤ 0,05) й 
«Прийняття рішення та реалізація діяль-
ності» (r = -0,363, р ≤ 0,01) (табл.3). Низькі 
показники говорять про перевагу таких на-
прямків самореалізації, які не вимагають 
поновлення сформованих поведінкових 
і діяльнісних стереотипів, про занижену 
рефлексію, що характеризує предметні та 
суб’єктивні умови діяльності, котрі дозво-

Таблиця 2
Взаємозв’язки рефлексії діяльності та психологічної готовності 
до інноваційної діяльності правоохоронців у другій групі (r)

Шкала Ініціативність Перевага діяльності, що 
вимагає інноваційності

Готовність 
до змін

Інформаційна основа 
діяльності

0,036 0,005 0,253*

Мотивація та 
цілепокладання 
діяльності

0,206 -0,341** 0,012

Прийняття рішення та 
реалізація діяльності

-0,192 0,175 0,034

Примітка: * – рівень значущості p≤0, 05
                  ** – рівень значущості p≤0,01

Таблиця 3
Взаємозв’язки рефлексії діяльності та психологічної готовності 
до інноваційної діяльності правоохоронців у третій групі (r)

Шкала Ініціативність Перевага діяльності, що 
вимагає інноваційності

Готовність 
до змін

Інформаційна основа 
діяльності

-0,152 -0,296* -0,057

Мотивація та 
цілепокладання 
діяльності

-0,056 0,112 0,006

Прийняття рішення та 
реалізація діяльності

-0,296* -0,363** -0,176

Примітка: * – рівень значущості p≤0, 05
                  ** – рівень значущості p≤0,01
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ляють організовувати діяльність відповід-
но до заданої мети й очікуваного резуль-
тату.

Âèñíîâêè 
1. Проаналізувавши останні дослі-

дження та публікації в рамках сучасних 
теоретичних підходів, виявили те, що ви-
діляють три основні підходи до розумін-
ня визначення: 1) готовність розуміється 
як складне утворення, яке включає у себе 
когнітивний, мотиваційний, емоційно-
вольовий компоненти, як сукупність 
знань, вмінь та навичок, професійно важ-
ливих якостей особистості, що повинен 
мати фахівець для успішного виконання 
діяльності; 2) готовність розуміється як 
певний функціональний стан, який сприяє 
успішній діяльності, забезпечує її високий 
рівень; 3) готовність розуміється як склад-
не особистісне утворення, що включає 
професійно важливі якості особистості, 
вміння і психологічні стани.

2. Готовність до інноваційної діяль-
ності розкривається такими показниками: 
здатність до самоорганізації, здатність до 
самоаналізу та рефлексії, здатність від-
мовитися від стереотипів мислення, праг-
нення до творчих досягнень, критичність 
мислення. 

3. При вивченні психологічної готов-
ності до інноваційної діяльності полі-
цейських було виявлено, що переважна 
більшість має високий і середній рівні го-
товності. Такі дані свідчать про здібності 
більшості випробуваних поліцейських ді-
яти на основі неповного орієнтування, без 
спрямованості на кінцевий результат, про 
розвинену довіру до себе, відповідаль-
ність, про сформованість переваг у виборі 
напрямів самореалізації, пов’язаних з ге-
нерацією інноваційних форм поведінки і 
діяльності; відкритість до світу й до само-

го себе, інтернальний локус контролю.
4. Отримані результати свідчать, що 

групи правоохоронців з різним рівнем 
готовності до інноваційної діяльності 
демонструють відмінності у структурі 
взаємозв’язків між компонентами готов-
ності до інноваційної діяльності та скла-
довими рефлексії діяльності. 

 Зміст виявлених кореляцій свідчить 
про те, що випробовувані поліцейські з ви-
соким рівнем готовності до інноваційної 
діяльності володіють поглибленою реф-
лексією інформаційної основи діяльнос-
ті, що дозволяє організовувати діяльність 
відповідно до заданої мети та очікуваного 
результату, а також здатністю до прийнят-
тя рішення й здійснення діяльності, що 
пов’язані з рефлексією проблемної ситуа-
ції, висуванням припущень і виробленням 
суджень про варіанти її вирішення, визна-
чення принципу її рішення, а також оцінку 
як вибір найбільш оптимального варіанту 
вирішення проблемної ситуації для ефек-
тивного здійснення діяльності. 

Для досліджуваних з середнім рівнем 
готовності до інноваційної діяльності ха-
рактерна актуалізація рефлексії мотивів 
та цілей діяльності, що пов’язані з її зміс-
том і очікуваними результатами, а також 
менша вираженість стратегії життєвого 
самоздійснення, які проявляються у ви-
борі напрямів самореалізації, пов’язаних з 
генерацією інноваційних форм поведінки 
і діяльності. 

Випробовуваним із третьої групи, що 
мають низький рівень готовності до ін-
новаційної діяльності, властива прихиль-
ність уникати відповідальності, недовіра 
до своїх можливостей, схильність діяти в 
умовах повного орієнтування, використо-
вувати алгоритмізовані процедури само-
контролю, труднощі в перебудові ціннісно-
смислових вимірів життєвого простору.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сучасні наукові тенденції в психології 

підпорядковані логіці її розвитку, яка ви-
магає врахування особливостей соціаль-
ного контексту, що відображає протиріч-
чя реальності, яка змінюється. Соціальна 
реальність у різні часи кидає свої виклики 
людині. Ці виклики у вигляді проблем по-
точного часу стають стимулами до нових 
пошуків психологічної теорії і практики.

Звичний погляд на екзистенціальний 
підхід пропонує розглядати його як відпо-
відь на кризу суспільства. Людське існу-
вання вимагає відповіді на все більш го-
стрі, екзистенціальні питання. Відповідно, 
екзистенціальна психологія являє собою 
розвиток знань і методів, що відповідають 
потребам свого часу.

