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УДК 42.726:053.2  À.É. Ôðàíöóç
Ãåðîé Óêðà¿íè, Çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè,

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè äåðæàâíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í,
ÂÍÇ «Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

².Â. Ñàëàìàõ³íà
çäîáóâà÷ âèùî¿ îñâ³òè ñòóïåíÿ «ìàã³ñòð»,

ÂÍÇ «Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ» 

Çàõèñò ïðàâ ä³òåé â óìîâàõ çáðîéíîãî 
êîíôë³êòó â Óêðà¿í³. Òåîðåòèêî-ïðàâîâ³ 

àñïåêòè äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè
У статті розглянуто порушення прав дитини в умовах збройного конфлікту, визначено 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з метою закріплення прав дітей, які по-
страждали внаслідок збройного конфлікту.

Ключові слова: захист прав дітей, збройний конфлікт, порушення прав дітей, теоретико-
правові аспекти.

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

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

ÂÓÇ «Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»
È.Â. Ñàëàìàõèíà

ñîèñêàòåëü âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñòåïåíè «ìàãèñòð», 
ÂÓÇ «Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Çàùèòà ïðàâ äåòåé â óñëîâèÿõ 
âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà â Óêðàèíå. 
Òåîðåòèêî-ïðàâîâûå àñïåêòû äàííîé 

ïðîáëåìàòèêè
В статье рассмотрены нарушения прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, 

определены предложения по совершенствованию действующего законодательства в целях за-
крепления прав детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Ключевые слова: защита прав детей, вооруженный конфликт, нарушения прав детей, 
теоретико-правовые аспекты.

Розділ 1

Теорія та історія держави і права; історія 
політичних та правових учень. Конституційне 
право; муніціпальне право. Філософія права
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Стаття 52 Конституції України гово-

рить про те, що будь-яке насильство над 
дитиною та її експлуатація переслідують-
ся за законом [1, ст.52].

Але події, що сталися на початку 2014 
року в Києві, Криму і на Донбасі, при-
вернули увагу всього світу до України. 
Проблема захисту дитинства особливо 
посилюється в умовах кризових ситуацій, 
зокрема під час збройного конфлікту. Осо-
бливо це стосується дітей, які постражда-
ли під час військових дій на сході. Тому ця 
стаття присвячена комплексному аналізу 
стану дотримання прав дітей в умовах 
збройного конфлікту на сході України.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Увагу науковців усе більше привертає 
проблема захисту дітей під час збройного 
конфлікту в Україні, захист їх юридичних 
і моральних прав. Дану проблематику до-
сліджували: Т. Л. Сироїд, Л. С. Волинець, 
О. О. Кочемировська, Н. В. Лінник та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

 Унаслідок збройного конфлікту на схо-
ді України норми чинного законодавства, 
які покликані забезпечити дотримання 
прав людини в існуючих умовах, вияви-
лися не здатними врегулювати «людські 
стандарти» у взаємовідносинах між дер-
жавою та людиною.

 Використання дітей під час збройного 
конфлікту сьогодні досить гостро стоїть 
перед світовою спільнотою. Щоб урегу-
лювати цю проблему, необхідно прийняти 
комплексний документ, який би повноцін-
но вміщував усі аспекти стосовно вико-
ристання дітей у воєнних діях.

 Дійсно, з одного боку, слід погодити-
ся з думкою про те, що конфлікт на сході 
України різко погіршив стан у всіх сферах 
охорони дитинства, де Україна досягла 
значних успіхів, та загострив ті проблеми, 
які ще не були вирішені (поширення соці-
ально небезпечних та інфекційних хвороб, 
скорочення програм імунізації, загострен-
ня жорстокості й насильства щодо дітей та 
у дитячому середовищі, погіршення до-
ступу до послуг освіти, охорони здоров’я 
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й соціальної сфери, а найгірше – залучен-
ня дітей до бойових дій) [9]. 

А з іншого боку, хоч існує широкий 
комплекс законодавчих актів, що регулю-
ють різні аспекти прав дітей, є небагато 
правових норм, що встановлюють особли-
вості правового регулювання прав дітей в 
умовах збройного конфлікту.

На сьогодні в Україні не існує комплек-
сного закону, який захищав би і повністю 
відображав права дитини. Україна зовсім 
не була до цього готовою законодавчо, і це 
створило багато проблем та колізій.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Потреба дослідження даної проблеми 

має дуже вагомий характер. Вона зумов-
люється як теоретичними, так і практич-
ними причинами. Теоретичне значення 
полягає у дослідженні основних категорій 
та положень правового статусу постраж-
далих дітей, закріпленого у законодавстві 
як України, так й інших держав, а прак-
тичний інтерес зумовлений потребами 
вдосконалення діяльності відповідних 
правоохоронних і державних органів та 
структур, що мають забезпечувати права 
і потреби постраждалих дітей. Мета до-
слідження полягає у тому, щоб на підставі 
аналізу чинного законодавства та юридич-
ної літератури з'ясувати основні проблеми 
правового регулювання і фактичної реалі-
зації соціального й юридичного захисту 
дітей, постраждалих під час збройного 
конфлікту, та запропонувати шляхи їх ви-
рішення.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 

Теоретико-правові аспекти захисту 
прав дітей, постраждалих під час зброй-
ного конфлікту на сході України, є однією 
з найважливіших проблем сьогодення, що 
досліджуються сучасною юридичною на-
укою. У процесі становлення міжнарод-
ного права, прав людини і стандартів за-
хисту прав дитини в рамках Організації 
Об’єднаних Націй розвивається і міжна-
родне регіональне законодавство у галузі 
захисту прав дітей [16, с.41-45]. Як зазна-
чає Т. Л. Сироїд, найвагоміших результа-
тів у цій галузі було досягнуто в Європі: 

з одного боку, юридичний контекст за-
безпечується під егідою Ради Європи, з 
іншого – політичний контекст – Організа-
цією з безпеки і співробітництва в Європі 
(далі – ОБСЄ). Дослідниця наголошує, що 
його сутність полягає не тільки в розробці, 
оновленні правової основи, але й створен-
ні міжнародним співтовариством додатко-
вих контрольних органів, розширенні кола 
їх повноважень та вдосконаленні напрям-
ків [14, 13]. Це стосується найбільш не-
захищеної категорії соціальних суб’єктів 
– дітей, які потребують особливої уваги й 
турботи з боку суспільства в процесі реа-
лізації їх прав і свобод. Ці напрацювання 
мають бути складовою при формуванні за-
гальної теорії держави та права. У зв’язку 
з цим питання статусу постраждалих дітей 
під час збройного конфлікту набувають ак-
туальності у сфері правових досліджень, 
а також гостро постають у процесі діяль-
ності багатьох державних та недержавних 
установ [15].

Практико-прикладний і науково-тео-
ре тичний аналіз методів та шляхів забез-
печення свобод і прав постраждалих дітей 
під час збройного конфлікту відповідними 
інституціями громадянського суспільства 
та органами держави, принципів їх діяль-
ності на сьогодні в юридичній літературі 
представлений не в достатньому обсязі.

Найкращим способом захистити права 
та інтереси дітей є повне припинення вій-
ськових дій на сході України. Необхідно 
для реалізаціі Конвенції ООН про права 
дитини та Факультативних протоколів у 
законодавчій сфері:

- задля покращення судового захисту 
дітей у збройних конфліктах визначити 
Факультативний протокол нормою прямої 
дії у межах національної правової системи 
та розглянути можливість його повної імп-
лементації до українського законодавства; 

- з метою забезпечення невідворотнос-
ті покарання та у відповідності до прин-
ципів гуманітарного права посилити від-
повідальність за військові злочини проти 
дітей;

- уможливити створення та застосуван-
ня екстратериторіальної юрисдикції щодо 
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військових злочинів навколо втягнення і 
рекрутування дітей у воєнні дії [11]; 

- внести зміни до ст. 124 Конституції 
України з метою ратифікації Римського 
статуту міжнародного кримінального суду 
[1, ст.124]; 

- передбачити чітку і недвозначну за-
борону вербування та залучення дітей до

військових конфліктів шляхом внесен-
ня змін до Кримінального кодексу Украї-
ни. Необхідно чітко визначити склад та-
ких злочинів, як «вербування дитини під 
час збройного конфлікту», «використан-
ня дитини під час збройних конфліктів» 
і встановити кримінальне покарання для 
тих, хто їх вчинює (у т.ч. батьків дитини, 
осіб, що їх замінюють або законних пред-
ставників);

- внести зміни до ст. 1 Закону України 
«Про охорону дитинства», зокрема ввес-
ти поняття «дитина, що перебуває в зоні 
збройного конфлікту» та «дитина, залуче-
на до збройного конфлікту» до категорій 
«дитина, яка потребує тимчасового захис-
ту», «дитина, яка потребує додаткового 
захисту» і «дитина, розлучена з сім’єю». 
Визначити стандарти й нормативи їх со-
ціального захисту, а також перелік органів 
державної влади, відповідальних за забез-
печення прав та найкращих інтересів за-
значених категорій дітей [2, ст.1]; 

- внести категорії «дитина – внутріш-
ньо переміщена особа», «дитина, розлуче-
на з сім’єю, яка є громадянином України й 
яка або законний представник якої зверну-
лася (звернувся) до компетентних органів 
України із заявою про визнання її внутріш-
ньо переміщеною особою або особою, яка 
потребує додаткового або тимчасового за-
хисту» до Порядку проведення обстежен-
ня для встановлення віку дитини, що зали-
шилася без піклування батьків та потребує 
соціального захисту;

- не залучати дітей до військових фор-
мувань, програм, заходів, пов’язаних з 
ово лодінням навичками оперувати бойо-
вою зброєю, несенням військової служби. 
Внести відповідні зміни в Закони України 
«Про охорону дитинства», «Про військо-
вий обов’язок і військову службу», «Про 

оборону України», «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію».

Посилаючись на Конвенцію про пра-
ва дитини, яка була ратифікована Поста-
новою Верховною Ради України № 789-
XII від 27 лютого 1991 року, «...дитиною 
є кожна людська істота до досягнення 
18-річного віку...» [7]. Факультативний 
протокол до Конвенції про права дитини 
стосовно участі дітей у військових діях 
та збройних конфліктах передбачає, що 
держави-учасниці зобов’язуються вжити 
«всіх можливих заходів для забезпечення 
того, щоб військовослужбовці їхніх зброй-
них сил, які не досягли 18-річного віку, 
не брали безпосередньої участі у воєнних 
діях» [12]. 

 На сьогоднішній день Урядом України 
були зроблені кроки для вдосконалення 
законодавства у відповідністі до положень 
Факультативного протоколу. Так, ст. 30 За-
кону України «Про охорону дитинства» 
прямо вказує на заборону в Україні участі 
дітей у воєнних діях, збройних конфлік-
тах, створення дитячих воєнізованих ор-
ганізацій та формувань, пропаганди серед 
дітей війни і насильства [2, ст.30]. 

У січні 2016 року Верховною Радою 
України був прийнятий Закон «Про вне-
сення змін до деяких законів України, що 
стосуються посилення захисту дітей та 
підтримки сімей з дітьми», в якому було 
визначено поняття «дітей, які постражда-
ли від воєнних дій» і виділено дію – залу-
чення дітей до воєнних дій [3]. 

Слід звернути вашу увагу на те, що 
Кабінет Міністрів оприлюднив постано-
ву №301, яку затвердив ще 11 квітня 2018 
року, і відповідно до якої внесені зміни до 
порядку надання спеціального статусу ді-
тям, а саме «дитини, яка постраждала вна-
слідок військових дій та збройного конф-
лікту» [4].

 Âèñíîâêè
Насильство, жертвами або свідками 

якого стали діти, може спонукати цілі по-
коління до того, щоб вирішувати спори на-
сильницькими методами. Постраждалі в 
результаті війни діти завжди повинні бути 
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об’єктом першочергової уваги в рамках 
зусиль, спрямованих на запобігання, ви-
никнення або рецидиву конфлікту, в тому 
числі в рамках механізмів, покликаних за-
безпечити юридичний і соціальний захист 
постраждалих під час збройного конфлік-
ту дітей.

В умовах збройного конфлікту поча-
ла формуватися певна судова практика у 
справах щодо захисту прав дітей з ураху-
ванням особливих умов, у яких опинилися 
діти у зв’язку з проведенням військових 
дій.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Правосвідомість є одним із факторів, 

який впливає на формування особистості, 
її потреб, інтересів, світогляду, ідеалів та-
ким чином, що особа обирає правомірний 
варіант поведінки як прийнятний.

Становлення особистості не відбува-
ється в умовах цілковитої ізольованості. 
Спершу людина набуває знань і настанов 
у сім’ї або середовищі, яке її замінює, 
згодом – школі, навчальному закладі, тру-
довій організації і т. д. Отже, суспільство 
виключає формування особистості в ізо-
льованому стані, а намагається нав’язати 
закріплені ним ідеали на всіх стадіях люд-
ського розвитку.

Морально-правові ціннісні орієнтації 
для дитини персоніфіковані у фігурах її 
батьків, родичів. Саме від них вона дізна-
ється, як необхідно себе поводити в різних 
ситуаціях, копіює з них моделі соціальної 
поведінки. 

На етапі формування громадянського 
суспільства надзвичайно важливим є усві-
домлення його цінностей з боку всіх учас-
ників такого суспільства. Особливої уваги 
в цьому контексті потребує формування 
правосвідомості особистості, яка є відо-
браженням ставлення індивіда до право-
вих суспільних цінностей, правової сфери 
держави загалом. Від рівня правосвідо-
мості залежить не лише здатність особис-
тості ефективно взаємодіяти в суспільстві, 
а й стабільність суспільного розвитку за-
галом. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженню проблем формування 
правової свідомості особистості присвя-
чені наукові праці багатьох учених, се-
ред яких О. Ф. Скакун, П. М. Рабінович, 
А. Б. Венгеров, О. О. Ганзенко, А. П. Се-
митко, Л. С. Волинець, Ю. М. Дмитренко, 
О. Макарова, В. А. Туманов.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Однак, незважаючи на значний інтерес 
науковців до даної теми, вона все ж зали-
шається неповністю розкритою, а саме у 
частині особливостей формування право-
свідомості дитини.

Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мето даної наукової статті є з’ясування 

основних чинників формування правової 
свідомості дитини.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

На сьогоднішній день у правовій науці 
немає такого визначення поняття право-
свідомості, яке б у повній мірі висвітлюва-
ло всю його сутність.

За словами П. Рабіновича, правосві-
домість – це система понять, поглядів, 
уявлень і почуттів з приводу чинного або 
бажаного юридичного права, а також ді-
яльності, пов’язаної з правом [1, с. 79-80].

На думку М. Кельмана та О. Мураши-
на, правосвідомість – вид (форма) сус-
пільної свідомості, що містить у собі су-
купність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, 
теорій та уявлень, які характеризують 
став  лення людини, соціальних груп і сус-
пільства в цілому до чинного чи бажаного 
права та діяльності, пов’язаної з ним [2, 
с. 354- 355].

Розглядаючи правосвідомість як юри-
дичну категорію, І. Омельчук дійшов, з 
його міркувань, найбільш вдалого визна-
чення правосвідомості – це духовна сис-
тема уявлень, ідей, поглядів, переконань, 
концепцій, теорій, почуттів, емоцій, наст-
роїв, психологічних переживань тощо, які 
складаються з приводу правової дійсності, 
в ході її відображення, осмислення, піз-
нання, відчуття і перетворення [3, с. 38].

Правосвідомість безпосередньо фор-
мується в самій людині та, фактично, із 

author focuses on the importance of the legal culture of citizens, especially minors, overcoming 
legal nihilism, legal illiteracy, which are also special areas of activity in shaping the personality 
of a child.

Keywords: child, legal education, legal culture, legal awareness.
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самою людиною. Вона проходить разом 
із нею шлях розвитку, для більш зрозумі-
лішого контексту можна провести анало-
гію зі становленням особистості. Було б 
помилковим, мабуть, стверджувати, що 
особа набуває правосвідомість в окремо-
му вигляді (поза межами інших форм сві-
домості) з моменту її народження, а більш 
слушно констатувати, що правосвідомість 
«зароджується» з часу, коли людина почи-
нає сприймати навколишній світ, реалізо-
вувати свої фізичні можливості, навчатися 
відповідним настановам (що дозволено 
робити чи заборонено), і це виявляється в 
розумінні її (правосвідомості) як форми, 
різновиду свідомості.

Більшість сучасних досліджень право-
свідомості схиляється до виділення в ній 
трьох елементів, а саме – правової ідео-
логії, правової психології та поведінкової 
складової правосвідомості.

Доволі поширеною є думка, що право-
ва ідеологія – це уявлення, погляди, пере-
конання, теорії, концепції про правову дій-
сність.

Правова психологія – це тонка матерія, 
як і все, що стосується духу людини. Вона 
найменше піддається регулюванню, буду-
чи в той же час дуже непередбачуваною, 
а науковці зазначають також її стихійний 
та нестійкий характер. Саме під впливом 
правової психології формується у суспіль-
стві різко позитивне чи, навпаки, різко не-
гативне ставлення до певного закону.

Вагомість поведінкового елементу по-
лягає в тому, що він найбільш безпосеред-
ньо з-поміж інших елементів правосвідо-
мості лежить в основі будь-якої діяльності 
людини в сфері права, у тому числі тієї, що 
спрямована на побудову громадянського 
суспільства та правової держави. 

Засобами підвищення рівня правосві-
домості є правове виховання, правова со-
ціалізація, правова культура.

На думку Скакун О. Ф., основна мета 
правового виховання – дати людині необ-
хідні в житті знання і навчити її поважати 
закони і підзаконні акти та додержуватися 
їх, тобто сформувати достатньо високий 
рівень правової культури, здатний значно 

зменшити кількість правопорушень [4, 
с. 480]. 

На противагу зазначеному визначенню 
виступає Рабінович П. М., який розглядає 
правове виховання як вплив на внутрішній 
стан особи, на її свідомість, психологію, 
на процес пізнання і засвоєння правової 
ідеології, на правову культуру особи, і цей 
вплив включає в себе вплив соціального 
устрою життя, моральної атмосфери, тра-
дицій суспільства, освіти та спеціального 
навчання, такий вплив може бути як усві-
домленим, так і неусвідомленим самими 
учасниками право-виховного процесу [5, 
с. 75].

Вчений Венгеров А. Б. розглядає пра-
вове виховання як цілеспрямовану сис-
тему заходів, що формують повагу і до-
тримання права, цивілізованих способів 
вирішення спорів, профілактики правопо-
рушень [6, с. 173]. 

Ми поділяємо думки окремих науков-
ців і вважаємо, що правове виховання – 
це організований процес, який здійснює 
вплив на формування правової культури, 
а також разом з іншими факторами може 
впливати на становлення правової свідо-
мості.

Окремі науковці розглядають правове 
виховання у вузькому та широкому зна-
ченнях. Так, у вузькому значенні, правове 
виховання – це цілеспрямоване передан-
ня правових знань і досвіду визначеним 
групам людей та суспільству загалом. А 
правове виховання, у широкому значенні, 
означає процес правової соціалізації лю-
дини, формування її поглядів навколиш-
нім світом в цілому, всією юридичною 
практикою і поведінкою людей [7, с. 274-
286]. 

Правове виховання є насамперед дер-
жавною функцією. На формування право-
свідомості й поведінки особи впливають 
різноманітні фактори: рівень виховання, 
навчання, моральний клімат у сім’ї; по-
ширення й використання інформаційних 
матеріалів у друкованому, електронному, 
аудіовізуальному та іншому вигляді, що 
формують правову грамотність і право-
свідомість населення; законослухняна 
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поведінка батьків; доступність правосуд-
дя; суворе дотримання державними служ-
бовцями норм закону й професійної етики 
тощо. 

Іншим важливим елементом є правова 
соціалізація дитини, яка передбачає сукуп-
ність як цілеспрямованих, так і стихійних, 
некерованих впливів на дитину, форму-
вання відповідного рівня правосвідомості, 
залучення до існуючої системи правових 
цінностей, а також до системи суспільно-
правових відносин. 

Унаслідок ефективного процесу право-
вого виховання та в результаті успішної 
правової соціалізації у дитини розвиваєть-
ся належний рівень правової культури та 
правосвідомості, формується її соціаль-
на активність. З розвитком на основі ви-
сокого рівня правосвідомості, засвоєння 
соціально-правових цінностей дитина по-
ступово бере участь у суспільно-правових 
відносинах, стає активним учасником 
суспільства. Внаслідок такого процесу за 
певний проміжок часу розвивається особа 
і робить свій внесок у вдосконалення сус-
пільних відносин.

Правове виховання та правова соціа-
лізація дитини є складовою механізму за-
безпечення її прав та свобод. Впливаючи 
на процес формування правосвідомості та 
правової культури, ці процеси здійснюють 
превентивний вплив у сфері забезпечення 
прав дитини, а також відіграють основну 
роль у формуванні законослухняної пове-
дінки самої дитини. 

Дослідником О. Ганзенко було роз-
глянуто соціальні та економічні чинники 
правовиховного впливу на особу. З метою 
виявлення всіх можливих чинників впливу 
на процес формування індивідуальної пра-
вової культури проведено їх систематиза-
цію за двома ознаками. Першою є вік осо-
би. Другою є визначена сфера суспільних 
відносин і відповідна галузь права. Далі 
він продовжує, що основним чинником 
формування правової культури особи є 
правове виховання. Для дослідження про-
цесу правового виховання дитини інтерес 
становить систематизація чинників право-
вого виховання залежно від віку особи – 

це виховання у сім’ї, виховання у школі та 
вищих навчальних закладах, виховання в 
організаціях [8, с. 14].

Закладання основ правового вихован-
ня відбувається в ранньому віці батьками 
чи особами, що їх заміняють. Саме в ди-
тинстві у свідомості людини формуються 
основи правових цінностей, орієнтацій. 

Однак, маємо констатувати той факт, 
що сім’я нерідко стає осередком система-
тичного порушення прав дитини, та по-
штовхом для вчинення протиправних дій.

Але не лише неблагополучні сім’ї про-
вокують дітей до неправильного сприй-
няття правил поведінки у суспільстві, 
часто батьки, не розуміючи та не бажаючи 
того, прививають дитині звичку недотри-
муватися передбачених правил поведінки. 
Так, перехід дороги на червоне світло або 
не у встановленому місці демонструє ди-
тині необов’язковість дотримання важли-
вих правил, які можуть коштувати життя.

У результаті такого виховання суспіль-
ство може отримати важко керовану особу, 
яка навіть унаслідок правильно організо-
ваного суспільного виховання не піддава-
тиметься виправленню. 

Про необхідність удосконалення  про-
цесу правового виховання свідчить рівень 
злочинності та правопорушень у підлітко-
вому  віці. 

Проблемою сьогодення є те, що освітні 
установи нерідко не приділяють належ-
ної уваги правовому вихованню дітей, не 
співпрацюють із підрозділами криміналь-
ної поліції у справах дітей та іншими дер-
жавними органами. Це негативно впливає 
на рівень правової культури й правосвідо-
мості дітей, сприяє поширенню дитячої 
злочинності.

Окремо хотілося б звернути увагу на 
Конвенцією Ради Європи «Про захист 
дітей від сексуальної експлуатації та сек-
суального розбещення», цілями якої є за-
побігання сексуальній експлуатації й сек-
суальному насильству стосовно дітей і бо-
ротьба з цими явищами; захист прав дітей, 
які стали жертвами сексуальної експлуата-
ції та сексуального насильства; сприяння 
національному і міжнародному співробіт-
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ництву в боротьбі із сексуальною експлу-
атацією та сексуальним насильством сто-
совно дітей [9]. 

Відповідно до статті 6 Конвенції «кож-
на Сторона вживає необхідних законодав-
чих або інших заходів для забезпечення 
отримання дітьми протягом дошкільної 
та загальної середньої освіти інформа-
ції про ризик сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства, а також про за-
соби самозахисту відповідно до їхнього 
рівня розвитку. Ця інформація, яка забез-
печується, де це доречно, у співробітни-
цтві з батьками, надається в загальнішому 
контексті інформації про статеве життя, 
звертає особливу увагу на випадки ризи-
ку, особливо ті, які містять використання 
нових інформаційно-комунікаційних тех-
нологій» [9].

Проте, передбачена інформація учням 
надається у стислому вигляді, яка не надає 
необхідних знань та умінь.

Існуючий рівень правового вихован-
ня молодого покоління не відповідає ви-
могам часу. Причиною, на наш погляд, є 
відсутність системного впливу на особис-
тість дитини, спрямованого на формуван-
ня належного рівня її правової культури, а 
також вплив на несформовану свідомість 
дитини негативних факторів соціально-
економічного устрою, що проявляються у 
розриві між дітьми із забезпечених сімей 
та незаможних, моральній атмосфері, від-
сутності в суспільстві реальної поваги до 
права, низькому рівні правової культури 
суспільства.

Одним із критеріїв ефективності пра-
вового виховання є «правова вихованість», 
що визначають як внутрішній духовно-
правовий стан, у якому перебуває особис-
тість у момент прийняття рішення про те, 
як діяти за тих чи тих обставин. Це стан 
правосвідомості особистості, рівень її 
правової культури, готовність до право-
мірної або протиправної поведінки [10, 
с. 430]. 

Правова культура – це система духовно-
моральних і правових цінностей, яка ви-
ражається в досягнутому рівні розвитку 
правової дійсності, нормативних і право-

вих актів, правосвідомості, відповідно до 
яких формується законослухняний спосіб 
життя і здійснюється правове регулюван-
ня суспільних відносин, встановлюється 
режим правопорядку в країні [11, с. 406]. 

За даними опитування, проведеного 
Українським інститутом соціологічних 
досліджень, правова культура та знання 
дітей щодо своїх прав досить низькі. Від-
повіді дітей на запитання щодо знання за-
конодавчих актів України дають підставу 
стверджувати, що опитані значною мірою 
потребують вивчення та осмислення чин-
ного законодавства України. Кожна шоста 
дитина взагалі не знає законів, які б її за-
хищали. Причиною невисокого рівня пра-
вової культури дітей є недостатньо органі-
зований процес доведення до них право-
вих знань [12, с. 38-39].

Варто пам’ятати, що важливим факто-
ром впливу на рівень правової культури 
дітей є рівень правової культури та пра-
вової свідомості вчителів, вихователів та 
батьків. Саме від їх знань і поглядів фор-
муються знання дітей. Лише коли сфор-
мована основа правових знань, дитина 
може формувати свою особисту позицію, 
вивчаючи літературу чи безпосередньо 
нормативно-правові акти.

Рівень правової культури вчителів має 
вагомий вплив на процес правового ви-
ховання, на формування правової культу-
ри та правосвідомості у дитини. Перший 
може бути зафіксований лише в реальній 
діяльності вчителя, у правовій поведінці. 
Він характеризується рівнем правових 
знань, здатністю правильно оцінювати 
та осмислювати права дитини та свої 
обо     в’язки, а також рівнем реалізації їх у 
практичній діяльності. Поведінка вчите-
ля, його переконання у цінності права, 
повага до закону здійснюють суттєвий 
вплив на формування правової культури 
дитини.

Варто зазначити, що стратегічні зав-
дання удосконалення механізму забезпе-
чення прав та свобод дитини неможливо 
вирішити без формування високого рівня 
правової культури вчителів, батьків, ліка-
рів, високопрофесійного персоналу орга-
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нів опіки та піклування, служб у справах 
дітей та інших органів, що мають ефектив-
но здійснювати свою діяльність і забезпе-
чувати реалізацію прав та свобод дитини. 
У разі ефективного функціонування прав 
і свобод дитина усвідомлює реальну дію 
права, його цінність та значення. 

Для розвитку в суспільстві поваги до 
прав та свобод людини підвищення рівня 
правової культури недостатньо. Зусилля 
необхідно спрямовувати на формування 
належного рівня правової свідомості. 

Єдність правосвідомості та правової 
культури полягає в тому, що правосвідо-
мість і правова культура розвиваються у 
суспільстві; правова культура є формою 
вираження правосвідомості; вони є вза-
ємообумовленими та взаємозалежними 
елементами, оскільки чим вищий рівень 
правової культури панує у суспільстві, тим 
вищим буде і рівень правосвідомості. 

Щодня в засобах масової інформації 
з’являються нові відомості про беззакон-
ня, що відбувається в державі, корупцію, 
криміналізацію суспільства. Як наслідок, 
у законослухняних громадян формуєть-
ся зневажливе ставлення до органів дер-
жавної влади, виникає соціальна напруга, 
спостерігається ігнорування норм права, 
самовільне тлумачення загальноприйня-
тих принципів, що часто призводить до 
спотвореного розуміння дозволеного та 
забороненого [13, с. 76-78]. 

Ці фактори мають негативний вплив 
на формування правосвідомості дитини, 
оскільки, зростаючи в умовах недієвос-
ті закону, недовіри до влади, неповаги до 
права з боку батьків, вчителів, у дитини 
формуються відповідні переконання.

Проблемою сучасного українського 
суспільства залишається ставлення до ди-
тини не як до повноцінного члена суспіль-
ства, а як до особи, над якою дорослий має 
якісь переваги. 

Особливості розвитку дитини, її не-
сформована правова свідомість можуть 
спровокувати безумовне підкорення такій 
системі, сприяти пасивній поведінці бай-
дужості до участі у громадському житті 
або ж, навпаки, підштовхнути до проти-

правної поведінки. Саме тому необхідно, 
щоб усі фахівці у галузі забезпечення прав 
дитини, посадові особи органів державної 
влади і місцевого самоврядування, право-
охоронних органів, учителі, лікарі були 
висококваліфікованими спеціалістами. 
Аналіз забезпечення прав та свобод ди-
тини в Україні вказує на існування цілої 
низки негативних явищ, які є наслідком 
правового нігілізму. 

Правовий нігілізм – антипод правової 
культури – це деформований стан право-
свідомості особи, групи, суспільства, дер-
жави, що настає внаслідок відсутності віри 
у цінність права, його справедливість, на-
дійність і дію, він призводить до усвідом-
леного ігнорування вимог закону, зневаж-
ливого ставлення до правових цінностей, 
принципів та традицій, що виключають, 
одначе, злочинний намір [14, с. 52-54].

Діти все частіше вирішують свої про-
блеми, вдаючись до насилля над іншими, 
нерідко у дитячих колективах з’являються 
сумнівні «авторитети», котрі відіграють 
вирішальну роль у формуванні ціннісних 
орієнтацій дитини. 

Такі обставини не сприяють формуван-
ню високого рівня правової культури та 
правової свідомості у молодого покоління. 
Вагомий вплив на формування особистос-
ті дитини також мають такі чинники, як 
падіння рівня життя людей. Діти особливо 
гостро відчувають різницю між багатими 
і бідними. Ще одним негативним факто-
ром є розповсюдження неякісної інформа-
ції засобами масової інформації, що має 
шкідливий вплив на дитину.

Подолання правового нігілізму серед 
дітей та молоді в сучасних умовах роз-
витку українського суспільства є можли-
вим лише за умови ефективної організації 
процесу правового виховання та право-
вої соціалізації, які мають визначальний 
вплив на формування правової культури, 
правосвідомості дитини.

У разі ефективного функціонування 
механізму забезпечення прав і свобод, ди-
тина усвідомлює реальну дію права, його 
цінність та значення, реальна правова ді-
яльність, повага до прав дитини тягне за 
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собою наслідування правової поведінки 
дитиною. Належний рівень правової сві-
домості суспільства сприяє активності 
дитини у реалізації прав і свобод, фор-
муванню її ідейно-ціннісних установок 
та принципів. Правове виховання й пра-
вова соціалізація є елементами механіз-
му забезпечення прав та свобод дитини, 
оскільки формування відповідного рівня її 
правосвідомості, прищеплення їй системи 
правових цінностей одночасно здійснює і 
превентивну функцію, попереджуючи пра-
вопорушення, конфлікти з законом. Засво-
єні дитиною правові цінності з часом про-
являться у зворотній соціально-правовій 
діяльності дорослої особи, спрямованої на 
удосконалення суспільних відносин.

Âèñíîâêè
Отже, побудова демократичної, соці-

альної, правової держави і відповідного 
громадянського суспільства неможлива 
без підвищення рівня правової свідомості 
та правової культури її громадян, подолан-
ня правового нігілізму, правової неграмот-
ності. Формування в неповнолітніх здат-
ності вибирати правильну лінію поведінки 
в різноманітних життєвих ситуаціях не-
мислиме без правового виховання, тобто 
без роз’яснення змісту й призначення за-
конів, повідомлення необхідних правових 
знань, без вироблення в молодих людей 
звички дотримуватися закону, без вихо-
вання переконаності в необхідності й до-
цільності додержуватися правових норм.

.
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должностных лиц, которые должны защищать права и свободы человека и гражданина.

Ключевые слова: механизм реализации прав и свобод человека и гражданина, Уполномочен-
ный Верховной Рады по правам человека, международные правозащитные организации по за-
щите прав человека.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Становлення України як демократич-

ної, соціальної, правової держави є склад-
ним процесом. Однією з важливих складо-
вих цього процесу є формування дієвого 
механізму забезпечення та захисту осно-
вних прав і свобод людини та громадя-
нина. На сьогоднішній день в Україні ак-
тивно розвивається інститут омбудсмена 
та для виконання Національної стратегії у 
сфері прав людини запроваджуються нові 
спеціалізовані омбудсмени. Але наявні 
в Україні механізми реалізації та контр-
олю не завжди забезпечують ефективний і 
швидкий захист порушених прав і свобод 
людини й громадянина. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Помітний внесок у розвиток дослі-
джень у сфері захисту прав людини та 
громадянина зробили такі науковці: Н. Ка-
вецька, І. М. Нєдов, І. Б. Сіра.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У науковій літературі недостатньо ви-
світлено особливості функціонування ін-
ституту омбудсмена на місцевому рівні в 
Україні.

Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження механізмів 

реалізації прав і свобод людини та грома-
дянина в Україні й досвід зарубіжних кра-
їн у даній сфері.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Головним гарантом дотримання прав 
і свобод людини та громадянина в Укра-
їні виступає держава. Завдання держави 
щодо захисту прав і свобод людини та 
громадянина насамперед покладено на су-
дову гілку влади й правоохоронні органи. 
Передбачається, що законодавство країни 
повинно будуватися таким чином, щоб ви-
значати людину найвищою цінністю, при 
цьому враховуючи міжнародні договори 
щодо прав людини.

У Конституції України закріплено до-
сить чітко систему органів та посадових 
осіб, які повинні захищати права і свобо-
ди людини й громадянина, а саме: Пре-
зидент України, Верховна Рада України, 
Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини, Кабінет Міністрів України, 
місцеві державні адміністрації, суди за-
гальної юрисдикції та спеціалізовані суди, 
Конституційний Суд України, прокурату-
ра, адвокатура та інші правоохоронні ор-
гани України [1].
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Оскільки Президент України посідає 
одне з найголовніших місць у системі 
гарантій прав людини і громадянина, то 
його обов’язком є сприяння формуванню 
відповідних механізмів контролю та забез-
печення реалізації прав і свобод людини й 
громадянина.

Згідно з пп. 1-3, 6-8 ч. 1 ст. 92 Кон-
ституції України Верховна Рада України 
здійснює захист прав і свобод людини та 
громадянина за допомогою законодавчої ді-
яльності й виключно законами України [1].

Уповноважений Верховної Ради Укра-
їни з прав людини (далі – Уповноважений 
з прав людини) здійснює парламентський 
контроль за додержанням конституційних 
прав і свобод людини та громадянина й за-
хист прав кожного на території України і в 
межах її юрисдикції на постійній основі. 
У своїй діяльності Уповноважений з прав 
людини керується законодавством Украї-
ни, чинними міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України.

У Законі України «Про Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав людини» 
чітко сформована мета парламентського 
контролю, яку здійснює Уповноважений з 
прав людини [2].

Уповноважений з прав людини здій-
снює свою діяльність незалежно від дер-
жавних органів та посадових осіб. Свою 
діяльність він доповнює вже існуючими 
засобами захисту конституційних прав 
людини та громадянина і ні в якому разі 
не відміняє їх.

Повноваження Уповноваженого з прав 
людини має своє відображення в четвер-
тому розділі Закону України «Про Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини». 

Перелік прав Уповноваженого з прав 
людини – досить широкий аспект та не є ви-
черпним у даному Законі. Одними з таких 
прав виступають: невідкладність прийому 
Президентом України, Головою Верховної 
Ради України, Прем’єр-міністром України 
та іншими органами державної, виконав-
чої та судової влади; звернення до Консти-
туційного Суду України з поданнями про 

відповідність нормативно-правових актів 
України Конституції України; вносити 
свої пропозиції щодо вдосконалення за-
конодавства України у сфері захисту прав 
людини; звертатися або вступати у справи 
на будь-якій стадії судового розгляду щодо 
захисту прав і свобод людини та громадя-
нина; здійснювати інші повноваження [2].

Обов’язки Уповноваженого з прав лю-
дини є вичерпними, і до таких обов’язків 
належать: додержуватися законодавства 
України та повною мірою використову-
вати надані йому права; зберігати конфі-
денційну інформацію і після припинення 
своїх повноважень; не має права розголо-
шувати відомості про особисте життя за-
явника та осіб, які причетні до цієї справи; 
контролювати дотримання права на до-
ступ до публічної інформації. У разі пору-
шення своїх обов’язків Уповноважений з 
прав людини несе відповідальність у вста-
новленому законодавством порядку.

Уповноважений з прав людини може 
здійснювати свою діяльність на таких під-
ставах: за власною ініціативою, за звер-
ненням осіб або їх представників, за звер-
ненням народних депутатів України, за 
зверненням юридичних осіб [2].

Відповідно до щорічної доповіді Упо-
вноваженого з прав людини всього до 
нього було 158 091 звернень, з них заре-
єстровано лише 25 439 станом на 2017 
рік. Із зареєстрованих звернень 23 543 – 
від громадян України, іноземців, осіб без 
громадянства чи їх представників; 394 
звернення від народних депутатів Укра-
їни; 1499 звернень від юридичних осіб; 
і лише 3 звернення було ініційовано від 
самого Уповноваженого з прав людини. 
Щодо розгляду цих звернень, то станом на 
06.03.2018 року визнано прийнятими для 
розгляду 23 276 звернень, з них на 17 206 
відкрито провадження та 280 звернень на-
правлено до компетентних органів. Завер-
шено розгляд 19 217 звернень, з них – за 
11 167 поновлені права, частково поновле-
ні права або надано роз’яснення щодо по-
рушень прав людини [6, с. 626-627].

На сьогодні у світі існують дві моделі 
інституту омбудсмена (Уповноваженого з 
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прав людини), до яких відносяться швед-
ська та англійська. Вони спрямовані на за-
хист прав громадян, але різниця їх полягає 
в тому, що в англійській системі існує ме-
ханізм так званого «парламентського філь-
тру», тобто громадяни насамперед зверта-
ються до представників омбудсмена, а вже 
потім до нього самого [3, с. 145].

Інші науковці виділяють також парла-
ментський тип омбудсмена, він полягає в 
тому, що уповноважений з прав людини 
призначається на посаду органом законо-
давчої влади та здійснює правозахисну ді-
яльність від його імені, є незалежним при 
виконанні своїх повноважень та діє в меж-
ах певного строку [4, с. 50-51].

У багатьох країнах є доволі поширена 
практика введення спеціалізованих омбуд-
сменів, які здійснюють свою діяльність в 
інтересах окремих груп осіб, що потре-
бують додаткового захисту. Прикладом 
спеціалізованих омбудсменів можуть ви-
ступати:

– військові омбудсмени (існують у та-
ких державах, як Німеччина, Норвегія, 
Швеція та в інших);

– омбудсмени з питань охорони здо-
ров’я (Велика Британія, США);

– омбудсмени з прав дитини (Литва, 
Австрія, Норвегія, Фінляндія, Колумбія та 
інші);

– омбудсмени з питань меншин (Угор-
щина).

Запровадження військового омбудсме-
на пояснюється тим, що військовослуж-
бовці належать до спеціалізованої групи 
осіб, яка має особливий правовий статус, 
пов’язаний зі специфікою їх діяльності. 
Не менш важливим є створення посади 
спеціалізованого омбудсмена в інтересах 
дітей, оскільки ті через особливості свого 
психічного й фізичного розвитку вимага-
ють особливого підходу, та вони не завжди 
можуть самостійно захищати свої права і 
законні інтереси в силу свого віку [5].

В Україні також існують спеціалізовані 
омбудсмени, до них відносяться Уповно-
важений з прав дитини та сім’ї, освітній 
омбудсмен (інститут якого запрацював з 1 
січня 2019 року відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 
р. №491 «Деякі питання освітнього омбуд-
смена») та бізнес-омбудсмен.

У кожній області України, як і в деяких 
країнах світу, створено громадські прий-
мальні Уповноваженого з прав людини, в 
яких працюють регіональні представники 
Уповноваженого та які забезпечують реа-
лізацію повноважень у сфері здійснення 
парламентського контролю за дотриман-
ням прав людини та громадянина на регіо-
нальному рівні.

З метою забезпечення взаємодії Упов-
новаженого з громадянами та представни-
ками інститутів громадського суспільства 
за підтримки донорських та міжнародних 
організацій створено мережу Регіональних 
координаторів взаємодії з громадськістю з 
числа місцевих громадських активістів.

На сьогоднішній день в Україні прак-
тично не існує усталених засобів конт-
ролю, які б функціонували на місцевому 
рівні й слідкували, як громади реалізу-
ють практику дотримання прав людини. 
Оскільки регіональних представників чи 
координаторів Уповноваженого з прав 
людини незначна кількість (1-2 людини 
на область), вони не можуть охопити всі 
проб леми регіону, то наші надії покладені 
на представників громадських організацій 
у регіонах. 

Наприклад, у Швеції існує 4 парла-
ментські омбудсмени, кожний з яких від-
повідає за свою наглядову зону, до котрої 
належить певне коло органів влади. Один 
із них має статус головного парламент-
ського омбудсмена й відповідає за адмі-
ністрацію, розподіл зон відповідальності 
між омбудсменами. Головний парламент-
ський омбудсмен не втручається у справи 
інших омбудсменів, дізнання або судові 
рішення. Кожний омбудсмен має пряму 
індивідуальну відповідальність перед пар-
ламентом за свої дії [7].

Оскільки правовий статус місцевого 
представника та регіонального уповно-
важеного мають різну суть, державне ре-
гулювання у сфері захисту прав людини 
на місцевому рівні повинно супроводжу-
ватися чітким визначенням повноважень, 
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компетенції, розмежування сфер впливу 
з метою уникнення певних непорозумінь, 
розмивання чітких функцій центрального 
і місцевих органів.

Âèñíîâêè
Отже, Україна має досить чітку систе-

му органів та посадових осіб, які повинні 
захищати права і свободи людини та гро-
мадянина. В країні запроваджуються нові 
інститути та механізми задля захисту прав 
людини. Але, на жаль, в Україні ще слабка 

соціально-правова захищеність та відсут-
ність деяких необхідних механізмів захис-
ту прав людини, особливо це стосується 
засобів контролю, які могли б функціону-
вати на місцевому рівні й слідкувати, як 
громади реалізують практику дотримання 
прав. Оскільки механізм захисту прав лю-
дини недостатньо зрозумілий як для пред-
ставників державних органів влади, так і 
для громадськості, пропонується провести 
навчання для покращення ситуації на міс-
цевому рівні.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Дослідники функціонування інститу -

ту президентства в пострадянських краї-
нах зазначають вагомий персональний 
вплив президентів на державну політи ку. 
За цих умов, зазначений феномен суб’єк-
тивного фактору впливу на розвиток інс-
титуту президентства вартий уваги та до-
слідження. 

Порівняльне дослідження особливос-
тей функціонування державного апарату у 
країнах з вдалим досвідом становлення ін-
ституту президентства, дасть змогу зроби-
ти пошук цих механізмів в Україні більш 
змістовним та зрозумілим. Більшість на-
уковців, які займаються дослідженням 
функціонування інституту президентства 
в пострадянських країнах Східної Євро-
пи, зазначають Угорщину, як вдалий при-
клад реалізації моделі парламентсько-
президентської республіки. 

По рівняльний аналiз в політико-пра во-
вому аспекті генезису та розвитку ін с титу тів 
президентства Угорщини і Украї ни, дасть 
змогу надати оцінку ролі суб’єктивних чин-
ників у трансформації інститутів президент-
ства та розвитку зазначених держав. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Висвітлення окремих аспектів політи-
ко-правового статусу інституту прези-
дентства в Україні запропоновано в робо-
тах Бєлов Д.М., Бисага Ю.М., Кудрячен-
 ка А.І., Головаха Є.І. Дослідженню функ-
ціонування державного механизму Угор-
щини та ролі президента присвячена 
частина монографії Csink Lóránt. Порів-
няльний аналіз конституційно-правового 
статусу президента Угорщини запропоно-
вано в роботах Уляшкіной Є.Г.  та Popovics 
Szilárd. Висвітлення окремих правових 
відмінностей інститутів президентства 
Угорщини та України освітлено в роботах  
Ткача Д.I. Дослідженню ролі особистості 
президентів України у зовнішній та вну-
трішній політиці присвячені роботи Ткача 
Д.I., Рудича Ф.М., Литвина В.М., Грицен-
ка О.А., Вишняка О. І. та ін.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У дослідженнях функціонування ін-
ституту президентства в пострадянських 
країнах Східної Європи, Угорський досвід 
розвитку та функціонування інституту 
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президентства має особливе значення для 
України, як приклад стабільності розвитку 
демократичного суспільства та правової 
держави. Слід зазначити, що  порівняль-
ний аналiз в політико-правовому аспекті 
генезису та розвитку інститутів прези-
дентства Угорщини і України, з метою 
надати оцінку ролі суб’єктивних чинників 
у трансформації інститутів президентства 
та розвитку зазначених державах не про-
водився. Генезис та сутність зазначених 
інститутів президентства потрібно дослі-
джувати в аспекті персоналій президентів 
у сукупності з соціокультурною й політич-
ною реальністю.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є порівняльний аналіз у 

політико-правовому аспекті  генезису та 
розвитку інститутів президентства Угор-
щини і України  під впливом суб’єктивних 
чинників у сукупності з соціокультурною 
й політичною реальністю.

Îñíîâíèé ìàòåð³àë äîñë³äæåííÿ
Обсяг влади президента  в системі ор-

ганів державної влади
На основі порівняльного аналізу, вио-

кремимо загальне та відмінне в конститу-
ційних повноваженнях президентів Укра-
їни та Угорщини. Основні критерії для 
визначення обсягу влади глави держави: 
1) можливість впливати на виконавчу вла-
ду; 2) призначення уряду; 3) можливість 
впливати на законодавчу діяльність; 4) пра-
во законодавчої ініціативи і право вето; 
5) зовнішньополітична діяльність прези-
дента; 6) можливість впливати на інші 
державні структури. (додаток 1)

Порівняльний аналіз конституційних 
повноважень президентів визначає, що 
в цілому обсяг повноважень президента 
України значно перевищує обсяг повнова-
жень президента Угорщини.

Зміст повноважень президента Укра-
їни, незважаючи навіть на те, що частина 
з них потребує контрасигнування прем’єр-
міністра і компетентного міністра, засвід-
чує функціональне домінування інституту 
президента у владному механізму України. 
На підставі Конституції України від 1996 

року президент має право одноосібно при-
значати та звільняти прем’єр-міністра та 
майже на всі ключові посади у державі, 
скасовувати акти Уряду, має право на ство-
рення та реорганізацію міністерств, ві-
домств, інших органів державної виконав-
чої влади. Конституція України від 1996 
року, на відміну від Угор ської, надає пре-
зиденту, систему контролювання органів 
державної влади, насамперед виконавчої 
влади. Президент України має право іні-
ціативи у створенні закону без контрасиг-
нації, має право вето, має значний вплив 
на формування Конституційного суду та 
загалом судової влади. Компетенції прези-
дента Україні у сфері виконавчої влади з 
поєднанням фактично непереборного пра-
ва Вето на прийняті Верховною Радою 
за кони, створює інститут президента цент-
ральним політичним інститутом, що конт-
ролює політико-економічне життя України. 
Організація зовнішньополітичної діяль но-
сті, національної безпеки та оборони зна-
ходяться у сфері одноосібної компетенції 
президента. Виконавча гілка влади має най-
більший вплив у державному керуванні. 