В. Франкл у свій час висловлювався 
досить радикально: «У кожного часу свої 
неврози і кожному часу потрібна своя пси-
хотерапія» [1, с. 24]. Слідом за творцем 
логотерапії, можна й стосовно психології 
сказати, що кожному часу властиві свої 
проблеми і своя психологія. Сучасна люди-
на живе в соціальній реальності, яка своєю 
динамічністю змінює її відносини з навко-
лишнім світом, усуваючи одні проблеми 
та породжуючи інші. Психологічний зміст 
проблем людини, її особистих якостей ви-
являється зрозумілим і корисним для одно-
го часу й не відповідає реальності іншого.

Екзистенціальна психологія має свої 
вектори розвитку, свою історію і свої під-
стави. Триваюче в даний час зростання 
впливу екзистенціальних підходів дозво-
ляє серйозно розглядати перспективи ек-
зистенціальної психології як лідируючої 
позиції в психологічній науці. Знаков В. В. 
з цього питання заявляє: «Історія психоло-
гії ХХ ст. являє собою послідовну зміну 
наукових теорій, дослідницьких підходів 
до вивчення психіки. В кінці століття най-
більш яскравим проявом цього виявилося 
зміщення інтересів великої частини пси-
хологів з когнітивної парадигми на ек-
зистенціальну, перехід від вивчення окре-
мих психічних процесів і явищ до аналізу 
цілісних ситуацій людського буття» [2, 
с. 122].

Саме появою екзистенціальної психо-
логії психологічна наука відповіла на ви-
клик вийти на новий рівень опису взаємо-
відносин людини з навколишнім світом. 
Це спроба пояснити феномени, які вихо-
дять за межі прийнятих психологічних і 
ситуаційних характеристик. Перехід сус-
пільства від стану відносної стабільності 
до реальності зі зростаючою невизначе-
ністю й, до того ж, такого, що безперервно 
змінюється, призводить до посилення вну-
трішньої детермінації (самодетермінації) 
поведінки і переосмислення, в той же час, 
ролі його зовнішніх детермінант.

Y. Zhyvohliadov
Ph.D., Associate Professor,

Department of Psychology,  “KROK” University 

Psychological content of existential issues: 
steps to clarify the semantic field of 

existential psychology and expand its tools
The article presents theoretical and psychologically-applied information regarding the psychological 

content of the existential issues. The understanding of some terms of existential philosophy, such as “ex-
istence”, “openness”, “the call of being”, “lumen of being”, which deepens the semantic component 
of the basic concepts of the existential psychology, contributes to the knowledge of the general laws of 
human being in the world, is proposed in the article. 
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Авторитетний представник сучасного 
екзистенціалізму в психотерапії І. Ялом 
пропонує розглядати екзистенціальну 
психологію як дисципліну, яка сформува-
лася під впливом трьох основних науко-
вих традицій: екзистенціальної філософії, 
гуманістичної психології та екзистенці-
ального аналізу [3]. Укладачі й редактори 
унікального видання з експериментальної 
екзистенціальної психології Дж. Грінберг, 
С. Куулі і Т. Пижинський представляють 
екзистенціальний рух як реакцію на ор-
тодоксальний фрейдизм, а першим теоре-
тиком, який включив такі екзистенціальні 
явища, як страх перед смертю та страх 
перед життям у концептуалізацію люд-
ської поведінки, був О. Ранк. Європейські 
психіатри-практики, які використовували 
ідеї екзистенціального аналізу, Л. Бінс-
вангер і М. Босс вказують на феномено-
логічний світ суб’єкта як місце виявлен-
ня основ людської поведінки. У той час, 
як К. Хорні описує образ майбутнього як 
найважливішу детермінанту поведінки, Е. 
Фромм аналізує пошук людиною свободи 
й втечу від неї, А. Маслоу наголошує на 
самоактуалізації, а К. Роджерс – на автен-
тичності [4, с. 6].

Е. Фромм свого часу проблему зроста-
ючої в світі невизначеності сформулював 
як онтологічний виклик: «Життя не може 
бути «прожите» шляхом простого повто-
рення моделі свого виду. Людина повинна 
жити сама, ... [адже вона] єдина жива істо-
та, яка відчуває власне буття як проблему, 
яку вона повинна вирішити і якої вона не 
може позбутися» [5, с. 445].

Міжнародна конференція з експери-
ментальної екзистенціальної психології 
в Амстердамі (2001 р.) обговорювала як 
традиційні для екзистенціальної літера-
тури теми – смерті, свободи, сенсу, так і 
проблеми справедливості, переживання 
ностальгії, остракізму, волі, автономії та 
інші. У підручнику з експериментальної 
екзистенціальної психології автори звер-
тають увагу на широке коло «... проблем, 

що включають сексуальність, відносини 
людини з природою, релігію, мораль, ост-
ракізм, комунікацію, прийняття рішень і 
досягнення цілей» [4, с. 497].

Проблемна сфера становлення і розви-
тку екзистенціальної психології пов’язана 
із загальною проблематикою екзистенці-
ального підходу та його завданням щодо 
розвитку психології як науки. Коли мето-
долог і теоретик психології В. Є. Клочко 
заявляє проблему «ігнорування в психоло-
гії онтологічних підстав людського життя, 
коли нівелюються проблеми просторово-
часової розгортки буття, включаючи про-
блеми предметності, реальності і дійснос-
ті світу» [6, с. 47], в його думці можна 
побачити й завдання екзистенціальної 
пси хології. Це насамперед відкриття мож-
ливості подолання традиційної орієнтації 
психології на вивчення окремих психіч-
них феноменів. Цю ж думку раніше ви-
словлював Р. Мей, який вбачав у екзис-
тенціальному підході спосіб переходу від 
вивчення окремих психологічних реакцій 
до вивчення «психологічного буття люди-
ни існуючої» [7, с. 56].