Угорське конституційне право надає 
президенту, на нашу думку, більш коор-
динаційну роль в системі стримувань і 
противаг державної влади, його повнова-
ження швидше нейтральні щодо вибору 
та впливу. Президент Угорщини може про-
понувати кандидатури на ключові посади 
у державі, а при ратифікації законодавчих 
рішень наділений слабким суспензійним 
правом Вето. Угорська Конституція приді-
ляє багато уваги саме оформленню прези-
дентом кадрових рішень. Водночас, підбір 
і розклад кадрів здійснює урядова коаліція. 
[1, с.116] Президенту у всіх заходах і розпо-
рядженнях необхідна віза (контрасигнація) 
прем’єр-міністра або відповідних міністрів. 
Рішення про призначення на посаду та інші 
кадрові рішення він має право відхилити 
лише тоді, якщо таке рішення серйозно 
зашкодить діяльності демократичного ме-
ханізму держави. Втручання президента 
Угорщини у діяльність Уряду та виконавчої 
влади обмежена  Конституцією - носієм ви-
конавчої влади є Державні Збори. 
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Функціональне домінування у владно-
му механізмі належить урядової коаліції. 
Урядова коаліція та прем’єр-міністр ма-
ють практично монопольне становище на 
управлінські рішення в республіки з еко-
номічного і політичного блоку. З політич-
ної точки зору, можливості президента для 
маневру обмежені тим фактом, що партії, 
які можуть сформувати Уряд, знаходяться 
в коаліції і висувають єдиного кандидата 
на пост прем’єр-міністра зі своїх лав, так 
що повноваження президента призначити 
главу Уряду в публічному праві не ство-
рюють незалежного рішення. Державні 
Збори є центральним політичним інститу-
том, який контролює політико-економічне 
життя Угорщини. 

В аспекті конституційного права, полі-
тична вага президента Угорщини має бути 
дуже скромною (у порівнянні з президен-
том України), а його місце у державній 
системі стримування та противаг обмеже-
но функцією арбітражу, щодо конститу-
ційного функціонування держави.

Персональний вплив президентів на 
державну політику та фактичні наслідки 
цього впливу: Україна

Дослідники відзначають наявний дисо-
нанс між конституційними положеннями 
й політичною практикою. [2] Суб’єктивна 
роль особистості президента завжди на-
дає трансформаційну дію на політичну 
кон’юнктуру і соціально-політичний роз-
виток держави. [3] На нашу думку, для 
розуміння генезису і сутності досліджува-
них моделей інституту президентства по-
трібно досліджувати інститути в аспекті 
персоналій президентів у сукупності з со-
ціокультурною й політичною реальністю.

Темі діяльності Л. Кучми на посаді 
президента України присвячено найбіль-
шу кількість досліджень. Це пояснюється 
і найбільшою тривалістю його президент-
ства, і тим, що саме в період 1994-2004 рр., 
як вважають дослідники, були сформовані 
інституційні умови, які призвели до утвер-
дження в Україні політичної системи. [1] 
Слід зазначити, що інститут президент-
ства став ядром вертикалі виконавчої 
влади багато в чому завдяки особистим 

якостям другого президента Л. Кучми. [4] 
Формально в Україні була обрана мо-

дель демократичного правління, яка не 
відповідала неформальним інститутам в 
державі – існували стійкі традиції тоталі-
тарної системи. Дослідники висловлюють 
різні думки з приводу домінівного впливу 
в проблематиці втілення обраної моделі та 
утвердження в Україні політичної систе-
ми. [5][6][7][8] Об’єктивні та суб’єктивні 
чинники переходу з парламентсько-пре-
зидентської республіки в президентську 
визначимо як наступні: об’єктивні – со-
ціокультурні умови посттоталітарної сис-
теми, суб’єктивні – персональні риси 
Л.Кучми. 

Як зауважив дослідник, новообраний 
президент слабко уявляв суть організацій-
ного, юридичного, морального «напов-
нення» такого демократичного інституту. 
За таких умов, у розвитку інституту прези-
дентства провідну роль відіграватиме са ме 
персона новообраного президента, його 
світобачення і світовідчуття. [7, с. 769-770]

Л. Кучма проголосив державною стра-
тегією політико-економічний курс ство-
рення «національної буржуазії», а  функ-
ціювання системи влади повинна була 
забезпечити єдина виконавча вертикаль, 
витоком якої мав би слугувати безпосеред-
ньо інститут президента. [7, с. 11, с. 283] 
Відсутність демократичних традицій та 
розуміння сутності нового інституту, зу-
мовило наповнення саме суб’єктивним 
сенсом ролі і місця президента в системі 
влади. На нашу думку, конституційну і по-
літичну роль президента, Л. Кучма визна-
чив саме через власне бачення розвитку 
держави і системи управління. 

Якою мірою ручне формування про-
мислових груп з-поміж обраних персо-
налій відповідало запитам суспільства 
(об’єктивно) і які обрії для цих груп були 
визначені (суб’єктивно) виявити у дослі-
дженнях не вдалося. Однак, дослідники 
дають характеристику сформованої сис-
теми – залежність партій від олігархів, 
організаційна слабкість, неефективність 
здійснення державної влади всіма трьома 
гілками влади. [6, с. 788-790]  [9] 
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На практиці це означає, що, з точки 
зору демократичного розвитку країни і 
со  ціально-економічного зростання, ефек-
тивного власника не створено, а політична 
діяльність партій і їх лідерів не підпоряд-
кована інтересам суспільства. Авторитар-
не президентське правління і кулуарний 
розподіл національного майна, призвело 
до банальної приватизації фінансових по-
токів та бюджетних коштів. Більш того, є 
спірним сам по собі факт створення влас-
ника і власності, бо в умовах відсутності 
верховенства права можливий повторний 
перерозподіл будь-якого ресурсу. 

Функціонування інституту президен-
та не завжди відповідає рамкам форма-
лізованих повноважень президента. Так, 
Л. Кучма через Адміністрацію Президента 
здійснював безпосередню виконавчу вла-
ду в державі. Суб’єктивне розуміння пре-
зидентом порядку і справедливості, цілей 
і засобів надало важливий вплив на форми 
і методи управління державою. Внаслідок 
суб’єктивного світобачення і світовідчут-
тя президента нація об’єктивно отримала 
кланово-олігархічну систему та інститут 
президентства з авторитарними традиція-
ми правління. 

Формальну модель державного функ-
ціонування неодноразово змінювали: Кон-
ституція 2004 року з розділенням повно-
важень президента між Верховною Радою 
та Урядом, повернення до Конституції 
1996 року у 2010 році з авторитарним ін-
ститутом президента і знов повернення до 
Конституції 2004 року у 2014 році. Прак-
тична ж модель функціювання держави, а 
саме форми і методи управління відомі як 
«кучмізм» [6, с.786-788] [8] та олігархічні 
структури, які виступають, як неформаль-
ні інститути влади, залишилися в систе-
мі державного управління та соціально-
політичному житті. 

Л.Кучма, діючи в вузьких рамках ситу-
аційних рішень, виходячи зі свого світо-
гляду і особистого досвіду, структурував 
соціальну тканину суспільства за параме-
трами, що дозволяють існування корумпо-
ваної системи влади і фактично створив 
«точки входу» в державну систему у ви-

гляді олігархічних груп і їх персоналій, з 
можливістю прямого впливу через них на 
соціально-політичне та економічне життя 
держави.

Результати діяльності Л.Кучми вийшли 
далеко поза межі терміну повноважень 
президента, а його суб’єктивна інтерпре-
тація ролі президента істотно трансформу-
вала інститут президентства і соціально-
політичне життя держави.

Разом із тим, дослідники відзначають, 
що завдяки особистим якостям Л. Кучми, 
його амбіціям як політика була усунута 
можливість встановлення парламентсько-
радянської республіки, ідейним прихиль-
ником якої виступав О. Мороз.  [6, с. 788] 

З червня 1994 року по січень 2005 року 
зовнішньополітична діяльність України 
знаходиться у повній залежності від пре-
зидента України Л. Кучми. [3] Дослідники 
зазначають активну позицію президента 
у зовнішньополітичній галузі та зауважу-
ють, що проголошена Л. Кучмой багато-
векторність на практиці носила досить не-
продуманий характер. [6, с. 776-785]

За законодавчою ініціативою Пре-
зидента з 12.05.1998 по 01.01.2005 рік у 
Верховній Раді України зареєстровано 553 
проекти законопроектів, з яких 245 проек-
тів були міжнародними угодами. [10] 

Президент проголосив стратегічною 
метою вступ у НАТО та членство в ЄС, 
був ініціатором створення ГУАМ, на той 
же час був ратифіковано договору про 
дружбу співробітництво й партнерство 
Ро сійською Федерацією і Чорноморський 
флот РФ одержав право базуватися в Се-
вастополі на тривалий термін. Попри 
договір про дружбу співробітництво й 
партнерство з РФ, Л. Кучма відмовився 
підписувати угоду про так звані зовнішні 
кордони СНД, утворювати митний союз з 
Росією, підписувати конвенцію про Між-
парламентську асамблею СНД. Заявлений  
економічний пріоритет у розвитку країни 
не отримав продовження у вигляді під-
тримки національного виробника на між-
народних ринках: стосовно України так 
і не було скасовано поправку Джексона-
Веніка, що гальмувало розвиток торгівлі 
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зі США, держава такі не отримала статус 
країни з ринковою економікою, не вступи-
ла до СОТ. Товарообіг із технологічно роз-
винутими державами ЄС був значно менш 
ніж з державами СНД. Більша частка 
українського експорту існувала як сегмент 
виробничо-технологічних ланцюжків ко-
лишнього СРСР. [3] [4] [6] [7, с.776-785]

На нашу думку, зовнішньополітич-
на активність нівелювалася в практичній 
площині невизначеністю в позиціонуванні 
країни на міжнародній арені і перенесен-
ням персональних відчуттів можливостей 
на справжній стан речей. 

Негативний вплив персональних рис 
характеру Л.Кучми на зовнішню політи-
ку відзначені в роботах дипломатів того 
часу: «...його (Л. Кучма – прим. автор) не-
гативні риси характеру у багатьох випад-
ках зводили нанівець зовнішньополітичні 
зусилля досить досвідчених та професій-
но підготовлених дипломатичних кадрів 
України. Таким чином закладалися міни 
повільної дії під незалежність нашої дер-
жави, які вибухнули в 2014 році...». [3]

На нашу думку, Л.Кучма намагався за-
безпечити суб'єктивність право вибору 
своєї політики тим, що створював повну 
невизначеність зовнішньої політики. Така 
суб'єктність може бути небезпечна коли 
маєте справу з сильними країнами – най-
менша зміна цієї невизначеності викликає 
невдоволення однієї зі сторін та навіть не-
передбачувану реакцію. 

У 2002-2003 роках Кучму мало хто 
приймав на Заході. І саме в цей час були 
наполегливі сигнали з Москви, що треба 
повертатися «в сім’ю». [11]

Саме в цей час,  у вересні 2003 р., тра-
пився конфлікт із РФ навколо острова 
Тузла. Захід тоді не надав належної уваги 
цьому конфлікту й зайняв нейтральну по-
зицію.  Цікаво особисте відчуття Л. Кучми 
з цього конфлікту: «Ось тоді я в черговий 
раз – і дуже глибоко! – зарубав собі на 
носі наступне. Нікому у світі Україна не 
потрібна. Розраховувати ми повинні тіль-
ки на себе... а з Росією треба сідати і до-
мовлятися. Домовлятися як сьогодні, так 
і надалі. З Росією!…».  [7, с. 185] Таким 

чином, сплановані дії сторонньої держа-
ви спровокували прийняття президентом 
особистого рішення, щодо подальшого по-
зиціювання України на світовій арені.

За нових умов, українська зовнішня 
політика здійснила відчутний крен у бік 
Росії, і суголосно з нею заявила про необ-
хідність розвитку євразійського вектора. 
Не змігши за перші роки незалежності ві-
дірватися від Росії, Україна знову попала в 
зону російського впливус в якості об’єкта 
політичної, економічної, культурної, ін-
формаційної експансії. [12]

На нашу думку, саме персональні риси 
характеру Л.Кучми служили базисом ба-
гатовекторності у зовнішній політиці. На-
слідком імітування суб’єктності вибору 
(так звана багатовекторність), стало по-
ступово перетворення держави з суб’єкта 
зовнішній політиці на об’єкт вибору су-
сідніх держав. Можливо були об’єктивні 
причини не надавати пряму відповідь на 
питання сильніших сусідів, однак це не 
скасовує необхідність національно орі-
єнтованої повістки у зовнішній політиці. 
Окремо відзначимо негативну роль ба-
гатовекторності в аспекті спадкоємності 
влади. Без узгодження в елітах концепції 
розвитку держави і її місця в міжнародній 
спільноті, формуються майбутні ризики 
при транзиті влади, які неможливо страху-
вати встановленими особистими відноси-
нами попередніх персоналій у владі. 

Персональний вплив президентів на 
державну політику та фактичні наслідки 
цього впливу:  Угорщина

На думку дослідників, угорці обрали 
парламентсько-президентського форму 
правління як таку, що надає можливість 
найбільш ефективно контролювати через 
демократичні інститути виконавчу владу, 
не допускати волюнтаризму та свавілля 
владних структур. [1, с. 115]

Конституційні повноваження прези-
дента Угорщини істотно обмежені і реа-
лізуються за умови контрасигнування, а 
обмеження його політичної ваги випливає 
з логіки партійної політики – партія пере-
можець висуває свого лідера на посаду 
прем'єр-міністра, а президента обирають 
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парламентською більшістю, керуючись 
по  літико-конституційним консенсусом.  У 
формальній моделі форми правління Угор-
щини конституційний і політичний центр 
ваги явно знаходиться навколо глави Уря-
ду, а президент залишається символічним 
і представницьким суб'єктом. У практич-
ній площині об'єктивні і суб'єктивні чин-
ники можуть істотно трансформувати об-
рану модель.

Обранню президента Угорщини у 1990 
році передувало згода двох великих полі-
тичних партій – Угорського демократично-
го форуму і Альянса вільних демократів. 
Висування персони Арпад Генца на пост 
президента був політичним компромісом 
партії переможця і опозиційної партії. [13] 

Опозиційний політик був обраний пар-
ламентською більшістю на пост президен-
та Республіки. З’явилася об’єктивна мож-
ливість використовувати пост президента, 
як політичну противагу в державній систе-
мі влади, хоча президент не є противагою у 
логіці конституційного права. Об’єктивні 
чинники визначили можливості, проте, як 
відзначають дослідники, саме суб’єктивні 
чинники надали реальної політичної ваги 
посаді президента.

«Арпад Генц на посаді президента 
наповнив моральним і інтелектуальним 
змістом цю державну посаду, що рідко 
зустрічається в інших країнах. Виступив, 
як компетентний національний лідер, що 
володіє моральним авторитетом завдяки 
своїй кар’єрі і талантом проголошувати 
цінності терпимості, плюралізму, верхо-
венства закону і свободи.» [14]

Дослідники відзначають, що саме 
кар’єрний шлях, партійна приналежність, 
рольове сприйняття Арпада Генца обумо-
вили фактичну політичну вагу поста пре-
зидента. «Історія життя і політичних по-
глядів Арпад Генца – це також історія за-
родження угорської демократії.» [15] За 
словами Ференца Дюрчані, президента 
Демократичної коаліції, Арпад Генц був 
першим і останнім президентом Респуб-
ліки, який зміг втілити єдність угорської 
нації відповідно до свого конституційного 
обов’язку. [16]  

Особливо корисною е монографія Тка-
ча Д.І., присвячена політологічному аналі-
зу політичних трансформацій в угорській 
Республіці. Дослідник зазначив, що партії 
при владі в різні періоди новітньої доби 
будувалися на основі особистої відданос-
ті лідерові партії та жорстокій дисципліні. 
Лідери партій при владі мали схильність 
до одноособового керівництва партією, 
визначали її політичний курс та програми, 
засоби політичної боротьби, вони прагну-
ли диктат всередині партії перенести на 
диктат в уряді, у тому числі і кадрових пи-
таннях. [1, с.95]  Поряд з цим він зазначає, 
що практика створення у парламенті біль-
шості, яка у свою чергу формує уряд біль-
шості, усувала протистояння гілок влади 
і створювала умови для конструктивної 
праці.[1, с.106]

На нашу думку, саме умовами кон-
структивної праці керувався Арпад Гёнц 
у державній політиці та проводив помірну 
соціально-демократичну політику.

Арпад Гёнц жодного разу не скористав-
ся правом відхилити рішення про призна-
чення на посаду та інші кадрові рішення, 
право Вето використав лише кілька разів 
для законів, надзвичайно важливих для 
економічного та суспільного життя Угор-
щини, право законодавчої ініціативи ви-
користовував досить рідко. Але, саме за 
його наполегливістю всі шість партій пар-
ламенту прийняли спільну позицію, якою 
передбачалося об’єднання зусиль в інтер-
есах європейської інтеграції. Саме постать 
Арпада Генца значною мірою сприяла 
формуванню політичного іміджу держави 
за кордоном і підвищенню міжнародного 
авторитету держави, завдяки особисто-
му авторитету та рисам характеру посаду 
президента Угорщини було перетворе-
но на серйозний політичний чинник. [1, 
с. 119-122]

Арпад Генц виступив проти 10 законо-
проектів протягом двох президентських 
циклів: вісім разів звертався до Консти-
ційного Суду і двічі повертав законопро-
ект в Державні Збори для перегляду. Що 
стосується впливу на виконавчу владу, 
відзначимо політичну боротьбу під час 
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уряду Йожеф Анталла (прем'єр-міністр 
Угорщини 1990-1993 роки) навколо об-
сягу повноважень президента і конфлікту, 
пов’язаного з перешкоджанням зміні пре-
зидентів ЗМІ. Боротьбу було завершено 
резолюціями Конституційного Суду, яки-
ми ще більш були обмежені конституційні 
повноваження президента. [17] За часів 
наступних урядів Д. Хорна (1994-1998 рр.) 
і В. Орбана (1998-2002 рр.), спроби транс-
формувати ключові політичні інститути 
держави з боку президента не робилися, а 
прем’єр-міністр приділяв увагу переважно 
економічним питанням. [18] 

На нашу думку, в цей період система 
державного управління Угорщини при-
йшла в рівноважний стан при якому взає-
модія між гілками влади набула оптималь-
них рис, а робота інститутів була конст-
руктивною.

У цьому контексті, є важливим заува-
ження дослідника про персональну роль 
президента: «...Після зміни режиму не 
тіль ки президентська функція в Респуб-
лі   ки була невідома, але і відкриті дебати і 
управління політичними конфліктами бу ли 
абсолютно новими. Без колишніх моделей 
йому (Арпад Гёнц – прим. автор) довелося 
наповнити президентство Республіки вміс-
том в надзвичайно делікатній пострежим-
ній обстановці. Він міг скористатися своїм 
становищем, але відкинув цю можливість 
і завоював довіру суспільства». [17] 

В області зовнішньої політики Угорщи-
ни незмінно присутні три основні пріори-
тети: євроатлантичні інтеграція, відноси-
ни з сусідніми країнами, захист прав угор-
ців які проживають в цих країнах.  Згідно 
зазначених пріоритетів, у 1990-1999 роках 
кожний наступних уряд визначав три осно-
вні напрями у сфері зовнішньої політики: 
інтеграція в європейські та євроатлантичні 
структури, встановлення добросусідських 
відносин с прикордонними державами, за-
хист прав угорської національної менши-
ни в сусідніх державах. [2, с. 133] 

Саме за часи президентства Арпад 
Гёнца отримують практичний розвиток 
різні форми співпраці у сфері зовнішньої 
політики: Вишеградська ініціатива, Цен-
тральноєвропейська ініціатива, Ініціати-
ва співпраці в Південно-Східній Європі, 
Венгеро-італо-словенська та Венгеро-ав-
стрійсько-румунський тристоронні коопе-
рації. Росія, водночас (в силу свого гео-
стратегічного положення, а також давніх 
зв’язків з даним регіоном), залишається 
одним з найважливіших торговельних і 
політичних партнерів Угорщини, хоча від-
носини між двома країнами слід будувати 
заново і в іншому ключі. Угорщина стає 
повноправним членом Ради Європи, чле-
ном організації економічного співробітни-
цтва і розвитку (ОЕСР), вступає в альянс 
і веде тісну взаємодію з НАТО. [1, с. 376-
411] [18]

Конституція Угорщини надає прези-
денту повноваження за якими він є симво-
лічним і представницьким суб’єктом. Ар-
пад Гьонц зміг стати активною частиною 
повсякденної політики, що мало сильний 
політичний вплив і наповнило інститут 
президентства Угорщини мораллю і орга-
нізаційною культурою.

Âèñíîâêè
1. Результати діяльності президента 

можуть виходити далеко поза межі термі-
ну повноважень президента.

2. Суб’єктивний фактор, а саме пер-
сональні якості президента – кар’єрний 
шлях, партійна приналежність, рольове 
сприйняття, інтерпретація повноважень, 
обумовлюють фактичну політичну вагу 
поста президента. 

3. Президент з потужним моральним 
авторитетом в суспільстві, політичною 
вагою і амбіціями має важливе значення 
у державній системі стримування та про-
тиваг, істотно трансформує інститут пре-
зидентства і соціально-політичне життя 
держави. 
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Згідно Конституції Угорщини [19] Згідно Конституції України [20]
Уряд

пропонує на посаду прем’єр-міністра
 [ 19, ст.33 (3)]

премьер-министр обирається Державними 
Зборами
 [ 19, ст.19 (3) k)]

призначає на посаду прем’єр-міністра;
припиняє повноваження прем’єр-міністра 
та приймає рішення про його відставку;
 [20, ст.106, п.9]

до повноважень Верховної Ради України 
належить надання згоди на призначення 
Президентом України Прем’єр-міністра 
України; [20, ст.85, п.12] 

призначає на посаду та приймає рішення про 
відставку міністрів (за пропозицією прем’єр-
міністра) [ 19, ст.33 (4)]

прем’єр-міністр прізначає заступника пре-
м’єр-міністра з числа міністрів [ 19 , ст.33 
(2)]

Уряд несе відповідальність перед Держав-
ними Зборами [19, ст.39 (1)] члени Уряду 
несуть відповідальність перед Урядом і Дер-
жавними Зборами [ 19 , ст.39 (2)]

члени Уряду повинні прийняти присягу пе-
ред Державними Зборами [ 19 , ст.33 (5)]

призначає міністрів, керівників інших цент-
ральних органів виконавчої влади, а також 
голів місцевих державних адміністрацій 
(за поданням прем’єр-міністра) та припи-
няє їхні повноваження на цих посадах [20, 
ст.106, п.10]

утворює та ліквідує міністерства та органи 
виконавчої влади (за поданням Прем’єр-
міністра) [20, ст.106, п.15]; скасовує акти 
Уряду [20, ст.106, п.16]

Уряд відповідальний перед Президентом та 
керується, в тому числі, актами Президента 
України. [20, ст.113]

Уряд складає повноваження перед ново-
обраним Президентом [20, ст.115]

Судова влада
пропонує на посаду Голови Верховного 
Суду[ 19 , ст.48 (1)] 
призначає заступників голови Верховного 
суду (за пропозицією Голови Верховного 
суду, [ 19 , ст.48 (1)] 

призначає професійних суддів [ 19 , ст.48 (2)] 
(за пропозицією Голови Верховного суду)

Голова Верховного суду обирається Держав-
ними Зборами [ 19, ст.19 (3) k)] 
члени Конституційного суду обіраються 
Державними Зборами [19, ст.19 (3) k)]

Голова Конституційного суду обирають чле-
ни суду зі свого складу таємним голосуван-
ням. [19, ст.32 / А (5)]

Голова Верховного Суду обирається на по-
саду та звільняється з посади шляхом таєм-
ного голосування Пленумом Верховного 
Суду в порядку, встановленому законом. 
[20, ст.128]

призначає професійних суддів [20, ст.128]
призначає третину складу Конституційного 
Суду; [20, ст.106, п.22]

Голова Конституційного Суду України 
обирається на спеціальному пленарному 
засіданні Конституційного Суду України зі 
складу суддів Конституційного Суду шля-
хом таємного голосування [20, ст.148]. 

Äîäàòîê 1
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Прокуратура
пропонує на посаду Генерального прокурора 
[ 19, ст.51 (1)] 
призначає на посаду заступників Головного 
прокурора [ 19 , ст.52 (1)] (за пропозицією 
Головного прокурора)
Генеральний прокурор обирається Держав-
ними Зборами [ 19, ст.19 (3) k) ] 

для прийняття закону про державну прокура-
туру і службових відносинах з державними 
обвинувачами потрібно дві третини голосів 
присутніх членів парламенту [19, ст.53 (4)]

призначає на посаду Генерального прокуро-
ра та звільняє з посади [20, ст.106, п.11]

до повноважень Верховної Ради України 
належить надання згоди на призначення 
Президентом України на посаду Генераль-
ного прокурора України; висловлення не-
довіри Генеральному прокуророві України, 
що має наслідком його відставку з посади 
[20, ст.85, п.25]

Національний банк
призначає на посаду і звільняє з посади ке-
рівника і заступників керівника Національ-
ного банку [19, ст.30 / A (1) i)] за контрасіг-
натурою прем’єр-міністра або відповідаль-
ного міністра [ 19, ст.30/A (2)] 

призначає половину складу Ради Націо-
нального банку [20, ст.106, п.12]
 
до повноважень Верховної Ради України 
належить призначення на посаду та звіль-
нення з посади Голови Національного бан-
ку України за поданням Президента Украї-
ни [20, ст.85, п.18]

Органи нагляду
призначає на посаду і звільняє з посади Пре-
зидента Органу фінансового нагляду [19, 
ст.30 / А. (1) i)] за контрасігнатурою прем’єр-
міністра або відповідального міністра [19, 
ст.30 / А. (2)] 

віце-президенти Органу фінансового нагляду 
призначаються прем’єр-міністром [19, ст.40 
/ D. (2)]

президент і віце-президент Державної Ауди-
торської Служби обирається Державними 
Зборами [19, ст.19 (3) k)]

призначає на посади та звільняє з посад 
Голову Антимонопольного комітету, Голову 
Фонду державного майна [20, ст.106, п.14]

до повноважень Верховної Ради належить 
надання згоди на призначення на посади 
та звільнення з посад Президентом Голови 
Антимонопольного комітету, Голови Фонду 
державного майна [20, ст.85, п.24]

 Державні СМI
на посаду Президента Національної адміні-
страції засобів масової інформації та комуні-
кацій призначає прем’єр-міністр [ 19 , ст.40/ 
Е (2)] 

призначає на посади та звільняє з посад (за 
згодою Верховної Ради) Голову Державного 
комітету телебачення і радіомовлення Укра-
їни [20, ст.106, п.14]

призначає половину складу Національної 
ради з питань телебачення і радіомовлення 
[20, ст.106, п.13]

до повноважень Верховної Ради належить 
надання згоди на призначення на посади 
та звільнення з посад Президентом Голови 
Державного комітету телебачення і радіо-
мовлення України [20, ст.85, п.24]
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Законотворчість
законодавство може бути ініційоване Прези-
дентом [ 19, ст. 25 (1) ]

ратифікує і розпоряджається оприлюднен-
ням законів прийнятих Державними Збо-
рами [ 19, ст. 26 (1) ] або повертає закон зі 
своїм зауваженнями до Державних Зборiв на 
повторний розгляд [ 19, ст. 26 (2) ] або може 
передати цей закон до Конституційного Суду 
для розгляду [ 19, ст. 26 (4) ] 

має право законодавчої ініціативи у Верхо-
вній Раді; законопроекти, визначені Пре-
зидентом як невідкладні, розглядаються 
Верховною Радою позачергово [20, ст.93]

підписує закони, прийняті Верховною Ра-
дою України; [20, ст.106, п.29] 

має право Вето щодо прийнятих Верхов-
ною Радою законів із наступним повернен-
ням їх на повторний розгляд Верховної 
Ради [20, ст.106, п.30] 

має право ініціювати проведення національ-
них референдумів [ 19, ст. 30/ А (1) (g)] ого-
лошує дати національних референдумів [ 19, 
ст. 30/ А (1) (d)] 

ратифікує закон, що підлягає національному 
референдуму, якщо такий закон підтверджуєть-
ся національним референдумом [ 19, ст. 26 (6) ]

проголошує всеукраїнський референдум за 
народною ініціативою; призначає всеукра-
їнський референдум щодо змін Конституції 
[20, ст.106, п.6] 

законопроект про внесення змін до Консти-
туції України може бути поданий до Вер-
хов ної Ради Президентом [20, ст.154 ]

Виконавча влада в областях і районах
має право розпустити представницькі органи 
місцевого самоврядування, дії яких були ви-
знані неконституційними [ 19, ст. 19 (3) 1)] 
(за рекомендацією Уряду)

забезпечення контролю за правовою діяль-
ністю органів місцевого самоврядування 
покладено на Уряд [ 19, ст. 35 (1) d)] основні 
права органів місцевого самоврядування мо-
жуть бути обмежені Урядом [ 19 , ст. 44/С] 

Голови місцевих державних адміністрацій 
призначаються на посаду і звільняються з 
посади Президентом (за поданням Уряду). 
[20, ст.118 ]

Голови місцевих державних адміністрацій 
при здійсненні своїх повноважень відпові-
дальні, в тому числі, перед Президентом. 
Неконституційннi рішення голів місцевих 
державних адміністрацій можуть бути скасо-
вані, в тому числі, Президентом [20, ст.118] 
Місцеві державні адміністрації на відповід-
ній території забезпечують виконання, в то-
му числі, актів Президента [20, ст.119 п.1 ]

Міжнародни відносини, участь в укладанні міжнародних договорів
Президент представляє Угорщину [ 19, ст. 
30/ А (1) (а)]

укладає міжнародні договори від імені Рес-
публіки; якщо предмет договору підпадає 
під його законодавчу компетенцію, для укла-
дення договору необхідна попередня ратифі-
кація Парламентом [ 19, ст. 30/ А (1) (б)]

акредитувати та отримувати послів і послан-
ців [ 19 , ст. 30/ А (1) (с)] за контрасігнату-
рою прем’єр-міністра або відповідального 
міністра [ 19 , ст. 30/ А (2)]

Президент представляє державу в міжнарод-
них відносинах, здійснює керівництво зов-
нішньополітичною діяльністю держави, веде 
переговори та укладає міжнародні договори 
України [20, ст.106, п.3] акти Президента 
України, видані в межах вказаних повно-
важень, скріплюються підписами Прем’єр-
міністра України і міністра, відповідально-
го за акт та його виконання [20, ст.106] 
приймає рішення про визнання іноземних 
держав [20, ст.106, п.4]
призначає та звільняє глав дипломатичних 
представництв в інших державах і при між-
народних організаціях; приймає вірчі і від-
кличні грамоти дипломатичних представ-
ників іноземних держав [20, ст.106, п.5] 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сучасному етапі розвитку держави 

і права постає можливість звернутися до 
вивчення діяльності осіб, які були спо-
движниками розвитку української держав-
ності, всю свою діяльність спрямовували 
на захист прав та інтересів рідного народу. 
Важливим завданням у даному контексті 
є дослідження не лише життєвого шля-
ху персоналій, а й змісту їх професійної 
практики та її впливу на державотворчі 
процеси. З огляду на це, вивчення і засво-
єння досвіду парламентської діяльності 
К. Трильовського видається винятково ак-
туальним для усвідомлення особливостей 
державотворчих процесів минулого і вста-
новлення їх впливу на розвиток сучасної 
української державності. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Даній проблемі присвячували багато 
уваги низка відомих учених, з-поміж 
яких: Т. Андрусяк, С. Баран, А. Бойчук, 
Л. Бойчук, І. Головацький, В. Кульчицький, 
В. Кос  тицький, М. Петрів, О. Святоцький 
та ін ші. Науковці ґрунтовно досліджували 
су спільно-політичну та правову діяльність 
К. Трильовського. Проте його правозахис-
на практика, зокрема в контексті парла-
ментської діяльності, потребують, на наш 
погляд, глибокого аналізу.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На сьогоднішній день у вітчизняній 
історіографії недостатньо уваги приділя-
ється ролі й значенню персоналій у розбу-
дові української державності, професійна 
діяльність яких значною мірою впливала 
на становлення вітчизняної державності 
та права. До таких осіб належить видат-
ний український адвокат і громадсько-по-
літичний діяч К. Трильовський.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення особливо-

стей захисту прав українського народу в 
парламентській діяльності Кирила Три-
льовського.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Парламентська діяльність К. Трильов-

ського починається з 1907 року, тобто з мо-
менту обрання його послом до Палати По-
слів Державної Ради у Відні. Завдяки сво-
їй право-просвітницькій та громадській 
активності діяч завоював довіру більшості 
виборців, а з-поміж усіх депутатів пар-
ламенту здобув надзвичайно велику під-
тримку населення (44 тисячі голосів, пе-
ремігши у двох виборчих округах) [5, с. 1].

Ще з початку своєї парламентської ді-
яльності К. Трильовський особливо гостро 
починає відстоювати права українського 
населення. Зокрема, він викриває зловжи-
вання Галицької крайової адміністрації. 
Потрібно зазначити, що до цієї проблеми 
адвокат звертався за кожної слушної на-
годи. Як стверджував діяч, «…ставши 
послом до віденського парляменту в 1907 
році, вносив багато інтерпеляцій і довів до 
того, що у моїм виборчім окрузі Коломия-
Косів жандарми боялися злочинно поводи-
тися з арештованими селянами» [9, с. 75]. 
Зауважимо, що знущання над арештовани-
ми набули тоді масового явища.

Показовим є виступ К. Трильовського 
22 липня 1907 р., де під час дебатів з при-
воду бюджетних питань він виголошує ви-
кривальну промову, згодом опубліковану 
під заголовком «Проч із шляхтою! Проч 
із єї посіпаками!» [6], де викриваються 
зловживання з боку польської панівної 
верхівки в Галичині по відношенню до 
українських селян, її протизаконні дії під 
час виборів та зловживання в галицьких 
судах при розгляді справ за участю укра-
їнців. Цю промову його помічник Іван 
Чупрей переклав українською мовою та 
видав окремою брошурою під одноймен-
ною назвою. Промова мала і європейський 
резонанс – лауреат Нобелівської премії, 
норвезький письменник і захисник укра-
їнців перед європейським суспільством 
Б’єрнстьєрне Б’єрнсон у листі до Кирила 
Трильовського, подякувавши за знамениту 
промову, зазначив, що досі нічого ліпшого 
не читав про польсько-українські взаєми-
ни в Галичині [7, с. 433-434].
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Промова цікава як з огляду на ті числен-
ні факти грубих порушень, особливо під 
час виборів, що мали місце в Галичині, так 
і як приклад безкомпромісної боротьби за-
конними методами, яку проводив політик 
у Австрійському парламенті. Як зазначив 
з цього приводу діяч: «В тій промові я ста-
рався здемаскувати польсько-шляхетську 
кліку, що панувала в Галичині, та її слуг, 
польських бюрократів, передовсім суддів 
і прокурорів. З історії наводив факти зну-
щань польських дідичів над українськими 
селянами… Я мусів наглядно показати, як 
виглядає на практиці галицько-польське 
судівництво, зокрема в політичних спра-
вах» [9, с. 183-184].

Оскільки всі ключові посади мали саме 
поляки, то вони зосередили у своїх руках 
усю повноту влади в краї. Це призвело 
до відкритої дискримінаційної політики 
проти українського народу. В зв’язку з 
цим К. Трильовський наводив конкретні 
приклади порушень законодавства прези-
дентом Вищого крайового суду Галичини 
Тхуржніцьким, президентом Карного суду 
в Львові Пшилуським; зловживання поль-
ських послів у Галицькому сеймі; факти, 
які свідчили про несправедливість рішень 
польських суддів [3, с. 167].

Зауважимо, що проблеми захисту прав 
українського народу К. Трильовський вва-
жав основною ідеєю своєї депутатської 
діяльності, тому цілком аргументованим 
видається надати цьому питанню міжна-
родної ваги. Так, 1908 року з ініціативи 
К. Трильовського та Т. Масарика у Пра-
зі організовано масштабне віче, де було 
повідомлено чеській громадськості про 
тотальні переслідування українського на-
роду представниками польської адмініст-
рації краю [2, с. 30]. У своїх промовах 
К. Трильовський переконливо стверджу-
вав, що і в подальшому буде ініціювати по-
дібні заходи по всіх краях Австрії та всієї 
Європи [1, с. 128]. З цією метою він й на-
далі активно використовував парламент-
ську трибуну, а його промови викликали 
широкий суспільний резонанс. 

Сучасний дослідник М. Петрів вста-
новив, що за першу каденцію (1907-1911) 

К. Трильовський виголосив 11 великих 
промов, кожна з яких тривала 2-4 год., а 
під час «обструкції» українськими депу-
татами виголосив 10-годинну промову, 
торкаючись найрізноманітніших форм 
по  рушення чинного законодавства, закон-
них прав та інтересів громадян крайо-
вими й місцевими органами влади [7, 
с. 433-434]. Крім того, за цей самий період 
депутат вніс майже тисячу депутатських 
запитів щодо правових проблем: покриття 
державою шкоди, завданої повінню; пра-
во на володіння та користування зброєю 
пастухами для охорони свійських тварин; 
обов’язковість використання в судах укра-
їнської мови при написанні протоколів і 
актів обвинувачення; встановлення чітко-
го переліку предметів, які не можуть бути 
забрані у випадку стягнення податків (щоб 
не забирали в селянина «останньої одежи-
ни»); право українських військовослуж-
бовців відзначати українські свята тощо. 
З метою захисту прав селян як депутат, 
використовував усі можливості, зокрема 
очолив (13.06.1909) делегацію з 23-ох се-
лян до намісника Галичини Бобжинського 
з вимогою дотримання їх сервітутних прав 
для випасу худоби в камеральних лісах. У 
вересні 1908 р. у складі парламентської де-
легації Кирило Трильовський брав участь 
у роботі міжнародної парламентської кон-
ференції в Берліні. В цей самий період ви-
ступив на чисельних (понад 100) зборах та 
вічах у повітах [7, с. 433-434].

Суспільно-політична ситуація в імпе-
рії зумовила видання Францом-Йосифом 
наприкінці березня 1911 р. рескрипту про 
розпуск палати послів. Нові парламент-
ські вибори були призначені на 19 червня 
того ж року.

У липні 1911 р. у ході виборів до Дер-
жавної ради К. Трильовський знову був 
обраний депутатом. Загалом у результаті 
виборів представники радикальної партії 
отримали п’ять мандатів: Л. Бачинський, 
П. Лаврук, М. Лагодинський, В. Стефаник 
і К. Трильовський. Після виборів К. Три-
льовський став членом Радикального клу-
бу. Відомий громадський діяч М. Лагодин-
ський пропонував йому очолити цей клуб, 
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проте політик відмовився через проблеми 
зі здоров’ям [3, c. 167]. Цього ж місяця у 
Відні відбулася спільна нарада новообра-
них депутатів, присвячена питанню парла-
ментської організації. Планувалося ство-
рити єдине українське представництво в 
Державній раді. 

Значну увагу в цей період політик при-
діляв боротьбі за дотримання виборчого 
законодавства. Мова йде насамперед про 
виборчі фальсифікації до парламенту, Га-
лицького сейму і громадських рад. У пар-
ламенті 29 червня 1911 р. він виступив із 
закликом неухильно дотримуватися вибор-
чого законодавства, оскільки зловживання 
в цій сфері можуть привести до збройних 
конфліктів. У промові «Про кроваві ви-
бори в Дрогобичі», яка стала дебютною у 
другій депутатській каденції, парламентар 
розкрив численні фальсифікації виборів та 
повідомив про використання проти мир-
ного населення зброї.

Детально аналізуючи даний факт 
К. Три льовський заявляв, що у правовій 
державі, яка керується конституцією, по-
дібні випадки з боку уряду є неприйнят-
ними. Це зумовило подання до парламен-
ту спеціальної петиції про розслідування 
даного злочину та відповідного покаран-
ня винних. Активна громадянська пози-
ція парламентарія сприяла тому, що лише 
впродовж 1911 р. ним подано більш як 
60 запитів стосовно порушення чинно-
го законодавства у виборах до Державної 
Ради.

Знаменним став виступ К. Трильов-
ського 28 березня 1912 р. під час обструк-
ції українськими депутатами роботи Ві-
денського парламенту з метою отримання 
від уряду дозволу на відкриття україн-
ського університету в Львові. Як згадував 
парламентарій: «Та що то говорити про 
боротьбу за наш університет, коли україн-
ці мусіли боротися навіть за гімназії!» [9, 
c. 148]. Характерно, що замість обговорен-
ня цього питання депутати поставили на 
порядок денний законопроєкт про будів-
ництво каналів, що політик вважав яскра-
вим виявом політики дискримінації укра-
їнського народу тогочасним урядом. Спо-

чатку передбачалося будівництво каналів 
у західній (польській) частині провінції і 
лише згодом, після 1923 р. – у східній. Як 
аргументовано вважає Л. Бойчук, існували 
актуальніші потреби, на задоволення яких 
можна було спрямувати виділені кошти, 
в тому числі й відкриття університету в 
Львові [3, с. 169]. 

Улітку 1913 р. було оголошено черго-
ві вибори до Галицького крайового сей-
му. Ще 22 трав ня цього ж року з’явилася 
відповідна виборча відозва, адресована 
членам і прихильникам УРП, підписана 
М. Лагодинським, головою партії і секре-
тарем М. Балицьким. Вибори до Галиць-
кого крайового сейму відбулися 30 червня 
1913 р. З цього моменту К. Трильовський 
був обраний послом Галицького крайо-
вого сейму. В Галицькому сеймі він увій-
шов до складу “Українського соймового 
клубу”, який очолював К. Левицький [10, 
с. 77]. 

Сеймова діяльність політика харак-
теризується різноплановими виступами 
з парламентської трибуни, запитами, по-
даними до тогочасних державних уста-
нов. Паралельно з цим він брав активну 
участь у зборах, вічах і мітингах. Його 
діяльність спрямовувалася на захист прав 
українського населення у протиборстві з 
утисками тогочасної польської адмініст-
рації.

Âèñíîâêè
Кирило Трильовський є знаковою по-

статтю українського державотворення 
другої половини XIX – початку XX сто-
ліття. Виражаючи інтереси населення у 
парламенті він боровся проти порушення 
вимог законодавства представниками міс-
цевої адміністрації стосовно простого на-
селення західноукраїнських земель, на що 
першочергово звертав увагу суспільства. 
Поєднання адвокатської практики і пар-
ламентської діяльності дало йому змогу 
широко відстоювати права не тільки гали-
чан, але й представників інших народів та 
на ціональностей у протистоянні з тогочас-
ною владою.
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 У статті розкривається проблема співвідношення природного права та позитивного в до-

модерний період розвитку української правової традиції. З’ясовано, що в добу княжої України 
інтенсивно стверджуються ціннісні природно-правові засади правового розвитку, які акумулю-
ються в правових звичаях, договорах, прецедентному та позитивному праві. Показано, що до 
середини ХУІІ ст. на українських землях домінує природне право над особистою волею господа-
ря, втіленою в законі. 

 Ключові слова: природне право, позитивне право, правовий звичай, правовий договір, за-
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В статье раскрывается проблема соотношения естественного права и позитивного в до-
модерной эпохе развития украинской правовой традиции. Показано, что в эпоху княжеской 
Украины интенсивно утверждаются ценностные естественно-правовые основы правового раз-
вития, которые аккумулируются в правовых обычаях, договорах, прецедентном и позитивном 
праве. Доказано, что к средине ХУІІ века на украинских землях доминирует естественное право 
над личностной волей главы государства, выраженной в законе.

 Ключевые слова: естественное право, позитивное право, правовой обычай, правовой до-
говор, закон, правовые ценности, естественно-правовая парадигма мышления, справедливость, 
правовое равенство, правовластие.
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Correlation of natural-legal paradigm 
and positiv in the ukrainian legal tradition 

of the pre-modern era 
 The article reveals the problem of the correlation of natural law and positive law in the pre-modern 

period of the development of the Ukrainian legal tradition. It is revealed that on the day of prince of 
Ukraine the values of natural and legal principles of legal development, which are accumulated in legal 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Дослідження проблеми співвідно-

шення права та закону в українській 
філософсько-правовій галузі знання роз-
почалося порівняно недавно. Ототожнен-
ня права та закону в радянську епоху ні-
велювало взагалі таку проблему, і лише в 
90-х роках минулого століття наші дослід-
ники взялися за аналіз проблеми сучасно-
го праворозуміння, оскільки демократичні 
перетворення в країні неможливі без цього 
чинника. Саме в контексті сучасного гума-
ністичного праворозуміння і стає можли-
вим розрізнення права та закону, аналіз 
їх співвідношення, що, в свою чергу, до-
помагає розрізнити, наприклад, принцип 
законності та принцип верховенства пра-
ва, законовідносини і правовідносини, за-
конопорушення та правопорушення тощо. 
Сучасне правове мислення стає потужним 
чинником розбудови новітньої України як 
правової держави, тому дослідження укра-
їнської правової традиції, зокрема співвід-
ношення у ній права й закону, є важливим 
аспектом цієї проблеми і нині не може не 
бу ти на часі.

Àíàë³ç îñòàíí³õ ïóáë³êàö³é
Різні аспекти досліджуваної проблеми 

розроблялися українськими науковцями. 
Зокрема, основним типам праворозумін-
ня присвячено напрацювання: Н. Бордун, 
М. Братасюк, В. Градової, В. Кравця, 
М. Козюбри, В. Селіванова, Л. Петрової, 
Г. Попадинець, Л. Ромашкіна, М. Кельма-
на, О. Осауленка, В. Нерсесянца, Г. Рад-
бруха та ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14 ]. У контексті цієї наукової про-
блеми висвітлено також такі аспекти, як 
сучасні концепції розуміння права, його 
смислові ознаки, функції, його зв’язок з 
фундаментальними зв’язками людського 
буття, трактування закону як вторинного, 
похідного від права позитивного явища 
тощо. Проте дослідження співвідношен-

ня права та закону в українській правовій 
традиції поки що не знайшло своєї комп-
лексної розробки нашими науковцями.
Мета статті – на основі аналізу нау-
кових джерел висвітлити проблему спів-
відношення права і закону в українській 
правовій традиції домодерної епохи.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó

Правова традиція будь-якого народу 
є втіленням та вираженням історичних, 
культурних, етноментальних, психологіч-
них тощо рис, характеристик цього наро-
ду, вона виростає органічно з живого буття 
конкретного народу, з його психоменталь-
них характеристик, з його духу [10; 15; 
16]. Дослідження української правової 
традиції домодерної доби неможливе без 
з’ясування низки особливостей та харак-
теристик розвитку української культури 
цього періоду, світоглядно-ментальних 
рис праукраїнців. Вважається, що до цих 
рис треба віднести міфічну свідомість 
праукраїнців, почуття єдності людини з 
природою, формування християнізованої 
картини світу, духовність як чинник фор-
мування праукраїнської культури загалом 
та правової зокрема тощо. Неофрейдист 
К. Юнг слушно наголошував на тому, що 
архетипи колективного підсвідомого ви-
значають контури розвитку національної 
культури набагато віків наперед. Зважа-
ючи на це, необхідно врахувати впливи 
української міфічної свідомості, стерео-
типи мислення й коди поведінки прау-
країнців на становлення української пра-
вової традиції, розуміння праукраїнцями 
права, закону, їх співвідношення, функції, 
призначення. Не можна не погодитися з 
В. Бачиніним у тому, що і норми, і прин-
ципи природного та позитивного права 
несуть на собі сліди архаїчних міфологем, 
нормативно-ціннісні архетипічні структу-
ри давньоміфічних уявлень, подібність мі-
фів і права тощо [17].

customs, treaties, case law and positive law. It is shown that by the middle of the seventeenth century 
the Ukrainian lands dominated the natural right over the owner’s personal will embodied in the law.

 Key words: natural law, positive law, legal custom, legal agreement, law, legal values, natural-legal 
paradigm of thinking, justice, legal equality, power.
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 У наукових джерелах зазначається, 
що найдавнішим джерелом права кожно-
го окремого народу був звичай [4; 11; 13; 
14; 18]. Праукраїнці не були винятком. По-
чинаючи з ІХ ст., звичай у праукраїнців 
набув статусу неписаної правової норми 
[18]. Звертаючись до витоків норм звичає-
вого права, варто зазначити, що вони скла-
даються під впливом об’єктивних умов 
життя народу, залежать від природного 
середовища, національної психіки, про-
сто людської природи і буття. «Оскільки 
людям, як істотам розумним, властиві од-
накові почуття та закони волі у них ті ж 
самі, то їхня свідомість освячує ті норми, 
які встановлюються природою» – слушно 
наголошують українські автори [18, с.9 ].

Праукраїнська свідомість являла собою 
симбіоз морального й правового. Право і 
закон не могли в цих умовах розумітися 
відмежовано, як окремішні сутності. Зва-
жаючи на цю особливість праукраїнської 
свідомості, можемо вважати, що право цієї 
епохи – це моралізоване право або юриди-
зована мораль, що одне і те ж. Недиферен-
ційовані правила поведінки, що склада-
лися між вільними представниками родо-
племінної знаті, поєднували в собі особли-
вості будь-якої норми поведінки, тому не 
могли належати ні до права, ні до моралі, 
ні до етикету [ 4; 18 ]. Тобто, ці норми – це 
симбіоз першого, другого і третього.

 Природне право трактується, зазвичай, 
як сукупність загальних принципів, що ви-
пливають із основ природного буття, в т.ч. 
людського, адекватно відображають інте-
реси та потреби людей, є першопочаткови-
ми, визначальними стосовно позитивного 
права і є обов’язковими для виконання 
всіма суб’єктами права, оскільки є загаль-
нозначущими [3; 4; 11]. До цих принципів 
відносяться: принцип поваги до людини, 
її життя як найвищої цінності; принцип 
поваги до людської гідності, принцип 
справедливості, принцип індивідуальної 
свободи, принцип розумності, добросо-
вісності, принцип спільного блага, прин-
цип рівності, принцип істини, поваги до 
приватної власності тощо. Як бачимо, ці 
принципи стверджують такі загальнолюд-

ські цінності, як: людина, її життя, гід-
ність, честь, справедливість, свобода, до-
бро, спільне благо, істина, рівність тощо. 
Ці цінності складають основи людського 
буття і заперечувати їх, руйнувати загаль-
нолюдські принципи, на підставі яких 
формуються правові моделі людських від-
носин – це означає руйнувати основи люд-
ського життя [19] .

 Норми звичаєвого права не випадково 
займають таке важливе місце в житті ру-
сичів. Правовий звичай є природним, ор-
ганічним регулятором їх правовідносин. 
Юснатуралістичне трактування права як 
загальних принципів стає в цю добу типо-
вим.

Аналіз праукраїнського правового 
слов ника дає підстави вважати, що право 
та закон для наших пращурів досліджу-
ваної епохи були тотожними. Правда, по-
кон звичай, норов, закон – ці терміни, як 
стверджують дослідники, є однопорядко-
вими, ними, як правило, позначали право-
вий звичай [18]. Отже, правовий звичай 
мислиться як закон, хоч і неписаний. На-
приклад, літописець Нестор згадує звичаї 
та закони батьків як однопорядкові явища. 
Так само трактувала середньовічна Єв-
ропа свої звичаї, наприклад, “Lex Salica” 
“Lex Ribuaria”. Не можемо підтримати по-
зицію, згідно з якою закон у праукраїнців 
«наповнений ще моральним змістом, а не 
правовим» [18, с. 162]. Цей зміст синкре-
тичний, морально-правовий, це юридизо-
вана мораль.

Розрізнення права та закону стало 
можливим лише в контексті природно-
правової доктрини. Юснатуралістичне 
розуміння права праукраїнцями особливо 
підсилює запровадження в княжій Україні 
християнства з його відомими заповідями. 
Зокрема, істотний вплив на юснатураліс-
тичне праворозуміння, крім власної міфіч-
ної свідомості з її ідеями гармонії людини 
та природи, антропологічності, зробили 
християнська ідея людинолюбства і прин-
цип рівності всіх християн перед Богом. 
Ідея християнського актуалізувала прин-
цип поваги до людини, що створена за об-
разом та подобою Бога, до її життя, що є 
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даром Божим. Підтримуємо позицію укра-
їнських авторів, які вважають, що «ниніш-
ній принцип справедливості як складова 
мегапринципу верховенства права – це 
і є модифікований під сучасність прин-
цип Вищої Справедливості праукраїнців» 
[4, с. 106-107]. Наприклад, міжкнязівські 
договори та договори земель з князями 
зобов’язували сторони чинити один сто-
совно одного справедливо, не чинити зла, 
шкоди, не зловживати владою, не порушу-
вати системи управління, чинити і захища-
ти справедливий суд [ 15; 4]. 

Українські науковці зазначають, що 
в княжій Україні інститут права та доба 
формування правосвідомості русичів по-
чинаються з «Руської правди», цього пер-
шого писаного акта державного права [20, 
c.163]. Ми не зовсім погоджуємося з цією 
думкою. На наш погляд, є сенс говорити 
у цьому випадку не про формування у 
праукраїнців інституту права взагалі, а 
формування інституту саме писаного по-
зитивного (державного) права і такої ж 
законницької свідомості. Бо ж до появи 
позитивного права у формі закону існу-
вало природне право у формі неписаного 
правового звичаю, до творення якого дер-
жавна влада не мала стосунку.

До писаного закону суспільні відноси-
ни праукраїнців регулювалися нормами 
правового звичаю та правового договору, 
що доволі добре виконували свою місію. 
У княжій Україні відомі договори купівлі-
продажу, позики, поклажі, особистого 
найму, міжнародні договори тощо. Тоб-
то, є сенс розрізняти в контексті право-
вої культури княжої України природно-
правову парадигму, що формувалася під 
впливом неофіційного права, правового 
звичаю, правових договорів та позитивно-
законницьку парадигму, що поступово 
стала формуватися в державі.

У правосвідомості праукраїнців посту-
пово формується розрізнення права та за-
кону. Якщо право мислиться апріорно як 
вища справедливість, добро, відсутність 
зла, повага до честі людини тощо, то за-
кон, починаючи з появи писаного права, 
пов’язують з державною владою, яка його 

творить та захищає від порушень, вважа-
ють явищем штучним, змінюваним, на 
противагу органічно твореному, вічному, 
відповідному вищому благу, праву. Фор-
мується уявлення про природне право, що 
виражене принципами та цінностями, 
як смислову основу таких форм права, як 
правовий звичай, правовий договір та за-
кон як писане право. 

Дослідники наголошують на гуманіс-
тичному вимірі праукраїнського законо-
давства, що проявлялося в інституті захис-
ту власності, дієздатності жінок, захисті 
вдів, дітей, інституті розподілу майна, 
покараннях, які були доволі м’які, без за-
стосування смертної кари та покалічення 
тощо. Низка статей «Руської правди» спря-
мована на захист честі й гідності людини, 
її автономії і прав. [18; 21]. Загалом мож-
на констатувати, що в цьому акті прогля-
дається вирішення проблеми природних 
прав людини та проблеми справедливого 
суду, що є змістовними складовими верхо-
венства права [4 ].

Окрім форм права, немало інформації 
про правовий розвиток дає нам правова 
ідеологія княжої України, мається на увазі 
низка пам’яток релігійного, філософсько-
го, історичного плану. Зокрема, митропо-
лит Іларіон у відомому творі «Слово про 
закон і благодать» зазначає, називаючи 
Старий Заповіт законом, що проникну-
тий людськими пристрастями, який може 
роз’єднувати народи, руйнуючи рівність 
їх, підносячи одних і принижуючи інших, 
він далекий від такого вищого блага як 
свобода тощо [22]. Нині ми назвали б та-
кий закон неправовим. Новий Заповіт для 
Іларіона – це благодать, істина, що є уні-
версальною, яка долає всі недолугості ста-
рого закону, врівнює всі народи у гідності 
та рівності, належить не одному народо-
ві, а людству. Мовиться про відповідність 
закону загальнолюдським цінностям. До 
речі, в Іларіона звучить ідея рівності лю-
дей у Христі, і ми можемо допустити, що 
по мірі того, як християнство зміцнювало 
свої позиції як ідеологія в княжій Укра-
їні, воно сприяло формуванню правової 
рівності праукраїнців. У Іларіона звучить 
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також ідея божественної справедливості 
та ідея природного права народу бути во-
лодарем на своїй землі, хоча і в теологізо-
ваній формі.

Про достатньо розвинені ціннісні уяв-
лення праукраїнців, що стали ціннісними 
засадами форм права, в т.ч. і писаного, 
свідчать інші джерела того часу. В «Пові-
сті…» Нестора віднаходимо окремі юсна-
туралістичні ідеї – він піднімає проблему 
якості державного правління. Правовлад-
дя неможливе в умовах несправедливого 
державного правління, тому князівська 
влада має бути справедливою.

У «Слові о полку Ігоревім» розвиваєть-
ся ідея правовладдя в тому сенсі, що князь 
має справедливо владарювати, дбати про 
державницький, а не приватний інтерес, 
виражати спільну волю народу, бути від-
повідальним.

В «Ізборнику 1073 року» Іоанн Гріш-
ний аналізує принципи взаємовідносин 
людини з князівською владою, зокрема 
принцип справедливої князівської влади, 
що має бути людинолюбною, захищати 
людей від свавілля і несправедливості 
феодалів [23]. Автором захищається спра-
ведливість, праведне життя, яке є джере-
лом благополуччя і має наслідком спільне 
благо. 

У «Повчанні Володимира Мономаха» 
наголошується, що князівська справедли-
вість має бути втілена в усіх актах князів-
ської влади, законодавчій і судовій найпер-
ше. Князь роздумує про справедливий суд 
та покарання і застерігає: «ні правого, ні 
винуватого не вбивайте і не веліть убивати 
його. Якщо навіть заслуговуватиме смерті 
і то не погубляйте жодного християнина» 
[24]. Людські закони мають бути відповід-
ні божественному, тобто Істині.

Значущість звичаїв предків полягає в 
тому, що поступово, разом зі становленням 
держави, вони трансформуються у правові 
звичаї, а згодом – у систему писаних пра-
вових норм, які, будучи санкціонованими 
державою, складають ядро законодавства 
[4; 18; 21]. 

Державне право княжої України скла-
лося як наслідок природного права, фор-

мою буття якого був правовий звичай. На 
основі правових звичаїв, як зазначають 
дослідники [18; 21], формувалося загаль-
не право княжої України, що стало, в свою 
чергу, підґрунтям для державного писано-
го права.

Важливо також зрозуміти, що поява пи-
саного права була необхідним процесом, 
оскільки правові звичаї на різних терито-
ріях могли дуже відрізнятися, що не спри-
яло єдності правового життя і зміцненню 
держави.

Цінності природного права в княжій 
Україні покликані були протистояти на-
сильству, неправу, свавіллю та дезоргані-
зації суспільства у всіх можливих формах. 
Зрозуміло, що такий гуманістичний сві-
тогляд міг сформуватися в умовах недес-
потичного суспільства і такої ж політико-
правової культури, про що пишуть україн-
ські науковці [9; 25; 26].

Наше дослідження дає підстави вва-
жати, що правові звичаї та писане право 
в добу княжої України співіснували, вза-
ємодоповнюючи одне одного аж до поне-
волення України-Руси Московією.

В епоху першого українського перед-
відродження та Відродження правові зви-
чаї зберегли своє домінуюче становище в 
правовій реальності тогочасної України, 
яка, втративши самостійність, увійшла 
до складу Литви, а Галичина – Польщі. 
Оскільки українські землі у складі Литви 
перевершували литовські територіально, 
влада, не маючи засобів і можливостей, не 
стала ламати усталені норми життя, тим 
паче, що українське населення було пере-
йняте збереженням «старовини», «бать-
ківських звичаїв», «давнини», вважаючи 
новації «кривдою» [18, c.24 ]. Дослідники 
зазначають, що кожна українська земля 
мала своє «земське право», підтверджене 
місцевим земським правлінням. Звичаєве 
право українців поширювалося поволі на 
всю територію Литви.

О. Шевченко зазначає, що до кодифіка-
ції 1529 року в Литві домінував не закон, 
а звичаєве право [18] з його моральними 
принципами та цінностями. Рецепійова-
ними з «Руської правди» були принципи 
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та положення приватного права, грома-
дянських прав особи, в цивільному праві 
домінували приватноправові елементи над 
публічними; в кримінальному судочинстві 
теж збереглися засади українського дав-
нього права. У державному праві, як і в 
добу княжої України, спостерігалися ті ж 
самі риси: роль народних віче та загаль-
них зборів при вирішенні низки питань, 
тобто збереглася вага народної волі й волі 
окремої особи; розгляд судових справ у су-
дах копних та громадських. Сліди «Русь-
кої правди», за твердженнями дослідників, 
можна відстежити в князівських привіле-
ях, уставах, ухвалах тощо [21]. 

У правовому розвитку Литви та й 
Польщі, у складі яких перебували укра-
їнські землі, збільшувалася вага писаного 
права, проте воно було відповідне нор-
мам саме українського звичаєвого права, з 
природно-правовими принципами та цін-
ностями, уявленнями про справедливість, 
добро, спільне благо, повагу до людини, її 
гідності тощо, приватної власності тощо.

Х. Хвойницька слушно зазначає, що в 
період першого українського Відродження 
«…здійснювалися енергійні спроби реа-
лізувати концепцію громадянського гума-
нізму і пов’язане з нею природне право в 
сфері громадського життя (судові й адмі-
ністративні реформи 50-60-х рр. ХVІ ст., 
впровадження Магдебурзького права як 
засади міського самоврядування, статути 
1566 і 1588 рр., створення Головного Ли-
товського трибуналу)». На її думку, всі ці 
зміни були відповідні «традиціям україн-
ського народу, його ментальності, духу й 
характеру, способові життя, отже, соліда-
ризувалися з його природним правом» [27, 
с. 127] 

Братчики боролися за право людини 
на свободу совісті, навчання рідною мо-
вою, економічні права, справедливий суд, 
участь в органах місцевого управління, 
право на національну церкву тощо. До-
слідники зазначають, що цехи, «крім вирі-
шення матеріальних питань своїх членів, 
захищали також їх особисті, релігійні та 
громадські права. Кожен цех мав свій кос-
тел, вівтар, касу, збройний арсенал, влас-

ну башту на міському мурі» [28, с.33-34]. 
М. Грушевський наголошує, що цехи роз-
вивали традицію самоврядування, зміц-
нювали засади міської демократії [29]. 
Братчики з усіма їх організаційними утво-
реннями стверджували в житті принцип 
правової рівності як складову верховен-
ства права [4].

Братчики виступали проти неправа у 
будь-яких формах. З’являється низка мис-
лителів, що розвивають природно-правову 
ідеологію, яка втілювала загальнолюдські 
цінності й, найперше, природні права лю-
дини. Л. Зизаній у роботі «Катехізис» роз-
винув теорію вільного вибору, яка зводи-
лася до висновку про можливість вільного 
вибору між добром і злом, право бути са-
мим собою, жити по своїй волі на засадах 
розумності [30, с. 42].

Із ренесансного розуміння людини 
виводиться рівне право всіх людей на за-
доволення їх земних потреб, насолоду 
від земного життя, краси всього сущого. 
«Бог... создал людей равными и едино им 
даровал душу разумную и бессмертную, и 
равно им даде вьсь мир видимый, и еже в 
нем, и равно им едино небо покров, солн-
це и луна, единый светильник в дому их 
и земля едина трапеза и дождь равно про-
ливается», – пише К.-Т. Ставровецький 
[31; ч. ІІ, 7л.]. Людські закони не можуть 
бути виписані всупереч здоровому глуз-
ду, велінням людського розуму, – вважав 
С. Оріховський. У його творах звучить 
ідея домінування в ідеальному суспільстві 
права, якому всі підкоряються, а «саме 
воно не підвладне нікому – ні королеві, 
ні сейму, ні шляхті» [32, с. 243-244]. Най-
більшим злом, яке заподіювала Річ Поспо-
лита українцям, був наступ на їх права і 
звичаї, – вважав С. Оріховський.

Як засвідчує проведений вище аналіз 
поглядів українських гуманістів, україн-
ській правосвідомості того часу було 
властиве визнання пріоритету природно-
го права перед особистою волею володаря. 

Підсумовуючи, можна констатувати, 
що в досліджуваний період в Україні до-
мінувала природно-правова парадигма, 
сформована всім життям українського на-
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роду, його культурою, ментальністю, тож-
самістю. В її основі лежало уявлення про 
первинність і визначальність природного 

права як установлень, що мають витоки 
в природі, людському розумові та Богові, 
стосовно писаного права, законів держав-
ної влади.
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У статті досліджено особливості формування інституту адвокатури в СРСР у період ста-

новлення радянської держави. Проаналізовано еволюцію нормативно-правових актів з урахуван-
ням специфіки історичної епохи. Розкрито вплив партійно-державного керівництва на форму-
вання тогочасної судової системи.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Створення Радянського Союзу супро-

воджувалося подіями, що позначилися 
на основних сферах життєдіяльності сус-
пільства, в тому числі й на особливостях 
функціонування правової системи. Ра-
дян  ське державотворення відбувалося 
па ра лельно з утвердженням і поширен-
ням адміністративно-командної системи 
управ ління. З огляду на це законодавство 
Ра дянського Союзу розвивалося умовно, 
та як основою радянської системи була 
правляча Комуністична партія. Вона ви-
значала законодавчу політику, контролю-
вала систему судочинства, що, у свою 
чергу, позначалося на функціонуванні ін-
ституту адвокатури в період становлення 
союзної держави.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Даній проблемі присвячували багато 
уваги низка відомих учених, з-поміж яких 
можна визначити: Н. Акініну, Т. Андруся-
ка, В. Бабенка, А. Ісакову, А. Верещагіну, 
Г.  Камалову, Є. Камалова, І. Потапчук, 
А. Шагланову, Ю. Шпаковського, С. Юно-
шева та інших. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На сьогоднішній день ученими багато 
уваги відводиться загальним питанням 
створення СРСР та формуванню законо-
давства союзної держави. Актуальним у 
зв’язку з цим є з’ясування особливостей 
формування правової системи з урахуван-
ням факторів, що безпосередньо вплину-
ли на цей процес. Дослідження інституту 
адвокатури дозволить глибше усвідомити 
специфіку радянського законотворення в 
період становлення союзної держави.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження особли-

востей формування інституту адвокатури 
в СРСР на етапі становлення союзної дер-
жави.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Після жовтневих подій 1917 р. пред-

ставниками партійного керівництва було 
проголошено курс на ліквідацію всієї су-
дової системи. Декретом про суд № 1, при-
йнятим 22 листопада 1917 р., ліквідовува-
лася й адвокатура [4, с. 67]. Ліквідувавши 
інститут адвокатури, радянська влада ра-
зом з тим спробувала забезпечити кож-
ному громадянину право мати захисника 
своїх інтересів у суді. Згідно з Декретом 
про суд № 1 до виконання функції захисту 
в кримінальних справах і представництва 
в цивільних допускалися всі доброчесні 
громадяни (ст. 3) [8, с. 212]. Проте Декрет 
не визначав форму організації судового за-
хисту [5, с. 12]. 

Очевидно, що у перші роки радянської 
влади відбувалися пошуки найбільш при-
йнятної форми функціонування системи 
судочинства. У Декреті судам формально 
було надано право використовувати ра-
ніше чинні закони, якщо вони не були до 
цього скасовані органами радянської вла-
ди і не суперечили «революційній право-
свідомості». Однак, у зв’язку з тим, що 
більшість законодавчих актів царського і 
тимчасового урядів суперечили офіційним 
декретам, а також основним положенням 
програми партії більшовиків, вони, при-
родно, не могли застосовуватися [3, с. 253]. 

Окрім того, визначався порядок утво-
рення судових органів місцевими радами. 
З цього випливає, що суди були поставле-
ні в пряму залежність від місцевих орга-
нів влади. Останні постійно втручалися 
в їх роботу, нав’язуючи свої рішення за 
окремими справами, а також здійснювали 
спроби розглядати скарги на вироки судів.

У Декреті не вказувалися судові орга-
ни, до відання яких відносилися кримі-
нальні справи, що перевищували межі під-
судності місцевих судів. Загалом у ньому 
лише у загальних рисах закріплювалися 
основи судоустрою і судочинства, що свід-
чить про відсутність теоретично обґрунто-
ваної концепції побудови радянської судо-
вої системи. 

Певним кроком у процесі функціону-
вання інституту захисту в радянській су-
довій системі можемо вважати Інструкцію 
Народного комісаріату юстиції (НКЮ) 
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від 19 грудня 1917 р. про організацію при 
революційних трибуналах колегій право-
заступників, які мали право виступати в 
судовому процесі як обвинувачами, так і 
захисниками [1, с. 220]. 

Більш чітка регламентація інституту 
захисту закладена в Декреті про суд № 2 
від 7 березня 1918 р., який поклав осно-
вне завдання захисту на колегії правозас-
тупників. У Декреті йшлося, що при Ра-
дах робітничих, солдатських, селянських 
і козацьких депутатів створюється колегія 
осіб, які мають займатися правозаступни-
цтвом як у формі громадського обвинува-
чення, так і суспільного захисту (ст. 24). 
В ці колегії вступають особи, які обира-
ються Радами робітничих, солдатських, 
селянських і козацьких депутатів. Тільки 
ці особи мають право виступати в судах 
за плату (ст. 25) [8, с. 219]. Зазначимо, що 
Ради не тільки обирали членів колегії, але 
і мали право їх відводу, а це дозволяло не 
допускати до захисту осіб, негативно на-
лаштованих до радянської влади.

Пошукам форми організації судового 
захисту та представництва велику ува-
гу приділяли також обласні й губернські 
з’їзди представників юстиції. Хоча підбір 
кадрів у колегії проводився під наглядом 
відділів юстиції губернських виконкомів, 
у колегії приходили досвідчені представ-
ники адвокатури, відомі правозаступники. 
Це часто викликало супротив радянської 
влади. Уже 21 жовтня 1920 р. новим По-
ложенням про народний суд, прийнятим 
ВЦВК, колегії правозаступників ліквідо-
вувалися. Тепер захист організовувався в 
порядку трудової повинності. До неї за-
лучалися всі громадяни, які за своєю про-
фесією, освітою, партійним чи службовим 
досвідом були підготовлені до виконання 
обов’язків захисників у суді [9, с. 90].

Однак здійснення судового захисту на 
основі принципу трудової повинності ви-
явилося малопридатним на практиці. Крім 
захисту в суді, населення потребувало й 
інших видів правової допомоги. Надавати 
її за призначенням судових органів було 
неможливо, і тому це завдання поклада-
лося на відділи юстиції при губернських 

виконкомах та консультантів повітових 
бюро юстиції. Подібна форма організації 
юридичної допомоги, як показала практи-
ка, також виявилася нежиттєздатною [5, с. 
12].

Перехід до мирного будівництва зна-
чно розширював сферу господарських від-
носин. Це сприяло змінам в організації су-
дового захисту і судового представництва. 
Кодифікаційні роботи початку 1920-х ро-
ків поставили на порядок денний питання 
про відновлення основних інститутів юс-
тиції, таких, як адвокатура й прокуратура. 
Партійним керівництвом проголошено, 
що черговим завданням є запровадження у 
всіх сферах життя суворих основ револю-
ційної законності. Судові установи мали 
функціонувати відповідно до нових вимог. 
У рамках підготовки та реалізації судової 
реформи в травні 1922 року засновувався 
спеціальний орган нагляду за революцій-
ною законністю – радянська прокуратура 
[7, с. 32].

Одночасно з Положенням про про-
куратуру розроблявся проєкт закону про 
адвокатуру. В ході його обговорення роз-
горнулася гостра політична боротьба. Як 
свідчать матеріали III сесії ВЦВК IX скли-
кання, перші кроки, зроблені в правовій 
сфері, у багатьох партійних функціоне-
рів зустріли не тільки різке засудження, 
а й протидію. Справа в тому, що у низці 
проєктів, які розглядалися на губерн-
ських з’їздах діячів юстиції, висувалися 
пропозиції про створення замкнутої кор-
поративної організації адвокатури, і про 
«абсолютну» незалежність адвокатури 
від радянської влади. В одному з проєктів 
передбачалося створення адвокатської ор-
ганізації із загальнодержавним з’їздом та 
Радою адвокатів. Очевидно, що в такому 
випадку контроль з боку влади над вказа-
ними процесами суттєво б зменшувався. 

Проєкти автономії адвокатури не вкла-
далися в загальний курс правової політики 
радянської влади і були відкинуті, оскіль-
ки, як зауважив сучасний дослідник Т. 
Андрусяк, «радянська державно-правова 
система виключала можливість існуван-
ня суспільно значимої адвокатури. Вона 
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діяла в чітко окреслених фахових межах, 
що виключали будь-який вплив адвоката 
на громадську думку, його активну націо-
нальну позицію» [2, с. 18].

Узимку 1922 року на IV Всеросійсько-
му з’їзді діячів радянської юстиції при-
йнято рішення, відмінне від більшості 
резолюцій губернських з’їздів: вихід адво-
катури з-під жорсткого державного контр-
олю визнавався неприйнятним, а принцип 
найму захисту підсудним – несумісним з 
основними цілями і практичними завдан-
нями революційного суду, оскільки «для 
найнятого приватною особою адвоката 
інтереси приватної особи в ході судового 
процесу стають вище інтересів матеріаль-
ної істини» [6, с. 43].

У ході обговорення проєкту Положення 
про адвокатуру 23 січня 1922 року Малий 
Раднарком вніс низку поправок, спрямова-
них на встановлення певної автономії ко-
легії адвокатів від суду й адміністративних 
органів, перед якими вони повинні були 
захищати права та інтереси громадян. Зо-
крема, відповідно до поправок до затвер-
дження належали тільки перші склади 
колегій. Надалі прийом у колегії нових 
членів повинен був проводитися самими 
колегіями. Президії адвокатських колегій 
мали обиратися колегіями і не підлягали 
будь-якому затвердженню. 

Нова економічна політика зумовлю-
вала необхідність вирішення питання не 
тільки про зміцнення законності, а й про 
посилення нагляду за діяльністю держав-
ного апарату та правоохоронних органів. 
Задеклароване прагнення влади забезпе-
чити кожному радянському громадянино-
ві право на юридичну допомогу вимагало 
створення спеціальної організації, здатної 
дієво здійснювати таку функцію. Ці об-
ставини сприяли відродженню інституту 
адвокатури. 22 лютого 1922 року було за-
тверджено Проєкт положення «Про адво-
катуру». 26 травня він був схвалений III 
сесією ВЦВК IX скликання і став законом 
[6, с. 43]. 

Відповідно до норм цього Положен-
ня члени адвокатських колегій першого 
складу затверджувалися Президіями гу-

бернських виконкомів рад за поданням 
губернських судів. У подальшому колегії 
отримали право відкликання будь-якого 
члена в місячний термін. Колегії створю-
валися при народних судах і вели справи 
за дорученням зацікавлених осіб та за при-
значенням Президії колегії. Керівництво 
колегією мала здійснювати президія, що 
обиралася загальними зборами. Вона мала 
широке коло повноважень з прийому і ви-
ключення членів колегії, розгляду дисци-
плінарних справ, організації юридичних 
консультацій.

5 липня 1922 р. НКЮ видав положення 
«Про колегії захисників», що передбачало 
створення колегій захисників у цивільних 
і кримінальних справах при губернських 
відділах юстиції, згодом – при губерн-
ських судах [5, с. 13]. Новий закон перед-
бачав відродження інституту адвокатури 
на губернському та повітовому рівнях. 
Здійснення нагляду за діяльністю адвокат-
ських колегій покладалося на суди, про-
куратуру і місцеві ради. Місцеві органи 
влади мали право вето на рішення колегії 
з прийому нових членів. Колегії адвока-
тів повинні були висилати в губернський 
суд та прокуратуру стенограми всіх сво-
їх засідань. Окрім того, президія колегії 
зобов’язувалася двічі на рік надавати зві-
ти про свою діяльність у губернський суд. 
Приватна адвокатська діяльність законом 
не регулювалася.

Потрібно зауважити, що Положення 
про адвокатуру стало певним кроком упе-
ред хоча б тому, що створювало систему 
органів судового захисту, здатних кваліфі-
ковано здійснювати свою діяльність у но-
вих умовах. Нові органи отримали певну 
свободу діяльності, хоча й надалі залиша-
лися під контролем держави.

Влада прагнула ввести максимальну 
кількість своїх представників до складу 
колегій. 8 серпня 1922 року представники 
НКЮ виступили в газеті «Правда» зі стат-
тею, в якій обґрунтували допустимість і 
принципову бажаність участі представни-
ків партії в колегіях адвокатів.  2 листопада 
1922 року ЦК РКП (б) видав за підписом 
В. Молотова спеціальний циркуляр «Про 
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вступ комуністів в колегію захисників». 
Характерно, що як і більшість тогочасних 
документів, які належали до правової сфе-
ри (як партійні, так і нормативно-правові), 
він був складений з відкрито класових по-
зицій. 

У циркулярі давалися принципові вка-
зівки, що визначали діяльність комуніс-
тів – членів колегій захисників. ЦК РКП 
(б) вказав, що члени партії в колегіях по-
винні утворювати фракції, підзвітні гу-
бернським комітетам партії. Комуністам 
у колегіях заборонялося приймати спра-
ви про захист «буржуазних елементів» у 
їх спорах проти державних підприємств і 
установ [5, с. 14]. Не можна було захища-
ти в судах «явних контрреволюціонерів, 
розкрадачів майна і хабарників». ОКрім 
того, на них покладалися, по суті, поліцей-
ські обов’язки: бути «органом нагляду за 
антирадянськими елементами» в колегії 
адвокатів. Згодом більшовицькі фракції 
поступово взяли під свій контроль усю ді-
яльність адвокатури.

У подальшому діяльність адвокатури 
знаходилася під постійним контролем ви-
щих державних і партійних органів. Це 
ще раз доводить партійно-державну при-
роду радянської адвокатури. Як зауважи-
ла з цього приводу Г. Камалова, держава 
розглядала адвокатуру як щось другоряд-
не, що заважало здійснювати державну 
владу. Звідси – прагнення контролювати 
кадровий склад (класова приналежність, 
партійність) і збереження дієвих важелів 
перевірки діяльності (звіти, чищення, пе-
ревірки й т.д.) [5, с. 13].

Âèñíîâêè
Організаційно-правові засади форму-

вання та діяльності радянської адвокатури 
на початковому етапі становлення союзної 
держави тісно перепліталися з ідеологією 
і революційною практикою правлячої пар-
тії. Адвокат фактично став представником 
інтересів соціалістичної держави. Колегії 
адвокатів усе більш обмежували свою ді-
яльність юридичними консультаціями, а 
не захистом інтересів клієнта в суді. 
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Монографія Т. А. Француз-Яковець при-
свячена дослідженню конституційних 
основ бікамералізму в сучасних державах 
Європи: порівняльний аспект.

Книга є продовженням наукового по-
шуку автора, розпочатого у 2010 році, що 
свідчить про послідовність, цілеспрямова-
ність і державницькі позиції у стратегіч-
ному мисленні молодого вченого на шляху 
демократичного реформування посттота-
літарного українського суспільства. Де-
мократична модернізація парламентської 
конструкції неможлива без створення її 
ефективного механізму, що позитивно за-
рекомендував себе у європейських країнах 
розвиненої, сталої демократії, – бікамера-
лізму.

Автор володіє необхідними знаннями у 
сфері теорії та історико-правової практики 
становлення, розвитку і впровадження бі-
камералізму в сучасних державах Європи. 
Звертає увагу на себе пошуковий характер 
дослідження, його порівняльний аспект.

У монографії чотири розділи, які по-
в’язані між собою єдністю мети, засобів і 
логікою дослідження. Автором проаналі-
зовано значний масив наукових джерел як 
дореволюційного часу, так і часів радян-
ської доби, зарубіжних і вітчизняних на-
укових та публіцистичних праць, сучасної 
теоретико-правової й історичної науки.

Рецензована монографія готувалася в 
умовах перехідного періоду реформуван-
ня в Україні, пошуках ефективних форм 
розбудови парламентської демократії. 
Автор висвітлює особисте бачення осно-
вних підходів і напрямків реформування, 
узагальнює історико-правову та конститу-
ційну європейську і вітчизняну практику 
й досвід. 

У першому розділі монографічного 
до слідження розкриваються поняття, сут-
ність, ключові ознаки бікамералізму як са-
мостійного виду конституційно-правового 

режиму розвитку парламентаризму, як 
об’єкта конституційно-правового дослі-
дження. У даному розділі здійснено на-
лежний рівень узагальнення результатів 
дослідження конституційних основ бі-
камералізму як предмету дослідження 
конституційно-правової науки, зроблено 
конституційно-правовий аналіз окремих 
аспектів характеристики теоретичних кон-
струкцій і вимірів дослідження бікамера-
лізму.

Досвід сучасних європейських демо-
кратій реально засвідчує раціональність, 
ефективність бікамералізму, оскільки бі-
камеральні парламенти є набагато менше 
вразливими до тоталітаризму і монопо-
лізації парламентської діяльності. Поза-
партійна верхня палата служить бар’єром 
до недопущення диктату, прийняття аван-
тюрних рішень. 

Центральним і основним розділом мо-
нографії є другий розділ, у якому розкри-
вається генеза бікамералізму в сучасних та 
інших державах Європи, основні фактори 
утвердження, етапи становлення і розви-
тку, перспективи запровадження в Украї-
ні. Історико-правова реальність доводить, 
що двопалатність стала відображенням 
соціальних та класових протиріч для їх 
ефективного подолання, створення і за-
провадження механізмів дії компромісів. 
Бікамералізм демонструє різні варіанти 
побудови парламенту. Історико-правовий 
досвід європейської та світової демократії 
засвідчує, що альтернативи бікамерально-
му парламенту немає – це основа європей-
ської демократії, де основний пріоритет 
базується  на загальнолюдських цінностях 
і у центрі соціальних вимірів є людина, її 
свободи, фундаментальні природні права, 
здоров’я, честь та гідність.

Третій розділ присвячено основопо-
ложним принципам оптимізації конститу-
ційних засад організації діяльності двопа-
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латних парламентів, їх порядку формуван-
ня, функцій та повноважень, особливостей 
організації роботи, гарантій діяльності.

Оптимізація конституційних засад ор-
ганізації діяльності бікамеральних парла-
ментів сприяє прийняттю раціональних, 
ефективних політико-правових рішень, 
недопущенню і локалізації конфліктів між 
гілками влади.

Досить унікальним, теоретично і прак-
тично значним з нашого погляду є чет-
вертий розділ монографії, в якому роз-
глядається проблематика бікамералізму 
як визначального елементу конституцій-
них систем стримувань і противаг між 
гілками влади, взаємодії парламенту і 
глави держави у європейських монархіях 
та республіках, взаємовпливу і взаємодії 
з урядом, громадянським суспільством. 
Цілком адекватним є питання бікамераль-
ної європейської й світової практики, що 
має давню власну історико-правову прак-
тику і традицію, стверджується часом та 
демократичним поступом. Двопалатність 
фундаменталізується на своїй раціональ-
ності й ефективній функціональності, що 
доведено часом, сталістю демократичного 
та економічного розвитку європейських 
держав й інших держав світу, які повинні 
бути прикладом для України.

Авторський тематичний виклад, на 
нашу думку, вдало поєднується з дореч-
ними фрагментами окремих наукових 
праць, на які автор посилається у моно-
графічному дослідженні. Опрацювання, 
систематизація і генерація більше семиста 
джерел з даної проблематики окреслює 
науковий формат дослідницького підходу, 
дає можливості виокремлення окремих 

самостійних думок і підходів, поєднуючи 
у собі наукову оглядовість та хрестома-
тійність. Представляючи деякі напрямки 
дослідження, автор висвітлює маловідо-
мі її європейські підходи і бачення, від-
так, істотно розширюється уявлення про 
історико-правову практику й традицію, іс-
торіософське осмислення зазначеної проб-
лематики.

Водночас, як і у будь-якому науковому 
досліджені, у рецензованій монографії є 
певні недоліки та дискусійні положення. 
Було б бажано приділити дещо більшу 
увагу питанням конституційної відпо-
відальності органів державної влади і їх 
посадових осіб за обмеження й порушен-
ня прав і свобод людини та громадянина, 
зробити наголос на питаннях забезпечен-
ня системності прав і свобод людини та 
громадянина.

Отже, рецензована монографія Т. А. Фран-
цуз-Яковець значною мірою є актуальною 
і вагомо співзвучною тим пошукам, що 
постійно актуальні та ведуться у галузі 
дотримання і забезпечення прав людини 
й громадянина, у даній Конституції саме 
через призму бікамеральної демократії, її 
механізмів і елементів. У результаті цього 
можна зазначити, що автор запропонував 
цікаве й актуальне дослідження, зробивши 
відповідний внесок у процеси формуван-
ня адекватної сучасності та європейській 
дійсності розуміння зазначеної проблема-
тики, що дозволяє і дає направлення мис-
лення, реформування та дій, в який спосіб 
повинна чинити держава і суспільство з 
метою забезпечення бікамеральної демо-
кратії у всій її повноті.

Заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор

Бабенко К. А.
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Розділ 2

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

Міжнародне право. Господарське право, 
господарсько-процесуальне право

УДК 347. 121:651.92  Ð.Á. Øèøêà 
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,

ïðîôåñîð êàôåäðè äåðæàâíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í, 
Óí³âåðñèòåò «ÊÐÎÊ»

Ãðîøîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ â ïðàâ³ Óêðà¿íè
У статті йдеться про грошові зобов’язання і вказується на непослідовність та помилки 

їх регулювання. Автор виходить із широкого розуміння грошових зобов’язань як у тих випад-
ках, коли вони є одним їх предметом, так і коли вони є зустрічним зобов’язанням в оплатних 
договорах. Розроблені ознаки таких зобов’язань та запропоновано їх визначення: грошовим є 
зобов’язання, за яким кредитор управі вимагати виконання боржником дій зі сплати на користь 
кредитора грошей. 

Ключові слова: гроші, грошові зобов’язання, кошти, сторони, сплата.
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Äåíåæíûå îáÿçàòåëüñòâà â ïðàâå Óêðàèíû
В статье говорится о денежных обязательствах и указывается на непоследовательность и 

ошибки их регулирования. Автор исходит из широкого понимания денежных обязательств в тех 
случаях, когда они являются одним их предметом, а также когда они выступают встречным 
обязательством в платных договорах. Разработаны признаки обязательств и предложены их 
определения: денежным есть обязательства, по которым кредитор вправе требовать исполне-
ния должника действий по уплате в его пользу денег.

Ключевые слова: деньги, денежные обязательства, средства, стороны, уплата.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Одними із складних серед зобов’язань 

у праві наразі є грошові зобов’язання. Тут 
є економічна, зокрема матеріальна, соці-
альна, правова складові. Справа у тому, 
що такі зобов’язання можуть виникати 
стосовно грошей: у загальному правовому 
режимі – як об’єктів цивільних прав чи на 
інституційному рівні, або бути елементом 
платного зустрічного зобов’язання, що 
не завжди вирізняється в економічному й 
правовому аспектах, інколи зі суб’єктного 
розуміння.

Гроші, як об’єкти цивільних прав про-
являються, як 1) вид зобов’язань узагалі; 
2) складова видів забезпечення виконання 
оплатних зобов’язань; 3) еквівалент (сума) 
за предмет договору чи інше натуральне 
зобов’язання (деліктне) в разі неможли-
вості його виконання; 4) складова охорон-
ного зобов’язання; 5) фінансова послуга 
тощо. Власне, гроші придумані для того, 
щоб полегшити обмін товарами. Всяке 
еквівалентне зобов’язання може бути ви-
ражене в формі грошового еквівалента в 
силу припису чинного законодавства, до-
мовленості сторін зобов’язань (відступне), 
традиції (передача монет при даруванні 
ножів чи інших колючо-ріжучих предме-
тів тощо. Грошові ж зобов’язання перед-
бачають передачу боржником грошей кре-
дитору як його основного предмету. 

Це зумовлене роллю грошей як: 1) уні-
версального еквівалента; 2) сполучної 

ланки між товаровиробниками; 3) об’єкта 
права та предмету грошово-кредитного 
регулювання економіки розвинутих країн; 
4) засобу обслуговування обміну між кра-
їнами, зокрема руху товарів, робочої сили 
та капіталів; 5) носія капіталу й обміну. 
Додала тому актуальності поява електрон-
них грошей, зокрема криптовалют. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблемами грошових зобов’язань 
пе реймалися у свій час такі фахівці, як: 
М. М. Агарков, А. Є. Алісов, І. А. Безклу-
бий, Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Т. Б. Замо-
таєва, Н. С. Кузнецова, В. В. Луць, Р. А. 
Майданик, Є. О. Мічурін, О. Е. Сімсон, 
С. О. Сліпченко, І. В. Спасибо-Фатєєва, 
С. І. Шимон, В. Л. Яроцький та інші.

Проте з тих часів з’явилися як нові 
види грошей, так і грошових зобов’язань, 
нові підходи до грошей у суспільстві в 
міжнародних та національних програмах 
розвитку, які не досліджені попередника-
ми. Практично залишилося без уваги по-
силення позитивного регулювання грошо-
вих зобов’язань у ЦК України та відхід від 
монополії на операції з грошима.

З ними виникли і суперечності в док-
трині права та правовій природі договорів 
стосовно грошей, грошових послуг, які 
ускладнені чинним законодавством з від-
несенням їх до сфери фінансів та фінан-
сових послуг. Так, останні здебільшого не 
проявляють конститутивних ознак послуг 

R. Shishka
Doctor of Low, Professor 

Professor of the Department of State and Legal Disciplines,
«KROK» University

Monetary liabilities in the law of Ukraine
The article deals with monetary obligations and points to inconsistency and errors in their regula-

tion. The author proceeds from a broad understanding of monetary obligations in cases where they 
are one of their subject matter, and also when they are counter-obligations in payment contracts. The 
features of such obligations are developed and their defi nition is proposed: monetary is an obligation 
on which the creditor is entitled to demand execution by the debtor of actions for payment in favor of 
the money lender.
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як об’єктів цивільних прав, а грошовий 
обіг перестав і надалі перестає бути моно-
полією держави. Такі тенденції або ігно-
руються, або недооцінюються. Це стосу-
ється й концепту грошових зобов’язань, 
зокрема з огляду на втрату державами 
значення емісіонерів грошей та майнінгу 
криптовалют приватними особами. 

Мета статті – розкрити та запро-
понувати в доктрину авторське бачення 
грошових зобов’язань у цивільному праві 
України. Об’єктом є зобов’язання щодо 
грошей як особливого різновиду речей, а 
предметом – положення чинного законо-
давства, практика його застосування, на-
укова докт рина.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Загальноприйнято, що гроші у суспіль-
стві виконують п’ять функцій: міри вартос-
ті; засобу обігу; засіб утворення скарбів, 
накопичень і заощаджень; кошти платежу; 
світових грошей. Відповідно, вони себе 
проявляють по-різному: 1) як основний 
чи альтернативний об’єкт зобов’язань, де 
гроші як законний платіжний засіб є зу-
стрічним зобов’язанням; 2) як предмет 
зобов’язань: договірний при обміні гро-
шей чи їх колекціонуванні (нумізматика), 
чи альтернативних, деліктних, у разі не-
можливості виконати зобов’язання в на-
турі. Чинне законодавство слідує традиції 
і цих тонкощів не враховує. Йдеться про 
грошові зобов’язання зі сплати грошей як 
речових (ст.ст. 177, 192 ЦК України [9]). 
Проте не зрозуміло, чому вони Законом 
України «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків послуг» відне-
сені до зобов’язальних та окремі з них до 
фінансових послуг?

Визначення поняття (термін) грошове 
зобов’язання ґрунтується на положеннях 
цивільного та спеціального законодав-
ства України і нормах права, що регулю-
ють суспільні відносини в публічній сфе-
рі, зокрема в оподаткуванні. Оновлення 
зобов’язань у Книзі п’ятій ЦК України не 
обійшлося без непослідовності щодо них: 
їх не виділено в окрему главу, розрахун-
кам, як виконанню грошових зобов’язань, 

надано не властиве їм самостійне зна-
чення як окремих договірних зобов’язань 
(Глава 74 ЦК України), дотримано концепт 
надання фінансових послуг. 

Насправді здебільшого тут ідеться 
про виконання зобов’язань за договором 
банківського рахунку та їх різновидів, зо-
крема карткового рахунку, за яким банк 
зобов’язаний виконувати розпорядження 
клієнта про перерахування і видачу від-
повідних сум та проведення інших опера-
цій за рахунком (ст. 1066 ЦК України). До 
того, передбачені ч.1 ст. 1088 ЦК України 
види безготівкових розрахунків (платіж-
не доручення, акредитив, розрахункові 
чеки, інкасо та інші види розрахунків, за 
своєю суттю, є вказівками про виконання 
зобов’язань, що охоплюються договором 
банківського рахунку і договором картко-
вого рахунку. При тому окремі з них своє 
значення вже втратили. Тож чому вони 
опинилися серед договірних зобов’язань 
– досі не зрозуміло? Вбачається, що такий 
підхід законодавця скоріше є слідуванням 
радянській традиції імперативізму в сфері 
грошей, що є сучасним та науково виваже-
ним підходом.

Окремої уваги заслуговує регулювання 
позикових та кредитних зобов’язань, які, 
за традицією, опинилися серед послуг, на-
віть якщо вони названі фінансовими по-
слугами. Згідно з п.6 ч.1 ст. 4 Закону Укра-
їни «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» 
[8] надання коштів у позику, в тому числі й 
на умовах фінансового кредиту, віднесено 
до фінансових послуг. Зауважимо, що тер-
мін «фінанси» в їх розумінні є публічно-
правовою категорією і стосується мобілі-
зації коштів у бюджет, їх розподілу та ви-
трачання. Позика та її різновиди, по суті, 
є переданням грошей як речей (ст. 177 ЦК 
України) у власність, а позичальник пови-
нен повернути не ті самі гроші, а таку ж 
їх кількість та відсотки за некористування 
ними, а отримання їх має забезпечувати 
свободу їх використання.

Тож у підході до грошових зобов’язань 
збережено радянський підхід до моно-
польного становища національної валюти, 
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що надає формальну можливість притяг-
нути фізичну особу до відповідальності 
за порушення валютного законодавства. 
Тим проігноровано фактичну лібераліза-
цію обігу на території України іноземної 
валюти та інститути зобов’язального пра-
ва: обмін валют, долю їх регулювання НБУ 
України чи монополію останнього. Лібера-
лізація у цій сфері й надання пошті права 
на обмінні операції свідчить  про зворотне. 

Не виважена вказівка, що сторонами 
таких зобов’язань є підприємства, устано-
ви та організації незалежно від форм влас-
ності та господарювання, а також фізичні 
особи-суб'єкти підприємницької діяльнос-
ті, а підставами виникнення не лише до-
говір, за яким передбачено обов’язок спла-
тити кошти, а й заподіяння шкоди, безпід-
ставне набуття грошей, обов’язок про-
давця повернути аванс через невиконання 
ним постачання та розірвання покупцем 
такого договору, визнанням недійсним до-
говору та застосуванням реституції тощо. 
Згідно з Державним реєстром частка під-
приємств незначна і вони лише різновид 
організацій як юридичних осіб (ст. 80 ЦК 
України).

У Законі України «Про відповідаль-
ність за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань» [4] від 22 листопада 1996 
року N 543/96-ВР, що регулює договірні 
правовідносини між платниками та одер-
жувачами грошових коштів щодо відпо-
відальності за несвоєчасне виконання гро-
шових зобов'язань між підприємствами, 
установами та організаціями незалежно 
від форм власності й господарювання, а та-
кож фізичними особами-суб'єкти підпри-
ємницької діяльності, лише з його змісту 
вбачається, що такими є зобов’язання між 
платниками та одержувачами грошових 
коштів. До речі, цей закон проігнорував 3 
відсотки річних, що мав би сплатити плат-
ник за прострочку більше одного року, як 
й інфляційні. Це варто було б надолужити, 
як і розширити сферу його дії на фізичних 
осіб.

У ст.1 Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» [2] грошове 

зобов'язання визначене як зобов'язання 
боржника заплатити кредитору певну 
грошову суму відповідно до цивільно-
правового договору та на інших підставах, 
передбачених цивільним законодавством 
України. До складу грошових зобов'язань 
боржника не зараховуються недоїмка 
(пеня й штраф), визначена на дату подан-
ня заяви до господарського суду, а також 
зобов'язання, які виникли внаслідок за-
подіяння шкоди життю і здоров'ю грома-
дян, зобов'язання з виплати авторської 
винагороди, зобов'язання перед заснов-
никами (учасниками) боржника – юри-
дичної особи, що виникли з такої участі, 
зобов'язання боржника – фізичної особи – 
підприємця, які виникли безпосередньо у 
фізичної особи на підставах, не пов'язаних 
із здійсненням таким боржником підпри-
ємницької діяльності. Склад і розмір гро-
шових зобов'язань, у тому числі розмір за-
боргованості за передані товари, виконані 
роботи й надані послуги, сума кредитів з 
урахуванням процентів, які зобов'язаний 
сплатити боржник, визначаються на день 
подання в господарський суд заяви про 
порушення провадження у справі про бан-
крутство, якщо інше не встановлено цим 
Законом. Тут ідеться про широке розумін-
ня грошових зобов’язань.