Усе більше психологів згодні розуміти 
предмет екзистенціальної психології як 
вивчення взаємовідносин людини зі сві-
том, а її центральною проблемою – сенс 
життя, фактори його втрати, а також умови 
і механізми його відновлення. Тоді, слідом 
за доктором психології Н. В. Гришиною, 
можна стверджувати, що «проблемне поле 
екзистенціальної психології визначається 
змістом екзистенціальних проблем люди-
ни» [8, с. 63]. Гришина Н. В. далі виділяє 
такі екзистенціальні проблеми людини, 
що відрізняються від інших психологіч-
них проблем і мають свої принципові 
особ ливості.

1. Універсальний характер екзистенці-
альних проблем – вони постійно присут-
ні в житті людини незалежно від того, чи 
усвідомлює вона їх узагалі або переживає 
їх у даний момент. Універсальність екзис-
тенціальних проблем проявляється також 
у тому, що «всі люди відкриті до цих про-
блем і знаходяться перед необхідністю їх 
вирішення» (там само).
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2. Фундаментальний характер екзис-
тенціальних проблем – вони «зачіпають 
найбільш сутнісні питання людського іс-
нування, а тому їх рішення впливає на 
психологічне благополуччя і здоров’я лю-
дини» (там само).

3. Екзистенціальні проблеми не мають 
разового рішення. Якщо будь-яка психоло-
гічна проблема людини розглядається як 
така, що має рішення, то екзистенціальні 
проблеми – «це виклики, які вимагають 
постійної відповіді. На кожному життєво-
му етапі в силу життєвих обставин або ві-
кових змін ми повинні знаходити відповід-
ні нашому рівню зрілості відповіді» (там 
само).

4. Екзистенціальні проблеми для того 
й існують у людському житті, щоб «слу-
жити викликом, «турбувати», змушувати 
перевіряти і переглядати життєві пріори-
тети і відносини» (там само). Екзистенці-
альні психологи виходять з того, що лю-
дина завжди існує в процесі становлен-
ня, мета якого – реалізувати всю повноту 
буття.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Екзистенціальна психологія вивчає 
фундаментальні підстави людського жит-
тя в практичному аспекті – вона має спра-
ву зі значенням цих підстав для людини. 
Екзистенціальна психологія парадоксаль-
на: це, з одного боку, наука позитивна, яка 
вивчає об’єктивні закони психіки; а з ін-
шого – її проблематика є сфера духу і волі. 
Екзистенціальна психологія шукає необ-
хідність у свободі, психічне в духовному, 
детермінацію в екзистенції; вона береться 
відповісти, які сили стоять за людською 
свободою і визначають її. До того ж, ек-
зистенціальна психологія успадковує від 
екзистенціальної філософії суперечли-
вість та відсутність однієї теорії.

Як показує професійна критика, враз-
ливістю екзистенціальної психології мож-
на вважати незрозумілість мови екзистен-
ціальних філософів. Це досить парадок-
сально, адже з екзистенціальними данос-
тями кожна людина постійно стикається у 

своєму житті. Ці феномени тому не потре-
бують того, щоб їх «правильно» розшиф-
рували або проаналізували, вони потребу-
ють свого розкриття для здорового глузду 
і розуміння. Однією стороною вирішення 
цього завдання традиційно є використання 
в екзистенціальній психології багатої літе-
ратурної форми. Адже завдання психології 
– допомогти людині поглянути всередину 
себе, приділити увагу своїй екзистенціаль-
ній ситуації, зайняти екзистенціальну по-
зицію. Тому для психологічної навігації в 
полі екзистенціальної проблематики стає 
все більш важливим наповнювати екзис-
тенціальну психологію інтерпретаціями 
феноменів, які мають свій зміст в екзис-
тенціальній філософії.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³

Запропонувати психологічне розуміння 
деяких термінів екзистенціальної філосо-
фії, ще недостатньо описаних і зрозумілих 
у психологічній літературі. При вирішенні 
цього завдання автор статті звертався до 
текстів екзистенціальної психотерапії, яка 
вже знайшла набагато більше своїх дефіні-
цій екзистенціальної думки, а також спи-
рався на свій досвід психолога-практика 
і рефлексії інших психологів, які зверта-
ються до філософських текстів у своїй ро-
боті з клієнтами.

У рамках даної статті автор обмежився 
розглядом таких феноменів, як «екзистен-
ція» («екзистирувати»), «стояти в просвіті 
буття», «поклик буття», «відкритість».

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Між екзистенціальною психологією 
(Р. Мея і Д. Бюджентала, наприклад) мож-
на знайти чимало спільного з психоло-
гічною топологією М. Мамардашвілі. Те, 
зокрема, що у них, як пояснює Д. Леон-
тьєв, загальний фокус, це «процес життя 
рефлексуючого суб’єкта в умовах неви-
значеності, що має в якості опори тільки 
внутрішній центр» [9, с. 5 ]. Представни-
ків екзистенціальної психології об’єднує 
онтологічне трактування свідомості, вони 
слідують методології Е. Гусерля і шука-
ють характеристики «чистої» свідомості, 
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які розуміються як вроджені властивості 
людського буття. Тобто, вони відмовля-
ються від аналізу свідомості в генетич-
ному й соціально-історичному аспектах, 
оскільки свідомість не розуміється як 
форма відображення об’єктивного світу, 
але як така, що сама об’ективізується. 
М. Мамардашвілі, як і представники фі-
лософії екзистенціалізму, не намагається 
описати буття аналітично і не розриває 
свідомість та буття-в-світі. Він розгля-
дає людину як діючу і рефлексуючу од-
ночасно. В назві його роботи («Психо-
логічна топологія шляху») «топологія 
шляху» вказує на фундаментальну онто-
логію, процеси буття, а «психологічна» 
– на процеси в свідомості індивіда, який 
цим шляхом рухається. Ці свої погляди 
М. Мамардашвілі відносив до так званої 
«реальної психології»: «Те, що називають 
сьогодні психологічної наукою, до нас, в 
цілому, ніякого відношення не має. Вона 
вивчає навіть не лабораторну людину, а 
деяке лабораторне уявлення про людину; 
основні речі, в залежності від яких скла-
дається або не складається, вдається або 
не вдається наше внутрішнє життя, вза-
галі не фігурують в психологічній тео-
рії. Наприклад, можна стверджувати, що 
той чи інший спосіб роздумів про смерть 
або відношення до смерті є вирішальним 
щодо нашого формування як людських і 
психологічних істот. Те чи інше ставлен-
ня, наприклад, надія і віра, безумовно, є 
найсуттєвішими в нашому житті» [10, 
c. 126-127]. 

Особливий інтерес для екзистенці-
ального психолога – це думки М. Мамар-
дашвілі про «життя», до розуміння якого 
філософ застосовував метафору сну і не-
спання: «Те, що ми називаємо реальністю, 
найчастіше складається з таких уявлень, з 
таких образів і станів, які дозволяють нам 
спати далі. В даному випадку слово «спа-
ти» означає не знати і не бачити реальнос-
ті. І в цьому сенсі реальність має структу-
ру сновидіння» [10, c. 32]. Дійсний світ, на 
відміну від світу сновидінь, породжує по-
дії нашого внутрішнього життя. «Під дій-
сним світом я маю на увазі той світ, який 

викликає події. Події нашої душі, хвилю-
вання, пам’яті» [10, c. 446]. Це дуже схо-
же на думку Д. Бюджентала: «Життя – це 
фундаментальне заняття. Всі ми робимо 
це лише почасти. Бути живим можна по-
різному, це не питання «так чи ні» [цит. по 
11, c. 8].

Принципова відмінність екзистенці-
альних проблем від психологічних, – вони 
не «усуваються», а проживаються як най-
важливіша частина змісту людського жит-
тя. Екзистенціальна терапія не ставить 
за мету підвищення якості дій або допо-
моги в досягненні клієнтом своїх цілей. 
Вона більше зацікавлена   в дослідженні, 
а її головне завдання – не вилікувати або 
«позбавити» людину від суб’єктивного 
досвіду страждання, а осмислити, зрозу-
міти, описати і дослідити. Тому завдан-
ня практикуючого психолога, який читає 
філософський текст Ж.-П. Сартра або 
М. Хайдегера, – глибше зрозуміти, опи-
сати психологічно такий феномен, як 
«буття-в-світі».

М. Хайдегер у статті «Лист про гума-
нізм» дає нам можливість зрозуміти цей 
феномен. «Люди бачать у діяльності про-
сто дійсність тієї чи іншої дії. Його ді-
євість оцінюється за його користь. Але 
суть діяльності у здійсненні. Здійсни-
ти значить: розгорнути щось до повно-
ти його істоти, вивести до цієї повноті, 
producere – призвести. Здійснено тому, 
власне, тільки те, що вже є. Але що пере-
дусім «є», так це буття. Думкою здійсню-
ється ставлення буття до людської суті. 
Думка не створює і не виробляє це від-
ношення. Вона просто відносить до буття 
те, що дано їй самим буттям. Відношен-
ня це полягає в тому, що думка дає бут-
тю слово. Мова є дім буття. В оселі мови 
мешкає людина» [12].

Неіснування важливе, а здійснення, 
зміст і суть якого – призвести феномен 
буття зі стану приховування в стан яв-
леності, довести його до повноти, ціліс-
ності, завершеності. Якщо здійснення 
не буде, то буде лише подоба людського 
життя, а не воно саме. Саме здійснення 
є головна мета екзистенціальної терапії. 
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Прозвести – значить пройти шлях до того 
місця, коли феномени, які людина здій-
снює, дійсно стануть явними і дійдуть до 
своєї повноти.

 Найважливішим при цьому є розу-
міння розумових актів людини. Думка 
з’єднує буття і людину, яка й стає лю-
диною тільки завдяки цій з’єднуваності, 
цьому відношенню. Мова є будинок бут-
тя, тому що завдяки мові приховані, ще 
не явлені феномени помічаються нами. А 
значить, стає зрозумілим шлях приведен-
ня їх до стану явленості. «Бути на сторо-
жі відкритості буття», – це завдання пси-
хотерапевтів, зберігати цю оселю буття, 
утримувати в здоровому і життєздатному 
вигляді. Для цього психотерапевти спри-
яють відкритості клієнтів «поклику» бут-
тєвих феноменів, усупереч їх бажанням 
залишатися фіксованими на якій-небудь 
одній темі.

Завдання психології, таким чином, – 
роз’яснити, як саме буття само себе пока-
зує, а людина допомагає йому себе пока-
зати або проявляти. Якщо для буття в ко-
жен момент часу є «саме свій» спосіб себе 
розкрити, то це буття-що-розкривається і є 
істина. Охороняти цю істину, як існуючий 
в усій своїй повноті й відповідно до своєї 
суті феномен, берегти її, сприяти їй і є го-
ловне завдання людини. Роль екзистенці-
ального психолога в цьому процесі – в ко-
жен момент часу процесу терапії сприяти 
розкриттю буття. І друге – сприяти клієнту 
в отриманні його, клієнта, власного спосо-
бу бути.

Коли М. Хайдегер заявляє, що «лю-
дина належить своїй суті лише остільки, 
оскільки чує вимогу Буття» [12], він заяв-
ляє про неможливість розуміння людської 
істоти до її зустрічі з буттям. Що робить, 
наприклад, гуманістична психотерапія, 
коли пропонує якийсь правильний ідеал 
до того, як людина пережила, прожила, 
здійснив якусь справу, пройшовши шлях 
від тривоги і бажання до втілення. Погляд 
М. Хайдегера попереджає нас: у кожен 
конкретний момент часу ці ідеали можуть 
відвернути від істини буття, відвести від 
неї, заглушити його Поклик. Можливо, 

тому свого часу М. Бубер відмовився ото-
тожнювати свою «зустріч» ( «Я» – «Ти») 
із «зустріччю» К. Роджерса. Це означає: 
справжнього спів-буття, справжньої зу-
стрічі, ніяка «підтримуюча», ніяка така, 
що «визнає», позиція терапевта гарантува-
ти не може в принципі, а іноді може зроби-
ти її неможливою.