Таке визначення проведено в постано-
ві пленуму Вищого господарського суду 
«Про деякі питання практики застосу-
вання законодавства про відповідальність 
за порушення грошових зобов’язань» від 
17.12.2013 №14 [6] та інших постановах 
ВСУ. Відповідно до п.1.1 цієї постанови 
грошовим, за змістом ст.ст. 524, 533—535, 
625 ЦК, є виражене в грошових одиницях 
(національній валюті України чи еквіва-
ленті в іноземній валюті) зобов’язання 
сплатити кошти на користь іншої сторони, 
яка має право вимагати від боржника ви-
конання його обов’язку. Термін «кошти», 
як поняття бухгалтерського обліку, відо-
бражає ліквідні активи підприємства та 
включає готівку в касі, кошти на рахунках 
у банках, електронні гроші, емітовані у 
відкрито циркулюючій системі, депозити 
до запитання і кошти в дорозі. 



58

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 33

Грошовим є зобов’язання, за яким кре-
дитор управі вимагати виконання борж-
ником дій зі сплати на користь кредитора 
грошей. Таке визначення є оптимальним 
і могло би бути проведене в ЦК України. 
Це пояснюється тим, що така позиція про-
ведена у постановах ВСУ, згідно з якими 
зобов’язання, що зводиться до сплати 
коштів, є грошовим. Воно охоплює як 
зобов’язання чисто щодо грошей, зокрема 
деліктні, позикові та інші, так і мінові, де 
гроші є еквівалентом (ціною) зустрічного 
предмету зобов’язань.

Складно погодитися з п.5.2 цієї поста-
нови стосовно правила ч.2 ст.625 ЦК. За 
ним обов'язок боржника сплатити суму 
боргу з урахуванням індексу інфляції та 
процентів річних не виникає у випадках: 
повернення коштів особі, яка відмовилася 
від прийняття зобов’язання за договором 
(ст.612 ЦК); повернення сум авансу і за-
вдатку; повернення коштів у разі припи-
нення зобов’язання (у тому числі шляхом 
розірвання договору) за згодою сторін або 
визнання його недійсним; відшкодування 
збитків та шкоди; повернення безпідстав-
но отриманих коштів (ст.1212 ЦК).

Незважаючи на підставу виникнення 
в боржника обов’язку сплатити кредито-
ру певну суму, таке зобов’язання все одно 
є грошовим, і з моменту перерахування 
(сплати) коштів у отримувача був час ними 
розпорядитися, а платник не мав такої змо-
ги. Тож застереження п.5.2 постанови, що 
підстави для застосування ч.2 ст.625 ЦК 
відсутні через те, що такі дії вчиняються 
не на виконання взятих на себе грошових 
зобов’язань, є необґрунтованим, оскільки 
її положення не пов’язують можливість її 
застосування з таким фактом.

Таке положення має застосовувати-
ся до всіх випадків порушення грошо-
вого зобов’язання незалежно від підстав 
його виникнення (підстави виникнення 
цивільних прав і обов’язків, які, по суті, 
є змістом зобов’язання, вказані в ст.11 
ЦК). Воно відображає природу грошей, 
що повинні «робити гроші», та коливан-
ня курсів. Тож, якщо у боржника виник 
обов’язок щодо сплати грошей у зв’язку 

із заподіянням ним збитків, шкоди, без-
підставністю набуття (утримання) коштів 
кредитора, виникненням обов’язку повер-
нення авансу (попередньої оплати), то всі 
ці зобов’язання є грошовими. У такому 
разі обґрунтованим є право кредитора на 
нарахування за період їх прострочення ін-
фляційних витрат та 3% річних. Такий під-
хід не лише законодавчо обґрунтований, а 
й відповідає засадам справедливості й ро-
зумності (ст. 3 ЦК України). У всякому разі 
кошти кредитора незалежно від підстав, 
що зумовили обов’язок їх сплатити, знеці-
нюються, тому останній повинен бути за-
хищений від недобросовісності боржника.

Водночас протягом останніх років 
Верховний Суд України майже щомісяця 
змінював правову позицію щодо право-
мірності застосування її положень. На-
самперед ідеться про нарахування інфля-
ційних витрат та 3% річних у випадках, 
коли такий обов’язок виник у боржника 
не на підставі відповідного договору. Так, 
за цивільною справою № 6-1003цс16, Вер-
ховний Суд України сформулював право-
ву позицію, в якій вказав, що грошовим 
зобов’язанням є таке правовідношення, в 
якому одна сторона (боржник) зобов’язана 
сплатити гроші на користь другої сторони 
(кредитора), а кредитор має право вимага-
ти від боржника виконання його обов’язку. 
Тут слід було б уточнити: з передбачени-
ми наслідками у сфері грошового обороту. 
Наразі проведено мінімум дві правові по-
зиції ВСУ:

1) інфляційні витрати і 3% річних мо-
жуть бути стягнуті, якщо боржник не ви-
конав передбаченого умовою договору 
обов’язку щодо сплати коштів. Тож у ін-
ших випадках ст.625 ЦК не застосовується, 
оскільки відсутнє грошове зобов’язання. 
Також є різні підходи щодо інфляційних;

2) будь-який обов’язок щодо сплати 
коштів, незалежно від підстав його виник-
нення, є грошовим зобов’язанням, а тому 
положення ст.625 ЦК підлягають засто-
суванню. Такий підхід, на наш погляд, є 
розумним та справедливим: у всякому разі 
кредитор не повинен втрачати від невико-
нання зобов’язання боржником.
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Так чи так, наразі виникає проблема 
перегляду ставлення до грошових зобо-
в’язань, їх структури з огляду на глобалізм 
економіки, протистояння всесвітнього 
еквіваленту та світових грошей. Проте в 
ЦК України не визначено грошове зо-
бов’язання, що, з одного боку, відображає 
традиції, а з другого – є прогалиною. Тим 
більше, що підходів до їх визначень до-
сить багато. 

Кваліфікуючими ознаками грошового 
зобов’язання є: 1) вид майна чи речей, а 
саме гроші, що слідує зі ст. 177 ЦК Украї-
ни; 2) що підлягає переданню боржником 
на користь кредитора (ст. 509 ЦК України 
(спосіб виконання зобов’язання) незалеж-
но від підстави виникнення); 3) особли-
вості гарантій забезпечення спроможності 
грошей при тривалому їх невиконанні, а 
саме обов’язок боржника виплатити ін-
фляційні, а при прострочці більше одного 
року виплатити 3 відсотки річних (ст.625 
ЦК); 4) при несплаті грошей має стягува-
тися неустойка, і при тому штрафна.

Окрім того, є особливості окремих гро-
шових операцій, зокрема обмінних: а) при 
обміні валют; б) при обміні грошей між 
нумізматами. Там не завжди йдеться про 
номінальну вартість грошей.

Постановою правління НБУ 12.12.2002 
№ 502 «Про затвердження Інструкції про 
порядок організації та здійснення ва-
лютно-обмінних операцій на території 
України та змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку Укра-
їни» [7] встановлено порядок організації 
та здійснення валютно-обмінних операцій 
з готівковою іноземною валютою на тери-
торії України для уповноважених банків 
(далі – банк), а також для уповноважених 
фінансових установ та національного опе-
ратора поштового зв’язку (далі – фінансова 
установа), їх кас, пунктів обміну іноземної 
валюти та пунктів обміну іноземної валю-
ти, що відкриваються банком, фінансовою 
установою на підставі укладених агент-
ських договорів з юридичною особою-ре-
зидентом. Грошовим зобов’язанням, як 
підставою виникнення відносин неспро-
можності або банкрутства, є обов’язок 

боржника сплатити кредиторові (державі) 
грошову суму основного зобов’язання, 
що ґрунтується на цивільно-правовому 
договорі (правочині), або грошову суму 
основного обов’язкового платежу з подат-
ків (зборів) до відповідного бюджету, або 
основну грошову суму єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, або інших грошових коштів, 
обов’язок сплати яких у боржника виник 
на підставах, передбачених законодавст-
вом України.

Невиправдано до грошових зобов’я-
зань боржника не зараховувати зобов’я-
зан ня, які виникли внаслідок заподіяння 
шкоди життю і здоров’ю громадян, зобо-
в’язання з виплати авторської винагороди, 
зобов’язання перед засновниками (учас-
никами) боржника – юридичної особи, 
що виникли з такої участі. Попри те, що 
до цих грошових вимог законом встанов-
лено спеціальний порядок заявлення та 
черговість їх задоволення, вони все ж таки 
є грошовими. Навіть якщо не всі грошові 
вимоги є підставами для звернення креди-
тора з заявою про порушення справи про 
банкрутство стосовно боржника, по сво-
їй суті вони є грошовими. Такий підхід є 
більш конструктивним для задоволення 
вимог потерпілих кредиторів.

Декілька слів про негативні наслідки 
порушення грошових зобов’язань, зокре-
ма відповідальність як широку катего-
рію, яка охоплює акцесорне та деліктне 
зобов’язання як стягнення з платника гро-
шей, так і саму відповідальність. Уразли-
вість цивільно-правової відповідальності 
як всякого стягнення санкцій уже не потре-
бує особливого доказування. Проте слід 
нагадати, що за ст. 124 Конституції Укра-
їни [2] правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами, і делегування функцій 
судів, а також їх привласнення іншими 
органами чи посадовими особами не до-
пускаються. При тому юрисдикція судів 
поширена на будь-який юридичний спір. 
Навіть якщо медіація, то однаково спір ви-
рішується поза процесуальною формою, 
і тут є два випадки: 1) виконання поза рі-
шенням суду, що є виконанням акцесорно-
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го чи деліктного зобов’язання; 2) затвер-
дження медіативного рішення судом уна-
слідок чого воно набуває обов’язковості. 
У всякому разі юридична відповідальність 
пов’язана із застосуванням примусу до 
особи від імені держави державною вико-
навчою службою чи приватним виконав-
цем, що має право його застосувати.

Âèñíîâêè
Таким чином, грошові зобов’язання ма-

ють низку особливостей як із гарантіями 
їх забезпечення, так і з їх виконанням та 
відповідальністю за порушення. Це свід-
чить про можливість та доцільність виді-
лення грошового зобов’язання та посилен-
ня його забезпечення в ЦК України. Тим 

більше, що основні положення про них у 
ЦК сформовані й лише потрібні певні змі-
ни, які об’єднають ці зобов’язання в одне 
ціле. Найбільш оптимальним є визначен-
ня «за грошовим зобов’язанням боржник 
зобов’язаний сплатити гроші на користь 
кредитора або вчинити інші дії, а креди-
тор має право вимагати від боржника ви-
конання його обов’язку». Воно не є тавто-
логічним і універсальним, що надає таким 
зобов’язанням еластичності та втримує в 
межах державного впливу.Окрім того, гла-
ви про розрахунки слід помістити як пара-
графи загальних положень про виконання 
зобов’язань і від окремих форм розрахун-
ків відмовитися.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Відповідно до ст. 41 Конституції Укра-

їни та ст. 1 Першого протоколу до Конвен-
ції про захист прав людини і основополож-
них свобод, кожна фізична або юридична 
особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений 
своєї власності інакше як в інтересах сус-
пільства та на умовах, передбачених зако-
ном і загальними принципами міжнарод-
ного права [1, 2]. 

Принцип свободи підприємницької 
ді  яльності, закріплений ст. 43 Конститу-
ції України [1], дає змогу залучати різно-
манітні механізми формування майнової 
основи її здійснення. 

Безперечно, з погляду економічної 
ефек тивності, рентабельним є викорис-
тання основних фондів виробничого при-
значення на праві власності, проте це не 
завжди зручно і можливо. Саме тому існу-
вав та продовжує активно діяти інститут 
оренди (найму) як альтернативний спосіб 
вирішення господарських завдань.

Договір найму (оренди) будівлі або ін-
шої капітальної споруди (їх частин), далі – 
договір найму (оренди) будівлі (споруди), є 
найпоширенішим договором за цивільним 
законодавством України, що спрямований 
передавати нерухоме майно у тимчасове 
користування за плату та на певний строк. 
Будівлі й інші капітальні споруди (їх час-
тини) як об’єкти нерухомого майна мають 
значну специфіку правового регулюван-
ня. Тому в правозастосовній практиці ви-
никають нез’ясовані принципово важливі 
проблеми теоретичного та практичного 
характеру, які стосуються припинення (ро-
зірвання) договору найму (оренди) будівлі 
(споруди) й, відповідно, повернення з най-
му (оренди) нерухомого майна. Зокрема, 
це зумовлено недосконалістю понятійного 
апарату та недостатньою конкретизацією 
окремих правових норм.

Актуальність теми дослідження зумов-
люється також необхідністю вдосконален-

ня чинного цивільного, господарського 
законодавства України, інших правових 
актів  щодо регулювання договору найму 
(оренди), в тому числі найму (оренди) бу-
дівлі (споруди), та правозастосовної прак-
тики в цій сфері.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питанням припинення договору най-
му (оренди) будівлі (споруди) присвятили 
свої дослідження вчені та практики в га-
лузі права: І. В. Борщевський, В. Я. Рома-
нів, О. М. Семенька, Н. М. Процьків, В. А. 
Кройтор, Є. О. Мічурін та інші науковці.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На нашу думку, дотепер невирішеною 
або недостатньо дослідженою є низка проб-
лем, серед яких: момент, підстави при пи-
нення договору найму (оренди) будівлі (спо-
руди), а також інші правочини, пов’яза  ні з 
тимчасовою передачею права власності.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³

Метою дослідження є з’ясування особ-
ли востей припинення договору найму 
(орен ди) будівлі (споруди), в тому числі до-
слідження підстав такого припинення, а та-
кож формулювання пропозицій щодо вдо-
сконалення правового регулювання при-
пинення договору найму (оренди) будівлі 
(споруди) та рекомендацій для усунення 
проблем у правозастосовній практиці.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Слід зазначити, що розмежування по-
нять «припинення зобов’язань», «зміна 
договору», «припинення договору», «розі-
рвання договору», «одностороння відмова 
від договору» в цивільному законодавстві 
України не проводиться [3, с. 143]. 

На думку Н. М. Процьків, розірвання 
договору – це дія, направлена на припи-
нення частково або повністю невиконано-
го договору на майбутнє [4, с. 6].

The features of the termination of the contract for hire (rent) of buildings or other capital construc-
tions are described in the article. 

Key words: termination, dissolution, refusal, contract, hire (rent), building, other capital construc-
tion, obligation, landlord (lessor), tenant (renter), act of return.
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Ми вважаємо, що поняття припинення 
договору є ширшим, ніж поняття «розір-
вання договору» та «відмова від догово-
ру», на нашу думку, ці дві дії спрямовані 
саме на припинення договору, незважаючи 
на те, чи договір виконаний, чи ні.

Можна зробити висновок, що поняття 
«припинення договору» з поняттями «ро-
зірвання договору» та «відмова від дого-
вору» співвідносяться як загальне та спе-
ціальне поняття. 

Проте, незважаючи на те, що припи-
нення договору є наслідком як розірвання 
договору, так і відмови від договору, при-
пинення може мати й самостійне спеціаль-
не значення.

Як випливає з п. 1 ст. 631 Цивільного ко-
дексу України (далі – ЦК України) та п. 7 
ст. 180 Господарського кодексу України 
(да  лі – ГК України), закінчення строку дії 
до говору, яким вважається проміжок часу, 
протягом якого сторони мають право здій-
снювати свої права та обов’язки, зумов-
лює припинення можливості здійснювати 
відповідні права стороною договору [5, 6].

Для визначення особливостей припи-
нення договору найму (оренди) будівлі 
(споруди) слід надати характеристику та 
визначити підстави для «розірвання дого-
вору» і «відмови від договору».

Щодо питання розірвання договору, то 
ми вважаємо, що оскільки § 4 «Найм бу-

дівлі або іншої капітальної споруди» ЦК 
України [5] не встановлює підстави розір-
вання даного виду договору, слід звернути-
ся до загальних положень про найм (орен-
ду), які закріплені в Главі 58 ЦК України.

Загальні положення закріплюють пра-
во як наймодавця (ст. 783 ЦК України), так 
і наймача розірвати договір (ст. 784 ЦК 
України). Для їх розуміння відображаємо 
нижче підстави для такого розірвання.

ЦК України не надається розмежуван-
ня того, що можна вважати користуванням 
річчю всупереч договору або призначен-
ню речі.

На нашу думку, таким слід розуміти 
користування об’єктом не за призначен-
ням, яке визначено в договорі. Наприклад, 
наймачем (орендарем) орендується офіс 
для здійснення господарської діяльності: 
сторони щодо цього дійшли згоди та чітко 
прописали це в договорі, проте після при-
йняття об’єкту наймач (орендар) користу-
ється ним не за призначенням, припусти-
мо, використовує його для проживання. В 
такому випадку це і слугуватиме причи-
ною для розірвання наймодавцем (орендо-
давцем) договору.

У ч. 1 та абз. 2 ч. 2 ст. 780 ЦК України 
зазначено: «Шкода, завдана у зв’язку з ко-
ристуванням річчю, відшкодовується най-
модавцем, якщо буде встановлено, що це 
сталося внаслідок особливих властивос-

ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ (за вимогою)

НАЙМОДАВЦЯ НАЙМАЧА
1) наймач користується річчю всупереч договору 
або призначенню речі

1) наймодавець передав у користуван-
ня річ, якість якої не відповідає умо-
вам договору та призначенню речі;

2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у 
користування іншій особі

2) наймодавець не виконує свого 
обов’язку щодо проведення капіталь-
ного ремонту речі

3) наймач своєю недбалою поведінкою створює 
загрозу пошкодження речі;
4) наймач не приступив до проведення ка піталь-
но  го ремонту речі, якщо обов’язок проведення 
ка  піталь ного ремонту був покладений на наймача

Таблиця 1 
Підстави розірвання договору найму

Джерело: розроблено автором
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тей або недоліків речі, про наявність яких 
наймач не був попереджений наймодавцем 
і про які він не знав і не міг знати. Умова 
договору найму про звільнення наймодав-
ця від відповідальності за шкоду, завдану 
внаслідок особливих властивостей чи не-
доліків речі, про наявність яких наймач не 
був попереджений наймодавцем і про які 
він не знав і не міг знати, є нікчемною» [5].

У даному випадку наймач має довести, 
що про зазначені недоліки речі він не знав 
і не міг знати в момент укладання дого-
вору, оскільки ч. 3 ст. 767 ЦК України за -
кріплений обов’язок наймача у присутності 
наймодавця перевірити справність речі [5]. 

Згідно з ч. 3. ст. 291 ГК України: «Дого-
вір оренди може бути розірваний за згодою 
сторін. На вимогу однієї із сторін договір 
оренди може бути достроково розірваний 
з підстав, передбачених Цивільним кодек-
сом України для розірвання договору най-
му, в порядку, встановленому статтею 188 
цього Кодексу» [6].

Договором найму будівлі (споруди) 
можуть бути встановлені інші підстави 
його дострокового розірвання на вимогу 
як най мача, так і наймодавця. Одночасно 
сторони можуть прямо виключити при 
укладанні договору будь-яку з законних 
підстав його дострокового розірвання.

На нашу думку, доцільно передбачити 
процедуру одностороннього розірвання 
договору обома сторонами (порядок для 
кожної зі сторін може бути різним).

Щодо питання відмови від договору, 
яке, зокрема, регулюється згідно зі ст. 782 
ЦК України, в якій зазначено таке: «Най-
модавець має право відмовитися від до-
говору найму і вимагати повернення речі, 
якщо наймач не вносить плату за корис-
тування річчю протягом трьох місяців 
підряд. У разі відмови наймодавця від до-
говору найму договір є розірваним з мо-
менту одержання наймачем повідомлення 
наймодавця про відмову від договору» [5].

Відмова від договору є правом, а не 
обов’язком наймодавця. Про реалізацію 
цього права наймодавець повинен повідо-
мити наймача. Закон не встановлює стро-
ку, протягом якого повинно бути зроблене 

таке повідомлення, тому логічною буде в 
цьому випадку реалізація права наймодав-
ця в розумний строк, тобто строк, протя-
гом якого наймач зможе отримати повідо-
млення наймодавця та підготувати річ до 
повернення наймодавцеві.

Відмова від договору найму на підста-
ві ст. 782 ЦК України має бути оформлена 
письмово. Тобто, це означає, що наймо-
давцю (орендодавцю) немає потреби до-
датково звертатися до суду з вимогою про 
розірвання договору найму. 

Cеменька О. М. вважає, що законода-
вець допустив помилку, коли визначив 
невнесення платежів за користування май -
ном підставою для відмови від зобо в’я зан-
ня найму (оренди), а не в якості підстави 
для розірвання цього договору [7, с. 148]. 

Ми не погоджуємося з такою думкою, 
оскільки, вважаємо, що наймодавець 
(орендодавець) повинен мати право саме 
в односторонньому порядку розірвати до-
говір у разі невнесення наймачем (орен-
дарем) орендної плати. На нашу думку, 
викладена редакція ч. 1 ст. 782 потребує 
змін, що стосується формулювання «трьох 
місяців поспіль», так як наймач (орендар) 
може умисно не вносити плату за два мі-
сяці поспіль, у третьому місяці внести і 
знову не вносити, цим самим не переви-
щуючи тримісячний термін.

Дискусійним, на наш погляд, залиша-
ється питання щодо того, чи буде договір 
розірваним (у відповідності до ч. 2 ст. 782 
ЦК України) в разі, якщо наймодавець 
(орендодавець) відправить відмову від 
договору поштою за місцезнаходженням 
наймача (орендаря), що зазначена в ЄДР з 
урахуванням часу поштового обігу, але на-
ймач (орендар) навмисно чи неумисно не 
отримає цю відмову.

Ми вважаємо, що при тому, коли наймо-
давець (орендодавець) відправить відмо-
ву від договору за місцезнаходженням чи 
місцем проживанням наймача (орендаря) з 
урахуванням строку для поштового обігу, 
такий договір слід вважати розірваним з 
моменту такого належного повідом лення.

Практика показує, що доцільно вре-
гулювати це питання в самому договорі, 
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наприклад, прописавши його таким чи-
ном: «Наймодавець (орендодавець) може 
направити поштою наймачу (орендарю) 
будь-яку кореспонденцію, в тому числі по-
відомлення, відмову від договору за міс-
цезнаходженням наймодавця (орендаря), 
зазначеним в ЄДР, і така кореспонденція 
вважатиметься отриманою з часу належ-
ного повідомлення адресата».

Також, на нашу думку, слід закріпити 
право наймача (орендаря) відмовитися від 
договору в разі, якщо наймодавець (орен-
додавець) не передав об’єкт найму (орен-
ди) в його тимчасове користування.

Згідно зі ст. 598 ЦК України: «Зобов’я-
зання припиняється частково або у повно-
му обсязі на підставах, установлених до-
говором або законом» [5].

Підстави припинення договору найму 
(оренди) встановлено в ч. 1 та ч. 2 ст. 781 
ЦК України, згідно з якими договір найму 
припиняється у разі смерті фізичної особи 
- наймача, якщо інше не встановлено дого-
вором або законом. Дого вір найму припи-
няється у разі ліквідації юрид ичної особи, 
яка була наймачем або  наймодавцем [5].

Натомість, ч. 2 ст. 291 ГК  України міс-
тить дещо більший перелік підстав для при-
пинення договору оренди майна, такі як: за-
кінчення строку, на який його було укладе -
но; викупу (приватизації) об’єк та оренди; 
ліквідації суб’єкта госпо дарю ван ня-орен да-
ря; загибелі (знищення) об’єкта оренди [6].

Зобов’язання з договору найму будівлі 
(споруди) може припинятися, крім того, за 
домовленістю сторін (ч. 1 ст. 604 ЦК Укра-
їни) [5]. 

Оскільки наймачем за договором най-
му може бути не тільки фізична особа, а й 
юридична та фізична особа-підприємець, 
вважаємо в ЦК України як підставу для 
припинення договору найму слід також 
передбачити ліквідацію юридичної осо-
би, яка була наймачем, та у разі припинен-
ня підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприємця, яка була наймачем або 
наймодавцем, у зв’язку з внесенням від-
повідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.

Разом з тим, у ст. 795 ЦК України [5] 
передбачено, що повернення наймачем 
предмета договору найму оформляється 
відповідним документом (актом), який 
підписується сторонами договору. З цього 
моменту договір найму припиняється. 

В. Я. Романів у своєму дослідженні за-
значив, що при такому правовому регулю-
ванні виникає запитання: з якого моменту 
в орендаря виникає обов’язок повернути 
об’єкт оренди. Адже якщо договір оренди 
свою дію ще не припинив, то на підставі 
чого в орендаря виникає обов’язок повер-
тати об’єкт оренди. Від встановлення обо-
в’язку повернути об’єкт оренди, а точніше 
– від встановлення невиконання такого обо-
в’язку, залежить можливість застосування 
до орендаря неустойки у розмірі по двійної 
плати за користування річчю за час про-
строчення. Отже, з встановленням невико-
нання обов’язку щодо повернення об’єк та 
оренди виникає чимало проблем [8, с. 96].

Ми вважаємо, що закріплення та при-
в’язка повернення об’єкта з найму (орен-
ди) до складання акта повернення є пра-
вильним рішенням, оскільки це пов’язано 
з особливим предметом договору – неру-
хомим майном, однак необхідно надати 
альтернативу на випадок, коли такий акт 
повернення в силу певних обставин не 
буде складено, або ж одна зі сторін буде 
відмовлятися від його складання.

Тому, поки така альтернатива відсутня, 
на нашу думку, слід у договорі передбача-
ти як порядок складання актів повернення 
об’єкта сторонами, так і порядок його дво-
стороннього підписання та, звісно, відпо-
відальність однієї зі сторін, яка буде від-
мовлятися від підписання такого акта.

Цікавим є те, що у 2015 році Верховний 
Суд України пристав на позицію, що не 
вкладалася в усталену практику (постано-
ва від 23.12.2015 р. у справі № 918/144/15). 
Так, визнання недійсним договору оренди 
нежитлового приміщення, який сторони 
розірвали, а майно повернули, є немож-
ливим, оскільки зобов’язання за спірним 
правочином є припиненими [9].

Однак, у 2018 році Велика Палата Вер-
ховного Суду відступила від висновку 
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щодо застосування норми права в поді-
бних правовідносинах, викладеного в рані-
ше ухваленій постанові Верховного Суду 
України від 23 грудня 2015 року в справі 
N 918/144/15 (провадження N 3-1143гс15), 
оскільки розірвання сторонами догово-
ру, виконаного повністю або частково, не 
позбавляє сторони права на звернення в 
майбутньому з позовом про визнання та-
кого договору недійсним (постанова від 
27.11.2018 р. у справі №905/1227/17) [10]. 

Âèñíîâêè
Проведений аналіз особливостей при-

пинення договору найму (оре нди) будівлі 
або іншої капітальної споруди дозволив 
зробити висновки про те, що загальні під-
стави розірвання договору оренди, перед-
бачені ст.ст. 783 і 784 ЦК України та ст. 291 
ГК України, спеціальних підстав припи-
нення (розірвання) договорів найму (орен-
ди) будівлі (споруди) законодавство не  міс-
тить, проте це не обмежує право сторін у 
визначенні таких умов у самому договорі. 

Також, на нашу думку, слід закріпити 
право наймача (орендаря) відмовитися від 
договору в разі, якщо наймодавець (орен-
додавець) не передав об’єкт найму (орен-
ди) в його тимчасове користування.

Вважаємо, що слід внести такі допо-
внення до ст. 781 ЦК України: «в разі лік-
відації юридичної особи, яка була найма-
чем, та у разі припинення підприємниць-
кої діяльності фізичної особи-підприємця, 
яка була наймачем або наймодавцем, у 
зв’язку з внесенням відповідного запису 
до Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань».

Також ми дійшли висновку, що законо-
давець момент припинення договору при-
в’язує до дати повернення об’єкта з найму 
(оренди), що є недоцільним, оскільки якраз 
припинення договору, навіть врахо вуючи 
загальні положення про договір, має сво-
їм наслідком обов’язок повернути об’єкт 
оренди. З огляду на це, вважаємо за доціль-
не виключити норму ч. 2 ст. 795 ЦК України 
«з цього моменту договір припиняється». 

Дослідження показує, що припинення 
договорів найму (оренди) будівлі (спору-
ди) є важливим завершенням договірних 
відносин, а тому цілком логічним є те, що 
на даний час існує велика кількість питань 
і проблем, що потребують негайного пра-
вового врегулювання. Це, в свою чергу, 
залишає широке поле для подальших на-
укових досліджень даної тематики.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Медичне право, як комплексна галузь, 

включає основу – норми, які регулюють 
винятково медичні правовідносини, і ви-
користовує для вирішення поставлених 
перед ним цілей норми інших галузей пра-
ва - фундаментальних (конституційного, 
адміністративного, цивільного та кримі-
нального), похідних, наприклад, трудово-
го, і комплексних (екологічного, інформа-

ційного та ін.). Але включення цих норм 
у медичне право повинно проводитися 
вкрай обережно і завжди обґрунтовувати-
ся практичною необхідністю.

Окрім того, комплексність галузі права, 
зазвичай, виводять із комплексності, тобто 
складності об'єкта та предмета правового 
регулювання. 

Природа медичного права ідентифіку-
ється комплексом сутнісних рис, серед 

УДК 34:01  Î.Â. Äâ³ðñüêà 
ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè 

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

Ìåòîäè ìåäè÷íîãî ïðàâà
У даній статті досліджуються та аналізуються види та специфічні особливості методів 

правового регулювання та юридичної техніки медичного права. Пропонується класифікація за-
собів та техніки правового регулювання із застосуванням різних підходів до їхнього поділу на 
групи.

Ключові слова: медичне право, методи, юридична техніка, дозволи, заборони.

Î.Â. Äâèðñêàÿ
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû 

ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí,
Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Ìåòîäû ìåäèöèíñêîãî ïðàâà
В данной статье исследуются и анализируются виды и специфические особенности 

методов правового регулирования и юридической техники медицинского права. Предлагается 
классификация средств и техники правового регулирования с применением разных подходов к их 
разделению на группы.

Ключевые слова: медицинское право, методы, юридическая техника, разрешения, запреты.

Î. Dvirska
the teacher of department of state-legal disciplines,

Faculty of Law
University of Economics and Law “KROK”

Ìethods of medical right
The main idea article is analyse кinds and specifi c features of methods of the legal adjusting and 

legal technique of medical right. There are offered different approaches about classifi cation of facilities 
and technique of the legal adjusting with their dividing into groups.

Keywords: medical right, methods, legal technique, permissions, prohibitions



68

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 33

яких важливе місце посідають методи ре-
гулювання. Породжена комплексність ме-
дичного права тим, що для даної галузі не 
є характерними наявність єдиного методу 
та механізму регулювання, на відміну, на-
приклад, від адміністративного й кримі-
нального права.

Актуальність теми зумовлена недо-
статнім рівнем науково-теоретичної роз-
робки проблем, пов’язаних з методами 
регулювання медичного права. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Теоретичним і методологічним під-
ґрунтям даного дослідження є здобутки 
вітчизняних і зарубіжних учених, таких 
як: Антонов С. В., Степаненко А. В., Фе-
сенко Є. В., Скакун О. Ф., Селіванов В. П., 
Віденко В. П., Стефанчук Р. О., Радько 
Т. Н., Онищук І. І., Шуток І. Д., Узунов Ф. В., 
Алєксєєв С. С., Нерсесянц В. С., Іпсен Я., 
Сухов Н., Вайдеман Г. та інших. Але зде-
більшого в роботах зазначених учених 
розглядаються адміністративно-правові, 
конституційні, цивільно-правові та інші 
проблеми, значно рідше - питання побудо-
ви і розвитку медичного права як галузі та 
методів його правового регулювання.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Також вартує зазначити, що наразі не-
достатньо досліджуються юридична ме-
тодика і техніка перетворення досягнень 
медичної науки й практики.

У зв'язку з цим виявляється все-таки 
недостатній ступінь наукової розробле-
ності та дослідження власне методів пра-
вового регулювання медичного права.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження питання 

методів правового регулювання, їх видів і 
специфічних особливостей та юридичної 
техніки медичного права.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Методи регулювання медичного права 
можуть бути визнані юридичними, коли їх 

застосування дає певні юридичні наслід-
ки, тобто забороняє або дозволяє ту або ту 
поведінку, породжує права та обов’язки, 
визначає спеціальну правоздатність, спо-
соби захисту й інше.

Аналіз нормативно-правових актів ви-
значає, що в цей час у сфері регламентації 
медичної діяльності й охорони здоров’я або 
переважає юридично непрофесійний під-
хід, що характеризується ігноруванням за-
стосовуваних у юриспруденції методів, або 
панує імперативний метод правового ре-
гулювання, переважно пов’язаний зі вста-
новленням заборон (або відмовою від забо-
рон) та притягненням до відповідально сті 
за медичні правопорушення. Ігнорування, 
вільне або мимовільне, юридичних методів 
проявляється при вирішенні досить істот-
них питань. Так, Степаненко А. В. зазначає, 
що в цей час у законодавстві не вирішене 
питання про обов’язковість або добровіль-
ність використання медичних стандартів [1].

Це значить, що ігнорується відмінність 
між приписами до дії, якими, як уже за-
значалося, зобов’язують дотримуватися 
положень відповідних адміністративних 
регламентів та дозволів, тобто наданням 
можливості й права діяти.

Така ситуація багато в чому пояснюєть-
ся характером медичної діяльності, залеж-
ним положенням пацієнта, що навіть має 
право на інформацію, згоду та інше.

У правовій літературі це проявляєть-
ся переважно у сфері досліджень кримі-
нально-правової відповідальності [2, с. 11] 
або цивільно-правової відповідальності за 
заподіяння шкоди [3, с. 13]. 

Позитивне регулювання виражене зна-
чно менш ефективно.

Отже, постає необхідність у дослі-
дженні поняття методу правового регу-
лювання. У теорії права під методом ро-
зуміється сукупність юридичних прийомів 
та засобів впливу на суспільні відносини. 
Таке розуміння, на наш погляд, у принципі 
відповідає цілям права і не перешкоджає 
спільному розгляду методів та юридичної 
техніки [4, с.43].

С. С. Алексєєв визначає методи як 
прийо ми юридичного впливу, їх комбіна-
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ція, що характеризує використання в даній 
галузі суспільних відносин того або того 
комплексу юридичного інструментарію, 
засобів юридичного впливу. Він, як і біль-
шість дослідників цієї проблеми, виділяє 
централізоване, (імперативне) правове ре-
гулювання (метод субординації) і децен-
тралізоване (диспозитивне) регулювання 
(метод координації) [5, с. 205].

Таким чином, можна вважати, що від-
носно до медичного права слід розглядати 
можливості застосування диспозитивного 
та імперативного методів, маючи на увазі 
необхідність їх конкретизації з метою за-
безпечення придатності для переробки ме-
дичної інформації в правову.

Виділяють також і диспозитивно-ім  пе-
ративний та імперативно-диспози тив ний 
методи, називаючи їх змішаними [6, с. 12].

В юридичній літературі, що не відно-
ситься до медичного права, методи право-
вого регулювання розглядаються при ха-
рактеристиці дії права в цілому, правового 
механізму дії права, іноді разом з описом 
функцій права, але все-таки частіше в рам-
ках характеристики галузі права [7, с.345]. 
Щодо вище зазначеного, становить істот-
ний інтерес розробка Т. Н. Радько щодо 
основних і неосновних власне юридичних 
функцій права. По-перше, очевидно, не ви-
пад  ково говориться саме не просто про юри-
дичні, але про власне юридичні функції.

По-друге, перелічуються шляхи (еле-
менти) здійснення регулятивної функції 
права, що утворюють, як нам здається, 
саме метод регулювання в його технічно-
му прояві [8, с. 457]. 

У той же час необхідно зазначити, що 
розповсюджена характеристика методів га-
лузевого регулювання відносно медичного 
права видається недостатньою. Вона по -
требує конкретизації на основі викорис тан-
ня адаптованих засобів юридичної техніки.

Регламентація медичної діяльності, 
наприклад, шляхом введення стандартів, 
припускає використання й імперативного, 
і диспозитивного методів. Однак стандар-
ти в медицині реалізуються принципово 
інакше, ніж стандартизація, наприклад, 
фінансової діяльності.

Останнім часом увага дослідників при-
кута до правових засобів, що розкривають 
сутність правового регулювання, і юри-
дичної техніки, яка, як можна вважати, в 
остаточному підсумку завжди спрямована 
на здійснення цілей права, а значить, за-
безпечує вплив на предмет права, тобто 
його регулювання.

Така позиція дозволяє вважати, що сис-
темним компонентом наданню юридичної 
сутності та форми медичному праву, дій-
сно, є спільна розробка його методів, спо-
собів впливу на регульовані об'єкти і його 
юридичної техніки.

Специфіка методів регулювання ме-
дичних правовідносин полягає в такому. 
Проблематика методів і юридичної техні-
ки медичного права, на наш погляд, має не 
тільки істотне практичне значення, але і є 
вкрай складною.

Оскільки розробка цієї проблеми має 
своєю метою наділити галузь медичного 
права властивими їй юридичними озна-
ками і засобами, то методи, які застосову-
ються, й техніка правового регулювання 
повинні відповідати вимогам ефектив-
ності, корисності та технологічності. У 
принципі слід розраховувати, що саме на-
явність власних юридичних способів, за-
собів впливу на регульовані відносини ви-
значається як потреба в медичному праві, 
так і ефективність його дії.

Специфіка методів і юридичної техні-
ки медичного права визначається, з одного 
боку, змістом соціальних та професійних 
норм, що трансформуються в правові нор-
ми, які наділяються юридичними ознака-
ми й властивостями. З іншого боку, вона 
визначається предметом медичного пра-
ва, необхідністю використання професій-
них знань, позиціями суб'єктів медичного 
права та моральними позиціями окремих 
соціальних груп і суспільства загалом. 
Останній фактор у низці випадків вияв-
ляється вкрай важливим, особливо при 
виборі між дозволом і забороною. Пози-
ції церкви, переконання або упередження 
активних громадян можуть у значній мірі 
визначати спектр юридичних засобів та 
змісту прийнятих рішень.
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Дослідження літератури із загальної 
теорії права і галузевих дисциплін надає 
можливість узагальнити, що методи право-
вого регулювання розглядаються окремо 
від юридичної техніки. Звичайно, навіть у 
ґрунтовних систематичних роботах з ци-
вільного та адміністративного права корот-
ко на двох-трьох сторінках вказується на 
природу використовуваних методів, перелі-
чуються способи регулювання, але техніка 
здійснення цих способів не розглядається.

Наприклад, аналіз юридичної літерату-
ри з адміністративного права, дозволяє ді-
йти висновку, що загалом сутність методів 
адміністративного правового регулюван-
ня розкривається переліком таких право-
вих засобів впливу на адміністративно-
правове середовище: 1) встановлення пев-
ного порядку дій або прийняття рішень; 
2) заборона певних дій під погрозою за-
стосування відповідних адміністративних 
санкцій, встановлення правообмежуваних 
або певних вимог; 3) надання можливості 
вибору одного з варіантів належної пове-
дінки, передбачених в адміністративно-
правовій нормі; 4) надання можливості 
діяти або не діяти на свій розсуд [9, с. 137].

 Також варто взяти до уваги і той факт, 
що головні ознаки методу правового ре-
гулювання виявляються при відповіді на 
запитання: яке встановлюване юридичне 
положення сторін; з якими юридичними 
фактами пов’язано виникнення, зміна, 
припинення правовідносин; як визнача-
ються права й обов'язки суб'єктів право-
відносин та як вони захищаються. Отже, 
метод характеризує вольову сторону регу-
лятивних властивостей галузі. Можливо, 
це відбувається тому, що докладний опис 
методу, засобів і юридичної техніки право-
вого, а особливо галузевого регулювання, 
може перерости у виклад усього змісту 
тієї або тієї галузі права, або тому, що до-
сягнута згода про природу методів публіч-
ного й приватного права.

Відповідно, стосовно медичного права 
все-таки видається необхідними не тільки 
підкреслити значення методу і техніки, 
але й розкрити їх зміст. Таке припущення 
ґрунтується на аналізі поведінки медич-

них працівників і пацієнтів, їх комунікації 
та способів розв'язання конфліктів юри-
дичними засобами. 

Насамперед, у медичному праві в силу 
його природи, зокрема комплексності, за-
стосовуються всі виділені вище види й 
методи правового регулювання залежно 
від предмету, який регулюється, та інших 
факторів.

Так, імперативний метод застосовуєть-
ся в організаційних відносинах, для забез-
печення якості надання медичних послуг. 
Диспозитивний метод характеризується 
рівністю учасників правовідносин, котрі 
самостійно і за своїм розсудом реалізують 
власні права й обов’язки. У межах медич-
ного права це правовідносини, які вини-
кають між суб’єктами з приводу надання 
медичних послуг.

Убачається, що така тенденція буде вза-
галі властива майже всім галузям сучасно-
го права, за винятком класичних галузей, 
таких як адміністративне, цивільне, кри-
мінальне право. Навіть в адміністративно-
му праві вже існують приватноправові ін-
ститути публічно-правових договорів, а в 
цивільному праві присутній контроль над 
умовами дійсності угод [10, с. 345] і захист 
прав споживачів [11, с.65].

Ця тенденція досить докладно прослід-
ковується та аналізується в німецькій лі-
тературі з адміністративного права. Прак-
тично в кожному підручнику містяться па -
ра графи з назвою «Розмежування пуб ліч-
ного та приватного права» [12, с.5], в яких 
розглядається теорія інтересу, субордина  -
ційна теорія, суб'єктна теорія, особливі тео-
рії, що розвиваються окремими авторами.

У медичному праві потенційна і ре-
альна сфери застосування названих мето-
дів різні. Більше того, існує дуже складне 
завдання їх балансування, вибору пра-
вильного співвідношення. Так, найбільш 
складні проблеми пов'язані з визначенням 
сфери платності медичних послуг прове-
денням обов'язкових або примусових про-
цедур (щеплення, вимоги до приміщень у 
лікувальних установах, огляди) та інше.

Приватноправовий метод переважає, 
хоча в різних країнах у різній мірі, у від-
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носинах між пацієнтом і лікарем (або лі-
кувальною установою), при визначенні ці-
лей лікувального впливу, виборі стратегії 
лікування, тощо.

Імперативний метод переважає в управ-
лінні системою охорони здоров'я, встанов-
ленні юридичної відповідальності, освіти 
та функціонуванні дозвільної системи, на-
приклад, для здійснення фармацевтичної 
діяльності. 

Диспозитивно-імперативний метод ви-
користовується в страховому праві, тому 
що ніхто не може бути примушений до 
укладання договору страхування, але ді-
яльність страхових організацій і права за-
страхованих осіб регулюються імператив-
ними нормами. 

Імперативно-диспозитивний метод ха-
рактерний для відносин, що виникають 
при трансплантації органів і тканин, тому 
що, з одного боку, всі ці відносини суво-
ро регламентовані Законом України «Про 
застосування трансплантації анатомічних 
матеріалів людині» [13], з іншого боку, у 
рамках цієї регламентації у пацієнта є пра-
во вибору та розпорядження приналежни-
ми йому ресурсами.

Методи галузевого правового регулю-
вання реалізуються, як ми вже зазначали, 
шляхом застосування юридичної техніки 
або способів правотворчості та праворе-
алізації. У літературі представлені різні 
визначення юридичної та, зокрема, зако-
нодавчої техніки.

І. Д. Шутак юридичну техніку визначає 
як сукупність засобів і методів, за допомо-
гою яких цілі визначені владними органами, 
включаються до правових норм та досяга-
ються шляхом чинного виконання цих норм. 
Іншими словами, юридична техніка – це су-
купність науково розроблених методологіч-
них способів, використовуваних при ство-
ренні й застосуванні норм права [14, с.640].

У цьому визначенні, на наш погляд, не-
достатньо чітко розмежовуються методи 
та власне юридична техніка.

Зрозуміло, що юридична техніка визна-
чає і для медичного права шляхом юри-
дичного впливу, виражаючи їх у галузевих 
юридичних нормах, в інших елементах 

правової системи, позитивні зобов’язання, 
дозволи, заборони та обмеження.

Медичному праву, що визначається з 
його поняття, змістовної характеристики 
і предмету, повинні бути властиві різно-
манітні способи впливу, які утворюють 
юридичну техніку. Однак реальне визна-
чення їх кола та можливостей застосуван-
ня являє собою складне науково-дослідне 
завдання.

Отже, варто дослідити класифікацію 
засобів і техніки правового регулювання. 
На основі аналізу змісту медичного права 
та практики його застосування можна за-
пропонувати різні підходи до їхнього по-
ділу на групи. При цьому враховуються 
різні критерії й показники.

Перша класифікація будується за фор-
мою вираження норми та дозволяє виділи-
ти позитивні обов’язки, дозволи і заборо-
ни як способи правового регулювання.

Під позитивними обов’язками слід ро-
зуміти встановлення обов'язку суб'єкта 
вчинити певні позитивні дії [15, с.32]. У 
медичному праві він використовується 
досить широко. Характерним прикла-
дом є інститут інформованої згоди. Лікар 
зобов'язаний проінформувати пацієнта та 
не має права діяти, не одержавши її, або 
всупереч згоді пацієнта, за винятком пе-
редбачених у законодавстві про охорону 
здоров'я випадків.

Спосіб дозволу в медичному праві охо-
плює як цивільно-правову частину відпо-
відних норм, так і, наприклад, ліцензійну 
діяльність (дозвіл займатися медичною 
практикою та фармацевтичною діяльніс-
тю). Як правило, спосіб дозволу супрово-
джується встановленням його меж. Так, 
ліцензійна діяльність є дозволеною ді-
яльністю для отримання ліцензії й обмеж-
увальною, тому що здійснювати її можна 
тільки при виконанні ліцензійних умов. 
Вона ж є забороною для тих, хто не одер-
жав ліцензії. Таким чином, застосування 
одного способу не значить незастосування 
іншого, найчастіше вони перетинаються.

Іноді дозволи обмежуються тільки ко-
лідуючими правовими нормами. Напри-
клад, воля наукової діяльності обмежуєть-
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ся правом на життя, забороною медичного 
експерименту над людьми.

Для заборонного способу характерна 
наявність санкцій, що містяться у Кримі-
нальному кодексі України та кодексі про 
адміністративні правопорушення України.

Друга класифікація може бути побудо-
вана згідно з елементами юридичної тех-
ніки. Вона містить у собі характеристику 
суб'єктів права, поняття юридичних дій, 
юридичних і реальних фактів (останнє 
широко використовується в німецькому 
адміністративному праві [16, с. 23]), доз-
вільні акти, наприклад, стандарти, серти-
фікати, ліцензії та інше.

Третя класифікація може бути побудо-
вана згідно з цілями засобів, що викорис-
товуються. До них можемо віднести: спо-
соби правового опису фактичних обставин 
– склади діяння; способи опису правових 
наслідків – санкції та інші заходи впливу; 
способи опису правил прийняття правових 

рішень, наприклад, підстав адміністратив-
ної або кримінальної відповідальності.
Âèñíîâêè

Отже, необхідно зазначити, що спе-
цифіка методів медичного права визна-
чається не тільки змістом соціальних і 
професійних норм, які трансформуються 
в правові норми, але й предметом медич-
ного права, необхідністю використання 
професійних знань, позиціями суб’єктів 
медичного права та моральними позиція-
ми окремих соціальних груп і суспільства 
загалом. Тому, враховуючи комплексну 
природу медичного права, ми можемо 
стверджувати, що при визначенні методів 
правового регулювання медичного права 
необхідно теж застосовувати комплексний 
підхід. Тому медичному праву властиві 
такі методи правового регулювання, як: 

- диспозитивний метод;
- імперативний метод;
- диспозитивно-імперативний;
- імперативно-диспозитивний.
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теоретичних поглядів на співвідношення цивільно-правового та державного примусу.
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В статье исследованы особенности реализации принуждения в гражданском праве как 

комплекса мер защиты и мер ответственности, являющиеся реакцией государства на нару-
шение субъективных прав или неисполнение юридических обязанностей. Определены характер-
ные черты гражданского принуждения, обусловленные предметом правового регулирования 
общественных отношений. Представлен обзор научно-теоретических взглядов на соотношение 
гражданско-правового и государственного принуждения.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
У сучасних умовах важливе значення 

має формування державою дієвого пра-
вового механізму захисту прав учасників 
цивільних відносин, які реалізуються че-
рез відповідні цивільно-правові гарантії. 
З огляду на це, проблема співвідношення 
цивільно-правового та державного при-
мусу потребує науково-теоретичного ви-
світлення. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Теоретичну основу дослідження дер-
жавного примусу становили праці про-
відних вітчизняних і зарубіжних фахівців 
у галузі теорії держави і права, таких як: 
С. С. Алексєєв, В. К. Бабаєв, М. В. Вітрук, 
О. В. Зайчук, А. П. Заєць, М. С. Кельман, 
А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, О. Л. Ко-
пиленко, В. М. Корельский, В. О. Котюк, 
О. Г. Мурашин, Ю. М. Оборотов, О. Г. Поп-
кова, О. В. Петришин, П. М. Рабінович, 
О. В. Скрипнюк, М. В. Цвік та ін.

У галузевій юридичній літературі зна-
чний внесок у розробку досліджуваної 
проблеми також внесли цивілісти: В. І. 
Борисова, М. І. Брагінський, В. В. Вітрян-
ський, О. С. Іоффе, О. А. Красавчиков, 
В. В. Луць, М. С. Малеїн, З. В. Ромовська, 
Є. О. Харитонова та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Оскільки в окремих галузях (адмініст-
ративне, кримінальне та інші публічні га-
лузі) відсутня можливість застосування 
примусу з боку приватних осіб, а лише з 
боку держави та її уповноваженими ор-
ганами і посадовими особами, мова йде 
виключно тільки про державний примус. 
Натомість, у цивільному праві застосову-
ється дуалістичний підхід до цієї пробле-
ми, відповідно, виділяють публічний та 
приватний цивільно-правовий примуси. 
Такий підхід до розв’язання цієї проблеми 
ґрунтується на сучасних тенденціях роз-
витку національної правової системи, за 

Ключевые слова: государственное принуждение, гражданское принуждение, правовая за-
щита, гражданско-правовая защита, форма защиты, порядок защиты, способы защиты.
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якими вченими обґрунтовується поділ на 
публічне та приватне право. Відбувається 
своєрідна правова дифузія (проникнення 
норм публічного права у сферу особистих 
немайнових та майнових відносин), що 
безпосередньо впливає на правовий меха-
нізм захисту суб’єктивних цивільних прав 
і законних інтересів.

Викладене дає підстави констатувати 
доцільність ґрунтовного науково-теоре-
тич ного аналізу співвідношення держав-
ного примусу та цивільно-правового при-
мусу.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³

Метою дослідження є висвітлення 
особливостей державного примусу з ура-
хуванням його публічного характеру та 
притаманних цивільним правовідносинам 
предмету, методу й принципам правового 
регулювання. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Для дослідження особливостей засто-
сування державного примусу в цивільних 
відносинах доцільно зупинитися на ви-
світленні суті правового захисту в чинно-
му законодавстві та юридичній  літературі.

Право на захист цивільних прав та ін-
тересів закріплено у ст. 15 ЦК України, в 
якій зазначено, що кожна особа має пра-
во на захист свого цивільного права у разі 
його порушення, невизнання або оспорю-
вання і захист свого інтересу, що не супер-
ечить загальним засадам цивільного зако-
нодавства [1].

Сучасні доктринальні підходи щодо 
трактування правового захисту є неодноз-
начними. У зв’язку з цим, заслуговує на 
увагу дослідження правого захисту, пред-
ставлене С. О. Погрібним на підставі ана-
лізу різних наукових поглядів. Під захис-
том пропонують розуміти дії уповноваже-
ної особи, а також діяльність юрисдикцій-
них органів та осіб, які у передбаченому 
законом порядку зобов’язані вжити захо-
дів для поновлення порушеного, оспоре-
ного чи невизнаного цивільного права [2, 
с. 108].

На нашу думку, у визначенні, сформу-

льованому С. О. Погрібним, не вказана 
така важлива ознака правового захисту 
цивільних прав, як державно-примусовий 
характер. Саме на дану особливість пра-
вового захисту звертали увагу українські 
вчені-цивілісти (З. В. Ромовська, Є. О. Ха-
ритонов, О. А.  Підопригора, В. О. Сумін).

Як убачає З. В. Ромовська, однією з 
гарантій здійснення особою свого пра-
ва є правовий захист, тобто державно-
примусова діяльність щодо забезпечення 
виконання юридичного обов’язку та від-
новлення порушеного права. Саме реа-
лізація державного примусу є головним 
у суті правового захисту [3, с. 480]. За-
безпеченість суб’єктивного права мож-
ливістю державного примусу – це його 
невід’ємна якість, і така можливість існує 
не паралельно з іншими, закріпленими 
в суб’єктивному праві можливостями, а 
властива їм самим, тому що без цього вони 
не були б юридичними можливостями [4, 
с. 422].

Зазначене вище дає підстави конста-
тувати, що у застосуванні примусу з боку 
держави при захисті суб’єктивних цивіль-
них прав та законних інтересів, викорис-
товується низка способів, які визначені у 
чинному цивільному законодавстві. 

Однак слід зазначити, що чинний ЦК 
України не містить легальної дефініції по-
няття «спосіб захисту», тому в цивільній 
науці, присвяченій різним аспектам захис-
ту суб’єктивних цивільних прав, ученими 
дана правова конструкція тлумачиться 
неоднозначно. Виключно через аналіз на-
званих способів захисту цивільних прав, 
указаних у ст. 16 ЦК України, та правил 
застосування способів захисту І. О. Ро-
мащенко пропонує розглядати їх зміст та 
ознаки, оскільки акти цивільного законо-
давства України не містять легального ви-
значення способу захисту цивільних прав, 
що, відповідно, певним чином ускладнює 
процедуру з’ясування його сутності та 
притаманних йому ознак [5, с. 3].

Детальний аналіз різних наукових ду-
мок щодо цього поняття здійснила О. П. 
Кулініч і дійшла загального висновку, 
що спосіб захисту – це захід цивільно-
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правового примусу [6, с. 224]. На наш по-
гляд, авторка таким підходом не розв’язала 
існуючої термінологічної проблеми, а на-
впаки, ускладнила, об’єднуючи «спосіб 
захисту» та «цивільно-правовий примус». 
За змістом це різні правові конструкції і їх 
не можна ототожнювати.

Авторам імпонує позиція стосовно 
цієї проблеми Р. А. Майданника, який до-
тримується розуміння способів захисту 
суб’єктивних цивільних прав як правоохо-
ронних заходів у вигляді закріплених зако-
ном або договором матеріально-правових 
заходів примусового характеру, за допомо-
гою яких здійснюється відновлення (ви-
знання) порушених, оспорюваних прав і 
вплив на порушника  [7, с. 10].

Подібний підхід до розкриття змісту 
способів захисту формулює і В. І. Бори-
сова: «способом захисту суб’єктивних 
цивільних прав та інтересів є визначені за-
коном або договором матеріально-правові 
заходи, спрямовані на відновлення (визна-
ння) порушених (оспорюваних) прав та 
вплив на правопорушника» [8, c. 346].

Неоднозначність науково-теоретичних 
підходів щодо визначення понять «захист 
права», «форма захисту», «порядок захис-
ту», «способи захисту», а також відсут-
ність відповідних законодавчих дефініцій 
призводить до  ототожнення, підміни або 
неправильного використання названих 
термінів. На наш погляд, «засоби» та 
«форми» захисту є не тотожними поняття-
ми, а структурними елементами загальної 
системи захисту цивільних прав та інте-
ресів. 

Під формою захисту розуміється комп-
лекс внутрішньо узгоджених організа-
ційних заходів із захисту суб’єктивних 
прав та охоронюваних законом інтересів 
[7, с. 353]. Ураховуючи доробки сучасної 
цивільно-правової науки щодо диферен-
ціації існуючих форм захисту, вважаємо, 
що найбільш прийнятною класифікацій-
ною ознакою є суб’єкт, який правомочний 
здійснювати захист суб’єктивних прав. 
Виходячи з даного критерію, традиційно 
виділяють дві форми захисту - юрисдик-
ційну та неюрисдикційну. Під юрисдик-

ційною формою захисту розуміють поря-
док захисту порушених або оспорюваних 
суб’єктивних цивільних прав й інтересів, 
який здійснюється спеціально уповно-
важеними на те державою органами з 
властивим кожному з них певним проце-
суальним порядком діяльності. Неюрис-
дикційна форма захисту цивільних прав та 
інтересів являє собою сукупність дій упра-
вомочної особи з відновлення порушено-
го права без звернення за захистом цього 
права до уповноважених державних орга-
нів й організацій. Оскільки остання форма 
немає характеру публічності  (державного 
примусу), вона не є предметом нашого до-
слідження.

Такий поділ форм захисту, де за основу 
для класифікації береться саме суб’єкт, що 
здійснює заходи державного примусу, є 
визначальним для характеристики повно-
важень такого суб’єкта. Зокрема, юрис-
дикційна форма захисту цивільних прав та 
інтересів реалізується в судовому, адміні-
стративному та нотаріальному порядках.

Судова форма захисту, на нашу думку, 
є основною. Адже надійний захист ци-
вільних прав та інтересів може бути тіль-
ки тоді, коли в суспільстві існують реальні 
можливості реалізації цього захисту. З цієї 
позиції саме юрисдикційний, зокрема, су-
довий захист, який полягає у можливості 
застосування примусу до правопоруш-
ника є ефективним та дієвим. У зв’язку з 
цим законодавець перерахував у ст. 16 ЦК 
України такі важливі способи судового за-
хисту, які мають право обирати суб’єкти 
порушеного права. Така свобода вибору 
виду, способу захисту, на нашу думку, ви-
тікає з диспозитивної природи цивільних 
правовідносин і залежить не стільки від 
форми захисту, скільки від специфіки пра-
ва, що захищається, характеру порушення 
тощо.

Окремі автори акцентують увагу лише 
на судових способах захисту, під якими 
розуміють передбачені законодавством і 
вживані судом заходи державного приму-
су, спрямовані на примусову реалізацію 
прав та інтересів особи [9, с. 126]. Таке ро-
зуміння судових способів захисту, на дум-
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ку О. В. Бігняка, звужує їх правову приро-
ду, крім цього, при захисті прав особа має 
право самостійно обрати спосіб захисту, 
передбачений законодавством, та скорис-
татися адміністративною формою захисту, 
відповідно до якої уповноважені органи 
застосують заходи примусу, які будуть 
спрямовані на дієвий захист і реалізацію 
прав [10, с. 46]. Позиція О. В. Бігняка має 
законодавче підґрунтя, тому що, крім на-
званої ним форми захисту цивільних прав, 
чинне законодавство передбачає ще одну 
юрисдикційну форму захисту цивільних 
прав -  нотаріальну.

В. І. Борисова всі способи захисту ци-
вільних прав та інтересів  диференціює за 
таким критерієм, як результат і характер 
наслідків їх застосування для відновлення 
порушеного права. Саме результат і буде 
виступати відправним началом для вибору 
суб’єктом порушеного права оптимально-
го способу його захисту. За визначеним 
критерієм усі способи захисту цивільних 
прав та інтересів вчена поділяє на три 
групи:

1) способи захисту, застосування яких 
дозволяє підтвердити (засвідчити) право, 
що захищається, або припинити (змінити) 
обов’язок;

2) способи захисту цивільних прав, за-
стосування яких дозволяє попередити або 
припинити порушення права;

3) способи захисту цивільних прав, за-
стосування яких має за мету відновити по-
рушене право і (або) компенсувати втрати, 
понесені у зв’язку з його порушенням. Та-
кий результат може бути досягнуто шля-
хом відновлення становища, що існувало 
до порушення права; визнання правочину 
недійсним; відшкодування збитків; ком-
пенсації моральної шкоди [8, с. 347-350 ].

О. В. Бігняк, враховуючи існуючі спо-
соби захисту прав, умовно їх згрупував 
як способи профілактичного характеру та 
способи примусового здійснення прав і 
виконання обов’язків, які отримали пряме 
законодавче закріплення, які не можуть бу ти 
залежними від форми захисту [10, с. 107].

У межах юрисдикційної форми захисту 
В. І. Борисова виділяє загальний і спеці-

альний порядок захисту порушених прав. 
За загальним правилом, захист цивільних 
прав і охоронюваних законом інтересів 
здійснюється в судовому порядку [8, с. 
353]. Спеціальним порядком захисту ци-
вільних прав і охоронюваних законом ін-
тересів, на думку вченої, є адміністратив-
ний порядок.

Захист цивільних прав у основному 
ґрунтується на судовому порядку захисту, 
тому не випадково В. І. Борисова називає 
адміністративний порядок захисту цивіль-
них прав спеціальним або не типовим для 
цивільних відносин. Використання адмі-
ністративного порядку захисту цивільних 
прав та законних інтересів, на нашу дум-
ку, так само як і при судовому захисті, 
має спільну мету – реальне відновлення 
порушеного суб’єктивного цивільного 
права шляхом застосування відповідних 
способів захисту, але поряд з цим має пев-
ні відмінності. В суб’єктів цивільних пра-
вовідносин є альтернатива між судовим і 
адміністративним порядком захисту своїх 
прав. Хоча адміністративний порядок за-
хисту цивільних прав застосовується лише 
у випадках, передбачених законом, рішен-
ня, прийняте публічними органами щодо 
захисту цивільних прав та інтересів, не є 
перешкодою для подальшого звернення за 
їх захистом до суду, що є додатковою га-
рантією захисту.

Відповідно до ст. 17 ЦК України захист 
цивільних прав та інтересів здійснюється 
Президентом України, органами держав-
ної влади, органами влади Автономної 
Республіки Крим або органами місцевого 
самоврядування [1]. 

Безпосередньо зміст адміністративного 
порядку захисту полягає  в оскарженні дій 
і актів державних органів за ієрарх ічним 
принципом у вищий по відношенню до 
них орган виконавчої влади або ж у при-
йнятті державними органами, наділеними 
відповідними повноваженнями, рішень із 
використанням способів захисту цивіль-
них прав, передбачених ст. 16 ЦК України 
при дотриманні процеду ри, встановле-
ної нормативними актами. Тобто, в будь-
якому випадку суб’єктами, що здійсню-
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ють адміністративний порядок цивільних 
прав, є виключно суб’єкти, наділені влад-
ними повноваженнями.

Досліджуючи особливості застосу-
вання адміністративного порядку захисту 
цивільних прав, О. А. Кузнєцова дифе-
ренціює суб’єктів, які здійснюють цивіль-
но-правовий захист порушених цивіль-
них прав у адміністративному порядку за 
ієрархічною підпорядкованістю. Вчена 
також акцентує увагу на тому, що під час 
адміністративного порядку захисту ци-
вільних прав доцільно враховувати, у яких 
відносинах перебуває потерпілий та осо-
ба, яка порушила права (координації або 
субординації) [11, с. 44]. У першому та 
другому випадках можливим є адміністра-
тивний порядок захисту, але сам механізм 
такого захисту буде різним.

Відповідно до ч. 3 ст. 17 ЦК України, 
орган державної влади, орган влади Авто-
номної Республіки Крим або орган місце-
вого самоврядування здійснюють захист 
цивільних прав та інтересів у межах, на 
підставах та у спосіб, що встановлені Кон-
ституцією України та законом [1].

Чинне законодавство не містить пов-
ного та вичерпного переліку способів ци -
вільно-правового захисту, які використо-
вуються в адміністративному порядку. На 
підставі аналізу загального та спеціально-
го законодавства з досліджуваного питан-
ня можна назвати основні способи адміні-
стративного порядку захисту суб’єктивних 
цивільних прав та законних інтересів:

1) скасування вищестоящим уповнова-
женим органом актів підвідомчих їм орга-
нів виконавчої влади;

2) зупинення дії нормативно-правових 
актів нижчестоящих органів;

3) визнання дії (бездіяльності) посадо-
вої особи неправомірними.

Ураховуючи специфіку цивільно-пра-
вових відносин, плинність цивільного 
за конодавства, в сучасних умовах спосо-
би захисту цивільних прав в адміністра-
тивному порядку можуть змінюватися і 
доповнюватися в залежності від вимог 
суб’єкта, який формулює заходи захисту 
для усунення порушення та відновлення 

права, а також від компетенції уповнова-
женого державного органу. 

А. І. Дрішлюк до способів адміністра-
тивного порядку захисту цивільних прав 
відносить використання органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядуван-
ня, наділеними юрисдикційними повно-
важеннями, способів захисту цивільних 
прав, установлених ст. 16 ЦК України [4, 
c. 444]. Дана теза свідчить ще раз про те, 
що адміністративна форма  (порядок) за-
хисту в чинному законодавстві не знахо-
дить належної правової регламентації та 
поширення, хоча даний порядок захисту 
має низку переваг (відсутність формалізо-
ваних вимог до скарги; можливість само-
стійно формулювати захід захисту; відсут-
ність держмита тощо). 

Цивільне законодавство, зокрема ст. 18 
ЦК України, передбачає також можливість 
застосування ще однієї юрисдикційної 
форми захисту цивільних прав – нотарі-
альної, шляхом вчинення виконавчого на-
пису на борговому документі у випадках 
і в порядку, встановленому законом. Дана 
нотаріальна дія є основним позасудовим 
безспірним способом примусового вико-
нання зобов’язань, що дозволяє кредитору 
при дотриманні певних формальних вимог 
за допомогою нотаріуса здійснити швид-
ке відновлення порушених прав у разі не-
виконання боржником своїх обов’язків. 
Застосування такого засобу позасудового 
захисту цивільних прав юридичних та фі-
зичних осіб як вчинення виконавчого на-
пису нотаріусом набуває сьогодні широко-
го застосування. Порядок правового регу-
лювання діяльності нотаріату в Україні ви-
значений Законом України «Про нотаріат» 
[12] та Порядком вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України [13].

Отже, національне законодавство, що 
регулює цивільні правовідносини перед-
бачає альтернативні варіанти захисту ци-
вільних прав, що полягає у законодавчо 
закріпленій можливості вибору форм 
(судова, адміністративна, нотаріальна) 
та відповідних способів захисту цивіль-
них прав й інтересів. Наявність декількох 
форм захисту ставить перед суб’єктом, 
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права чи інтереси якого порушені, про-
блему розме жування їх використання 
та вирішення питання про доцільність і 
ефективність використання того чи того 
способу захисту. 

Способи захисту, що можуть бути ви-
користані для захисту суб’єктивних ци-
вільних прав як в судовому, адміністра-
тивному, так і нотаріальному порядках 
неоднорідні за своєю правовою природою. 
У зв’язку з цим, у цивілістиці превалює 
поділ на заходи захисту та заходи відпо-
відальності. Такий науковий підхід до ди-
ференціації способів захисту свого часу 
обґрунтували О. С. Йоффе, О. А. Красав-
чиков й інші цивілісти. Про виділення із 
заходів державного примусу таких захо-
дів, застосування яких не потребує умов, 
що встановлені для реалізації юридичної 
відповідальності, висловлювався і М. Д. 
Шаргородський. Ця позиція знайшла свою 
підтримку в науковій праці Ю. М. Андрєє-
ва, який розмежував заходи захисту від за-
ходів відповідальності на основі ознак, які 
притаманні цивільній відповідальності. 
Назване розмежування способів захисту, 
на нашу думку, витікає також із структури 
норми права (де заходи захисту передбаче-
ні у диспозиції, а заходи відповідальності 
– у санкції)Так, В. Д. Примак, на відміну 
від вищеназваних учених, вважає, що роз-
межування заходів правового захисту і 
відповідальності може спричинити тільки 
термінологічну плутанину. Тому вчений 
пропонує використовувати традиційний 
погляд на проблему розмежування, зокре-
ма заходи правового захисту – як більш 
широка категорія, а заходи цивільної від-
повідальності – як частина останнього [14, 
c. 28]. Такої ж думки дотримувався і С. С. 
Алексєєв [15, с. 281] та В. А. Тархов [16, 
с. 303]. У подальшому В. Д. Примак об-
ґрунтовує необхідність розгляду цивіль-
ної відповідальності як складової цілісної 
структури «засоби захисту цивільних прав 
– цивільно-правові санкції – заходи ци-
вільної відповідальності», де перші висту-
пають як ціле, другі – як особливе, а треті 
– як окреме [14, c. 69].

Отже, очевидно, що заходи захисту 

та заходи відповідальності мають низку 
спільних та відмінних ознак. Ураховуючи 
існування діаметрально різних концепту-
альних підходів до співвідношення захо-
дів захисту та заходів відповідальності в 
юридичній літературі, вважаємо, що дана 
проблема потребує більш глибокого те-
оретичного дослідження з урахуванням 
наукових доробок загальнотеоретичних і 
галузевих наук. 

На підставі проведеного аналізу відпо-
відних наукових позицій можна стверджу-
вати, що державний примус у цивільному 
праві здійснюється у вигляді застосування 
заходів захисту і заходів відповідальності. 
Вважаємо, що поділ заходів захисту та за-
ходів відповідальності у цивільному праві 
є відносним й умовним, адже заходи, які 
застосовуються, можуть мати різне цільо-
ве спрямування і, відповідно, належати 
різним класифікаційним групам. Вони 
можуть переміщатися залежно від того 
чи того класифікаційного критерію в різні 
групи. 

Розмежування в подальшому цих кате-
горій обґрунтовується нами з урахуванням 
сформульованих у науці критеріїв дифе-
ренціації, зокрема: 

1) за призначенням (функціями). Реа-
лізація компенсаторної функції відобра-
жає основну мету застосування заходів 
цивільно-правової відповідальності, адже 
цивільна відповідальність полягає у від-
шкодуванні збитків, сплаті неустойки 
тощо (навіть у випадках порушення осо-
бистих немайнових прав потерпілої осо-
би компенсація моральної (немайнової) 
шкоди здійснюється грошима). Натомість, 
відновлювальна функція заходів захисту 
полягає у відновленні попередньо існую-
чого становища та визначає основну мету 
застосування заходів захисту – захист ци-
вільного права у тому вигляді, що існував 
до його порушення без припинення проти-
правних дій. 

2) за спрямованістю впливу кожного 
із заходів. Заходи відповідальності спря-
мовані проти правопорушника, а заходи 
захисту – на відновлення прав потерпілої 
особи. Тобто, характерним для заходів 
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цивільної відповідальності є те, що вони 
визначають відповідальність правопо-
рушника перед потерпілим. У свою чергу, 
відновлення порушеного суб’єктивного 
права досягається лише при застосуванні 
таких заходів захисту, які мають майновий 
характер, адже спричиняють негативні на-
слідки в майновій сфері. 

3) за підставою застосування. Застосу-
вання заходів відповідальності можливе 
тільки за наявності складу правопору-
шення, а для застосування заходів захисту 
достатньо факту вчинення протиправної 
поведінки (діяння). Так, склад правопо-
рушення (об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та 
суб’єктивна сторони правопорушення) 
як підстава для застосування заходів від-
повідальності з урахуванням специфіки 
цивільно-правової відповідальності іно-
ді розглядається науковцями у площині 
заподіяння шкоди. Але при цьому також 
необхідно враховувати певні цивільно-
правові умови щодо застосування таких 
заходів, а саме: наявність шкоди (збитків); 
протиправність поведінки особи; наяв-
ність причинного зв’язку між протиправ-
ною поведінкою та шкодою (збитками); 
наявність вини. У той же час, підставою 
застосування заходів захисту є протиправ-
на поведінка (дія або бездіяльність) особи, 
що порушує або створює загрозу такого 
порушення норми права та суб’єктивного 
цивільного права й інтересу.

4) за змістом цих правових явищ. Зміст 
заходів відповідальності становить по-
кладення на правопорушника додатково-
го обтяження, а заходи захисту не перед-
бачають таких обтяжень. Вважається, що 
зміст такого додаткового обтяження поля-
гає у приєднанні до порушеного обов’язку 
додаткового або у встановленні нового 
обов’язку (наприклад, виконання правопо-
рушником зобов’язання фактично в натурі 
не звільняє його від обов’язку відшкоду-

вати збитки та сплатити неустойку тощо). 
Названа вище штрафна функція заходів 
відповідальності проявляється саме у до-
даткових майнових тягарях, що не прита-
манно для заходів захисту.

Проведене дослідження свідчить про 
те, що державний примус, як правило, за-
стосовувався тільки до суб’єктів, які пору-
шили суб’єктивні права учасників цивіль-
них відносин при наявності протиправної 
поведінки. Хоча цивільні правовідносини 
є приватними та державний вплив на них 
є незначним, але чинним цивільним зако-
нодавством передбачено, у виняткових ви-
падках, застосування державного примусу 
(що є особливістю цивільного законодав-
ства) до осіб навіть із правомірною пове-
дінкою (наприклад, примусове позбавлен-
ня права власності; реквізиція тощо). 

Âèñíîâêè 
Таким чином, у сфері цивільних право-

відносин державний примус має свої ме-
тодологічні особливості: 

1) Держаний примус у цивільному пра-
ві являє собою можливість суб’єктів пуб-
лічного примусу впливати на поведінку 
учасників з метою захисту їх цивільних 
прав та інтересів або у встановлених зако-
ном випадках  для задоволення суспільних 
потреб.

2) Публічний примус у цивільному 
праві може здійснюватися у юрисдикцій-
ній формі в судовому, адміністративному 
або нотаріальному порядках, при цьому 
домінуючою формою захисту є судова.

3) Реалізація державного примусу в 
цивільному праві здійснюється комплек-
сом заходів захисту та заходів відпові-
дальності. Заходи захисту й заходи від-
повідальності є видами державного при-
мусу, і є реакцією держави на порушення 
суб’єктивних прав або невиконання юри-
дичних обов’язків. 
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У статті автором досліджується система державного контролю якості лікарських засо-
бів. Зроблено висновки, що здійснення державного контролю якості лікарських засобів є однією з 
функцій державного управління та складається з низки елементів, якими є: правове забезпечен-
ня здійснення державного контролю якості лікарських засобів, суб’єкти та об’єкти контролю, 
процес контролю, мета та принципи контролю. Автором детально проаналізовано кожен еле-
мент системи державного контролю якості лікарських засобів. Акцентовано увагу на недоліках 
системи державного контролю якості лікарських засобів.

Ключові слова: державний контроль, якість лікарських засобів, система державного контр-
олю якості лікарських засобів.
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В данной статье автор рассматривает систему государственного контроля качества ле-
карственных средств. Сделаны выводы, что осуществление государственного контроля каче-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Ефективність та дієвість державного 

контролю значною мірою залежать від по-
будови самої системи контролю, взаємоуз-
годженості її окремих елементів. Система 
державного контролю, що визначає повно-
важення кожного учасника відносин, об-
сяг їх прав і обов’язків є складовою адмі-
ністративного управління [1, с. 266].

Лікарські засоби є специфічною про-
дукцією, від якості якої напряму залежать 
життя та здоров’я населення. До того ж, 
обіг лікарських засобів пов’язаний із їх за-
стосуванням в мережах державних закла-
дів охорони здоров’я, і це підвищує від-
повідальність держави перед населенням. 
Усвідомлюючи це, кожна країна у світі 
намагається побудувати ефективну наці-
ональну систему контролю якості лікар-

ських засобів, головною метою якої є за-
безпечення доступу населення до якісної, 
ефективної, безпечної фармацевтичної 
продукції. Україна не є винятком. Однак, 
в умовах вільної ринкової економіки іс-
нує необхідність у збереженні раціональ-
ного балансу між забезпеченням доступу 
населення до безпечної та якісної фарма-
цевтичної продукції шляхом встановлення 
системи суворого державного контролю й 
стимулюванням розвитку підприємниць-
кої діяльності у фармацевтичній сфері, за-
хистом інтересів суб’єктів господарюван-
ня під час здійснення заходів державного 
контролю.

Àíàë³ç îñòàíí³õ ïóáë³êàö³é
Дослідженням окремих елементів сис-

теми державного контролю якості лікар-

ства лекарственных средств является одной из функций государственного управления и состо-
ит из ряда элементов, которыми являются: правовое обеспечение государственного контроля 
качества лекарственных средств, субъекты и объекты контроля, процесс контроля, цель и 
принципы контроля. Автором подробно проанализирован каждый элемент системы государ-
ственного контроля качества лекарственных средств. Акцентировано внимание на недостат-
ках системы государственного контроля качества лекарственных средств.

Ключевые слова: государственный контроль, качество лекарственных средств, система го-
сударственного контроля качества лекарственных средств.
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The system of state quality control of medicinal products is researched by the author in this article. 
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ських засобів займалися: В. М. Пашков, 
О. А. Хмельницька, О. С. Соловйов, Н. О. Гу -
торова, А. А. Олефір та ін. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На сьогодні відсутні наукові дослі-
дження, які б комплексно розглянули сис-
тему державного контролю саме якості 
лікарських засобів.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Визначення елементної структури сис-

теми державного контролю якості лікар-
ських засобів, характеристика кожної її 
складової частини та визначення їх ролей.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Державний контроль якості лікарських 
засобів є складною багатоелементною 
системою,  роль якої полягає не лише в за-
безпеченні доступу населення до якісної, 
ефективної, безпечної фармацевтичної 
продукції, але й у наданні інформації про 
стан та ефективність виконання функцій 
державного управління, що в результаті 
надає змогу коригувати як правове регу-
лювання, так і заходи органів державного 
управління.

Система державного контролю якості 
лікарських засобів є видом державного 
контролю, який, у свою чергу, є формою 
державної влади, а процес здійснення дер-
жавного контролю якості лікарських засо-
бів розглядається як одна з функцій дер-
жавного управління в аналізованій нами 
сфері та складається з низки елементів. 
Зокрема, такими елементами є: 1) правове 
регулювання; 2) суб’єкт контролю (суб’єкт 
прийняття рішень за результатами контр-
олю); 3) об’єкт та предмет контролю; 
4) мета, принципи контролю; 5) процес 
контролю [1, с. 267].

Для надання комплексної характерис-
тики системи державного контролю якості 
лікарських засобів, виявлення існуючих 
недоліків цієї системи та внесення про-
позицій для її покращення, необхідним є 
аналіз наведених елементів. 

Усі законодавчі акти, що стосуються 

системи державного контролю якості лі-
карських засобів в Україні, можна умовно 
розділити на загальні та спеціальні. Ак-
тами загальної дії можна вважати Закон 
України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», Закон України 
«Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяль-
ності» та ін. Актами спеціальної дії мож-
на вважати: Закон України «Про лікарські 
засоби» й систему підзаконних актів, по-
ложення яких на даний час є доволі заста-
рілими.

Головна мета побудови системи дер-
жавного контролю якості лікарських за-
собів полягає в забезпеченні  доступу до 
безпечних та якісних лікарських засобів. 
Принципи державного контролю якості 
лікарських засобів містяться в ст. 3 Закону 
України «Про основні засади державно-
го нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності» [2]. Спеціальні норми-
принципи в системі державного контролю 
якості лікарських засобів відсутні. 

За ст. 13 Закону України «Про лікарські 
засоби» державний контроль якості лікар-
ських засобів здійснюється органами ви-
конавчої влади. За ст. 14 вищенаведеного 
Закону, контроль за якістю лікарських за-
собів здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику в сфері контролю якості та безпе-
ки лікарських засобів [3]. За п. 1 Положен-
ня про Держлікслужбу суб’єктом контр-
олю якості лікарських засобів в Україні є 
Держлікслужба, діяльність якої  спрямову-
ється і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра охорони здоров’я 
України  [4]. 

Служба створена у 2014 році шляхом 
злиття двох служб (Державної служби з 
контролю за наркотиками та Державної 
служби з лікарських засобів). Об’єднання 
означає поєднання повноважень та функ-
цій двох центральних органів виконавчої 
влади в одному, але їх структура була сут-
тєво оптимізована, іншими словами – ско-
рочена. 

Так, на сьогодні структура Держлік-
служби є класичною (тобто подібною до 
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інших центральних органів виконавчої 
влади). Вона складається з Держлікслуж-
би України, яку очолює Голова Держлік-
служби, та її територіальних органів (на 
рівні областей та м. Києва, що очолюють-
ся головами) [4]. 

Міжрегіональні територіальні органи 
Держслужби з контролю за наркотиками 
було ліквідовано.

Також, з 2012 року в структурі Держ-
лікслужби функціонують 10 лабораторій. 
З 10 лабораторій 5 знаходяться в Києві 
(одна з них також має філії в Дніпрі й у 
Львові), 3 – у Харкові, і 2 – у Львові [5].

Таким чином, конкуренція на ринку іс-
тотно обмежена, а суб'єкту господарюван-
ня часто доводиться нести додаткові витра-
ти на транспортування лікарських засобів 
у лабораторію в іншій адміністративно-
територіальній одиниці. Постає проблема 
обмеженої конкуренції на ринку таких 
послуг, що створює передумови для зло-
вживань з боку контролюючих органів та 
експертних установ. 

На наше переконання, виходом з даної 
ситуації є: 1) створення конкурентного 
середовища шляхом надання можливості 
проходження сертифікації приватним ла-
бораторіям; 2) передбачення можливості 
суб’єкта господарювання самостійно об-
рати з існуючих  сертифікованих лабора-
торій ту, в якій буде проведено аналіз або 
встановлення критеріїв, за якими Держлік-
служба обиратиме лабораторії, та встанов-
лення підстав для відмови у можливості 
такого вибору; 3) розроблення та прийнят-
тя  методики розрахунку або кошторису на 
послуги уповноважених лабораторій.

Внутрішню структуру Держлікслужби 
складають відділи відповідно до головних 
напрямків діяльності (наприклад, відділ 
ліцензування, відділ контролю якості та 
ін.). Правом проводити контрольні захо-
ди та приймати рішення за результатами 
перевірок наділені посадові особи Держ-
лікслужби. Новоутворений орган наді-
лений широким колом повноважень для 
виконання головних завдань у таких сфе-
рах: 1) контролю якості лікарських засо-
бів при ввезенні на територію України та 

в їх обігу; 2) ліцензування господарської 
діяльності з виробництва лікарських за-
собів, імпорту лікарських засобів, оптової 
та роздрібної торгівлі лікарськими засо-
бами (з 2015 року); 3) обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх анало-
гів і прекурсорів, протидії їх незаконному 
обігу; 4) атестації лабораторій, фармацев-
тів та провізорів тощо [4].  Зазначимо, що 
право посадових осіб прийняти рішення 
про вилучення з обігу та заборону (зупи-
нення) виробництва, реалізації й застосу-
вання лікарських засобів, що не відпові-
дають вимогам, визначеним нормативно-
правовими актами, явно суперечить при-
писам ст. 10 Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності», відповід-
но до якого зупинення виробництва мож-
ливе виключно у випадку рішення суду.

Окрім цього, територіальні органи 
Держ лікслужби здійснюють близько 25 ін-
ших видів робіт внутрішньої діяльності [6, 
с. 11] (наприклад, опрацювання звернень 
громадян, узагальнення причин виявлених 
порушень, документарне забезпечення 
процесу проведення перевірок тощо).

З 2014 року адміністративний статус, 
структура, повноваження Держлікслужби 
в більшості подібні до статусу Польського 
Головного фармацевтичного інспекторату, 
який складається з Головного фармацев-
тичного інспекторату Польської Республі-
ки та 16 територіальних провінційних ін-
спекторатів з 10 уповноваженими лабора-
торіями [7] та Хорватської The Agency for 
Medicinal Products and Medical Devices [8]. 
І хоча кількість інспекторатів у Польщі є 
меншою, а кількість лабораторій однако-
вою з Україною, однак територія Польщі, 
кількість населення та кількість фармацев-
тичних закладів є меншою. Крім того, у 
Польщі реалізована система множинності 
інституцій регулювання фармацевтичного 
ринку, і зокрема, державного контролю 
якості лікарських засобів.

Зауважимо, що попри надзвичайно 
велике коло завдань, виконання яких на-
пряму пов’язане з громадським здоров’ям, 
штатна чисельність територіальних орга-
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нів Держлікслужби є доволі незначною 
порівняно зі штатною чисельністю інших 
центральних органів виконавчої влади. 
Хоча з утіленням вимог, передбачених 
Директивою 2011/62/EU, щодо створен-
ня автоматизованої системи відстеження 
в обігу лікарських засобів від виробника 
до кінцевого споживача з використанням 
маркування (кодифікації) та ідентифіка-
ції GS1 [9]  існуючої кількості фахівців 
Держлікслужби вистачить для ефективно-
го виконання завдань, пов’язаних із контр-
олем якості лікарських засобів у процесі їх 
обігу.

Зокрема, в Держлікслужбі України гра-
нична чисельність працівників складає 
254 особи (включно з апаратом), а в її 
те риторіальних підрозділах – 740 осіб 
(включно з апаратом) [10]. Станом на 2016 
рік в Полтавській області, наприклад, пра-
цювало всього 2 уповноважені інспектори 
(суб’єкти проведення контрольних заходів 
та прийняття рішень за результатами та-
ких заходів).

З огляду на вищенаведене, вважаємо, 
що постійні пропозиції щодо скорочення 
кількості територіальних органів Держлік-
служби з 25 до 7 (з відповідним штатним 
скороченням працівників) [11] є недоціль-
ними. Такі зміни (останні було запропо-
новано 11 грудня 2017 року) унеможлив-
лять виконання завдань Держлікслужби та 
призведуть до відсутності повноцінного її 
представництва на території України, що 
можна вважати негативною тенденцією, 
зважаючи на збільшення кількості фарма-
цевтичних підприємств і випадків фальси-
фікації лікарських засобів.

Окрім того, зниження штатної та 
структурної чисельності Держлікслужби 
не дозволить запровадити систему захисту 
прав споживачів у фармацевтичній сфері, 
яка на сьогодні відсутня. Мова йде про 
можливість споживачів фармацевтичної 
продукції звернутися до територіальних 
органів Держлікслужби для лабораторно-
го аналізу (в спеціалізованих сертифікова-
них лабораторіях) придбаного лікарського 
засобу в разі обґрунтованої підозри щодо 
його неякісності. Наявність висновку про 

неякісність лікарського засобу є вагомим 
доказом та підставою для звернення спо-
живача до суду для захисту своїх прав. 
Наразі в Україні діє така квазісистема за-
хисту прав споживачів у фармацевтичній 
сфері: громадяни мають право звернення 
до Держлікслужби зі скаргою щодо сум-
нівної якості лікарського засобу. Однак, 
Держлікслужба може провести позапла-
новий захід контролю, лише попередньо 
погодивши це з Державною регуляторною 
службою України або отримавши дозвіл 
безпосередньо у самого суб’єкта господа-
рювання. Проаналізувати лікарський засіб 
за зверненням споживача Держлікслужба 
не має права.

Стосовно суб’єктів державного контр-
олю якості лікарських засобів у світі, слід 
звернути увагу на відсутність єдиного 
стандарту чи підходу до того, якими ма-
ють бути національні контрольні органи 
та скільки їх має бути. Немає таких ре-
комендацій і в європейських директивах, 
що звертають увагу на необхідність забез-
печення виконання певного кола функцій 
– не важливо, одним органом чи кількома 
[12, с. 73]. Наприклад, у Польщі створена 
система множинності інститутів.  В Угор-
щині з 2011 року система множинності 
була ліквідована. 

Ми погоджуємося з думкою, що за мно-
жинної моделі перевагою можна визнати 
чіткий розподіл функцій, більшу спеціалі-
зацію органів, більший рівень страхування 
від помилки та можливість її виправлен-
ня на наступному етапі контролю, який 
здійснюється іншим органом. Разом з тим, 
більш складним є процес управління та 
координації роботи цих органів, можливе 
дублювання функцій, додається бюрокра-
тична складова у взаємовідносинах, що 
уповільнює процес організації регуля-
торної та наглядово-контрольної роботи і 
прийняття управлінських рішень. За мо-
делі одного органу підвищується опера-
тивність роботи. Головне, що об’єднує і 
множинну модель, і модель одного органу 
– це набір їхніх обов’язкових функцій – 
ліцензійно-дозвільні, експертні та контр-
оль якості [12, с. 74].
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Отже, до 2014 року в Україні існувала 
схема множинності інституцій контролю, 
зараз вона представлена єдиною інсти-
туцією – Держлікслужбою, яка за своїм 
статусом (структурою, повноваження-
ми, організацією роботи) наближена до 
суб’єктів контролю таких країн, як: Італія 
(Agenzia Italiana del Farmaco), Хорватія 
(HALMED), Великобританія (МСА), Угор-
щина (MIQODHM) та ін.

Стосовно об’єкту та предмету контр-
олю необхідно зазначити таке. Об’єктом 
державного контролю якості лікарських 
засобів виступають суб’єкти господарю-
ючі або негосподарюючі, які незалежно 
від форми власності чи організаційно-
правової форми здійснюють діяльність, 
що пов’язана з однією чи декількома ста-
діями обігу лікарських засобів. 

Аналогічний перелік об’єктів контр-
олю можна знайти і в розділі 8 статуту 
Польщі «Prawo farmaceutyczne» 2001 року 
[13]. Як ми бачимо, порядок проведення 
державного контролю якості лікарських 
засобів у Польщі визначений виключно 
спеціальним законодавством.

Таким чином, відповідно до пп. 9 п. 4 
Положення про Держлікслужбу підконтр-
ольними об’єктами Держлікслужби є: 
лікувально-профілактичні (в тому числі 
й ті, які входять до структури МВС Укра-
їни (управління охорони здоров’я та реа-
білітації МВС України), СБУ (військово-
ме  дичне управління)), фармацевтичні 
за клади охорони здоров’я, військові час-
тини, ВНЗ (наприклад, Запорізький на-
ціональний університет) тощо [14, с. 15]. 
Тобто, підконтрольні об’єкти можна розді-
лити на два види: 1) класичні або типові 
(фармацевтичні заклади та лікувально-
про філактичні заклади); 2) некласичні (за-
клади освіти, науки тощо).

Акцентувати увагу на об’єктах конт-
ролю потрібно, оскільки найчастіше ви-
никають проблеми, коли нетипові під-
контрольні підприємства, установи, орга-
нізації (тобто не фармацевтичні та ліку-
вально-профілактичні заклади) відмов-
ляють контролюючим органам у допуску 
для проведення перевірки, мотивуючи це 

тим, що зберігання лікарських засобів 
здійснюється з метою «внутрішнього» 
використання (для працівників), а оскіль-
ки  вони не здійснюють їх реалізацію, то 
й інспектори Держлікслужби не мають 
права їх перевіряти. Однак, така практика 
є хибною та суперечить нормам чинного 
законодавства. Всі об’єкти, які здійсню-
ють діяльність у сфері обігу лікарських 
засобів повинні підлягати інспектуванню 
з періодичністю залежно від ступеню ри-
зику.

Предметом контролю, як в Україні, так 
і в країнах ЄС, виступає якість лікарських 
засобів (як сукупність властивостей, які 
надають лікарському засобу здатність за-
довольняти споживачів відповідно до сво-
го призначення і відповідають вимогам, 
встановленим законодавством [3]). Тобто 
під час перевірок Держлікслужба аналізує 
зовнішній вигляд (маркування), супровід-
ні документи до партій лікарських засобів 
(реєстраційну картку, сертифікат якості 
лікарського засобу) та відбирає контроль-
ні зразки. Зазначимо, що в країнах ЄС по-
няття «якість лікарських засобів» є всео-
хоплюючим, ширшим і включає в себе по-
няття: ефективність, безпечність, якість. В 
Україні лікарські засоби реєструються та 
вводяться в обіг без доведення їх ефектив-
ності.
Âèñíîâêè

Так, надавши  комплексну характерис-
тику елементам системи державного кон-
тролю якості лікарських засобів ми ді-
йшли висновку, що:

1) головною метою та завданням такого 
виду контролю є забезпечення доступу на-
селення до якісних і безпечних лікарських 
засобів; принципи контролю, порядок 
проведення перевірок містяться в Законі 
України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності»; 

2) правове регулювання системи скла-
дається з низки загальних та спеціальних 
нормативних актів, які прийняті в різний 
час і часто суперечать один одному; 

3) суб’єктом контролю є Держлікслуж-
ба, яка за своїм статусом (структурою, 
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повноваженнями, організацією роботи) 
наближена до суб’єктів контролю таких 
країн, як: Італія, Хорватія, Великобрита-
нія,  Угорщина  та ін.; 

4) об’єктами державного контролю 
якості лікарських засобів є підприєм-
ства, установи, організації, які незалежно 
від форми власності чи організаційно-
правової форми здійснюють діяльність, 
що пов’язана з однією чи декількома ста-
діями обігу лікарських засобів, а предме-

том контролю – якість лікарських засобів. 
Встановлено також низку прикладних 

та теоретичних проблем у системі держав-
ного контролю якості лікарських засобів 
(наприклад, законодавчі колізії, намагання 
продовжити реформування Держлікслуж-
би й скоротити і так нечисельну штатну 
та територіальну структуру даного орга-
ну, монопольне становище лабораторій 
з контролю якості тощо), які потребують 
подальшого вирішення.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На конституційному рівні безпритуль-

ним дітям гарантовано право на всебічний 
захист з боку держави, що супроводжуєть-
ся демократичними змінами та процесами, 
які постійно відбуваються у соціумі. Зо-
крема, на державному рівні проголошено 
цінність окремої особистості загалом та 
її життя зокрема. Однак, аналіз існуючих 
нормативно-правових актів і практики їх 
реалізації свідчить про те, що на сьогодні 
існуюча правова база є недостатньо ефек-
тивною та потребує удосконалення.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

На сьогоднішній день науковцями не 
приділяється значна увага нормативно-
правовому регулюванню адміністративно-
правового захисту безпритульних дітей. 
Хоча окремі з них частково торкалися 
даної теми, зокрема, серед них слід зазна-
чити: О. О. Мордань – досліджувала пи-
тання, присвячені нормативно-правовому 
забезпеченню соціального захисту поси-
ротілих дітей; Л. О. Кожура – окрему ува-
гу приділяла адміністративно-правовому 
захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей; А. В. Пшенична – адміністративно-

правовому забезпеченню прав дітей в умо-
вах проведення антитерористичної опера-
ції в Україні. 

Тому дане питання потребує подальшо-
го теоретико-правового розвитку та удос-
коналення.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті – проаналізувати основні 

нормативно-правові акти, що стосуються 
адміністративно-правового захисту без-
притульних дітей в Україні, та визначити 
напрями вдосконалення законодавства у 
досліджуваній сфері.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Низка норм, що регулюють захист прав 
безпритульних дітей, закріплена Консти-
туцією України. Категорію статей, які за-
безпечують адміністративно-правовий за-
хист, формують частина 3 статті 51 «Сім’я, 
дитинство, материнство і батьківство охо-
роняються державою» та частина 3 статті 
52 «Утримання та виховання дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, покладається на державу» [1]. 

Зокрема, Сімейним кодексом України 
(далі – СКУ) [2] закріплено норми, що сто-
суються влаштування дітей-сиріт і дітей, 
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позбавлених батьківського піклування 
(безпритульні діти належать до категорії 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання). Регламентуються питання: усинов-
лення; опіки та піклування над вказаними 
верствами дітей; патронату іншими людь-
ми над цими ж дітьми за плату; прийомної 
сім’ї; функціонування дитячого будинку 
сімейного типу, що забезпечує сімейним 
вихованням та спільним проживанням не 
менш як п’ятеро дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклування. 

Зокрема, О. О. Мордань вважає, що до 
проблемних питань, які не знайшли відо-
браження у СКУ, можна віднести невре-
гульованість питань щодо сімей, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах 
[3]. 

Основоположним законом нашої дер-
жави у сфері адміністративно-правового 
захисту безпритульних дітей є Закон 
України «Про основи соціального захис-
ту бездомних осіб і безпритульних дітей». 
Відповідно до статті 11 Закону [4], щоб 
запобігти дитячій безпритульності, держа-
ва забезпечує дітям-сиротам та дітям, по-
збавленим батьківського піклування, а та-
кож особам з їх числа, які до передачі під 
опіку чи піклування, влаштування у дитячі 
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, 
заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, призову на 
строкову військову службу в Збройні Сили 
України, взяття під варту або засудження 
до арешту, обмеження волі, позбавлення 
волі на певний строк, мали впорядковане 
житло, що зберігалося за ними, невідклад-
не вселення їх у ці приміщення і повер-
нення їм майна, яке вони мали перед пере-
рахованими вище діями.