Завдання екзистенціального терапев-
та в цьому сенсі зрозуміле: допомогти 
своєму клієнтові почути Поклик буття 
і допомогти відповісти на його вимоги. 
За почуттями і переживаннями клієнта, 
якими той висловлює своє ставлення до 
ситуації, психотерапевт хоче почути По-
клик буття даної конкретної людини і 
зрозуміти, в чому саме він себе проявляє, 
про що він?

Екзистенціальному психологу тому 
важливо вміти описати стан самої люди-
ни, в якому вона була б готова відповісти 
на це настановлення. Для опису даного 
стану екзистенціальна психологія корис-
тується терміном «відкритість». Коли лю-
дина знаходиться в стані відкритості, або 
так званої вихідної екзистенціальної пози-
ції, це стає умовою того, що вона готова 
усвідомлювати унікальність кожної ситуа-
ції, яка виникає в її житті.

Закликати, однак, клієнта до «відкри-
тості», не даючи йому при цьому відпо-
відних психологічних орієнтирів, – це 
рухатися в руслі сугестії, що навряд чи 
підходить для роботи з «істиною буття». 
Відкритість (або «прозорість», як це пере-
живання називають екзистенціальні пси-
хотерапевти) постає не сама собою, але як 
певний досвід буття, досягнення особис-
тісного розвитку і психологічної зрілості. 
Це почуття глибинної суті всього свого 
життя, взаємопов’язане зі ставленням до 
світу і переживанням свого майбутнього. 
Ступінь відкритості пропорційний досві-
ду переживання тривоги, що супроводжує 
зустріч з екзистенціальними даностями і 
в їх різноманітті. Комусь, можливо, від-
критість як специфічна форма свідомос-
ті може виявитися вродженою. Але для 
більшості людей ця здатність «чути свою 
суть» і сприймати її як якусь силу, діючу 
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як зцілення щодо нього в світі, вимагає 
участі іншої людини. Саме професійна 
увага психолога до життєвого й екзистен-
ціального досвіду свого клієнта стає тим 
центром, навколо якого структурується 
дана здатність.

 Увага психотерапевта, який перейма-
ється, – це не тільки умова появи відкри-
тості як нової якості суб’єктивності клієн-
та. Вона стає важливою, коли потрібно за 
абстракціями побачити щось конкретно-
актуальне, ключове для клієнта. І саме в 
психологічно точній взаємодії клієнт пере-
віряє зростаючу у нього чутливість до ви-
моги Буття, адже тільки від цієї вимоги «у 
нього «є», ним знайдено те, в чому живе 
його суттєвість» [там само, 12]. Коли лю-
дина знаходиться («живе») в істині Буття, 
М. Хайдегер говорить, що вона «вистоює 
в просвіті Буття», тобто зорієнтована в 
деякому напрямку, а саме – вперед у май-
бутнє.

Людина в повному сенсі цього слова по-
чинає бути тоді лише, коли вона, прийняв-
ши вимогу буття, чує Поклик і зважується 
його здійснити. Тепер вона знайшла свою 
суть і справжню людяність. А щоб макси-
мально точно виразити сутність людської 
істоти, М. Хайдегер використовує понят-
тя, яке вказує на наявність у переживанні 
людини психологічного механізму, безпо-
середньо пов’язаного з потребою людини 
в реалізації буттєвого феномена. Це по-
няття – «турбота», що психологічно від-
повідає продумуванню наперед від того, 
чого ще немає, до того, що буде. Якщо цей 
психологічний механізм стає настільки 
сильним, що підпорядковує всю людину 
як «просунутість» людини вперед себе са-
мою, турбота, словами М. Хайдегера, стає 
«екзистенцією».

Здатність екзистирувати – і є те, що 
в справжньому сенсі цього слова робить 
нас людьми. Хоча вона у сучасних лю-
дей дуже деформована. Ця здатність по-
трібна нам, щоб почути Поклик буття, а 
оскільки він не завжди про радісне, для 
виховання цієї здатності потрібна вну-
трішня тиша і досвід витримувати дис-
комфорт. Тому екзистенціальна традиція 

закликає людину, словами М. Хайдегера, 
«вистоювати в просвіті буття», але й по-
переджає про складність цього. Досвід 
такого «вистоювання» з’являється за 
участю психолога, який допомагає клі-
єнтові потрапити в цей «просвіт»: коли 
буття світить із сьогодення в майбутнє, в 
цьому просвіті кожен з нас живе як люди-
на, це наше житло.

Таким чином, найважливіше завдання 
екзистенціальної психології – це вихо-
вання людської екзистенції як здатності 
породжувати (виводити «на Світ Божий», 
словами М. Бубера) буттєві феномени у 
всій їхній повноті, згідно з їх сутністю. 
М. Хайдегер називав «забуттям буття» 
[13; 16] феномен деформації у сучасних 
людей здатності породжувати буттєві фе-
номени і здійснювати їх. Буття – не дже-
рело задоволення потреб. Цю думку по-
винна проводити в життя екзистенціальна 
психологія, інакше наше людське існуван-
ня буде безповоротно втрачене. «Життя є 
зусилля в часі», стверджував М. Мамар-
дашвілі, а «екзистенція – це те, що зараз 
тут ти повинен зробити. Вона виключає 
відкладання на завтра або перекладан-
ня на плечі іншого, на плечі ближнього, 
нації, держави, суспільства. Ти повинен 
сам. А людина не схильна це робити» 
[12, с. 20]. 