Виключне значення у системі право-
вого захисту прав дитини відіграє Закон 
України «Про охорону дитинства». За-
вданням цього нормативно-правового 
акта є «розширення соціально-правових 
гарантій дітей, забезпечення фізичного, 
інтелектуального, культурного розвитку 
молодого покоління, створення соціально-
економічних і правових інститутів з метою 
захисту прав та законних інтересів дитини 

в нашій державі» [5]. Унікальність закону 
полягає у тому, що ним чітко визначається 
система заходів щодо охорони дитинства.

Вищезазначений нормативний акт ви-
значає поняття безпритульних дітей ана-
логічно до Закону України «Про осно-
ви соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей». Нормативний акт 
перелічує систему заходів щодо охорони 
дитинства, визначає коло прав та свобод 
дитини; врегульовує відносини між дити-
ною, сім’єю і суспільством; містить поло-
ження щодо дітей у несприятливих умовах 
та екстремальних ситуаціях. До недоліків 
вищезазначених законів можна віднести 
визначення поняття «безпритульні діти», 
що, на думку автора, потребує детальні-
шої конкретизації, оскільки діти, покину-
ті батьками, не завжди є безпритульними, 
адже вони можуть перебувати на утриман-
ні інших осіб, які замінюють батьків.

Закон України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей» [6] визначає правові основи діяль-
ності органів і служб у справах дітей та 
спеціальних установ для дітей, на які по-
кладається здійснення соціального захисту 
і профілактики правопорушень серед осіб, 
що не досягли вісімнадцятирічного віку. 

Відповідно до цього Закону, в Україні 
утворені та функціонують спеціальні ор-
гани, служби, установи й заклади у спра-
вах дітей, які забезпечують права дітей (у 
тому числі безпритульних) на освіту, ме-
дичне обслуговування, надання матеріаль-
ної підтримки. 

Однак, як слушно зазначає Л. О. Кожу-
ра, захист прав цієї категорії дітей гальму-
ється через відсутність чіткої координації 
у роботі відповідних служб. Служба у 
справах дітей – основний орган, на який 
покладено захист їх прав [7, с. 103]

Згідно із Законом України «Про орга-
ни і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей» [6], Типового поло-
ження про притулок для дітей служби у 
справах дітей, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 9 черв-
ня 1997 № 565 [8], Типового положення 
про центр соціально-психологічної реа-
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білітації дітей, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів від 28 січня 2004 
№ 87 [9], притулки для дітей та центри 
соціально-психологічної реабілітації дітей 
є закладами соціального захисту, в яких 
безпритульним дітям надається комплек-
сна соціальна, психологічна, педагогічна, 
медична, правова та інші види допомоги.

Закон України «Про забезпечення ор-
ганізаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» [10] визначає 
правові, організаційні, соціальні засади й 
гарантії державної підтримки дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, а також осіб із їх числа. Закон 
урегульовує: порядок розробки і виконан-
ня цільових програм з охорони та соціаль-
ного захисту дітей, позбавлених батьків-
ського піклування; роботу органів опіки і 
піклування; оздоровлення, працевлашту-
вання та соціально-трудову реабілітацію 
цієї незахищеної категорії дітей; права й 
обов’язки батьків-вихователів; забезпе-
чення безпритульних дітей житлом.

Аналізуючи законодавство у сфері ад-
мі ністративно-правового захисту безпри-
тульних дітей, неможливо оминути питан-
ня їх житлового забезпечення. Житловий 
кодекс Української РСР гарантував поза-
чергове надання житлових приміщень 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, після завершення 
терміну перебування у сім’ї опікуна чи 
піклувальника, прийомній сім’ї, дитячо-
му будинку сімейного типу, закладах для 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, а також особам з їх чис-
ла у разі відсутності житла або неможли-
вості повернення займаного раніше жило-
го приміщення в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України [11].

Стаття 33 Закону України «Про забез-
печення організаційно-правових умов со-
ціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» 
[10] зазначає, що діти-сироти й діти, по-
збавлені батьківського піклування, які до-
сягли 16 років, у разі відсутності в таких 
дітей житла, мають право зараховуватися 

на квартирний облік та соціальний квар-
тирний облік за місцем їх походження або 
проживання. Після досягнення 18 років 
такі діти, а також особи з їх числа, про-
тягом місяця забезпечуються соціальним 
житлом до надання їм благоустроєного 
жилого приміщення для постійного про-
живання.

Відповідно до Закону України «Про ра-
тифікацію Європейської соціальної хартії» 
[12] Україна зобов’язується забезпечувати 
кожному реалізацію права на житло, закрі-
плене у статті 31 Хартії, шляхом створен-
ням доступу до житла відповідного рівня; 
профілактикою бездомності та її поступо-
вою ліквідацією, п. 3 даної статті Хартії, в 
якому закріплюється обов’язок державам 
встановлювати такі ціни на житло, щоб 
воно стало доступним для малозабезпече-
них осіб, прийнятий Україною досі не був. 

Органи опіки та піклування, направ-
ляючи дітей, позбавлених батьківського 
піклування, до прийомних родин або в 
інші, передбачені законодавством заклади, 
не вживають належних заходів для збере-
ження їх житла. Досягнувши вісімнадця-
тирічного віку, такі діти не мають куди по-
вернутися, і збільшується вже не кількість 
безпритульних дітей, а бездомних осіб.

Задля створення необхідних умов для 
забезпечення та реалізації прав і свобод 
безпритульних дітей запроваджується їх 
облік. Ведення обліку цієї вразливої кате-
горії населення – найперший та найнеоб-
хідніший крок для того, щоб безпритуль-
ні діти змогли користуватися послугами, 
отримувати інші види соціального захисту 
з боку держави й інших суб’єктів.

На законодавчому рівні система об-
ліку та реєстрації закріплюється Законом 
України «Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей» [4]. 
Облік безпритульних дітей здійснюється 
відповідно до Порядку ведення службами 
у справах дітей обліку дітей, які перебу-
вають у складних життєвих обставинах, 
затвердженому Наказом Міністерства со-
ціальної політики України від 20 січня 
2014 р. № 27 [13]. Служби у справах ді-
тей ведуть облік дітей, які перебувають у 
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складних життєвих обставинах, зокрема 
безпритульних. Підставою, закріпленою 
в п. 2. Порядку, для взяття дитини на об-
лік є систематичне самовільне залишення 
нею свого постійного місця проживання. 
У переліку випадків, у разі настання яких 
дитина береться на облік, не враховані об-
ставини, коли дитина позбавлена батьків-
ської опіки: немає ні батьків, ні осіб, що 
їх замінюють, і з низки причин опинилася 
на вулиці.

Одним з ефективних способів подолан-
ня явища дитячої безпритульності є інсти-
тут усиновлення. Так, Постанова Кабінету 
Міністрів України від 8 жовтня 2008 року 
№ 905 «Про затвердження Порядку прова-
дження діяльності з усиновлення та здій-
снення нагляду за дотриманням прав уси-
новлених дітей» зазначає, що усиновлення 
дітей є пріоритетною формою влаштуван-
ня безпритульних дітей і регламентує по-
рядок цієї процедури [14]. 

За офіційними даними Міністерства 
соціальної політики, у 2015 році кількість 
усиновлених громадянами України дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, налічує 1489 дітей та 51 дити-
на усиновлена іноземними громадянами; 
за 2016 рік громадянами України усинов-
лено 1490 дітей, іноземними громадяна-
ми – 17; за 2017 рік усиновлено 1518 дітей 
громадянами України, а іноземними – 13. 
Однак, зазначені дані в порівнянні з попе-
редніми роками істотно знизилися, причи-
ни багатоаспектні, починаючи від еконо-
мічної та політичної ситуації, що склалася 
в країні, закінчуючи проблематичною про-
цедурою усиновлення.

Не менш ефективним способом подо-
лання дитячої безпритульності є встанов-
лення патронату над дитиною. Патронат 
над дитиною – це комплексна послуга, що 
передбачає тимчасовий догляд, виховання 
та реабілітацію дитини в сім’ї патронат-
ного вихователя. Метою цієї послуги є 
забезпечення права на виховання в сімей-
ному середовищі дитини, яка через склад-
ні життєві обставини не може проживати 
разом зі своїми біологічними батьками 
або іншими законними представниками, 

надання комплексу послуг у відповідності 
до найкращих інтересів дитини в період 
подолання її сім’єю таких обставин або 
пошук найбільш оптимальної форми вла-
штування дитини. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 березня 2017 р. 
№ 148 «Деякі питання здійснення патро-
нату над дитиною» [15] визначається по-
рядок створення та організації діяльності 
патронатної сім’ї, порядок оплати послуг 
щодо здійснення патронату над дитиною 
й виплати соціальної допомоги на дитину, 
влаштовану до такої сім’ї. Вся робота в 
цьому напрямі проводиться у тісній співп-
раці з громадськими організаціями. Серед 
них, зокрема, Міжнародна благодійна ор-
ганізація «Партнерство «Кожній дитині», 
якою за фінансової підтримки Всесвітньо-
го дитячого фонду практично запровадже-
но сімейний патронат і створено перші в 
Україні патронатні сім’ї.

5 квітня 2017 року було видано Роз-
порядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції Державної со-
ціальної програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» до 2021 року» [16]. При-
йняття цього документу було здійснено 
в рамках реалізації Конвенції ООН про 
права дитини, а також імплементації єв-
ропейських стандартів і підходів до забез-
печення прав дітей, розбудови ефективної 
системи захисту прав та інтересів дитини 
на рівні територіальної громади в умовах 
децентралізації, створення дружнього до 
дітей середовища відповідно до міжнарод-
ного рівня.

Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 26 квітня 2002 року № 564 «Про 
затвердження Положення про дитячий бу-
динок сімейного типу» [17] передбачено 
створення належних умов для виховання 
безпритульних дітей у сімейному ото-
ченні.

Дитячим будинком сімейного типу є 
окрема сім’я, що створюється за бажанням 
подружжя або окремої особи, яка не пере-
буває у шлюбі, що беруть на виховання та 
спільне проживання не менш як 5 дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківсько-
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го піклування. Вихованці перебувають у 
такому закладі до досягнення 18-річно-
го віку, а у разі продовження навчання у 
професійно-технічному, вищому навчаль-
ному закладі I-IV рівня акредитації – до 
23 років або до закінчення відповідних на-
вчальних закладів [17].

Неможливо не погодитися з думкою 
А. В. Пшеничної, що впродовж останніх 
років Україна здійснила низку заходів за-
для покращення забезпечення прав дітей 
шляхом приведення системи національно-
го законодавства щодо адміністративно-
правового забезпечення прав дітей до ви-
мог міжнародних стандартів. Проте, впро-
довж останніх двох років в Україні відбу-
лися події, які суттєво вплинули на забез-
печення прав значної частини населення 
України, в тому числі й дітей. Починаючи 
з 2014 року, після анексії Автономної Рес-
публіки Крим та розв’язання конфлікту в 
Донецькій та Луганській областях в Укра-
їні була розпочата антитерористична опе-
рація (далі – АТО). За час проведення АТО 
в Донецькій і Луганській областях загину-
ло від 68 до 199 дітей, поранено – від 186 
до 500. Узагалі, за даними дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ), від дворічного конфлік-
ту на сході України постраждало близько 
580 тис. дітей [18, с. 1]. 

У системі адміністративно-правового 
захисту дитинства головним нормативним 
актом є Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення (далі – КУпАП). 
За аналогією з кримінальним законодав-
ством, КУпАП включає в себе перелік 
конкретних діянь, що визнаються держа-
вою адміністративними проступками, та 
встановлює міру відповідальності за їх 
вчинення. У положеннях кодексу містить-
ся чимало норм, в яких закріплено право-
порушення у сфері дитинства. 

Адміністративно-правова охорона ін-
тересів дитини проявляється у статті 184 
КУпАП. Відповідно до її положень, ухи-
лення батьків або осіб, що їх замінюють, 
від виконання передбачених законодав-
ством обов’язків щодо забезпечення необ-
хідних умов життя, навчання та виховання 
неповнолітніх дітей тягне за собою попе-

редження або накладення штрафу від од-
ного до трьох неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян [19].

Окремий нормативний вираз має на-
сильство в сім’ї, покарання стягнення за 
вчинення якого забезпечується як норма-
ми КУпАП, так і окремими законодавчи-
ми актами. У вигляді правопорушення на-
сильство в сім’ї регулюється статтею 173-
2 вказаного кодексу [19]. 

Неможливо не зазначити зміни у зако-
нодавстві: доповнення статті 173 КУпАП 
статтею 173-4 із визначенням поняття 
«булінг». Вона визначає «булінг» як «ді-
яння учасників освітнього процесу, які 
полягають у психологічному, фізичному, 
економічному, сексуальному насильстві, 
у тому числі із застосуванням засобів 
електронних комунікацій, що вчиняються 
стосовно малолітньої чи неповнолітньої 
особи або такою особою стосовно інших 
учасників освітнього процесу, внаслідок 
чого могла бути чи була заподіяна шкода 
психічному або фізичному здоров’ю по-
терпілого».

Штраф за булінг – 850-1700 грн або 
громадські роботи на 20-40 годин. Якщо 
цькувала група осіб або ж повторно протя-
гом року, то штраф складатиме 1700-3400 
грн або ж громадські роботи на строк 40-
60 годин.

Якщо порушники – підлітки віком від 
14 до 16 років, передбачено такі самі санк-
ції, але їх накладатимуть на батьків чи опі-
кунів.

Окрім того, передбачено штраф для 
керівника закладу освіти, якщо він не по-
відомить до Нацполіції про факти булінгу. 
Санкція передбачає штраф 850-1700 грн 
або виправні роботи на строк до одного 
місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

У свою чергу, на законодавчому рів-
ні існує ще один спеціальний акт – Закон 
України «Про запобігання та протидію до-
машньому насильству» [20]. На відміну 
від Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, вказаний офіційний до-
кумент визначає організаційно-правові за-
сади запобігання та протидії домашньому 
насильству, основні напрями реалізації 
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державної політики у сфері запобігання й 
протидії домашньому насильству, спрямо-
вані на захист прав та інтересів осіб, які 
постраждали від такого насильства, в тому 
числі неповнолітніх і малолітніх осіб.

Положення останнього суттєво допо-
внюють норми КУпАП. Подібна дворівне-
ва система регулювання насильства в сім’ї 
дозволяє не тільки притягувати до відпо-
відальності суб’єктів за фактом вчинення 
ними представленого протиправного ді-
яння, а й створювати умови, за якими такі 
порушення будуть неможливі в майбут-
ньому, що зумовить зниження кількості 
безпритульних дітей. 

У системі кримінального захисту ди-
тинства головним нормативним актом є 
Кримінальний кодекс України [5]. Значну 
суспільну небезпеку становить залучен-
ня дорослими неповнолітніх у злочинну 
та іншу антигромадську діяльність (стат-
тя 304 Кримінального кодексу України 
«Втягнення неповнолітніх у злочинну ді-
яльність»). 

Окрім відповідальності за неналежне 
виховання дітей, Кримінальний кодекс 
України містить статті, які також перед-
бачають відповідальність батьків та осіб, 
що їх замінюють, за різні види злочинів 
проти дітей: стаття 150 «Експлуатація ді-
тей», стаття 150-1 «Використання мало-
літньої дитини для заняття жебрацтвом», 
стаття 155 «Статеві зносини з особою, 
яка не досягла статевої зрілості», стаття 
156 «Розбещення неповнолітніх», стаття 
164 «Ухилення від сплати аліментів на 

утримання дітей», стаття 167 «Зловжи-
вання опікунськими правами», стаття 304 
«Втягнення неповнолітніх у злочинну ді-
яльність», стаття 166 «Злісне невиконання 
обов’язків по догляду за дитиною або за 
особою, щодо якої встановлена опіка чи 
піклування».

Âèñíîâêè
Зазначений перелік нормативно-пра-

вових актів, що здійснюють регулювання 
адміністративно-правового захисту без-
притульних дітей, не є вичерпним, існує 
низка інших нормативно-правових актів, 
які забезпечують захист безпритульних 
дітей. Багато положень чинного законо-
давства мають декларативний характер, а 
ефективність механізмів реалізації право-
вих норм на практиці є досить слабкою. 
Чинне законодавство України потребує 
доопрацювання щодо конкретизації по-
няття «безпритульні діти», юридичне ви-
значення якої на сьогодні розкрите не у 
повному обсязі та потребує конкретизації. 
Потребує вдосконалення українське за-
конодавство у сфері міжнародного уси-
новлення дітей і впровадження послуги з 
альтернативного догляду - патронату над 
дитиною. Крім того, існують серйозні про-
галини законодавства в сфері житлового 
забезпечення безпритульних дітей. Урахо-
вуючи той факт, що ставлення держави до 
проблем дітей, особливо до проблем дитя-
чої безпритульності, є показником розви-
тку суспільства, тому основою державної 
політики щодо захисту таких дітей є ство-
рення дієвої нормативної правової бази 
щодо захисту їх прав і гарантій.
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ÿê³ íàëåæàòü äî íàéóðàçëèâ³øèõ êàòåãîð³é
У статті висвітлено головні проблеми, які виникають в Україні при здійсненні захисту прав 

та інтересів дітей, які належать до найуразливіших категорій. Проблема забезпечення прав 
дитини – одна з наболілих проблем людства. Діти внаслідок вікових особливостей розвитку ста-
новлять групу осіб, що характеризується наївністю, довірливістю, залежністю від інших осіб, 
піддатливістю до різних маніпуляцій та зловживань із боку дорослих. Вони є однією з найменш 
захищених верств населення, саме тому потребують найбільшого захисту держави.

Ключові слова: діти, проблеми захисту прав дітей, державний захист.
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Íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòû 
ïðàâ äåòåé, ïðèíàäëåæàùèõ 

ê íàèáîëåå óÿçâèìûì êàòåãîðèÿì
В статье освещены главные проблемы, которые возникают в Украине при осуществлении 

защиты прав и интересов детей, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям. Пробле-
ма обеспечения прав ребенка - одна из наболевших проблем человечества. Дети в результате 
возрастных особенностей развития составляют группу лиц, характеризующуюся наивностью, 
доверчивостью, зависимостью от других лиц, податливостью к различным манипуляциям и 
злоупотреблениям со стороны взрослых. Они являются одним из наименее защищенных слоев 
населения, именно поэтому нуждаются в наибольшей защите государства.

Ключевые слова: дети, проблемы защиты прав детей, государственная защита.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Неналежна увага до процесу розви-

тку дитини, до реалізації її прав та свобод 
веде до викривленого сприйняття нею на-
вколишнього світу, підміни ідеалів, що 
може відобразитися у поширенні дитячої 
злочинності, безпритульності, криміналі-
зації суспільства. У дітей, що зростають 
у несприятливих умовах, розвивається 
агресія. Злочин для них – це протест про-
ти суспільної байдужості, форма само-
ствердження і підвищення самооцінки. 
Недієвість законодавства, декларативність 
прав та свобод дитини провокують знеці-
нення права в її свідомості, а доступність 
наркотиків, алкоголю, розповсюдження 
відеофільмів насильницького характеру 
сприяють поширенню злочинності у дитя-
чому середовищі. 

Важливість теми обумовлена тим, що 
забезпечення прав є чи не найголовнішою 
умовою фізичного, психічного благопо-
луччя та розвитку дитини, становлення 
високого рівня її правової культури й пра-
восвідомості.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблемі захисту прав дитини присвя-

чено значну кількість сучасних наукових 
досліджень, які допомагають більше про-
никнути в суть проблемної теми і зорієн-
туватися на її специфіку. Це роботи В. Го-
ловченка, Х. Лисенка, К. Балабуєва, М. Ге-
расимчука, Ж. Петрочка, С. Константінова 
та інших. Вони досліджували категорію 
цивільного населення, зокрема й дітей, які 
залишаються особливо вразливою кате-
горією, незважаючи на зусилля більшості 
держав світового співтовариства, лиша-
ються основними суб’єктами - об’єктами 
системної дискримінації, що посилюється 
особливо в умовах кризових ситуацій, зо-
крема, під час збройних конфліктів.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Але разом з тим, сучасні риси та під-
ходи державного захисту прав дітей най-
уразливішої категорії населення потребу-
ють постійної уваги та розвитку. Додатко-
вої уваги потребує чинне законодавство у 
цій сфері з причини недостатньої невідпо-
відності курсу на набуття членства в Євро-
пейському Союзі.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті полягає у тому, щоб на 

підставі аналізу чинного законодавства 
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A. Matsyk
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Areas of state protection of the rights 
of children belonging to the most 

vulnerable categories
The article outlines the main problems that arise in Ukraine in the protection of the rights and inter-

ests of children belonging to the most vulnerable categories. The problem of ensuring the rights of the 
child - one of the painful problems of humanity. Children due to the age-old peculiarities of development 
make up a group of people characterized by naivety, trust, dependence on others, the ability to handle 
various manipulations and abuse by adults. They are one of the least protected groups of the population. 
That is why they need the greatest protection of the state
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та юридичної літератури з’ясувати осно-
вні проблеми правового регулювання і 
фактич ної реалізації державного захисту 
дітей, та запропонувати шляхи їх вирі-
шення.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Українські діти потребують захисту. 
Держава у своїй Конституції зобов’язалася 
захищати права найбільш уразливих ка-
тегорій дітей. Державними структурами 
постійно здійснюється оцінка ситуації у 
сфері захисту прав дітей в Україні. Щоро-
ку багато дітей залишаються без батьків-
ського піклування через складні життєві 
обставини, вживання батьками алкоголю, 
вживання наркотичних засобів, безвідпо-
відальне ставлення та жорстоке поводжен-
ня батьків з дитиною. Також існує термін 
«соціальні сироти» – це діти, які внаслі-
док економічних, соціальних і морально-
психологічних причин при живих батьках 
залишилися сиротами. «Соціальні сиро-
ти» – особлива соціально-демографічна 
група дітей. Бездоглядні та безпритульні 
діти відносяться до цієї групи дітей, тобто 
дітей вулиці [6, c. 89].

Феномен сирітства має неабиякі юри-
дичні наслідки – порушується консти-
туційне право дитини на сімейне вихо-
вання та батьківське піклування, а це є 
порушенням одного з базових прав дити-
ни, проголошених Конвенцією ООН про 
права дитини. Тому діяльність усіх від-
повідних соціальних інститутів, у тому 
числі й держави, має бути спрямована на 
створення таких форм виховання та утри-
мання дитини-сироти, які хоча б певною 
мірою могли компенсувати відсутність 
сім’ї. Певною мірою, тому що всі ці фор-
ми можуть лише пом’якшити вплив нега-
тивних факторів на дитину, становище, в 
якому вона опинилася, а не компенсувати 
повністю відсутність її власної сім’ї [7, 
c.123].

Пріоритетом влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, визначено саме сімейне виховання, 
а основними його формами – усиновлен-
ня, оформлення опіки (піклування), вла-

штування до прийомної сім’ї, дитячого бу-
динку сімейного типу. Дітям, які не мають 
можливості виховуватися в біологічній 
родині, держава законодавчо гарантує пра-
во на сімейне виховання шляхом розвитку 
сімейних форм їхнього влаштування. Роз-
виток саме цих форм визначено життєво 
необхідною умовою виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання [2].

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківської опіки, законодавство Украї-
ни гарантує низку пільг. Разом з тим, со-
ціальне сирітство набуває загрозливих 
масштабів. Діти України сиротіють, маю-
чи живих батьків: щороку значна кількість 
дітей залишається без батьківської опіки. 
Через низький рівень матеріального забез-
печення всиновити чи вдочерити тих, хто 
опинився в інтернаті, можуть далеко не всі 
українські громадяни.

Дитячі соціально-виховні заклади став-
лять перед собою завдання: забезпечити 
оптимальні умови життєдіяльності дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківської 
опіки. У справі виховання й утримання 
дітей в інтернатах наша держава має пев-
ні напрацювання: впроваджуються нові 
навчально-виховні технології; вихованці 
інтернату залучаються до навчання у за-
гальноосвітніх школах; при інтернатах 
створюються мініпідприємства, цехи, мі-
ніпекарні, що частково допомагає вирі-
шити фінансові проблеми, відкриваються 
профорієнтаційні центри. Значна частина 
дитячих будинків та шкіл-інтернатів має 
слабку матеріально-технічну базу, потре-
бує ремонту житлових та службових при-
міщень. Вихованці інтернатних закладів 
забезпечені одягом і взуттям на 60–70%. 
Матеріальні потреби дітей адміністрація 
дитячих закладів змушена вирішувати за 
рахунок спонсорських коштів, отримати 
які дуже не просто [8, c.202].

Влаштувати дітей після закінчення на-
вчання досить проблематично. Більшість 
вихованців має намір продовжити навчан-
ня, передусім це можливість отримати 
місце в гуртожитку, фінансову підтримку 
у вигляді стипендії, інші пільги, встанов-
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лені державою. Для 41% найголовнішим 
при працевлаштуванні є вирішення жит-
лової проблеми.

Верховна Рада України прийняла Закон 
України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківської 
опіки», відповідно до ст.8 «Держава здій-
снює повне забезпечення дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, а також осіб із їх числа» [3].

Допомога й утримання таких дітей 
не можуть бути нижчими за встановлені 
мінімальні стандарти, що забезпечують 
кожній дитині рівень життя, необхідний 
для фізичного, розумового, духовного, мо-
рального та соціального розвитку на рівні, 
не нижчому за встановлений прожитковий 
мінімум для таких осіб.

У порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, випускники навчаль-
них закладів із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
забезпечуються за рахунок навчального 
закладу або відповідної установи одягом 
і взуттям, а також одноразовою грошо-
вою допомогою в розмірі не менше шести 
прожиткових мінімумів для осіб відпо-
відного віку. Затверджуються Кабінетом 
Міністрів України нормативи забезпечен-
ня одягом та взуттям. За бажанням ви-
пускників навчальних закладів, їм може 
бути видана грошова компенсація в роз-
мірі, необхідному для придбання одягу і 
взуття.

Вартість повного державного забезпе-
чення у грошовому еквіваленті для дітей 
віком від народження до трьох років, від 
трьох до семи років, від семи до десяти 
років, від десяти до чотирнадцяти років, 
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та 
осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування, до двадця-
ти трьох років визначається відповідно до 
Закону України «Про прожитковий міні-
мум» [5].

Для тих, хто йде вчитися до професійно-
технічних та вищих навчальних закладів, 
певною мірою проблеми самостійного 
життя вирішуються. Складніше тим, які 

мають розпочати трудове життя відразу 
після закінчення школи. Законодавчо ви-
значено забезпечення таких дітей жит-
лом та робочим місцем, однак реально ці 
гарантії практично не реалізуються. До 
речі, у разі відмови в прийомі на роботу 
молодих громадян у межах встановленої 
квоти державна служба зайнятості, від-
повідно до статті 5 Закону України «Про 
зайнятість населення», може застосову-
вати штрафні санкції за кожну таку від-
мову у п’яти-десятикратному розмірі не-
оподатковуваного мінімуму доходів гро-
мадян [4].

На думку провідних учених, держава 
повинна впроваджувати такі заходи для 
зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування:

– дітям, які залишилися без піклуван-
ня батьків, забезпечувати своєчасне ви-
явлення й облік та надавати їм статус 
дитини-сироти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування;

– активізувати роботу щодо пошуку 
кандидатів у потенційні усиновителі, опі-
куни, піклувальники, прийомні батьки та 
батьки-вихователі;

– підвищувати рівень матеріального 
забезпечення населення, що можливе за 
умов створення робочих місць та адекват-
ного життєвим потребам розміру оплати 
праці;

– реалізовувати соціальні програми, 
спрямовані на матеріальну та соціальну 
підтримку сімей з дітьми, молодих сімей, 
неповних сімей; соціальну політику, спря-
мовану на піднесення сімейних ціннос-
тей, формування культу сім’ї, виховання 
в батьків відповідальності за виконання 
батьківських обов’язків;

– боротися з алкоголізацією та нарко-
манією – суттєві причини поширення со-
ціального сирітства [6, c. 90].

Проблема сирітства в Україні поро-
джує й іншу проблему. Діти, залишені 
батьками, які не потрапили до інтернату 
чи втекли з нього, часто стають жертвами 
торговців живим товаром. Їх продають з 
метою трансплантації органів або з метою 
сексуальної чи трудової експлуатації. 
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Згідно з положеннями статті 149 Кри-
мінального кодексу України, притягти до 
відповідальності за здійснення будь-якої 
незаконної угоди щодо передачі людини 
можна тільки в тому випадку, якщо має 
місце її переміщення через державний 
кордон України. Під дію закону, таким чи-
ном, не підпадають ситуації, якщо такі дії 
відбуваються в межах України. Проблема 
захисту жертв торгівлі дітьми та їх реа-
білітація потребує уваги та розробки на 
національному рівні керівних принципів 
щодо захисту жертв до, протягом і після 
кримінального розслідування. Потерпілим 
важко домогтися компенсації навіть у разі 
доведення факту продажу чи використан-
ня дитини з метою сексуальної чи трудо-
вої експлуатації. Звинувачену в торгівлі 
дітьми людину можуть посадити на 15 
років за грати, конфіскувавши при цьому 
її збереження та майно. Проте коли дохо-
дить до цивільного позову про відшкоду-
вання моральних і матеріальних збитків 
потерпілих, то виявляється, що майно та 
гроші вже конфісковані й стягувати нема 
чого. Якщо, за рішенням суду, призначена 
конфіскація, то найчастіше трапляється 
так, що потерпіла особа знову ж таки не 
може отримати через суд відшкодування. 
Трапляється так, що люди, які займають-
ся торгівлею людьми/дітьми, намагають-
ся робити так, щоб за ними не числилося
майно. На банківському рахунку офіцій-
но вони також не мають коштів. До того ж 
потерпіла сторона може висувати вимоги 
на більшу суму, ніж пропонуватиме суд, 
а у засудженого взагалі може не бути ко-
штів на рахунку – лише квартира. Усклад-
нює цей процес ще й те, що потерпілим 
дітям-сиротам дуже складно знайти пред-
ставників, які б відстоювали їхні права в 
суді [1].

За перші шість місяців 2018 року по-
ліція виявила майже 200 фактів торгівлі 
людьми, з них 108 – це сексуальна експлу-
атація. 

Упродовж двох років за підтримки 
підрозділів з боротьби з торгівлею людь-
ми у 23 областях України було затримано 
зловмисників, які організували торгівлю 

дітьми під прикриттям послуг сурогат-
ного материнства. При чому до суду було 
передано п’ять кримінальних проваджень 
щодо продажу неповнолітніх з метою ви-
лучення органів. 

Держава повинна захищати дітей, які з 
тих чи тих причин мають конфлікт із за-
коном, таким чином, попереджуючи на-
ступні злочини особи, яка ще недостатньо 
сформувалася як особистість [6, c.90].

Українські правники виділяють дві гру-
пи неповнолітніх, що перебувають у кон-
флікті із законом:

1. Неповнолітні правопорушники, які 
були засуджені до покарань, не пов’язаних 
із позбавленням волі (такі неповнолітні 
перебувають на обліку в кримінально-ви-
конавчій інспекції Державного департа-
менту України з питань виконання пока-
рань та кримінальної міліції у справах не-
повнолітніх).

2. Неповнолітні правопорушники, які 
перебувають у місцях позбавлення волі – 
виховно-трудових колоніях. Існує ще одна 
група — ті, хто повернувся з місць позбав-
лення волі й має соціальні проблеми після 
свого повернення. 

Метою державної системи охорони 
правопорядку України (ст. 50 Криміналь-
ного кодексу України) є не тільки пока-
рання, а і виправлення засуджених, а та-
кож запобігання вчиненню нових злочинів 
як засудженими, так й іншими особами. 
Щодо неповнолітніх, які порушили за-
кон, широко використовується практика 
звільнення від відбування покарання з ви-
пробуванням, застосування примусових 
заходів виховного характеру, звільнення 
від кримінальної відповідальності, адмі-
ністративного покарання. Неповнолітній, 
який вчинив злочин невеликої або серед-
ньої тяжкості, може бути звільнений су-
дом від покарання у разі щирого каяття та 
подальшої бездоганної поведінки. Тоді до 
нього застосовуються примусові заходи 
виховного характеру, передбачені п. 2 ст. 
105 Кримінального кодексу України [1].

Протягом останніх років спостеріга-
ється тенденція до застосування альтерна-
тивних форм покарання.
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Направляються до загальноосвітніх 
шкіл та професійних училищ соціальної 
реабілітації неповнолітні правопорушни-
ки, які потребують особливих умов вихо-
вання, в порядку, встановленому законом.

Неповнолітні, що вживають алко-
голь, наркотики, а також ті, які за станом 
здоров’я не можуть бути направлені до 
загальноосвітніх шкіл та професійних 
училищ соціальної реабілітації, в порядку, 
встановленому законом, направл яються до 
центрів медико-соціальної реабілітації не-
повнолітніх.

Встановлено законодавством України, 
що дітям, які перебувають у цих закладах, 
гарантується право на гуманне ставлення 
з боку оточуючих, на охорону здоров’я, 
побачення з батьками або особами, що 
їх замінюють, отримання базової освіти і 
професійної підготовки, листування, від-
пустку, отримання передач, посилок від 
батьків або гуманітарних, благодійних та 
інших організацій, які виявили бажання 
допомогти їм [6, c.80].

Згідно зі ст. 33 Закону України “Про 
охорону дитинства”, затримання та арешт 
неповнолітніх застосовується як винятко-
вий захід і тільки у випадках та порядку, 
встановлених законом. Про затримання 
дитини відповідні органи негайно повідо-
мляють батьків чи осіб, які їх замінюють, а 
також органи прокуратури. Забороняється 
утримання дитини в одному приміщенні з 
дорослими затриманими, арештованими 
чи засудженими особами [2].

На спеціальну систему виправних 
установ покладено виконання визначено-
го судом покарання у вигляді позбавлен-
ня волі. Державний департамент України 
здійснює загальне керівництво з питань 
виконання покарань цими установами. У 
структурі Департаменту існує 11 виховно-
трудових колоній для неповнолітніх: 10 – 
для юнаків (Дубенська, Ковельська, Кре-
менчуцька, Павлоградська, Перевальська, 

Маріупольська, Прилуцька, Курязька, 
Самбірська, Бережанська) і одна — для 
дівчат (Мелітопольська). У всіх колоні-
ях функціонують загальноосвітні середні 
школи та професійно-технічні училища, в 
яких підлітки мають можливість навчати-
ся та отримати професійну підготовку. 

Âèñíîâêè
Отже, державний захист має бути на-

самперед направлений на такі категорії 
дітей: діти-сироти, соціальні сироти, діти 
з особливими потребами, неповнолітні 
правопорушники, діти з неблагополучних 
сімей, діти вимушених внутрішніх пере-
селенців. Сьогодні одна з найболючіших 
проблем у всьому світі – це діти, позбав-
лені сім’ї, що опинилися викинутими на 
вулицю в результаті важких життєвих 
обставин. Вуличні й працюючі діти, за-
звичай, живуть у жахливих обставинах і 
є жертвами всіх видів насильства. Багато 
хто з них страждає різними захворювання-
ми. Багато хто з них навряд чи коли-небудь 
ходив до школи або вже не ходить більше 
до школи. Якщо ці діти переживуть голод, 
проституцію, сексуальне насильство, хво-
роби, соціальне відчуження, утиск поліції, 
проблеми, пов’язані з порушенням закону, 
тюремне ув’язнення, вживання дешевих 
руйнівних наркотиків, небезпечну і низь-
кооплачувану роботу, включаючи рівно-
сильні рабству домашні роботи, вони ви-
ростуть та перетворяться на безграмотних 
дорослих. 

Відповідальність за радикальне вирі-
шення проблеми соціального відчуження 
дітей лежить на державі. 

Важливо проводити щорічні статис-
тичні перевірки кількості дітей-сиріт, ді-
тей, залишених без батьківського піклу-
вання, неблагополучних сімей, в яких 
виховуються діти, щоб у подальшому сво-
єчасно вживати заходи щодо покращення 
становища цих дітей задля спільного бла-
гополуччя.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Для реалізації конституційного права 

громадськості брати участь в управлінні 
державними справами [1] саме на рівні 
ЦОВВ діє цілий комплекс можливих ін-
струментів такої участі, а саме: надання 
пропозицій відповідно до законодавства 
стосовно звернень громадян [2]; прове-
дення громадських експертиз діяльності 
ЦОВВ [9]; проведення антикорупційних 
та антидискримінаційних експертиз про-
ектів нормативно-правових актів [4,5]; 
участь в роботі консультативно-дорадчих 
органах, зокрема колегій, громадських 
радах, комісіях, робочих групах тощо [6]; 
проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторних актів [3]; 
участь в консультаціях з громадськістю, 
а також можливість їх ініціювання [8] та 
інші.

Незважаючи на наявність таких інстру-
ментів, в Національній стратегії сприян-
ня розвитку громадянського суспільства 
в Україні на 2016–2020 роки було визна-
чено проблему недостатності практики 
залучення громадськості до формування 

та реалізації державної політики, а також 
відсутність взаємної довіри між органами 
державної влади та громадськістю [7].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Науковці до цього часу не приділяли 
значної уваги питанням участі громад-
ськості в прийнятті рішень саме ЦОВВ. 
Хоча окремі з них,  д  осліджуючи участь 
громадськості в управлінні державни-
ми справами взагалі, частково торкалися 
даної теми, зокрема, серед них слід від-
значити: В.В. Головка, О.А. Зарічного, 
М.А. Гирик, С.М. Хомова, О.М. Лисенко, 
О.В. Турій, В.В. Ладиченко, Д.В. Процен-
ко тощо. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Одним з основних аспектів участі гро-
мадськості в прийнятті рішень ЦОВВ є 
ре алізація права громадських об’єднань 
на звернення, який досі не врегульовано 
спеціальним законодавством. Також не-
вирішеним є питання оскарження гро-
мадськістю рішень, дій чи бездіяльності 
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міністерств в адміністративному порядку 
до Кабінету Міністрів України. Крім того, 
майже відсутня практика громадськості 
щодо участі в притягненні до дисциплінар-
ної відповідальності державних службов-
ців центральних апаратів таких органів.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження проблем 

участі громадськості в прийнятті рішень 
ЦОВВ.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Основною складовою частиною гро-
мадськості, крім громадян, є громадські 
об’єднання (надалі – ГО), адже їх осно-
вною метою є здійснення та захист прав 
і свобод, а також задоволення суспільних 
інтересів.

Пунктом 2 частини першої статті 21 
Закону України «Про громадські об’єд-
нання» визначено, що ГО мають право 
звертатися у порядку, визначеному зако-
ном, до органів державної влади, їх по-
садових і службових осіб з пропозиціями 
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), 
скаргами. Проте, спеціального законодав-
ства, який визначав би цей порядок, немає. 
Існуючу прогалину можна було б подола-
ти, застосовуючи відповідні норми Закону 
України «Про звернення громадян» за ана-
логією. Проте, позиція більшості ЦОВВ 
схиляється до того, що звернення ГО тре-
ба розглядати як листи юридичних осіб, 
хоча діючим законодавством не визначено 
такої процедури, крім питань реєстрації та 
виконання їх листів відповідно до інструк-
цій з діловодства. 

Серед практики міністерств з цього пи-
тання варто виокремити позитивну діяль-
ність Міноборони, яке реєструє та розгля-
дає звернень ГО як звернення громадян, та 
Мінмолодьспорту, яке активно сприяє ре-
алізації прав ГО-заявників відповідно до 
статті 18 Закону України «Про звернення 
громадян». 

Проте, варто також висвітлити і не-
гативну практику Мінсоцполітики щодо 
цього питання. Так, в міністерстві не роз-

поділяють звернення ГО на заяви, скарги 
та пропозиції. Відсутнє також розуміння, 
що таке письмова форма звернення, в мі-
ністерстві вважають її виключно «папе-
ровою», хоча ще в 2015 році в більшість 
нормативно-правових актів, які визнача-
ють письмову форму, було внесено зміни. 
Цими змінами письмова форма стала озна-
чати також і електронну форму.

Проведені дослідження щодо отриман-
ня та реєстрації міністерствами електрон-
них документів ГО у зв’язку з виходом 
постанови Кабінету Міністрів України 
(далі – КМУ) від 17 січня 2018 р. № 55
«Про деякі питання документування 
управлінської діяльності» [10]. Пунктом 
45 Типової інструкції з документування 
управлінської інформації в електронній 
формі та організації роботи з електронни-
ми документами в діловодстві, електро-
нного міжвідомчого обміну, затвердженою 
цією постановою, визначено, що «факсо-
грами та інші електронні документи, що 
надходять електронною поштою без/з 
електронним цифровим підписом (елек-
тронною печаткою), реєстрації не підля-
гають». Серед 11 досліджуваних в грудні 
2018 року міністерств (МОН, Мінсоцпо-
літики, Мінкультури, Мінекономрозвит-
ку, Міненерговугілля, Міноборони, МВС, 
МОЗ, МТОТ, МІП, Мінмолодьспорт) тіль-
ки Мінсоцполітики застосовує цю норму 
безпосередньо до листів ГО, вириваючи її 
зміст з контексту, а також прямо на цьому 
наполягає, розмістивши відповідне інфор-
маційне повідомленні на своєму офіційно-
му веб-сайті.

Проте, за результатами юридичного 
аналізу цієї норми було встановлено на-
ступне. Дана Інструкція (згідно абзацу 
сьомому пункту 1) поширюється на всі 
електронні документи, що створюються, 
відправляються або одержуються секре-
таріатом КМУ, ЦОВВ, їх територіальними 
органами, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевими органами ви-
конавчої влади, підприємствами, устано-
вами, організаціями, що належать до сфе-
ри управління центральних або місцевих 
ОВВ (далі - установи). ГО не належить до 
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жодного перерахованого об’єкта дії цієї ін-
струкції. 

Можна було б тлумачити цей абзац та-
ким чином, що інструкція буде застосову-
ватись у випадку отримання електронних 
документів ГО, адже вона поширюється 
на відносини щодо отримання електро-
нних документів міністерством від усіх 
юридичних осіб, навіть які не є устано-
вами в значенні пункту 1. Проте пункт 10 
виправляє недосконалість абзацу 7 пунк-
ту 1 і встановлює, що організація обміну 
електронними документами саме з інши-
ми установами здійснюються виключно 
з використанням системи електронного 
документообігу установи, інтегрованої до 
системи взаємодії.

Цей висновок підтверджується також 
положеннями Регламенту організації вза-
ємодії органів виконавчої влади в електро-
нній формі, затверджений тою ж самою 
постановою. Згідно пункту 3 Регламенту 
система електронної взаємодії органів 
виконавчої влади (СЕВ ОВВ) визнається 
єдиною допустимою формою юридич-
но значимої взаємодії органів виконавчої 
влади в електронній формі. Отже, вимога 
надсилати свої електронні документи, щоб 
вони мали статус офіційних та відповідно 
реєструвалися в установі, застосовується 
виключно до органів виконавчої влади. 
На підтвердження цього, тим же пунктом 
встановлено, що СЕВ ОВВ є пріоритетною 
(проте не обов’язковою та не основною) 
формою взаємодії органів виконавчої вла-
ди з інститутами громадянського суспіль-
ства у разі, коли вони в установленому по-
рядку підключилися до системи взаємодії. 

Враховуючи вищенаведене, Мінсоцпо-
літики грубо порушує права ГО на звер-
нення, інші міністерства, хоч і роблять це 
в деяких випадках, однак не демонстру-
ють це на широкий загал.

Проте, що робити громадськості, яка 
стикається з порушенням міністерствами 
своїх прав? З одного боку є можливість 
судового оскарження рішень, дій чи безді-
яльності міністерств та інших ЦОВВ, яке 
може тривати декілька років, потребувати 
значних зусиль та ресурсів. З іншого боку, 

існує можливість такого оскарження в ад-
міністративному порядку, який і було про-
аналізовано.

Судячи з наявної інформації, практи-
ка адміністративного оскарження є від-
сутньою або недостатньо розвинутою та 
застосовується, переважно, щодо оскар-
ження в сфері надання адміністративних 
послуг та державного нагляду ЦОВВ. На 
покращення цієї ситуації Мін`юстом було 
розроблено, Кабінетом Міністрів України 
погоджено та внесено до Верховної Ради 
України, проект Закону про адміністратив-
ну процедуру, зареєстрованого за №9456 
від 28.12.2018 [11]. 

Як зазначено в пункті 4 зазначеного за-
конопроекту: «На сьогодні питання прак-
тичної реалізації громадянами України 
права на звернення до органів виконавчої 
влади ….. їх посадових осіб….., а також 
деякі процедурні питання розгляду таких 
звернень регулюють ….. Закон України 
«Про звернення громадян»….». Отже, 
проаналізуємо практику адміністратив-
ного оскарження відповідно до ЗУ «Про 
звернення громадян».

Наявні форми звітності, що подаються 
ЦОВВ до СКМУ та АПУ, не дають прямих 
індикаторів успішності розгляду скарг, 
проте є побічні показники, це кількість 
повторних звернень (незадоволених попе-
реднім результатом опрацювання скарги 
або заяви) або кількість самих скарг. За 3-й 
квартал 2018 році ці показники наступні: 
МВС – 210 повторних, 397 скарг; МЗС – 
0 повторних, 19 скарг; Мінагрополітики 
– 19 повторних, 104 скарги; МЕРТ – 63 
повторних, 3 скарги; Міненерговугілля – 
48 повторних, 0 скарг; Мінінфраструктури 
– 49 повторних, 239 скарг; Мінкультури – 
0 повторних, 116 скарг; Мінмолодьспорт 
– 22 повторних, 13 скарг; Міноборони – 
39 повторних, 934 скарг; Мінприроди – 
92 повторних, 49 скарг; Мінфін – 58 пов-
торних, 30 скарг; МОЗ – 1074 повторних, 
415 скарг.

Якщо зосередитись на скаргах, які ви-
никають внаслідок порушення законодав-
ства участі в прийнятті рішень ЦОВВ, 
то до центрального апарату міністерства 
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(за принципом подання скарги у порядку 
підлеглості вищому органу) можна звер-
татись за оскарженням рішення ЦОВВ, 
діяльність яких спрямовується та коорди-
нується через міністра, а також територі-
альних органів міністерства. Відповідно 
до закону міністерство не може розгляда-
ти скаргу на свої дії, рішення чи бездіяль-
ність, проте на практиці відбувається саме 
так. Наприклад, відповідь громадянину з 
прийнятим рішенням надійшла за підпи-
сом керівника департаменту, державного 
секретаря або заступника міністра. В цьо-
му випадку, громадянин не знаючи, що 
незалежно від підпису рішення було при-
йнято саме міністерством, а не посадовою 
особою, може звертатись за оскарженням 
рішення підписанта до Міністра. Зазви-
чай, такі ж роз’яснення громадянин може 
отримати і в громадській приймальні. Про-
те, це не завжди погано. Так, ГО «Україн-
ська Демократія» звернулась листом від 
22 січня 2018 №22-01-182 до державного 
секретаря Мінрегіону щодо оскарження 
дій міністерства, а саме порушення по-
рядку розгляду експертних пропозицій за 
результатами громадської експертизи. Зо-
крема було вказано на не затвердження на-
казом заходів з реалізації експертних про-
позицій. Результатом оскарження стало 
видання наказу Мінрегіону від 09.02.2018 
№29 «Про результати громадської екс-
пертизи», яким було затверджено заходи 
з реалізації всіх без винятку пропозицій 
організації [12]. 

Якщо ж громадянин, відповідно до 
Закону, подає скаргу до КМУ – вищому 
органу у системі органів виконавчої вла-
ди, така скарга (навіть якщо оскаржува-
не рішення було за підписом міністра) 
все одно буде направлена за належністю 
або за резолюцією одного з заступників 
державного секретаря, державного сек-
ретаря СКМУ, міністра КМУ, одного з 
віце-прем'єр-міністрів України або навіть 
самого Прем'єр-міністра України до міні-
стра або на міністерство. Текст резолюції-
доручення може бути приблизно наступ-
ним: «Розглянути відповідно до чинного 
законодавства». Крім того, відсутнє під-

твердження того, щоб на засіданні КМУ 
розглядалась чиясь скарга – посадові осо-
би секретаріату КМУ вказують на відсут-
ність в Регламенті КМУ відповідної про-
цедури, також вказують на те, що рішення 
КМУ – це виключно постанови та розпо-
рядження. Це не відповідає дійсності, адже 
на засіданні КМУ приймаються також 
протокольні рішення, якими можна нада-
вати доручення ЦОВВ на конкретну дію. 