Отже, слідуючи за своїм предметом 
– існуванням людини, його «буттям-в-
світі», екзистенціальна психологія затвер-
джує положення про нерозривність індиві-
да і світу. Для реалізації цього положення 
потрібна нова мова й нові одиниці опису 
і зміни методологічної позиції. У термі-
нах, введених у свій час Ф. Василюком, 
мова йде про перехід від «онтології ізо-
льованого індивіда» до «онтології життє-
вого світу». Зміна поглядів досить істотна, 
Д. Ле онтьєв її висловлює так: або «людина 
вступає у взаємодію зі світом, вже будучи 
наділеною певним набором якостей», або 
(«онтологія життєвого світу») «тільки у 
взаємодії зі світом людина знаходить свої 
сутнісні характеристики» [11, с. 44─45].

Слідуючи за цією думкою, розви-
ток екзистенціальної психології вимагає 
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розширення її інструментарію. Нові на-
укові погляди вимагають нового слов-
ника, і не варто дивуватися, що тексти 
екзистенціально-орієнтованих психологів 
часто здаються дивними для сприйняття 
психологами, вихованими в наукових тра-
диціях класичної психології. Ті ж К. Холл 
і Г. Ліндсей ще понад 20 років тому ствер-
джували, що екзистенціальна психологія 
заслуговує пильної уваги, оскільки вона 
«пропонує принципово новий шлях ви-
вчення і розуміння людини» [14, с. 342]. 
Цей шлях пов'язаний не стільки з діагнос-
тикою психологічного нездоров'я, скільки 
з тим, щоб «показувати людям, як можна 
розвивати повноту буття, як досягати тре-
петного почуття бути живим, як зустріча-
ти нещастя і наближатися до станів щастя, 
любові і знання того, що є добро і зло в їх-
ньому житті» [Б. Якобсен, цит. за 8, с. 65]. 

Екзистенціальна терапія розглядає 
основні та вічні питання людського існу-
вання: «Хто я?», «Яка моя мета в житті?», 
«Я вільний, або моє життя зумовлене?», 
«Як бути з тим, що я смертний?», «Чи має 
моє існування якийсь сенс або значення?» 
і «Як мені жити моє життя?» [15]. У цих 
питаннях одночасно виражена і фунда-
ментальність, і надзвичайна конкретність 

проблеми буття конкретної людини, і не-
визначеність їх психологічного змісту. Це 
питання, на котрі екзистенціальна психо-
логія не береться відповідати заготовле-
ним заздалегідь набором практик. Екзис-
тенціальна психологія збирає ресурси, 
здатні надати екзистенціальному психоте-
рапевтові практичні психологічні орієнти-
ри, якими той може скористатися безпосе-
редньо в ході психотерапії. З метою про-
яснити шлях, яким кожна унікальна осо-
бистість з урахуванням певних неминучих 
обмежень вибирає, створює і підтримує 
свій спосіб буття в світі.

Тому завдання практикуючого психоло-
га, який читає філософські тексти – глиб-
ше зрозуміти для самого себе і описати 
психологічно феномени «буття-в-світі». 
Це безпосередньо стосується психологіч-
ної практики прояснення і розуміння осо-
бистих цінностей, намірів, установок та 
переконань, що визначають світогляд ін-
дивіда. У статті запропоновано корисний 
психологам-практикам опис деяких явищ 
життя, таких як екзистирування, відкри-
тість, прозорість, просвіт буття і Поклик 
буття, які в психологічному консультуван-
ні, психотерапії або коучингу, зазвичай, 
залишаються неявними та невираженими.
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У статті досліджено рівень розвитку інтелекту та його особливості в молодшому шкіль-

ному віці. Автор статті провела психодіагностичне дослідження, застосувавши тести Р. Кет-
тела «Тест інтелекту, вільний від впливу культури» (CF2 – для дітей від 8 до 12 років) та тест 
вербального інтелекту (ТВІ). 

В результаті емпіричного дослідження було встановлено, що розвиток інтелекту серед шко-
лярів молодших класів простежується в межах середніх показників (за даними «Тесту інтелек-
ту Р. Кеттелла» та «Тесту вербального інтелекту» ТВІ). 

Ключові слова: рівні розвитку, інтелект, психодіагностичні методики, особливості, стать, 
молодший шкільний вік.
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В статье исследован уровень развития интеллекта и его особенности в младшем школьном 

возрасте. Автор статьи провела психодиагностическое исследование, применив тесты Р. Кет-
тела «Тест интеллекта, свободный от влияния культуры» (CF2 - для детей от 8 до 12 лет) и 
тест вербального интеллекта (стенограмма).

В результате эмпирического исследования было установлено, что развитие интеллекта сре-
ди школьников младших классов прослеживается в пределах средних показателей (по данным 
«Теста интеллекта Р. Кеттелла и «Теста вербального интеллекта»).

Ключевые слова: уровни развития, интеллект, психодиагностические методики, особеннос-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Прояви інтелекту різноманітні, але їм 

властиве те загальне, що дозволяє відріз-
няти їх від інших особливостей поведін-
ки. Цим спільним є залучення в будь-який 
інтелектуальний акт мислення, пам’яті, 
уяви, всіх тих психічних функцій, що за-
безпечують пізнання навколишнього сві-
ту. Відповідно, під інтелектом як об’єктом 
вимірювання маються на увазі не будь-які 
прояви індивідуальності, а перш за все ті, 
що мають відношення до пізнавальних 
властивостей та особливостей. 

Дослідження проводилось серед учнів 
4-х класів ЗОШ №3 в м. Житомир. База
дослідження: 62 досліджуваних, 32 з яких
були дівчатка від 9-10 років та 30 хлопчи-
ків від 9-10 років.

Для реалізації завдань даної наукової 
роботи ми використовували наступні ме-
тодики:

1. Тест інтелекту Р. Кеттелла «Тест ін-
телекту, вільний від впливу культури». 