Отже, на практиці адміністративне 
оскарження рішень міністерств до КМУ 
здійснюється з порушенням установле-
ного законом порядку, хоча доручення-
резолюція Прем’єр-міністра може бути 
інколи дієвим інструментом. Так, напри-
клад, ГО «Українська Демократія» зверну-
лась до КМУ з оскарженням бездіяльності 
НАЗК щодо розгляду експертних пропози-
цій відповідно до пункту 7 Порядку спри-
яння проведенню громадської експертизи. 
Прем’єр-міністром України було надано 
доручення НАЗК від 16 березня 2018 року 
№46-01/465 розглянути скаргу на свою ж 
бездіяльність. Результатом стало видан-
ня наказу Голови НАЗК від 26.03.2018 
№42/18 «Про підвищення ефективності 
взаємодії НАЗК з громадськістю», яким 
було затверджено заходи з реалізації про-
позицій організації [13]. 

Варто також відмітити можливість 
впливу на дотримання законодавства 
учас ті громадськості в прийнятті рішень 
ЦОВВ їх посадовими особами шляхом по-
дання заяв керівникам державної служби в 
ЦОВВ (КДС) про відкриття дисциплінар-
ного провадження щодо посадової особи, 
в діях чи бездіяльності якої є ознаки дис-
циплінарного проступку. За матеріалами 
громадських експертиз, які проводила 
ГО «Українська Демократія» стосовно 
10 міністерств наприкінці 2018 року, за 
три квартали цього року не було ініційо-
вано жодного такого провадження. Хоча 
в діяльності організації наявна позитив-
на практика в цій сфері. Так, організація 
направила до КДС Мінінфраструктури 
заяву про відкриття дисциплінарного 
провадження стосовно посадової особи 
міністерства, яка була виконавцем щодо 
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опрацювання запиту організації на прове-
дення громадської експертизи діяльності 
міністерства в 2017 році та порушила свої 
обов’язки, встановлені актами законодав-
ства. Резолюцією державного секретаря на 
цю заяву було надано доручення керівнику 
кадрової служби міністерства підготувати 
відповідні документи для дисциплінарної 
справи. Варто зазначити, що відкриття 
провадження ще не означає притягнення 
до відповідальності, так тривалий час не 
проводилось засідання дисциплінарної 
комісії. З метою стимулювання діяльності 
дисциплінарної комісії організацією було 
подано до міністерства інформаційний за-
пит на копії документів, які були створені 
під час цього провадження. Невдовзі було 
проведено засідання комісії, направлено 
подання КДС про накладення стягнення, 
за результатом якого КДС було видано на-
каз «Про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності», яким посадовій особі 
оголошено догану за неналежне виконан-
ня посадових обов’язків.

Крім того, можна зазначити про мож-
ливість відкриття такого провадження 
стосовно посадових осіб за порушення за-
конодавства в сфері доступу до публічної 
інформації. Так, пунктом 13 частини пер-
шої статті 8 закону України «Про держав-
ну службу» державному службовцю вста-
новлено обов’язок «надавати публічну ін-
формацію в межах, визначених законом». 
Отже, порушення цього обов’язку є одним 
з дисциплінарних проступків відповідно 
до пункту 5 частини другої статті 65 За-
кону, а саме: «невиконання або неналежне 
виконання посадових обов’язків...». Керу-
ючись цими міркуваннями, ГО «Україн-

ська Демократія» влітку 2018 року напра-
вила до КДС Мінагрополітики заяву про 
відкриття дисциплінарного провадження 
на посадову особу, яка порушила термін 
надання відповіді на інформаційний за-
пит. Заява була задоволена, державним се-
кретарем було видано наказ про відкриття 
дисциплінарного провадження.

Âèñíîâêè
Практика міністерств та інших ЦОВВ 

щодо застосування законодавства, яке ре-
гулює участь громадськості в прийнятті 
рішень ЦОВВ є різною. Відсутність спеці-
ального законодавства щодо звернень ГО 
створює законодавчі перепони реалізації 
права ГО звертатись до міністерств та ін-
ших ЦОВВ зі скаргами, заявами, пропози-
ціями та зауваженнями. Було також вста-
новлено проблему подання електронних 
звернень ГО у зв’язку з невірним застосу-
ванням законодавства деякими міністер-
ствами.

Оскарження рішень, дій та бездіяль-
ності міністерств в адміністративному 
порядку до Кабінету Міністрів України 
не здійснюється в установленому законом 
порядку, хоча доручення Прем’єр-міністра 
до ЦОВВ розглянути скаргу на свої ж дії, 
рішення чи бездіяльність можуть сприяти 
поновлювати порушене право.

Громадськість не є обізнаною щодо 
механізмів участі в притягненні до дис-
циплінарної відповідальності державних 
службовців за порушення законодавства, 
яке регулює участь громадськості в прий-
нятті рішень ЦОВВ. Проте, такі механізми 
варто застосовувати з метою стимуляції 
посадових осіб ЦОВВ в подальшому не 
порушувати законодавство.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
 На відміну від країн із розвиненою 

ринковою економікою, акціонерні това-
риства (далі АТ) в Україні формувалися 
не шляхом об’єднання індивідуальних 
капіталів акціонерів, а завдяки розподілу 
статутних фондів державних підприємств 
у ході приватизації. Тому в Україні існує 
ще багато проблем, пов’язаних із розви-
тком акціонерної форми господарювання. 
Відносини форм власності відіграють да-
леко не останню і навіть одну з основних 
ролей у стабілізації економічного стану в 
країні. Не випадково в останні роки про-
блеми власності, в тому числі акціонер-
ної, набули особливого значення, вини-
кла необхідність їх нового теоретичного 
осмислення. 

 Для того щоб вивести країну з кризи, 
поставити її на один рівень з економічно 
розвиненими країнами, щоб запрацювали 
всі важелі ринкового саморегулювання і 
відносини власності реалізувалися реаль-
но, необхідно добре продумане й еконо-
мічно обґрунтоване державне втручання.

Головними завданнями щодо форму-
вання умов для ефективного функціону-
вання акціонерної форми господарюван-
ня є створення правової основи, тобто 
організаційно-правового механізму для 
регулювання корпоративних відносин, 
тільки тоді потенційний інвестор буде за-
цікавлений вкладати кошти в акції україн-
ських підприємств. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питанням проблематики державно-
го регулювання акціонерних товариств 
в Україні присвячено чимало наукових 
праць, серед яких слід зазначити публіка-
ції таких учених, як Р. Тихончука, О. По-
пова, Л. Прокопчука, О. Поважного, М. Бу-
ковинської та інших. Зокрема, недолікам
організаційно-правового механізму регу-
лювання акціонерної форми господарю-
вання приділяють увагу такі автори, як 
О. Мороз, Д. Тавельєва, К. Шапошникова, 
Л. Птащенкова та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Здійснення аналізу наукових праць до-
зволяє зробити нам висновок про значний 
науковий інтерес до проблем державного 
регулювання. Але поза увагою залишило-
ся, по суті, найголовніше питання – недо-
ліки організаційно-правового механізму 
регулювання акціонерних товариств в 
Україні та невизначеність порядку лікві-
дації або реорганізації проблемних питань 
акціонерних товариств.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз стану організа-

ційно-правового механізму регулювання 
ак ціонерних товариств в Україні, його 
особ ливості та недоліки.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Можна без перебільшення сказати, 
що акціонування є одним з найбільш ді-
євих механізмів залучення та акумулю-
вання коштів інвесторів. Інша справа, які 
соціально-економічні умови будуть спри-
яти масовому притоку заощаджень саме в 
акції підприємств. Які заходи і якого по-
рядку має вжити держава для нормально-
го функціонування цього інвестиційного 
механізму.

Для ефективного функціонування акці-
онерних товариств у всіх зарубіжних кра-
їнах велике значення мають нормативно-
правові акти з регулювання цієї сфери. 
Основними принципами мають бути 
створення ефективної та гнучкої системи 
правового регулювання акціонерних това-
риств в Україні [1, с.27].

В Україні регулювання діяльності та 
функціонування акціонерної форми госпо-
дарювання здійснюється органами загаль-
ної та спеціальної компетенції і їх відпо-
відними нормативними актами.

Органи загальної компетенції – зако-
нодавчі органи, видають нормативні акти, 
що регламентують загальні основи, статус 
та зміст акціонерних товариств. Якщо про-
аналізувати законодавство, яке регулює 
акціонерні товариства, то на сьогоднішній 



113

 Трудове право; право соціального забезпечення

день основними нормативно-правовими 
актами у даній сфері правового регулю-
вання є: Цивільний кодекс України [2], 
Господарський кодекс України [3], Закон 
України «Про акціонерні товариства»[4], 
Закон України «Про цінні папери та фон-
довий ринок» [5], Закон України «Про де-
позитарну систему в Україні» [6], Закон 
України «Про державне регулювання рин-
ку цінних паперів в Україні» [7] тощо.
Органи спеціальної компетенції для 

контролю та впорядкування корпоратив-
ної діяльності видають постанови, поло-
ження, розпорядження й інші нормативно-
правові акти. Забезпечують контроль за 
діяльністю та регулюють корпоративний 
стан підприємства з урахуванням і про-
гнозуванням специфіки даного сектору. 
До них відносяться:

- Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку;

- Фонд державного майна України; 
- Антимонопольний комітет, тільки в 

рамках та можливостях своїх повноважень. 
Насамперед діяльність акціонерних 

то вариств в Україні регулюється Законом 
України «Про акціонерні товариства», 
який визначає порядок створення, діяль-
ності, припинення, виділу акціонерних 
то вариств, їх правовий статус, права та 
обов’язки акціонерів [4, ст. 1].

Акціонерні товариства – також учасни-
ки фондового ринку й емітенти, тому їх 
функціонування також регламентуються 
нормами Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок» [5], «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» [7]. Як зазначає О. М. Вінник, ак-
ціонерні товариства є суб’єктами господа-
рювання – юридичними особами, вони, як 
й інші підприємства, регулюються однако-
вою нормативно-правовою базою [8, с. 8].

Регулювання фондового ринку та ді-
яльності акціонерних товариств здійснює 
НКЦПФР – Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку України (далі 
– Комісія). Комісія розробляє і затверджує 
акти законодавства, які є обов’язкові для 
виконання всіма учасниками даних відно-
син, контролює їх своєчасне та повне ви-

конання з тих питань, що підпадають до її 
компетенції. На сьогодні Комісією створе-
но необхідну систему для нагляду й конт-
ролю акціонерних товариств, до неї вхо-
дить розкриття інформації емітентами, мо-
ніторинг функціонування АТ, реагування 
та відповідні дії на звернення й заяви гро-
мадян і юридичних осіб. Якщо буде вста-
новлено правопорушення, Комісія вживає 
відповідні заходи та необхідні санкції. 
Тобто, ключовим і суттєвим напрямком 
роботи Комісії є якісна система правового 
регулювання, правозастосування, захисту 
прав акціонерів та контролю за діяльністю 
АТ – як державного регулятора фондового 
ринку. До нагляду також відносяться пи-
тання, пов’язані з аналізом діяльності АТ 
як емітента, контроль за повнотою, досто-
вірністю й своєчасністю інформації, які 
АТ повинні регулярно надавати НКЦПФР. 
Комісія, в свою чергу, об’єктивно оцінює 
фінансово-господарську діяльність АТ, та 
має можливість своєчасно виявити нега-
тивні тенденції і недоліки в діяльності та 
функціонуванні акціонерних товариств, це 
дає можливість усунути недоліки й нега-
тивні наслідки [7, ст. 8]. 

Проте функціонування даних регулюю-
чих органів, разом з існуючою системою 
правового регулювання та нагляду за ді-
яльністю АТ, визнається незадовільною. 
Ефективність регулювання діяльності АТ 
на фондовому ринку є досить низькою, 
про це свідчить незначний обсяг цього 
ринку, а також деформація в корпоратив-
них відносинах в Україні, що відчуваєть-
ся у постійних гучних суперечках, кор-
поративних конфліктах та перерозподілу 
власності. Важливою функцією Комісії, як 
державного регулятора правового регулю-
вання, є наведення порядку в чисельнос-
ті акціонерних товариств, покращення їх 
діяльності й поліпшення системи корпо-
ративного управління акціонерних това-
риств [9, с. 26]. 

Аналізуючи стан акціонерних това-
риств та їх значну кількість у державі, 
можна припустити, що Комісії просто не 
достатньо часу й чисельності співробітни-
ків для ефективного та повного контролю 
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над акціонерними товариствами в Україні. 
Особливістю організаційно-правового 

механізму регулювання акціонерних това-
риств в Україні є дворівнева система об-
ліку прав на акції при бездокументальній 
формі випуску. Тобто, акції, емітовані у 
бездокументальній формі існують у ви-
гляді облікових записів на рахунках у хра-
нителів як безготівкові кошти, а не у ви-
гляді сертифікатів або інших документів. 
Підтвердженням права власності на акції 
є виписка, що надається хранителем, з ра-
хунку в цінних паперах. При цьому, само 
товари ство при бездокументальній формі 
не може вести облік прав на акції.

Дворівневнева система обліку прав на 
акції:

1) хранителі (банки або ліцензовані 
Комісією торговці цінними паперами) від-
кривають зацікавленим особам рахунки у 
цінних паперах, на які зараховуються ак-
ції: про кожен факт зарахування акцій хра-
нителі повідомляють депозитарій;

2) депозитарій, ліцензований Комісією, 
веде зведений обліковий реєстр власників 
акцій на підставі даних, що повідомляють-
ся йому різними хранителями [6, ст. 18].

Відповідно до Закону України «Про ак-
ціонерні товариства» [4] з 29.10.2010р. ак-
ції емітуються тільки в бездокументальній 
формі. До прийняття даного Закону акції 
існували в документальній формі у вигля-
ді особливих до кументів – сертифікатів, 
які підтверджували право власності особи 
на акції. Сертифікати видавалися акціоне-
рам реєстратором – спеціально уповнова-
женою особою, що здійснював облік акцій 
та зберігав реєстр власників іменних цін-
них паперів акціонерного товариства.

Держава вирішила взяти під одноосіб-
ний контроль розрахунки на фондовому 
ринку і створити бездокументарну систе-
му обліку цінних паперів. Вважається, що 
в даному механізмі правового регулюван-
ня є проблемні питання, які піднімаються 
емітентами та акціонерами. 

Основне завдання депозитарних уста-
нов (депозитаріїв, зберігачів) – враховува-
ти права власності власників цінних папе-
рів. Подібно до того, як на рахунку в банку 

зберігаються ваші безготівкові гроші, в де-
позитарії на рахунку зберігаються належні 
вам бездокументарні акції. І подібно до 
того, як Національний банк України одно-
осібно відповідає за емісію грошей у кра-
їні, Центральний депозитарій реєструє і 
враховує емісію цінних паперів. Логічно, 
коли Центральний депозитарій у країні 
один [10, с. 48].

Такий стан речей створював учасникам 
ринку й інвесторам цілу низку проблем. 
Справа в тому, що кожен інвестор або бро-
кер повинен відкрити у зберігача рахунок, 
на якому будуть знаходитися куплені ним 
цінні папери, а хранитель, у свою чергу, 
має рахунок у тому чи тому депозитарії. 
Кожен емітент (АТ) також обслуговується 
в певному депозитарії [11, с. 9].

Здавалося б, схема не дуже ускладню-
ється і може існувати в такому вигляді. 
Однак зайва ланка в ланцюзі розрахунків 
– це додаткові ризики, адже збільшується 
ймовірність технологічних збоїв або по-
милок при проведенні операцій. Але і це 
не головне. Головним є то, що коли пра-
во власності фактично підтверджується 
випискою, яку надає хранитель з рахунку 
в цінних паперах, за підтвердженням де-
позитарію, акціонер повністю залежить 
від «людських факторів», таких як збій у 
комп’ютерній системі, хакерські зломи, 
недобросовісність працюючого персоналу 
та інше. Дана система не може повністю 
гарантувати його майнові права, а згідно 
із Законом України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», акція – це іменний цін-
ний папір, який посвідчує майнові права 
його власника (акціонера), що стосуються 
акціонерного товариства [12, с. 20].

Аналізуючи даний механізм організа-
ційно-правового регулювання, можна зро-
бити висновок про те, що бездокументар-
на система обліку цінних паперів є непо-
ганим рішенням держави контролювати та 
захищеності емітентів і власників цінних 
паперів. Тому щодо прийняття Закону 
України «Про акціонерні товариства», пе-
реписати або знищити реєстр акціонерів, 
який наразі обліковувався в журналі реє-
стратором, було простіше, ніж зараз. Про-
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те ніяка, навіть найбільш бездоганна сис-
тема обліку не гарантує ідеальної та безпе-
ребійної роботи. Через це, як необхідність 
додаткового та все ж таки надійного спо-
собу підтвердження права власності особи 
на акції, доповнити документальною фор-
мою у вигляді сертифіката, в якому будуть 
зазначені реквізити емітента та акціонера, 
а також кількість акцій в АТ. Сертифікат 
буде видаватися хранителем при відкритті 
рахунку в цінних паперах. Це дасть мож-
ливість акціонеру почувати себе більш за-
хищено і впевнено [13, с. 87].

Âèñíîâêè 
Отже, функціонування акціонерних 

товариств, як однієї з найбільш розпо-
всюджених організаційно-правових форм 
господарювання в сучасних умовах, це на-
самперед взаємозв’язок з державою. Ак-
ціонерна форма організації підприємства 
порівняно нова для нашої країни. Засади 
управління акціонерним товариством ра-

дикально відрізняються від тих, які прак-
тикувалися раніше. Вони потребують 
принципово нової психології і мислення.
 Важливим напрямом регулювання кор-
поративного сектору з боку держави є 
державне регулювання фондового ринку, 
воно передбачає комплекс заходів щодо 
впорядкування, контролю, нагляду за 
ринком цінних паперів, запобігання зло-
вживанню й порушенню чинного законо-
давства учасниками цього ринку, впливає 
на діяльність усіх учасників відповідно до 
цілей і принципів, обраних державою.

Тільки ефективний організаційно-
правововий механізм регулювання ак-
ціонерної форми господарювання може 
гарантувати захист прав акціонерів, ін-
весторів, врахування вимог з боку інших 
підприємств, податкових і законодавчих 
органів, також забезпечити реалізацію 
фінансово-економічних потреб підпри-
ємства для безперебійної та продуктивної 
роботи акціонерних товариств в Україні. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Актуальність дослідження зумовлена 

наявністю у теорії права такого поняття, як 
«дискреційні повноваження» у суб’єктів 
владних повноважень, тобто вирішення 
по садовою особою або державним орга-
ном віднесеного до їх компетенції питан  -
ня на власний розсуд у порядку реалізації 
дискреційної влади. Говорячи про здійс-
нення дискреційних повноважень, мова 
йде як про обов’язок, так і про право ор-
гану здійснювати такі повноваження. З ог  -
ляду на зазначене, доцільно розглянути пи-
тання меж та обмежень таких повноважень.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 

Теоретичним підґрунтям для дослі-
дження питання дискреційних повно-
важень є праці вітчизняних та інозем-
них нау ковців, серед яких: Н. А. Бааджи, 
В. М. Венгер, М. О. Стефанчук, Я. Грель, 
Л. В. Аллахвердова, Т. М. Фуфалько, 
М. Б. Рісний, Д. Б. Абушенко, Ю. В. Ста-
рих, Ф. В. Веніславський тощо. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 

Роботи зазначених та інших учених зде-
більшого стосуються теоретичних аспек-
тів адміністративного розсуду суб’єктів 

владних повноважень, однак питання 
меж дискреційних повноважень у сфері 
земельних відносин авторами дослідже-
но опосередковано. Тому виникає необ-
хідність дослідження практичних питань 
регулювання дискреційних повноважень 
органів державної влади та місцевого са-
моврядування при здійсненні ними влад-
них функцій у сфері земельних відносин.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Спираючись на теоретичні аспекти 

щодо розуміння дискреційних повнова-
жень, дослідити та запропоновувати мож-
ливі способи вдосконалення правового 
регулювання дискреційних повноважень 
органів державної влади та місцевого са-
моврядування при здійсненні ними влад-
них функцій у сфері земельних відносин.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

У відповідності до ст. 8 Конституції 
України в Україні визнається і діє прин-
цип верховенства права. Згідно зі ст. 19 
Основного Закону органи державної вла-
ди та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі та в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України [1].

V. Koroleva
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Під поняттям «дискреційні повнова-
ження» розуміють можливість суб’єкта 
владних повноважень діяти на власний роз-
суд, з-поміж декількох можливих варіан-
тів дій обрати будь-який, що з погляду 
за конодавства є правомірним. Так, в юри-
дичній енциклопедії дискреційні повнова-
ження визначаються як право глави держа-
ви, голови уряду, інших посадових осіб ор-
ганів державної влади діяти за певних умов 
на власний розсуд у межах закону [7, с. 98].

У національному законодавстві по-
няття дискреційних повноважень було 
розкрито в Методології проведення анти-
корупційної експертизи, затвердженої На-
казом Міністерства юстиції України від 
23.06.2010 № 1380/5, яка станом на дату 
проведення відповідного дослідження 
втратила чинність. Проте для визначен-
ня поняття «дискреційні повноваження» 
звернемося до цієї методології, яка його 
визначає як сукупність прав та обов’язків 
органів державної влади й місцевого са-
моврядування, осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, що надають можливість 
на власний розсуд визначити повністю або 
частково вид і зміст управлінського рішен-
ня, яке приймається, або можливість ви-
бору на власний розсуд одного з декількох 
варіантів управлінських рішень, передба-
чених нормативно-правовим актом, проєк-
том нормативно-правового акта [5].

На наявність дискреції в окремій ситу-
ації в нормі закону вказують такі звороти, 
як: «може», «має право», а не «повинен», 
«зобов’язаний».

Наприклад, дискреційними повнова-
женнями керівника органу місцевого са-
моврядування можна вказати його право 
призначати на посади та звільняти з посад 
керівників відділів, управлінь та інших ви-
конавчих органів ради [3].

Відсутність дискреційних повноважень 
можна продемонструвати на прикладі ч. 7 
ст. 118 Земельного кодексу, відповідно до 
якої відповідний орган виконавчої влади 
або орган місцевого самоврядування, що 
передає земельні ділянки державної чи ко-
мунальної власності у власність відповід-

но до повноважень, визначених статтею 
122 цього Кодексу, розглядає клопотання 
у місячний строк і дає дозвіл на розроб-
лення проєкту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки або надає моти-
вовану відмову в його наданні [2, ст.118, 
122]. Незважаючи на очевидну відсутність 
у даній нормі ознак дискреційних повно-
важень, у даному випадку відповідні орга-
ни місцевого самоврядування, керуючись 
положеннями ст. 71 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», вва-
жають, що можуть діяти у даному випадку 
на власний розсуд [3, с.71]. 

Використовуючи таку гру слів, відсут-
ність конкретизації повноважень, а також 
відсутність дієвого механізму притягнен-
ня до відповідальності керівника відповід-
ного органу та персонально кожного його 
члена, деякі суб’єкти владних повнова-
жень зловживають своїми повноваження-
ми й бачать «дискрецію», там де її немає.

Варто звернути увагу на науковий вис-
новок Верховного Суду України щодо меж 
дискреційного повноваження суб’єкта 
влад них повноважень та судового контро-
лю за його реалізацією від 13.04.2018 р. і 
виснов ків, викладених у ньому, відповідно 
до яких: 

- дискреційне повноваження може по-
лягати у виборі діяти чи не діяти, а якщо 
діяти, то у виборі варіанту рішення чи дії 
серед варіантів, що прямо або опосередко-
вано закріплені у законі. Важливою озна-
кою такого вибору є те, що він здійснюєть-
ся без необхідності узгодження варіанту 
вибору з будь-ким;

- дискреційне повноваження надається 
у спосіб його закріплення в оціночному 
понятті, відносно-визначеній нормі, аль-
тернативній нормі, нормі з невизначеною 
гіпотезою. Для позначення дискреційного 
повноваження законодавець використовує, 
зокрема, терміни «може», «має право», «за 
власної ініціативи», «дбає», «забезпечує», 
«веде діяльність», «установлює», «визна-
чає», «на свій розсуд». Однак наявність 
та кого терміна у законі не свідчить авто-
матично про наявність у суб’єкта владних 
повноважень дискреційного повноваження;
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- при реалізації дискреційного повно-
важення суб’єкт владних повноважень 
зобов’язаний поважати основоположні 
права особи, додержуватися: конститу-
ційних принципів; принципів реалізації 
відповідної владної управлінської функ-
ції; принципів здійснення дискреційних 
повноважень; змісту публічного інтересу; 
положень власної компетенції; вказівок, 
викладених у інтерпретаційних актах; фа-
хових правил, закріплених у нормативних 
актах; адміністративної практики; судової 
практики; процедурних вимог [6].

Ураховуючи проведений аналіз адміні-
стративного розсуду при здійсненні влад-
них функцій та виявленні проблемних пи-
тань наявності дискреції й можливості ді-
яти на власний розсуд публічних органів у 
сфері земельних відносин виділимо осно-
вні напрями вирішення таких проблемних 
питань.

Так, вважаємо основними напрямами 
вирішення проблемних питань, що вини-
кають при здійсненні владних повнова-
жень у сфері земельних відносин такі:

1) зменшення негативних наслідків на-
явності дискреційних повноважень влад-
них органів, що вирішують питання про 
укладення договору оренди земельної ді-
лянки (ст. 93 Земельного кодексу України).

Практика відносин у сфері поновлен-
ня дії договорів оренди землі комунальної 
власності потребує перегляду та змін. Вва-
жаємо за необхідне чіткіше встановити 
межі дискреційних повноважень щодо на-
дання права на користування земельними 
ділянками для можливості реалізації прав 
володіння, користування і розпорядження 
відповідним суб’єктам господарювання 
будівлями та спорудами, що розташовані 
на цих земельних ділянках, упродовж тер-
міну існування таких будівель і споруд;

2) зменшення негативних наслідків на-
явності дискреційних повноважень влад-
них органів, що вирішують питання про 
передачу у власність та користування зе-
мельної ділянки (ст. 118 Земельного кодек-
су України);

3) зменшення негативних наслідків на-
явності дискреційних повноважень влад-

них органів, що вирішують питання про 
перехід права на земельну ділянку під час 
переходу права на будівлю та споруду (ст. 
120 Земельного кодексу України).

Зловживання своїми повноваження-
ми органів державної влади та місцевого 
самоврядування при здійсненні управлін-
ських і владних функцій негативно впли-
ває на правову систему держави, право-
застосовну практику, підриває авторитет 
держави та довіру до неї.

З метою забезпечення належного до-
тримання норм Закону вважаємо за до-
цільне запропонувати: 

1) систематизувати та проаналізувати 
норми всіх нормативно-правових актів, 
які містять дискреційні повноваження, та 
пропонувати Міністерству юстиції Укра-
їни включити їх для проведення антико-
рупційної експертизи з метою виявлення 
корупціогенних факторів. 

З метою виявлення всіх можливих 
варіантів розсуду суб’єктів владних по-
вноважень та норм, які можуть містити 
можливість адміністративного розсуду, 
вважаємо за необхідне провести аналіз 
таких нормативно-правових актів і норм, 
провести їх антикорупційну експерти-
зу, розробити й запропонувати заходи 
для зменшення можливості застосування 
принципу адміністративного розсуду шля-
хом встановлення певних обмежень при 
виборі можливого варіанту дії або безді-
яльності;

2) створити такі умови, за яких відпо-
відним суб’єктам повноважень буде не ви-
гідно, використовуючи прогалини в зако-
нодавстві та відсутність дієвого механізму 
притягнення до відповідальності, зловжи-
вати своїми повноваженнями. 

З метою попередження зловживання 
своїм становищем суб’єктами владних 
повноважень у зв’язку з можливістю ад-
міністративного розсуду при вирішенні 
певних питань вважаємо за необхідне вне-
сти зміни до Кодексу адміністративного 
судочинства України, відповідно до яких 
при розгляді адміністративного позову в 
разі його задоволення та встановлення не-
законності дій чи бездіяльності відповід-
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ного суб’єкта одночасно стягнути з нього 
штраф фіксованого розміру, наприклад, 
20-30 розмірів мінімальної заробітної пла-
ти або прожиткового мінімуму, одну час-
тину якого стягнути на користь позивача, 
а іншу – до Державного бюджету України.

Вважаємо, внесення такої норми Ко-
дексу адміністративного судочинства 
України позитивно вплине на ефектив-
ність судового захисту в справах за позо-
вами до суб’єктів владних повноважень 
про визнання їх дій чи бездіяльності про-
типравними;

3) запровадити персональну відпові-
дальність кожного з членів відповідного 
колективного органу, оскільки відпові-
дальність певного органу як юридичної 
особи не є ефективним засобом захисту 
порушених прав громадян.

Запровадження персональної відпові-
дальності кожного з членів колегіального 
органу при встановленні протиправності 
відповідного рішення, оскільки колегіаль-
на відповідальність є не достатньо ефек-
тивною, позитивно вплине на прийняття 
законних та справедливих рішень при роз-
гляді певних питань;

4) встановити принцип, відповідно до 
якого, у випадку можливих варіантів дій, 
які може обрати суб’єкт владних повно-
важень, він повинен обрати той, що буде 
на користь громадянина, щодо звернення 
якого вирішується відповідне питання.

Вважаємо за необхідне законодавчо за-
кріпити принцип, аналогічний принципу 
правомірності прийняття рішення плат-
ника податків, закріплений у Податковому 
кодексі України.

Відповідно до цього принципу у ви-
падках, якщо норма закону припускає нео-
днозначне (множинне) трактування прав 
та обов'язків суб’єктів владних повнова-
жень, внаслідок чого є можливість при-
йняти рішення на користь як заявника, так 
і відповідного органу владних повнова-
жень, то діє презумпція правомірності дій 
заявника.

У разі, якщо норми відповідного нор-
мативно-правового акта суперечать одна 
одній та припускають неоднозначне (мно-

жинне) трактування прав і обов'язків 
суб’єктів владних повноважень, унаслі-
док чого є можливість прийняти рішення 
на користь як заявника, так і відповідного 
органу владних повноважень, рішення 
прий мається на користь заявника;

5) забезпечення прозорості діяльності 
системи управління земельними ресурса-
ми, надійний, вільний, з низькими витра-
тами доступ до земельної інформації всіх 
суб’єктів ринку. 

Задля виконання прозорості та відкри-
тості управління земельними ресурсами 
та інформації потрібно розробити й за-
провадити відповідно систему, яка гаран-
туватиме можливість доступу кожного 
громадянина до земельної інформації, а у 
випадку порушення права на своєчасну та 
достовірну інформацію – посилення від-
повідальності відповідного суб’єкта влад-
них повноважень;

6) запровадження постійної оцінки та 
контролю ефективності, цілісності й про-
зорості системи управління земельними 
ресурсами за допомогою показників, що 
відображують, зокрема, витрати коштів 
і часу на виконання кожної операції із 
землею, а також ступінь задоволення по-
треб;

7) проведення інвентаризації всіх зе-
мельних ділянок як наданих у власність або 
користування, так і не наданих, відкриття 
такої інформації для громадськості та на-
дання на запит будь-якого громадянина.

Вважаємо за необхідне провести ін-
вентаризацію всіх земельних ділянок з 
метою надання такої інформації на запит 
зацікавлених осіб, оприлюднювати таку 
інформацію на сайтах відповідних органів 
владних повноважень.

Що ж стосується можливих дій для 
впливу на відповідного суб’єкта владних 
повноважень з метою прийняття закон-
ного рішення у разі, якщо при зверненні 
з клопотанням про надання дозволу на 
розробку проєкту землеустрою земельної 
ділянки або клопотання про затверджен-
ня такого проєкту було отримано відмову 
в задоволенні таких клопотань, доцільно 
використовувати такий метод, як стягнен-
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ня з нього на користь заявників (позивачів 
у справі) судових витрат.

Найбільш ефективними з вищезазначе-
них витрат, на нашу думку, є витрати на 
правову допомогу. Так, згідно з ч. 1 та ч. 
2 ст. 134 Кодексу адміністративного су-
дочинства України, витрати, пов’язані з 
правничою допомогою адвоката, несуть 
сторони, крім випадків надання правничої 
допомоги за рахунок держави. За результа-
тами розгляду справи витрати на правничу 
допомогу адвоката підлягають розподілу 
між сторонами разом з іншими судовими 
витратами, за винятком витрат суб’єкта 
владних повноважень на правничу допо-
могу адвоката [4, ст.134].

Відповідно до ст. 132 Кодексу адмініст-
ративного судочинства України судові ви-
трати складаються із судового збору та 
ви  трат, пов’язаних з розглядом справи [4, 
ст. 132]. 

До витрат, пов’язаних з розглядом 
справи, належать:

1) на професійну правничу допомогу;
2) сторін та їхніх представників, що 

пов’язані з прибуттям до суду;
3) пов’язані із залученням свідків, спе-

ціалістів, перекладачів, експертів та про-
веденням експертиз;

4) пов’язані з витребуванням доказів, 
проведенням огляду доказів за їх місцез-
находженням, забезпеченням доказів;

5) пов’язані зі вчиненням інших проце-
суальних дій або підготовкою до розгляду 
справи.

Таким чином, стягнення із суб'єкта влад-
них повноважень є досить вагомим аргу-
ментом для прийняття законного рішення.

Ще одним способом впливу на при-
йняття відповідачем законного рішення 
Кодекс адміністративного судочинства 
України передбачає встановлення судово-
го контролю за виконанням судового рі-
шення. Так, відповідно до ст. 382 Кодексу 
адміністративного судочинства України 
суд, що ухвалив судове рішення в адмі-
ністративній справі, може зобов’язати 
суб’єкта владних повноважень, не на ко-
ристь якого ухвалене судове рішення, 
подати у встановлений судом строк звіт 

про виконання судового рішення. За на-
слідками розгляду звіту суб’єкта владних 
повноважень про виконання рішення суду 
або в разі неподання такого звіту суддя 
своєю ухвалою може встановити новий 
строк подання звіту, накласти на керівни-
ка суб’єкта владних повноважень, відпо-
відального за виконання рішення, штраф 
у сумі від двадцяти до сорока розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. Половина суми штрафу стягується на 
користь позивача, інша половина - до Дер-
жавного бюджету України [4, ст.382].

У зв’язку з вищевикладеним, вважає-
мо, що для прийняття законного рішення 
або вчинення певних дій, від виконання 
яких відповідач може ухилятися, викорис-
товувати такий спосіб тиску на нього, як 
стягнення судових витрат, пов’язаних з ви-
тратами, які були понесені позивачем при 
оскарженні його дій або бездіяльності, та 
встановлення судом судового контролю за 
виконанням рішення.

Такі способи тиску на відповідача, як 
стягнення витрат, присуджених судом на 
користь позивача, які будуть стягнуті у 
безспірному порядку управлінням держав-
ного казначейства з відповідного бюджету, 
а також встановлення судового контролю 
за виконанням судового рішення та мож-
ливого накладення штрафу на керівника 
суб’єкта владних повноважень, відпові-
дального за виконання постанови, штраф 
є досить серйозним важелем впливу на 
прийняття ним законного рішення.

Стягнення коштів з державного або 
місцевого бюджетів негативно впливати-
ме на їх платоспроможність, а тому вони 
все-таки змушені будуть прийняти закон-
не рішення.

Âèñíîâêè
Вважаємо, що вирішення вищезазна-

чених проблем позитивно вплине на пра-
возастосовчу практику, юридичну визна-
ченість та захищеність власників і земле-
користувачів, а також інвесторів, оскільки 
комплекс зазначених дій підвищить інвес-
тиційну привабливість України загалом та 
землі як особливо цінної нерухомості. 
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В статье проанализированы проблемные вопросы нормативного обеспечения ответствен-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У ст. 49 Конституції України проголо-

шено право кожного на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхуван-
ня. Реальне забезпечення зазначеного кон-
с титуційного права потребує наявності роз-
виненого законодавства у сфері здійснен-
ня медичної діяльності, що ґрунтуєть ся на 
міжнародних і європейських стандартах. 

Критичне переосмислення кращого до-
свіду зарубіжних країн у сфері охорони 
здоров’я та його адаптація до вітчизняного 
контексту здатні значно прискорити впро-
вадження дієвого механізму формування 
й реалізації державної політики у сфері 
охорони здоров’я в Україні, особливо зна-
чущим це є для захисту життя та здоров’я 
найменш захищених членів суспільства – 
дітей.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Під час підготовки даної статті, автор 
звертався до наукових праць таких нау ков-
ців та вчених, як: Т. В. Заварза, Є. Е. Чер-
ніков, С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, 
І. Я. Сенюта, М. І. Мельник, М. І. Хавро-
нюк, І. Г. Галкін, С. В. Антонов 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 

У медичній і юридичній доктринах 
тематика неналежного виконання профе-

сійних обов’язків медпрацівником була 
предметом дослідження не раз, проте це 
не вирішило проблеми універсальності 
трактування конструкцій.

Сьогодні в законодавчому регулюванні 
відносин у сфері медицини в Україні іс-
нують значні прогалини. Основний Закон 
у галузі охорони здоров’я – Основи зако-
нодавства України про охорону здоров’я 
громадян – прийнятий ще у 1992 році та 
є своєрідною декларацію для громадян у 
досліджуваній сфері. Крім того, питання 
притягнення до юридичної відповідаль-
ності медичних працівників за неналежне 
виконання ними професійних обов’язків 
не втрачає актуальності навіть за умови за-
кріплення підстав до притягнення до від-
повідальності у Кримінальному кодексі й 
потребує більш чіткого нормативного ре-
гулювання з використанням міжнародного 
досвіду.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ – 
розглянути проблемні питання норматив-
ного забезпечення відповідальності ме-
дичних працівників за неналежне вико-
нання професійних обов’язків, порівнюю-
чи їх із законодавством інших країн. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

У сучасному світі найбільшою мірою 
проявився тісний взаємозв’язок між сис-
темою охорони здоров’я, рівнем розви-

V. Kozenyk
Doctor of Law, Senior Researcher

«KROK» University
I. Stepanchenko

Graduate student,
«KROK» University

International experience in accountability 
of healthcare providers for improper 

provision of health care 
The article analyzes the problematic issues of normative provision of responsibility of medical wor-

kers for improper performance of professional duties in comparison with international experience.
Key words: responsibility of medical workers, improper performance of professional duties, protec-

tion of child health.



125

 Трудове право; право соціального забезпечення

тком певного суспільства та особистістю. 
Конституційне визнання права на здоров’я 
кожної людини стало невід’ємною рисою 
більшості правових систем. Адже на сьо-
годні вважається, що правова складова 
державної відповідальності за здоров’я 
громадянина спирається не на економіч-
ні візії, а насамперед на природне право 
кожної людини на життя і здоров’я [1, 
с.137]. 

Розвиток медичної науки, покращення 
рівня життя населення та становлення де-
мократичних інститутів сприяє підвищен-
ню вимог до діяльності медичних праців-
ників і збільшенню випадків притягнення 
їх до відповідальності за неналежне вико-
нання професійних обов’язків. 

Аналіз причин надання неякісної ме-
дичної допомоги є проблемою навіть тих 
країн, де рівень розвитку медицини і охо-
рони здоров’я досить високий. У США з 
вини лікарів щорічно страждає близько 
одного мільйона пацієнтів, причому для 
120-150 тисяч це закінчується фатально, 
що в три рази перевищує число людей, 
що гинуть в автомобільних аваріях. Офі-
ційні скарги надходять від 5, максимум 
10 відсотків постраждалих, до суду до-
ходять лише 2-5 відсотків випадків. У 
США кожен сьомий лікар притягується 
до кримінальної або цивільної відпові-
дальності, в Німеччині число позовів до 
лікарів і клінік за останнє десятиліття 
збільшилося в 5 разів. У Німеччині що-
річно розглядається 15 тисяч випадків 
залучення лікарів до відповідальності, 
з них 30% - у скоєнні злочинів. У біль-
шості випадків суб’єктами порушуваних 
кримінальних справ за фактами профе-
сійних правопорушень є хірурги (34,5%), 
акушери-гінекологи (16%), а також стома-
тологи (10,2%), тобто та категорія лікарів, 
специфіка роботи яких полягає в більш 
рішучому й активному втручанні в пере-
біг захворювання, неминуче і нерозривно 
пов’язано з підвищеним ризиком, іноді 
невиправданим і неправомірним.

На сьогоднішній день у світі склала-
ся різна практика правового регулювання 
проблеми відповідальності у медичній 

сфері. Деякі країни, наприклад, Сполучені 
Штати Америки, Великобританія, Кана-
да, Нова Зеландія, Південно-Африканська 
Республіка віддають перевагу методам 
цивільно-правового врегулювання спорів, 
що виникають унаслідок заподіяння шко-
ди життю та здоров’ю пацієнтів під час 
виконання працівниками закладів охоро-
ни здоров’я своїх професійних обов’язків. 
При цьому в особливих випадках все ж 
не виключається застосування заходів 
кримінально-правового характеру. Пре-
валювання кримінально-правового ком-
понента у сфері, що розглядається, спо-
стерігається у таких країнах, як Японія, 
Саудівська Аравія та майже в усіх постра-
дянських державах [2, с. 382]. 

Застосування кримінальної відпові-
дальності у правовідносинах, що розгля-
даються, не є рідкістю. Так, упродовж 
1990-2005 рр. порушено 30 кримінальних 
справ щодо британських лікарів за грубу 
недбалість, якою заподіяно смерть потер-
пілому, щодо «дитячих» справ – то такої 
статистики окремо не ведеться, очевидно, 
що їх відсоток приблизно такий, як і «до-
рослих справ». Кримінальне пересліду-
вання лікарів за професійні злочини іноді 
зустрічається також у Канаді, Новій Зе-
ландії та Франції [3, с. 10]. Європейський 
досвід правового регулювання поруше-
ного питання свідчить про поєднання як 
цивільно-, так і кримінально-правового 
під ходів.

Вид механізму правового регулювання 
зумовлений особливостями систем охоро-
ни здоров’я кожної з держав, їх правовими 
традиціями та метою притягнення до того 
чи того виду юридичної відповідальності. 
У державах з англосаксонською системою 
права традиційно відшкодування для па-
цієнтів, які постраждали в ході лікування, 
відбувалося за результатами розгляду ци-
вільного позову в суді. У даному випадку 
потерпілий має право подати позов і залу-
чити до розгляду справи окремих осіб або 
організації, які несуть відповідальність у 
майновій або грошовій формах. 

На думку правників Сполучених Шта-
тів Америки, які у випадках заподіяння 



126

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 33

шкоди особі під час надання медичної 
допомоги надають перевагу у вирішені 
спорів у спосіб притягнення до цивільної 
відповідальності, тому що злочинні діяння 
являють собою посягання на громадський 
порядок, у той час як цивільно-правова 
відповідальність настає у разі завдання 
шкоди приватній особі [4, с. 112]. 

Таким чином, у Сполучених Штатах 
виходять із положення того, що неналеж-
не виконання професійних обов’язків під 
час здійснення медичної діяльності, що 
завдало шкоду людині, має бути насам-
перед компенсовано (відшкодовано) по-
страждалому в грошовій (матеріальній) 
формі. Найбільш ефективним порядком 
відшкодування є саме цивільно-правовий 
порядок. У той час, як порядок притяг-
нення до кримінальної відповідальності 
відповідає інтересам суспільства та має 
бути застосований за вчинення умисних, 
злочинних дій, що завдали шкоди спіль-
ноті.

У законодавстві США існує поняття 
медичної недбалості та злочинної медич-
ної недбалості, відмежування яких дає 
змогу вирішувати питання відповідаль-
ності винної особи цивільно- або кри мі-
нально-правовими засобами. Під медич-
ною недбалістю Д. Філкінс визначає дію 
або бездіяльність лікаря, яка полягає у 
порушенні ним належних стандартів під 
час лікування пацієнта, що перебуває у 
причинному зв’язку з ненавмисно запо-
діяною пацієнтові шкодою. Наведене по-
няття не включає випадки використання 
лікарем медичної діяльності для прихо-
вування навмисно завданої пацієнтові 
шкоди [5, с. 307]. Медична недбалість, 
за законодавством США, є підставою для 
відповідальності як самого лікаря, так 
і лікувального закладу. При цьому для 
притягнення до відповідальності необ-
хідно довести причинний зв’язок та від-
хилення від затверджених стандартів лі-
кування.

Злочинна медична недбалість перед-
бачає більш серйозне відхилення від стан-
дартів медичної допомоги, ніж звичайна 
цивільна недбалість і, як правило, полягає 

в грубому або навіть кричущому відхилен-
ні від стандартів надання медичної допо-
моги. Саме злочинна недбалість є підста-
вою для кримінальної відповідальності 
винної особи [5, с. 502].

В Італії за недобросовісну медичну 
практику, внаслідок якої завдано шкоду 
здоров’ю пацієнта, законодавством пе-
редбачена як цивільна, так і кримінальна 
відповідальність. Стаття 2236 Цивільного 
кодексу Італії передбачає: якщо робота 
включає в себе особливо складні технічні 
проблеми, особа, яка виконує зазначену 
роботу, не відповідає за завдану шкоду, 
крім випадків, коли вона діяла навмисно 
або з грубої недбалості [6]. За умови не-
дбалих дій лікаря, внаслідок яких завдано 
шкоду здоров’ю пацієнта, а також наяв-
ності між ними причинного зв’язку, ме-
дичний працівник може бути притягнутий 
до кримінальної відповідальності. Так, ст. 
43 КК Італії під травмами, завданими вна-
слідок недбалості, розуміє подію, яка, на-
віть якщо це сталося проти наміру, сталася 
через недбалість, необачність, недосвідче-
ність або невиконання законів, правил, на-
казів і дисципліни [7].

В іншій державі Євросоюзу – у Феде-
ративній Республіці Німеччина (ФРН) по-
стійно збільшується рівень контролю за 
системою охорони здоров’я насамперед 
шляхом встановлення контролю якості ме-
дичної допомоги та послуг, що надають-
ся. Щороку у цій державі розпочинається 
близько трьох тисяч кримінальних справ 
щодо лікарів, які під час надання медичної 
допомоги завдали шкоди здоров’ю пацієн-
тів [8, с.143].

За підрахунками експертів Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, в Україні че-
рез лікарську недбалість щодня помирає 
6-7 хворих і втричі більше стають інвалі-
дами. При цьому щороку до криміналь-
ної відповідальності притягується тільки 
близько десяти медичних працівників [9]. 
Медичні працівники вважають, що їх по-
милки мають бути неосудними, в медич-
ній практиці вони найчастіше виникають 
через складність функціонування організ-
му людини та неконтрольованість патоло-
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гічного процесу, на який не повною мірою 
впливає лікування. Пацієнти, їх близькі 
та родичі навпаки вважають, що кожен 
медичний працівник, що мав відношення 
до лікування й обстеження конкретного 
хворого, який після цього одержав тяжкі 
наслідки, всі мають бути максимально по-
карані [10].

Неналежне виконання професійних 
обов’язків, на думку правників, може про-
являтися у такому:

1) неналежне здійснення діагностики, 
лікування хворого, організації медич ної 
допомоги, яке призвело або могло при-
звести до несприятливого результату ме-
дичного втручання [11, с. 451];

2) неналежне виконання медичним 
працівником своїх професійних обов’яз-
ків, яке зумовило помилкову профілакти-
ку, діагностику, лікування пацієнта і спри-
чинило несприятливий наслідок [12];

3) неналежне здійснення діагностики, 
лікування хворого, організації медичної 
допомоги, яке призвело або могло при-
звести до негативних наслідків у стані 
здоров’я хворого [13, с. 35].

Важливою складовою забезпечення 
прав і свобод пацієнтів у тій чи тій країні 
є встановлення в кримінальному законо-
давстві відповідальності за невиконання 
професійних обов’язків медичним праців-
ником. У КК України цим діянням присвя-
чена стаття 140, відповідно до неї невико-
нання чи неналежне виконання медичним 
або фармацевтичним працівником своїх 
професійних обов’язків унаслідок недба-
лого чи несумлінного до них ставлення, 
якщо це спричинило тяжкі наслідки для 
хворого, та стаття 139 ККУ Ненадання до-
помоги хворому медичним працівником, 
а саме ненадання без поважних причин 
допомоги хворому медичним працівни-
ком, який зобов’язаний згідно з установ-
леними правилами надати таку допомогу, 
якщо йому завідомо відомо, що це може 
мати тяжкі наслідки для хворого, та час-
тина 2, яка передбачає відповідальність 
за те саме діяння, якщо воно спричинило 
смерть хворого або інші тяжкі наслідки 
[14, с. 586]. 