2. Тест вербального інтелекту (ТВІ).
Ці тести пройшли перевірку на ва-

лідність та надійність, їх об’єктивність 
забезпечена однозначністю інструкції, 

стандартизованістю тестового матеріалу, 
регламентацією часу вирішення завдань. 
Тести відповідають віку наших респон-
дентів, та в повній мірі розкривають нашу 
мету – дослідити рівень інтелектуального 
розвитку молодших школярі  в. Маючи по-
діл респондентів в залежності від статі – 
ми будемо мати змогу дослідити наявність 
відмінностей в інтелектуальному розвитку 
між дівчатками та хлопцями молодшого 
шкільного віку.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Вітчизняні науковці у дослідженні ін-
телекту часто використовували традицій-
ні методики Р. Кеттела. Хоча деякі з вче-
них, досліджуючи інтелект у молодшому 
шкільному віці, застосовували додатко-
во і методи якісного аналізу, серед них: 
П. Блонський, С. Коробко, О. Коробко, 
З. Кісарчук, Д. Богоявленська, Н. Менчин-
ська, Е. Кабанова-Мелер тощо. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Формування інтелекту зумовлено сту-
пенем розвитку певних показників пси-
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Research and development of intelligence 
features in primary school children 

by gender
The article analyzes the level of development of the intellect and its features during the junior school 

age. The author of the article conducted a psychodiagnostic study using the tests of R. Kettel’s “The 
test of intellect free from the infl uence of culture” (CF2 - for children from 8 to 12 years old) and verbal 
intelligence test (TII).

As a result of the empirical study, it was found that the development of intelligence among junior 
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хічних процесів: точності зорового, слухо-
вого та дотикового сприймання; повноти 
й детальності описування картини, яку 
учень бачить вперше; способів свідомого 
запам’ятовування нового матеріалу, само-
контролю під час навчання; здатності за-
уважувати помилки, помічати неточності 
в міркуваннях ровесників; гнучкості мис-
лення, що виявляється у доцільному варі-
юванні способів дій, легкості й швидкості 
переходу від міркування, що спирається на 
реальні або зображені предмети, до мис-
лення з опорою на графіки, схеми, число-
ві і буквені формули; словесно-логічного 
мислення [3].

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження рівня роз-

витку та особливостей інтелекту у мо-
лодших школярів в залежності від статі 
шляхом проведення тестування та якісної 
інтерпретації показників.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Тести інтелекту або тести загальних 
здібностей призначені для вимірювання 
рівня інтелектуального розвитку люди-
ни. Поняття інтелекту ще з часів перших 
інтелектуальних тестів зазнавало різні 
зміни з боку підходів до тестування інте-
лекту як психічної реальності. Ще в 20-х 
роках ХХ століття виникла кризова ситу-
ація в психології інтелекту. Постало пи-
тання про існування терміну «інтелект» у 
статусі психологічної категорії. Інтелект 
традиційно досліджувався в рамках двох 
основних напрямів: тестологічного та 
експериментально-логічного [5].

Суть тестологічного напряму поля-
гає в тому, що під інтелектом розумієть-
ся те, що вимірюють тести інтелекту, а 
саме – сукупність пізнавальних здібнос-
тей. Криза в цьому напрямі полягає в 
тому, що поняття «інтелект» було підмі-
нене поняттям «здатність до навчання». 
Неотестологічні теорії інтелекту визнають 
IQ-концепцію, де за IQ стоять внутрішні 
когнітивні процеси: сприйняття, пам'ять, 
мислення тощо [7].

Прояви інтелекту різноманітні, але їм 

властиве те загальне, що дозволяє відріз-
няти їх від інших особливостей поведін-
ки. Цим спільним є залучення в будь-який 
інтелектуальний акт мислення, пам’яті, 
уяви всіх тих психічних функцій, що за-
безпечують пізнання навколишнього сві-
ту. Відповідно, під інтелектом як об’єктом 
вимірювання маються на увазі не будь-які 
прояви індивідуальності, а перш за все ті, 
що мають відношення до пізнавальних 
властивостей та особливостей [8].

У шкільній практиці застосовується 
спеціальний шкільний тест розумового 
розвитку (ШТУР). ШТУР складається з 
шести субтестів: 1. обізнаність (2 субтес-
ти); 2. Аналогії (1); 3. класифікація (1); 
4. узагальнення (1); 5. Числові ряди (1).  

До їх складу входять завдання, типові 
за формою для більшості вербальних тес-
тів інтелекту. Включені до них завдання 
складалися на базі відомостей, отриманих 
в ході психологічного аналізу навчальних 
програм. Поняття, що використовуються в 
завданнях, підібрані за основними цикла-
ми навчальних дисциплін: природничих, 
гуманітарних та фізико-математичних. 
ШТУР орієнтований на певний соціаль-
ний норматив, який відповідає шкільній 
програмі.

Практичне використання тесту пока-
зало його достатню ефективність для діа-
гностики рівня інтелектуального розвитку 
учнів шкільного віку [10, 119].

Часто в практиці використовують до-
сить короткий, але різноплановий тест 
інтелекту Мейлі, який дає можливість 
(навіть і в урізаному вигляді) не тільки 
отримати показники інтелектуального 
розвитку, але й виявити структуру інте-
лекту, що надзвичайно важливо у випад-
ку пошуку причини шкільної неуспіш-
ності дитини.

В даній роботі ми використовували 
Структуру тесту CF2: Тест інтелекту 
Р. Кет телла, вільний від впливу культури, 
представлений чотирма субтестами, що є 
групами завдань, спрямованих на вимір 
різних аспектів розумової діяльності лю-
дини. Залежно від цього кожний тест має 
свою назву:



 Актуальні проблеми психології

207

Тест 1 «Серії» – розпізнавання і про-
довження закономірних змін у серії фігур. 
Вибір елемента, що завершує серію. Кіль-
кість завдань – 12.

Тест 2 «Класифікація» – визначення 
загальних рис, особливостей фігур. У кож-
ному ряді відзначити елемент, що не має 
змістовного відношення до ряду. Кількість 
завдань – 14.

Тест 3 «Матриці» – доповнення до 
комплектів фігур. Необхідно відзначити 
елемент, що правильно завершує дану ма-
трицю чи модель. Кількість завдань – 12.

Тест 4 «Умови» – перестановка фігур, 
спочатку розташованих у визначеному по-
рядку. Вибрати правильно одну фігуру, в 
якій дотримана умова, задана в зразку. 
Кількість завдань – 8.

Тест вербального інтелекту (ТВІ). 
Цей тест було створено у 1928 р. профе-

сором Й. Ставело в м. Братиславі, та було 
опубліковано під назвою «Братиславський 
тест». За довгі роки існування тест було 
перекладено на багато мов. Тест, який ви-
користано в даній роботі, було створено на 
основі редакції 1976 р. з назвою «Орієн-
товний іспит». Адаптований варіант тесту 
названий «Тест вербального інтелекту». 
При виконанні випробуваний відповідає 
на прості питання, виконує письмові ін-
струкції, вирішує нескладні арифметичні 
завдання, класифікує поняття, визначає 
антоніми, встановлює зв’язки між по-
няттями тощо. Завдання в межах окремої 
серії дуже близькі до життя, і для їхнього 
вирішення від випробуваного не потрібно 
ніякої особливої підготовки.

Завдання складені таким чином, що на 
них можна дати лише одну правильну від-
повідь, яку навіть не потрібно формулюва-
ти, тільки підкреслити. Кожна правильна 
відповідь оцінюється в один бал. 

Тест містить 170 завдань, розташова-
них за зростанням труднощів і зібраних у 
24 групи по 6-8 положень. З погляду змісту 
серії складають 7 субтестів, розташованих 
у тесті за ступенем зростання складності 
завдань. 

Тест може бути використаний при гру-
повому та при індивідуальному тестуван-

ні для одержання орієнтовної інформації 
про рівень інтелектуального розвитку, про 
здатність до навчання в школі чи про здат-
ність до спеціального навчання. Він зруч-
ний тим, що дозволяє заощаджувати час, 
оскільки після інструкції випробуваного 
можна залишити на весь час виконувати 
завдання. У тесті в основному говориться 
про вибір правильної відповіді (творчість 
має місце в суб-тестах «Виконання ін-
струкцій» і «Арифметична логіка»). Од-
нак переважають завдання, у яких необ-
хідно вибирати відповідь з більш ніж двох 
варіантів, що може призвести до одержан-
ня більш високих балів [12].

Здійснивши аналіз з урахуванням осо-
бливостей розподілу отриманих даних у 
дівчаток та хлопчиків за методикою «Тест 
інтелекту Р. Кеттелла» (CF2 для дітей від 8 
років) ми отримали такі дані:

1. Самій високий показник IQ – 118 
було виявлено у двох дітей (Хл. – 1; Д - 1);

2.  Самий низький показник IQ – 68 
було виявлено у одної дівчинки;

3. Середній рівень показника серед 
хлопчиків IQ – 101,8;

4. Середній рівень показника серед дів-
чаток IQ – 101,5;

5. Середній рівень показника у дітей 
двох класів IQ – 101,6. 

Як вказують дані дослідження, у шко-
лярів молодших класів рівень IQ просте-
жується в межах середніх показників 95-
105. Середні показники серед хлопчиків і 
дівчаток практично споріднені: 101,8 – у 
хлопчиків і 101,5 – у дівчаток. 

Проаналізуємо особливості розподілу 
отриманих даних у дівчаток та хлопчиків 
за методикою «Тест вербального інтелек-
ту» (ТВІ). Виходячи з даного дослідження, 
ми отримали такі результати:

1. Найвищий показник IQ – 120 було 
виявлено у однієї дівчинки (тієї ж дитини, 
що і в попередньому тестуванні). Хлоп-
чик, який показав найвищий рівень IQ в 
попередньому тестуванні, в даному пока-
зав гірші результати IQ – 110;

2.  Найнижчий показник IQ – 70 було 
виявлено у одної дівчинки (тієї ж дитини, 
що і в попередньому тестуванні);
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3. Середній рівень показника серед 
хлопчиків IQ – 101,7;

4. Середній рівень показника серед дів-
чаток IQ – 100,75;

5. Середній рівень показника у дітей 
двох класів IQ – 101,2. 

Як вказують дані дослідження, у шко-
лярів молодших класів рівень IQ просте-
жується в межах середніх показників 96-
103. Середні показники серед хлопчиків і 
дівчаток даного тестування відрізняються 
від попереднього (нижчі): 101,7 – у хлоп-
чиків і 100,75 – у дівчаток.

При інтерпретації отриманих резуль-
татів, окрім розгляду стандартних показ-
ників IQ, провели аналіз успішності вико-
нання окремих субтестів. Ми розглядали 
кількісне співвідношення між правильно і 

не правильно виконаними завданнями. 

Âèñíîâêè
Спираючись на результати даних до-

сліджень, можна сказати, що розвиток ін-
телекту серед школярів молодших класів 
у досліджуваній школі простежується в 
межах середніх показників IQ 95 – 105 (за 
даними «Тесту інтелекту Р. Кеттелла») та 
IQ 96-103 (за даними «Тесту вербального 
інтелекту» ТВІ). Також із даних тестових 
досліджень видно, що різниця між показ-
никами рівня IQ у хлопчиків та дівчаток 
не є суттєвою. У хлопчиків рівень інтелек-
ту вищий за дівчаток на 0,3 за даними до-
слідження «Тесту інтелекту Р. Кеттелла» 
та на 0,35 за даними «Тесту вербального 
інтелекту» (ТВІ). 

Показники Хлопчики Дівчата
Математична логіка 65% 35%
Узагальнення 70% 30%
Виконання інструкцій 32% 68%
Практичний аналіз 64% 36%
Виключення 49% 51%
Визначення антонімів 45% 55%
Пошук аналогій 55% 45%
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