Очевидно, що система відповідальнос-
ті за неналежне виконання своїх професій-
них обов’язків медичними працівниками 
включає  в себе:

1. Цивільну відповідальність. Напри-
клад, при медичній помилці. Проводячи 
аналіз особливостей медичної помилки, 
потрібно виходити з того, що медична по-
милка – це поняття як медичне, так і пра-
вове.

До медичних помилок, викликаних 
об’єктивними причинами, належать такі:

 недосконалість медицини в ліку-
ванні певних видів захворювань на цьому 
етапі її розвитку. Рівень медицини по-
стійно підвищується, і зараз піддаються 
лікуванню хвороби, які вилікувати раніше 
було неможливо. Але, на жаль, і сьогодні 
медицина безсила перед низкою серцевих, 
онкологічних хвороб. І лікарю буває дуже 
важко переносити недосконалість своєї 
науки, навіть на тлі її безсумнівних досяг-
нень [11, с. 167];

 відсутність належних умов надання 
медичної допомоги або проведення ме-
дичного втручання. Одна справа, коли ме-
дична діяльність здійснюється в умовах, 
належних для надання відповідних послуг 
(клініки, медичних установах і закладах), 
та зовсім інша справа, коли потрібно нада-
ти невідкладну допомогу в неприлаштова-
них для цього умовах;

 труднощі в діагностиці деяких за-
хворювань;

 тяжкий стан пацієнта;
 може швидко прогресувати, і навіть 

найсильніші лікарські засоби можуть ста-
ти неефективними за таких обставин;

 нетипова реакція організму пацієн-
та на проведене лікування. Вияв тяжкої 
форми алергічної реакції на проведене 
лікування, якщо при цьому медичний пра-
цівник ужив усі необхідні заходи безпеки 
для здоров’я й життя пацієнта, провів усі 
необхідні попередні дії (зробив алергопро-
би), результат яких надав йому можливість 
призначити відповідне лікування;

 інші зовнішні чинники, які не зале-
жать від медика.

До суб’єктивних причин настання по-
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милок у медичній діяльності можна зара-
хувати такі:

 низький рівень професійної підго-
товки медичного працівника;

 недостатній досвід роботи фахівця;
 відступи від медичних стандартів, 

нормативів;
 неповне, «фрагментарне» обстежен-

ня пацієнта;
 неадекватне оцінювання клінічних, 

лабораторних досліджень;
 непроведення консультацій з інши-

ми фахівцями, можливо, й інших спеці-
альностей для постановки правильного та 
повного діагнозу або неврахування резуль-
татів наявних консультацій;

 інші незадовільні дії або бездіяль-
ність медичного працівника на різних ета-
пах надання медичної послуги, від оформ-
лення медичної документації до інформу-
вання пацієнта про перспективи розвитку 
його захворювання та можливості одужан-
ня [1].

В Україні сьогодні відсутнє узагаль-
нення судової практики з розгляду судами 
справ про відшкодування шкоди, завданої 

в результаті скоєння медичних помилок. 
Отже, практика судів в Україні під час 
вирішення питання про відповідальність 
медичних працівників має ураховувати 
причини виникнення медичних помилок, 
для цього потрібно чітко сформулювати 
поняття медичної помилки та правові на-
слідки.

Âèñíîâêè
Як бачимо зі змісту статті, міжнародна 

спільнота більше схиляється до застосу-
вання цивільної відповідальності за не-
належне надання медичної допомоги, що, 
на нашу думку, є більш ефективним з по-
гляду відшкодування шкоди потерпілому, 
особливо якщо шкода завдана внаслідок 
лікарської помилки.

Однак, під час розгляду питання під-
вищення відповідальності за неналеж-
не виконання медичними працівниками 
професійних обов’язків особливу увагу 
потрібно приділяти все ж кримінальній 
відповідальності, оскільки предметом її 
є найбільша соціальна цінність життя і 
здоров’я людини.
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оперативно-розшукова діяльність
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Ëåãàë³çàö³ÿ ïðèâàòíî¿ äåòåêòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ ç óðàõóâàííÿì 

àíàë³çó ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ 
ëþäèíè (ïðàâî íà ïîâàãó äî ïðèâàòíîãî 

³ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ)
Стаття присвячена можливому в нашій країні новому інструменту для захисту прав та 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а саме доопрацюванню законопроєктів та, зре-
штою, прийняття Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» з ураху-
ванням практики Європейського суду з прав людини.

З огляду на те, що положення Європейської конвенції про захист прав та основоположних 
свобод є у своєму роді універсальними, а також дякуючи незаангажованим підходам суддів Єв-
ропейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), практика ЄСПЛ стала одним із потужних сти-
мулів реформування законодавства країн-підписантів Конвенції.

Правовою основою для застосування рішень ЄСПЛ є насамперед Європейська конвенція про 
захист прав та основоположних свобод 1950 р., Закон України «Про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського суду з прав людини».

Згідно зі статтею 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини” суди повинні застосовувати Конвенцію та практику Євро-
пейського суду як джерело права. 

Окрім того, відповідно до перехідних положень Закону України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини» Кабінету Міністрів України дору-
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чено протягом місяця з дня набрання чинності цього Закону: привести у відповідність із цим 
Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити приведення у відповідність із цим Законом 
нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади. 

Отже, стаття містить аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо найбільш 
розповсюджених позовів, відповідно до ст. 8 право на повагу до приватного і сімейного життя 
Конвенції про захист прав людини. Зазначається, на чому необхідно акцентувати увагу та які 
приписи врахувати при прийнятті Закону України «Про приватну детективну (розшукову) ді-
яльність».

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, приватна детективна діяльність, захист 
прав людини.
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÷åëîâåêà (ïðàâî íà óâàæåíèå ê ÷àñòíîé 

è ñåìåéíîé æèçíè)
Статья посвящена возможному в нашей стране новому инструменту для защиты прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, а именно доработке законопроектов и, в 
конечном счете, принятии Закона Украины «О частной детективной (сыскной) деятельности» 
с учетом практики Европейского суда по правам человека.

Учитывая то, что положения Европейской конвенции о защите прав и основных свобод яв-
ляется в своем роде универсальными, а также благодаря незаангажированным подходам судей 
Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), практика ЕСПЧ стала одним из мощных 
стимулов реформирования законодательства стран-подписантов Конвенции.

Правовой основой для применения решений ЕСПЧ является прежде всего Европейская кон-
венция о защите прав и основных свобод 1950 г., Закон Украины «О выполнении решений и при-
менении практики Европейского суда по правам человека».

Согласно статье 17 Закона Украины “О выполнении решений и применении практики Евро-
пейского суда по правам человека» суды должны применять Конвенцию и практику Европейско-
го суда как источник права. 

Кроме того, согласно переходным положениям Закона Украины “О выполнении решений и 
применении практики Европейского суда по правам человека” Кабинету Министров Украины 
поручено в течение месяца со дня вступления в силу этого Закона: привести в соответствие с 
настоящим Законом свои нормативно-правовые акты; обеспечить приведение в соответствие 
с этим Законом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти. 

Итак, статья содержит анализ практики Европейского суда по правам человека по наи-
более распространенным искам, в соответствии со ст. 8 право на уважение частной и семей-
ной жизни Конвенции о защите прав человека. Отмечается, на чем необходимо акцентировать 
внимание и какие предписания учесть при принятии Закона Украины «О частной детективной 
сыскной) деятельности».

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, частная детективная деятельность, 
защита прав человека.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сьогодні в Україні відсутній законо-

давчий акт, який би регулював детективну 
діяльність, а саме – Закон України «Про 

приватну детективну (розшукову) діяль-
ність». Незважаючи на постійну законот-
ворчу практику в цьому напрямку протя-
гом 2000-2018 років, низка законопроєктів 
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Legalization private detective activity 
in Ukraine subject to decision analysis 

European court of justice of human rights 
(the right to respect for private 

and family life)
The article is dedicated to the possible in our country new instrument for the protection 

of rights and legal interests physical and legal persons, namely revisions of bills and in fi nal 
analysis passing an act of Ukraine “About private detective (search) activity» taking into ac-
count the practice of the European Court of Human Rights.

Taking into account that positions of European convention about the protection of rights 
and basic freedoms is in its way universal, and thanks to the non-biased approaches of the 
judges of the European Court of Human Rights (hereinafter – the ECHR), the practice of the 
ECHR has become one of the powerful incentives for reforming the legislation of the signato-
ries of the Convention.

The legal basis for the application of ECHR decisions is primarily the European Conven-
tion for the Protection of Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the Law of Ukraine “On 
the implementation of decisions and the application of the practice of the European Court of 
Human Rights”.

According to Article 17 of the Law of Ukraine “On the Implementation of Decisions and 
the Application of the Practice of the European Court of Human Rights”, the courts must ap-
ply the Convention and the practice of the European Court as a source of law.

Besides according to transitional position of the Law of Ukraine “Of performance of the 
decisions and application of practice of European court on human rights to” Ukraine Cabinet 
it is entrusted during month from the date of entering into force of this law: align with this 
Act their regulatory act; ensure that the laws and regulations of central executive bodies are 
brought in line with this Law. 

The article contains an analysis of the practice of the European Court of Human Rights in 
the most common cases in accordance with Art. 8 the right to respect for private and family 
life of the Convention for the Protection of Human Rights.

It is noted on what it is necessary to focus attention, and which prescriptions to take into 
account when adopting the Law of Ukraine “On Private Detective (Investigation) Activities”. 

Key words: European Court of Human Rights, private detective activity, protection of 
human rights.
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не підтримувалася. У дослідженні прове-
дено аналіз практики Європейського суду 
з прав людини, який допоможе врахувати 
важливі правові засади для прийняття від-
повідно до універсальних норм про захист 
прав та основоположних свобод Закону 
України «Про приватну детективну (роз-
шукову) діяльність». [4]

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженням питань щодо розвитку 
приватної детективної діяльності в Украї-
ні займалися багато вітчизняних учених та 
законотворців, серед яких можна виділити 
таких, як: Д. О. Іванник, Г. К. Кожевніков, 
В. І. Литвиненко, А. Й.Француз, А. П. Чер-
ков та інші. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Приватна детективна діяльність до-
статньою мірою вивчена й потребує по-
дальшого детального розгляду, особливо у 
контексті того, що в Україні до цього часу 
не ухвалено відповідного Закону України 
«Про приватну детективну (розшукову ді-
яльність)».

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз практики Євро-

пейського суду з прав людини задля вра-
хування приписів при прийнятті Закону 
України «Про приватну детективну (роз-
шукову) діяльність».

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Ст.32 Конституції України наголошує, 
що ніхто не може зазнавати втручання в 
його особисте і сімейне життя, крім випад-
ків, передбачених Конституцією України. 
Не допускається збирання, зберігання, ви-
користання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім 
випадків, визначених законом, і лише в 
інтересах національної безпеки, економіч-
ного добробуту та прав людини [1, Ст.32].

Станом на сьогодні Україна тільки 
стоїть на шляху легалізації приватної де-
тективної діяльності, тому доречно буде 

дослідити практику ЄСПЛ щодо спосте-
реження за людьми, яке може мати харак-
тер втручання у приватне життя людей або 
захист їх персональних даних [2, Ст. 8].

Задля цього проаналізуємо практику 
Європейського суду з прав людини щодо 
процесів, які стосуються ст. 8 право на по-
вагу до приватного і сімейного життя та 
захисту персональних даних та розгляне-
мо ключові рішення цієї судової інстанції.

Класс та інші проти Німеччини. 6 ве-
ресня 1978 року (судова справа).

Заявники – п’ять адвокатів з Німеччи-
ни – скаржилися на законодавство своєї 
держави, що надає повноваження органам 
влади прослідковувати їх листування та 
телефонні дзвінки, не зобов’язуючи ін-
формувати громадян про це.

Європейський суд з прав людини ви-
знав, що не було порушення статті 8 Єв-
ропейської конвенції з прав людини, адже, 
за статтею 8, таємний нагляд за громадя-
нами є необхідним у демократичному сус-
пільстві в інтересах національної безпеки 
та запобігання бунтів або злочинів. Суд, 
зокрема, зазначив, що таємний нагляд за 
громадянами допускається відповідно до 
Конвенції в межах збереження демокра-
тичних інститутів. Проте, демократичні 
суспільства сьогодні потрапляють під за-
грозу з боку висококваліфікованої форми 
шпигунства та тероризму, внаслідок чого 
держава зобов’язана мати спроможність 
ефективно протистояти таким загрозам, 
здійснюючи таємний нагляд за громадя-
нами, які ставлять під загрозу безпеку 
народу і держави. Суд визнав, що законо-
давство, яке передбачає таємний нагляд за 
поштою, електронними листами та теле-
фонними дзвінками громадян, у винятко-
вих умовах, необхідне в демократичному 
суспільстві в інтересах національної без-
пеки та / або запобігання бунтів або зло-
чинів [7].

Вебер і Саравія проти Німеччини. 29 
червня 2006 р. (Рішення про прийнят-
ність). Заявники – позаштатний журна-
ліст та його помічник – стверджували, що 
окремі положення Закону про боротьбу 
проти злочинів 1994 року відрізняються 
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від законів про боротьбу проти злочинів 
1968 року.

Закон про обмеження секретності по-
шти та телекомунікаційних послуг («Закон 
G 10»), у їхніх версіях, розтлумачується та 
змінюється Федеральним конституційним 
судом у рішенні від 14 липня 1999 року, а 
це порушує право громадян на повагу до 
свого приватного життя і листування.

Суд визнав скаргу заявників необґрун-
тованою та не прийняв її до свого роз-
гляду. Зважаючи на всі оскаржувані по-
ложення закону про внесення змін у зако-
нодавчий контекст, Суд долучив до закону 
гарантії проти зловживань державними 
повноваженнями під час стратегічного мо-
ніторингу населення. Німеччина, у межах 
своєї досить обширної свободи в цій сфе-
рі, має розглядати втручання в таємницю 
телекомунікації громадян як необхідність 
у демократичному суспільстві в інтересах 
національної безпеки та запобігання зло-
чинам [7].

Ліберті та інші проти Сполученого 
Королівства. 1 липня 2008 року (судовий 
процес). Заявники – британська та дві ір-
ландські організації громадянських сво-
бод – стверджували, що між 1990 і 1997 
рр. їх телефон, факсиміле, електронну по-
шту та обмін даними, в тому числі юри-
дичною та конфіденційною інформацією, 
було перехоплено Електронним Випробу-
ваним Інструментом, який використову-
ється Міністерством оборони Великобри-
танії. Заявники звернулися зі скаргами до 
трибуналу з приводу перехоплення теле-
комунікації, до директора публічних пере-
слідувань та до слідчого трибуналу, щоб 
оскаржити законність перехоплення їхніх 
даних, але дарма.

Суд визначив, що стаття 8 Конвенції 
була порушена. Це трапилося, незважаю-
чи на те, що національне законодавство 
чітко зазначило, що забезпечить належний 
захист від зловживання владою під час пе-
рехоплення і перевірки телекомунікацій 
громадян. Зокрема, як цього вимагає пре-
цедентне право Суду, закон про обмін, збе-
рігання та знищення перехоплених матері-
алів не було сформульовано у прийнятній 

для публіки формі. Втручання в права за-
явників відповідно до статті 8 таким чи-
ном не було «відповідно до закону» [7].

Кеннеді проти Сполученого Королів-
ства. 18 травня 2010 року (судовий про-
цес). Після того, як заявник заснував ма-
лий бізнес, він почав підозрювати, що по-
ліція перехоплює його телефонні дзвінки 
та електронні листи. Чоловік подав скар-
гу до Трибуналу для розслідування. Зре-
штою, суд прийняв рішення не на користь 
заявника. Це значило або те, що його пові-
домлення не перехоплювалися, або що суд 
вважає будь-яке перехоплення телекомуні-
кацій законним. Додаткова інформація по 
справі не була надана судом. 

Суд постановив, що порушення статті 
8 Конвенції не було виявлено, адже закон 
Великобританії про перехоплення вну-
трішніх повідомлень має роз’яснення в 
опублікованому Кодексі практики, з до-
статньо чітким зазначенням процедури 
утвердження та обробки ордерів на пере-
хоплення, а також обробку, передачу та 
знищення перехоплених даних. Окрім 
того, не було жодних доказів наявності 
недоліків у функціонуванні режиму спо-
стереження. Отже, зважаючи на гарантії 
проти зловживань під час перехоплення 
приватної інформації громадян, а також 
на більш загальні гарантії, що пропону-
ються під наглядом Комісара та на розгляд 
трибуналу, все це може бути застосовано 
до справи, що розглядається, тож суд при-
йняв рішення на користь заявника згідно зі 
статтею 8 Конвенції [7].

Справа «Котій проти України», заява 
№ 28718/09, рішення     від 5 березня 2015 
року. 

Заявник  скаржився за статтею 8 Кон-
венції, що підписка про невиїз д та вилу-
чення у нього закордонних паспортів ста-
новили незаконне та непомірне втручання 
у його приватне та сімейне життя, яке зна-
чною частиною зосереджується в іншій 
державі. Заявник наголошував, що після 
відібрання у нього підписки про невиїзд 
і до моменту подання ним заяви до Суду 
слідчий жодного разу не викликав його 
для участі у будь-яких слідчих діях.
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Статтею 8 Конвенції передбачено: «Ко-
жен має право на повагу до свого приват-
ного і сімейного життя, до свого житла і 
кореспонденції.

Органи державної влади не можуть 
втручатись у здійснення цього права, за 
винятком випадків, коли втручання здій-
снюється згідно із законом і є необхідним 
у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи 
економічного добробуту країни, для запо-
бігання заворушенням чи злочинам, для 
захисту здоров’я чи моралі або для захис-
ту прав і свобод інших осіб» [3, Ст.8].

Суд вважає, що ця скарга не є явно 
необґрунтованою у розумінні підпункту 
«а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд та-
кож зазначає, що вона не є неприйнятною 
з будь-яких інших підстав. Тому вона має 
бути визнана прийнятною [6].

Справа «Заїченко проти України (№ 
2)», заява № 45797/09, рішення від 26 лю-
того 2015 року. Заявник скаржився на те, 
що збирання органами внутрішніх справ 
відомостей про нього на підставі вказівок 
Красногвардійського суду порушило його 
право на повагу до його приватного життя 
за статтею 8 Конвенції, у відповідній час-
тині якої зазначено таке:

«1. Кожен має право на повагу до свого 
приватного … життя…

Органи державної влади не можуть 
втручатись у здійснення цього права, за 
винятком випадків, коли втручання здій-
снюється згідно із законом і є необхідним 
у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи 
економічного добробуту країни, для запо-
бігання заворушенням чи злочинам, для 
захисту здоров’я чи моралі або для захис-
ту прав і свобод інших осіб» [3, Ст.8].

Практикою суду встановлено, що зби-
рання та зберігання інформації стосовно 
приватного життя особи, а також її розпо-
всюдження охоплюються сферою застосу-
вання пункту 1 статті 8 Конвенції.

Суд наголошує, що формулювання 
«згідно із законом» вимагає, щоб оскар-
жуваний захід не тільки мав підґрунтя у 
на ціональному законодавстві, але й був 

сумісний з принципом верховенства пра-
ва, який прямо зазначається у преамбулі 
Конвенції і є невід’ємною частиною мети 
й завдання статті 8 Конвенції. З огляду 
на зазначене, закон має бути доступним 
і передбачуваним, тобто визначений до-
статньо чітко, щоб забезпечити особі мож-
ливість - за необхідності шляхом надання 
належної поради - регулювати свою по-
ведінку. Щоб національне законодавство 
відповідало цим вимогам, воно повинно 
надавати відповідний юридичний захист 
від свавілля та, відповідно, з достатньою 
чіткістю зазначати межі повноважень, на-
даних компетентним органам влади, та 
спосіб їхнього здійснення.

Суд також зауважив, що національним 
законодавством не повністю визначено ре-
жим збирання, зберігання, використання 
та поширення інформації, зокрема щодо 
психічного стану людини, її примусово-
го огляду й лікування. Суд зазначив, що 
не створено процедуру захисту прав осо-
би від протизаконного втручання в її осо-
бисте життя психіатричних служб, а також 
відсутності будь-якого механізму захисту 
прав осіб від незаконного втручання пси-
хіатричних установ у їхнє приватне життя.

Зважаючи на те, що співробітники мі-
ліції збирали відомості про заявника у 
контексті його судово-психіатричної екс-
пертизи, суд вважає за доречне зробити 
тут посилання на власну критику засто-
совних законодавчих положень щодо, зо-
крема, відсутності необхідних гарантій від 
свавілля.

Для суду вищенаведених міркувань до-
статньо, щоб дійти висновку, що оскаржу-
ване втручання у право заявника на при-
ватне життя було незаконним. Отже, суд 
доходить висновку, що було порушення 
статті 8 Конвенції [5].

Âèñíîâêè
У ході дослідження була проаналізо-

вана практика Європейського суду з прав 
людини щодо втручання у приватне жит-
тя та захисту персональних даних. Аналіз 
цієї практики показав, що деякі рішення 
суду мають суто декларативний харак-
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тер, багато з них не виступали на користь 
особи-заявника й лише деякі реально ви-
ступали на захист персональних даних і 
невтручання в особисте життя. 

Зазначений аналіз свідчить про те, що у 
ході надання послуг приватними детекти-
вами отримання, використання та інша об-
робка персональних даних повинна здій-
снюватися відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних». Окрім 
того, необхідно, щоб на діяльність приват-
них детективів розповсюджувалися такі ж 
самі правове регулювання й нагляд, як і на 
діяльність інших учасників у сфері збору 
персональних даних.

При ухваленні Закону України «Про 
приватну детективну (розшукову) діяль-
ність» потрібно врахувати практику Євро-
пейського суду з прав людини щодо втру-

чання у приватне життя та захисту пер-
сональних даних та визначити розширені 
умови збирання, зберігання, використання 
й поширення інформації і персональних 
даних, отриманих у ході надання профе-
сійних послуг.

Аналіз практики Європейського суду з 
прав людини також свідчить про те, що на 
сьогодні неправомірне посягання на пер-
сональні дані осіб залишається практично 
безкарними, що і сприяє подальшому по-
гіршенню ситуації та зростанню занепо-
коєння серед населення через усе частіші 
втручання у приватне життя. Саме тому 
обґрунтованою буде теза про те, що існує 
необхідність удосконалення вже існуючої 
законодавчої бази в частині дисциплінар-
них й інших санкцій для посилення захис-
ту та запобігання витоку такої інформації, 
як персональні дані.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сучасному етапі розвитку приватної 

детективної діяльності в Україні відсут-
ній чіткий механізм регулювання приват-
ної детективної розшукової діяльності як 
у нормативно- правовому аспекті, так і з 
морально-етичного погляду. Однак спро-
би запровадження проєкту Закону України 
«Про приватну детективну (розшукову) ді-
яльність від 28.12.2015 № 3726, вето Пре-
зидента України свідчать про необхідність 
перегляду та вдосконалення окремих його 
положень.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Характерним питанням, пов’язаним 
з приватною детективною діяльністю, та 
шляхам їх вирішення в Україні з викорис-
танням досвіду зарубіжних держав при-
святили свої дослідження вчені та практи-
ки в галузі безпеки та права: О. Бандурка, 
В. Гришко, Ю. Кармазін, А. Кожем’якін, 
В. Крутов, В. Литвиненко, В. Малишев, 
В. Мойсик, В. Онопенко, М. Паламарчук, 
О. Продан, А. Тетерук, А. Француз, В. Чер-
ков, В. Швець та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Приватна детективна діяльність являє 
собою відносно новий і важливий напрям 
у діяльності недержавної системи розшуку 
та охорони в Україні. Однак ні в законодав-
чому, ні в організаційно-технологічному 
плані цей вид професійної діяльності не 
врегульований. З огляду на це, необхідно 
розробити теоретичні основи і запропону-
вати практичні рішення для ефективного 
врегулювання ПДД у майбутньому.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є розгляд та вдоскона-

лення характерних питань організації та 
здійснення приватної детективної (розшу-
кової) діяльності в Україні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Конституція України проголошує, що 
права і свободи людини та їх гарантії ви-
значають зміст і спрямованість діяльнос-
ті держави. Утвердження й забезпечення 
прав і свобод людини є головним обо-
в’язком держави [1, ст. 3].

Упровадження приватної детективної 
(розшукової) діяльності в Україні дасть 
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поштовх для створення додаткових мож-
ливостей захисту прав, свобод та законних 
інтересів громадян, а також допомоги пра-
воохоронним органам: 

- розшук активів, виявлення фактів по-
рушення права інтелектуальної власності; 

- збір відомостей з цивільних справ на 
договірній основі з учасниками процесу 
[2, c. 45].

Звичайно, більше значення приділя-
ється саме соціальній сфері, це випливає 
з кількості різноманітних послуг, що мо-
жуть надаватися приватними детектива-
ми фізичним та юридичним особам. Від-
повідно до проєкту Закону України «Про 
приватну детективну (розшукову) діяль-
ність» об’єктами детективної діяльності є:

- збір інформації для ділових перегово-
рів (вивчення ринку);

- виявлення ненадійних чи некредито-
спроможних ділових партнерів;

- захист від незаконного збирання відо-
мостей про підприємства і фірми з метою 
використання, що становлять комерційну 
таємницю;

- встановлення фактів/обставин непра-
вомірного використання під час здійснен-
ня підприємницької діяльності наймену-
вань та фірмових знаків, недобросовісної 
конкуренції, а також розголошення інфор-
мації, що становить комерційну таємницю;

- встановлення авторів і відправників 
анонімних листів, розповсюджувачів відо-
мостей, що ганьблять окремих осіб; 

- з’ясування біографічних та інших да-
них, що характеризують особу, про окре-
мих громадян (з їхньої письмової згоди) 
при укладенні ними трудових й інших 
контрактів;

- пошук безвісти зниклих громадян; 
- пошук втраченого громадянами або 

підприємствами, установами, організація-
ми майна; 

- збір відомостей за кримінальними 
справами [3, c. 200].

2017 рік виявився важливим для пе-
ренесення приватної детективної (роз-
шукової) діяльності з напівлегального 
середовища в повністю правове, встанов-
лене нормативним актом поле в Україні, 

оскільки на початку квітня минулого року 
ми були свідками намагання парламенту 
запровадити відповідні законодавчі зміни 
у нормативне врегулювання цього інсти-
туту. Так, нагадаємо, 13 квітня 2017 року 
Верховною Радою України був прийнятий 
у другому читанні проєкт Закону України 
№ 3726 «Про приватну детективну (роз-
шукову) діяльність». Безперечно, голо-
вним аргументом на користь ухвалення 
Верховною Радою цього Закону, на нашу 
думку, став той факт, що послуги з де-
тективної діяльності в Україні надаються 
неофіційно вже тривалий період часу (по-
чатком зародження ми вважаємо період 
розпаду СРСР та формування України як 
самостійної держави), а тому відповід-
ні нововведення мають вивести приватну 
детективну діяльність, справді, на новий 
рівень [4, c. 59-60].

Проєкт Закону України «Про приватну 
детективну (розшукову) діяльність» має 
на меті створення, на наш погляд, не до-
сить якісного нормативно-правового фун-
даменту для встановлення законодавчого 
регулювання професійної діяльності, що 
повинна виступити одним із дієвих інстру-
ментів забезпечення конституційних прав 
та гарантій людини і громадянина, а також 
визначення основних прав та обов’язків 
приватних детективів, їх об’єднань і де-
тективних агентств. Ми переконані, що 
запровадження приватної детективної ді-
яльності в Україні в умовах сучасності 
може стати ефективним інструментом для 
підвищення порядку та законності, оскіль-
ки, в такому випадку, приватні детективи 
зможуть мати додатковий стимул у вигляді 
винагороди від клієнтів у разі виконання 
замовлення відповідно до норм законодав-
ства, тоді як державні правоохоронні орга-
ни такої можливості не мають.

Зауважимо, що досвід таких країн, як 
Австралія, США, Румунія, Іспанія, Іта-
лія, Франція, де приватна детективна ді-
яльність урегульована на законодавчому 
рівні, демонструє той факт, що функціо-
нування інституту приватних детективів 
значно підвищує сукупну відповідальність 
усієї правоохоронної системи. Крім того, 
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з прийняттям парламентом відповідного 
профільного Закону детективи тепер офі-
ційно зможуть здійснювати діяльність з 
розшуку активів, а також виявляти факти 
порушень прав інтелектуальної власності, 
тобто здійснювати всі вищеперераховані 
функції [5, c. 250-251].

Також зазначимо, що наявність чи від-
сутність спеціального закону, який би ре-
гулював приватну детективну діяльність, 
може мати різні наслідки. Так, наприклад, 
у Великобританії та Німеччині спеціаль-
ного закону, який би регулював приватну 
детективну діяльність, парламентами не 
було запроваджено, в США, навпаки, ді-
яльність приватних детективів регулю-
ється законами кожного штату окремо, а 
отже, статус приватного детектива може 
змінюватися. Як відомо, експрезидент 
України Петро Порошенко свого часу ве-
тував Закон «Про приватну детективну 
(розшукову) діяльність» (№3726), який 
дозволяє надання приватних детективних 
послуг. 

На наш погляд, це – правильне рішен-
ня, оскільки перелік дозволених видів по-
слуг, що можуть надаватися приватними 
детективами, сформовано без урахування 
вимог низки законодавчих актів України. 
Приватна детективна (розшукова) діяль-
ності дозволяє збір, фіксування та дослі-
дження відомостей, необхідних для роз-
гляду справ, зокрема у кримінальному су-
дочинстві, а також пошук і збір даних, які 
можуть бути приводом або підставою для 
звернення замовника приватних детектив-
них послуг до правоохоронних органів 
або до суду з метою захисту його законних 
прав та інтересів (пункти 1, 7 частини тре-
тьої статті 12). 

У зв’язку з відсутністю чітких, конкре-
тизованих у законі відомостей чи даних, 
які дозволяється збирати, фіксувати та 
досліджувати суб’єктам приватної детек-
тивної (розшукової) діяльності, фактично 
допускається можливість збирання таки-
ми суб’єктами доказів для розгляду справ 
у кримінальному судочинстві, а такий 
підхід суперечить нормам КПК України. 
Крім того, є припущення, що здійснення 

суб’єктами приватної детективної діяль-
ності зовнішнього спостереження на від-
критій місцевості чи у громадських місцях 
та транспорті (п. 7, ч. 1, ст. 13) не корес-
пондується із забороною таким суб’єктам 
здійснювати оперативно-розшукові захо-
ди, віднесені законом до виключної компе-
тенції оперативних підрозділів (ч. 4, ст. 4), 
та суперечить ст. 5 Закону України “Про 
оперативно-розшукову діяльність”, який 
передбачає вичерпний перелік суб’єктів, 
уповноважених здійснювати оперативно-
розшукову діяльність. Експрезидент Укра-
їни П. Порошенко зазначав, що повернув 
закон для повторного розгляду з пропози-
цією узгодити його положення з нормами 
законодавчих актів, що є базовими у від-
повідних сферах правового регулюван-
ня. Зараз в усіх регіонах України працює 
кілька тисяч приватних детективів та при-
ватних детективних агентств. Закон дозво-
лить легалізувати їх діяльність і вивести її 
з тіні, поставивши під контроль держави 
[6, с. 37].

Відповідно до положення статті 1 про-
єкту Закону України «Про приватну детек-
тивну (розшукову) діяльність», приватний 
детектив визначається як фізична особа-
підприємець, яка здійснює приватну де-
тективну (розшукову) діяльність на під-
ставах та в порядку, що передбачені цим 
Законом.

Згідно з проєктом Закону України «Про 
приватну детективну (розшукову) діяль-
ність», детективом може бути громадя-
нин України, який досяг 21 року, володіє 
державною мовою, має вищу юридичну 
освіту або стаж роботи в оперативних під-
розділах чи органах досудового розслі-
дування не менш ніж три роки, пройшов 
відповідне навчання з метою здійснення 
приватної детективної (розшукової) діяль-
ності та отримав у встановленому законом 
порядку свідоцтво про право на зайняття 
приватною детективною (розшуковою) ді-
яльністю. 

Необхідно також зауважити, що при-
ватний детектив не може бути службовою 
чи посадовою особою органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
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правоохоронних чи судових органів вла-
ди. Отже, відповідно до положень цього 
Закону, приватна детективна (розшукова) 
діяльність є дозволеною органами Наці-
ональної поліції України підприємниць-
кою діяльністю приватних детективів або 
об’єднань приватних детективів щодо на-
дання замовникам на платній договірній 
основі детективних послуг з метою за-
хисту їхніх законних прав та інте ресів на 
підставах і в порядку, що передбачені цим 
Законом.

Здійснивши дослідження обумовленос-
ті виникнення та ролі морально-етичних 
норм у діяльності приватних детективів 
зарубіжних країн, ми хочемо запропонува-
ти деякі шляхи вдосконалення для полег-
шення інтеграції проєкту Закону України 
«Про приватну детективну (розшукову) 
діяльність».

По-перше, практика реалізації та здій-
снення приватної детективної діяльності 
в зарубіжних країнах (Канада, Румунія, 
США, Італія, Франція, Іспанія, Росія) по-
казує, що віковий ценз не є достатнім. 
Багато зарубіжних провідних детективів-
практиків та науковців говорять про те, 
що у зазначеному в Законі віці важко ви-
являти, аналізувати та розв’язувати кон-
кретні проблеми саме етичного характеру, 
що виникають під час здійснення ПДД, 
аналізувати конкретні життєві ситуації на 
предмет визначення наявності чи відсут-
ності порушення приватним детективом 
норм професійної етики та моралі, розро-
бляти і прогнозувати варіанти вирішення 
ситуації, опираючись на знання законів та 
основних норм моралі й етики. 

Тому ми пропонуємо підняти віковий 
ценз на зайняття приватною детективною 
(розшуковою) діяльністю до 24 років, зва-
жаючи на той факт, що в двадцять один рік 
морально-етична складова знаходиться не 
на достатньому рівні, а там, де є матері-
альна вигода, там завжди є і спокуса по-
рушити закон.

По-друге, чому разом з проєктом За-
кону України «Про приватну детективну 
(розшукову) діяльність» не були розро-
блені хоча би базові морально-етичні пра-

вила поведінки. Дана діяльність з усією 
її суспільною значущістю та кричущою 
необхідністю не може базуватися лише 
на основі ч.1 статті 3 «Принципи та за-
сади приватної детективної (розшукової) 
діяльності»: верховенства права, диспози-
тивності, законності, неупередженості та 
об’єктивності, дотримання прав, свобод і 
законних інтересів фізичних та юридич-
них осіб, поваги до людської добросовіс-
ності, гідності, незалежності, суб’єктів 
приватної детективної (розшукової) ді-
яльності, конфіденційності та збереження 
професійної таємниці, взаємодії з правоо-
хоронними органами, органами державної 
влади та органами місцевого самовряду-
вання, підприємствами, установами, орга-
нізаціями й громадянами. 

Як показує міжнародний досвід, цьо-
го не достатньо, наприклад, в Іспанії 
був розроблений та прийнятий Етичний 
кодекс приватного детектива, а в Руму-
нії – Деонтологічний кодекс. Парламент 
Канади прийняв фундаментальні етичні 
правила, поклавши на асоціації приват-
них детективів тлумачення та дотриман-
ня цих приписів. Ми глибоко переконані, 
що знання та дотримання, а головне ме-
ханізм, який би здійснював контроль за 
дотриманням морально-етичних правил 
приватними детективами в Україні, від-
сутній. Немає чіткого механізму того, як 
центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної по-
літики у сферах забезпечення охорони 
прав і свобод людини, інтересів суспіль-
ства й держави, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і поряд-
ку, а також надання поліцейських послуг 
зможе та буде контролювати дотримання 
морально-етичних норм.

По-третє, відповідно до частини 3 стат-
ті 8 проєкту Закону України «Про приватну 
детективну (розшукову) діяльність», сві-
доцтво про право на зайняття приватною 
детективною (розшуковою) діяльністю 
видається безстроково на платній основі 
протягом 10 днів з дня подання докумен-
тів для його отримання. Беручи до уваги 
міжнародний досвід, ми вважаємо, що цю 
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статтю потрібно доповнити. Ліцензія ви-
дається безстроково, але у разі виявлення 
фактів порушення норм права чи грубих 
і систематичних порушень морально-
етичних норм ліцензія може вилучатися 
на певний термін від 90 днів (у залежності 
від ступеня тяжкості проступку) до дові-
чного позбавлення права займатися при-
ватною детективною діяльністю. 

По-четверте, доповнити розділ III 
«Набуття права на зайняття приватною 
детективною (розшуковою) діяльністю» 
статтею про необхідність проведення іс-
питу на доброчесність за допомогою авто-
ритетних членів комісії, як це робиться, 
наприклад, в Іспанії. Чомусь опрацюван-
ня проєкту Закону України «Про приватну 
детективну (розшукову) діяльність» від-
булося лише із нормативно-правової скла-
дової, етичній складовій не приділили на-
лежної уваги.

Поділяємо стурбованість приватних 
детективів та науковців сучасними реа-
ліями країни, період міжзаконня і цілком 
природний для України «голод» політи-
ків стали підґрунтям для вседозволеності, 
правового нігілізму та катастрофічного 
падіння моральності. Корупція в державі 
досягла свого апогею і стала системним 
методом вирішення будь-яких проблем, 
суттєво вдаривши і по юриспруденції. На 
наш погляд, це здійснено свідомо для фор-
мування нових корупційних складових ре-
гулювання, оскільки в умовах сучасності 
чим менше чітко визначених і прописаних 
норм та правил, тим більша спокуса пору-
шити закон.

По-п’яте, доповнити статтю 8 проєкту 
Закону України «Про приватну детектив-
ну (розшукову) діяльність», «Видача сві-
доцтва про право на зайняття приватною 
детективною (розшуковою) діяльністю» 
інформацією про додатковий «страховий» 
внесок у розмірі 1000 доларів (у перера-
хунку на курс НБУ на момент оплати). 

Ці внески повинні слугувати своєрідною 
компенсацією для фізичних та юридичних 
осіб, права яких порушили (моральне від-
шкодування), у разі таких порушень з боку 
приватного детектива.

По-шосте, пропонуємо доповнити За-
кон України «Про приватну детективну 
(розшукову) діяльність» у кінці основни-
ми деонтологічними та етичними прави-
лами поведінки. Рекомендуємо взяти за 
основу деонтологічний кодекс приватних 
детективів Румунії, на наш погляд, він є 
самодостатнім (див. додаток 1).

По-сьоме, доповнити зміст Закону по-
ложеннями про права та обов’язки приват-
них детективів в умовах воєнного стану/
окупації. Наприклад, Румунія в своєму За-
коні «Про професію приватного детекти-
ва» зазначає певні обмеження щодо при-
ватних детективів в умовах окупації. Так, 
прав стає менше, а обов’язків додається. 
Враховуючи, що наша держава стає на 
шлях по-справжньому самостійного роз-
витку, ми вважаємо, що такі доповнення 
та уточнення мають право на існування.

Âèñíîâêè
Процес законодавчого закріплення ста-

тусу приватної детективної (розшукової) 
діяльності набирає обертів у державі. Для 
ефективного законодавчого врегулюван-
ня питання щодо діяльності приватних 
детективів нам необхідно врахувати зако-
нодавчий та практичний досвід провідних 
зарубіжних країн. У процесі закріплення 
обов’язково потрібно взяти до уваги реалії 
сьогодення, рівень правосвідомості, осо-
бливості українського менталітету тощо. 
Крім цього, слід особливу увагу зверну-
ти на деонтологічні стандарти поведінки 
приватних детективів, оскільки досить 
часто їхня діяльність перебуває на межі 
законного та допустимого у сфері забезпе-
чення прав і свобод людини та громадяни-
на й установленні належного рівня право-
порядку в суспільстві.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сьогодні приватна детективна діяль-

ність не врегульована спеціальним зако-
ном. Тим не менш, деякими суб’єктами та-
ка діяльність здійснюється під виглядом 
ін   шої. Численними спробами народні об -
ранці впродовж незалежності України на-
магалися законодавчо врегулювати цей інс-
титут. Однак безуспішно, оскільки цьому 
сприяли численні невирішені проблеми, 
які пропонується розглянути у даній статті. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженням проблем регулювання 
та запровадження приватної детективної 
діяльності займалися Нестерова К.Ю., 
Свєчнікова К.В., Шиян А.Г., Юрко С.С.
Íåâèð³øåíîþ ðàí³øå ÷àñòèíîþ 
çà ãàëüíî¿ ïðîáëåìè є визначення ос-
новних факторів, які перешкоджають ста-
новленню і розвитку приватної детектив-
ної діяльності в Україні.
Ìåòîþ ñòàòò³ є виявлення причин 
зволікання щодо впровадження приватної 
детективної діяльності в Україні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Законодавча неврегульованість приват-

ної детективної діяльності – одна із найго-

ловніших проблем приватних детективів. 
Вона, в свою чергу, породжує безліч проб-
лем як для самих приватних детективів 
(від сутність чітких критеріїв для визна-
чення якості підготовки приватних детек-
тивів, неможливість виконувати на належ-
ному рівні свої функції і завдання), так і 
для людей, оскільки неврегульованою за-
ли  шається оплата послуг приватних де тек -
тивів, внаслідок чого люди змушені пла ти-
ти досить значні кошти за надані послуги.

Прийняття закону про приватну детек-
тивну діяльність стане кроком для легалі-
зації детективної діяльності в Україні, за-
кріплення на законодавчому рівні ще одно-
го суб’єкта, діяльність якого спрямована, 
в першу чергу, на забезпеченн я основних 
прав, свобод і законних інтересів фізич-
них та юридичних осіб, тісної взаємодії 
із правоохоронними органами, органами 
державної влади та місцевого самовряду-
вання, підприємствами, установами, орга-
нізаціями та громадянами, що призведе до 
організованої та результативної боротьби 
зі злочинністю.

Як зазначають К.Ю. Нестерова, К.В. 
Свєчнікова та А.Г. Шиян, не дивлячись на 
те, що проект Закону України «Про при-
ватну детективну (розшукову) діяльність» 
№ 3726 був прийнятий ще 28 грудня 2015 
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року, він доcs не набрав законної сили. 
Причин цьому є декілька.

Перша – це не досить зрозуміла для за-
конодавців сутність даної діяльності, від-
сутність досвіду в цьому питанні, склад-
ність визначення повноважень приватних 
детективів.

Другу можна чітко прослідкувати та 
виокремити з пропозицій Президента 
України до Закону від 3 чeрвня 2017 року, 
де він зазначив, що даний Закон сформова-
но без урахування вимог низки законодав-
чих актів України. Зокрема, він суперечить 
нормам Кримінального процесуального 
кодексу України , за якими доказ визна-
ється допустимим, якщо він отриманий 
у порядку, встановленому цим Кодексом; 
недопустимий доказ не може бу ти вико-
ристаний при прийнятті процесуальних 
рішень, на нього не може посилатися суд 
при ухваленні судового рішення; збиран-
ня доказів здійснюється лише сторонами 
кримінального провадження, потерпілим, 
представником юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, у поряд-
ку, передбаченому цим Кодексом (стаття 
86, частина перша статті 93) [2, с. 153].

Вищенаведена причина не є основною. 
Так, подекуди вчені висловлюють думку, 
що зволікання із запровадженням в Укра-
їні приватної детективної діяльності спри-
чинено негативним ставленням до цього 
оперативних підрозділів правоохоронних 
структур через можливу конкуренцію з 
боку детективів. Проте, таке твердження 
є безпідставним, адже досвід зарубіжних 
країн свідчить про протилежне.

Наприклад, в Австрії запроваджено 
практику регулярного інформування при-
ватних детективів щодо нових тенденцій 
і методів протидії злочинності. У Великій 
Британії приватні охоронні й детективні 
агентства беруть участь у роботі постій-
ної наради Міністерства внутрішніх справ 
із запобігання злочинності та мають при 
ній постійне представництво. У Німеччи-
ні, Швеції, Греції, Туреччині поліція надає 
допомогу в регулярному навчанні пред-
ставників приватних розшукових бюро, їх 
перепідготовці та підвищенні кваліфікації.

Тому, ми поділяємо позицію авторів, які 
стверджують, що зовсім не в конкуренції, 
а в постійній плідній співпраці з поліцією 
будуть зацікавлені приватні детективи, 
оскільки доступною стає поліцейська ін-
формаційна база, яку формували впродовж 
тривалого періоду. А отже, бази даних, до-
кументи, обліки – усе, що потребує легалі-
зації, вимагає, водночас, тісних контактів 
і взаємовигідної співпраці з правоохорон-
ними структурами. Спільно з ними при-
ватні детективи мають з’яс овувати справ-
жні обставини подій, здійснювати розшук 
безвісти зниклих осіб, пересвідчуватися в 
цілковитій безпеці клієнтів – замовників 
цих послуг тощо. Із цього приводу влучно 
вислювлюється один із дослідників, заува-
жуючи, що матеріально-технічне забезпе-
чення оперативно-розшукових служб нині 
хоч і нагадує «…зношений плащ славноз-
вісного Коломбо, однак таки стає в нагоді 
детективам» [3, с. 51].

Очевидно, що ще однією з причин 
зволікання прийняття проекту Закону 
України «Про приватну детективну ( роз-
шукову) діяльність» є і те, що зараз надто 
нестабільна внутрішньополітична ситу-
ація в державі, відсутність можливостей 
широкого обговорення проблеми узако-
нення приватної детективної (розшукової) 
діяльності на круглих столах, брифінгах, 
прес-конференціях, наукових конференці-
ях, що також певною мірою спричинило 
неналежну якість підготовлених законо-
проектів, які подавали на розгляд Верхо-
вної Ради України. 

Ще однією причиною щодо зволікан-
ня прийняття даного закону є і те, що його 
положення часто прямо суперечать нор-
мам чинного законодавства. Так, одним із 
видів детективних послуг у п. 1 ч. 2 ст. 11 є: 
«збирання, фіксування та дослідження ві-
домостей, необхідних для розгляду справ 
у цивільному, господарському та адмініст-
ративному судочинстві, на договірній ос-
нові із сторонами судового процесу» [4]. А 
норма Конституції – норма прямої дії (ст. 32) 
визначає, що інформація про особисте та 
сімейне життя є конфіденційною, її збиран-
ня дозволено спеціально уповнова женим 
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суб’єктам виключно за рішенням суду й 
винятково у випадках, визначених законом, 
і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту й прав людини 
[1]. Відтак, даний вид діяльності є таким, 
що суперечить вимогам Основного Закону.

Дане застереження міститься не тільки 
в Конституції України, але й в низці інших 
нормативно-правових актів. Відповідно до 
ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформа-
цію», конфіденційну інформацію можна 
поширювати за бажанням (згодою) відпо-
відної особи у визначеному нею порядку 
відповідно до передбачених нею умов, а 
також в інших випадках, визначених за-
коном [5]. Заборона на поширення кон-
фіденційної інформації без згоди особи, 
якої вона стосується, міститься також у за-
конах України «Про захист персональних 
даних» (ст. 14) і «Про доступ до публічної 
інформації» (ст. 7) [6; 7].

Збирання, фіксування та накопичення 
інформації – це прерогатива оперативних 
підрозділів, які уповноважені здійснювати 
вищезазначений перелік дій, в разі отри-
мання повідомлення про підготовку та 
вчинення злочину, але приватні детективи 
не мають права здійснювати досудове роз-
слідування злочинів, а відтак – не можуть 
бути наділені правом збирати, фіксувати 
та накопичувати інформацію, про переда-
чу такої інформації замовнику – не може 
бути і мови, адже це визнається порушен-
ням більшості нормативних приписів.

У рішенні від 20 січня 2012 року 
№ 2-рп/2012 Конституційний Суд Украї-
ни щодо тлумачення положень ч. 1, 2 ст. 32, 
ч. 2, 3 ст. 34 Конституції України зазначив, 
що інформація про особисте та сімейне 
життя особи є конфіденційною; збирання, 
зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без 
її згоди державою, органами місцевого 
самоврядування, юридичними або фізич-
ними особами є втручанням в її особисте 
та сімейне життя. Таке втручання допус-
тили винятково у випадках, визначених 
законом, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та забез-
печення прав людини [8].

Ще однією, основною на нашу думку, 
проблемою є спеціальна (фахова) підго-
товка, без якої неможливо здійснювати 
саму детективну діяльність. Так, напри-
клад, МВС РФ було розроблено типові 
програми професійного навчання при-
ватних детективів [9]. Навчальна програ-
ма містить у собі юридичну підготовку, 
тактико-спеціальну, технічну, психоло-
гічну, підготовку з надання першої ме-
дичної допомоги та підсумкову атеста-
цію.

Правова підготовка включає в себе: 
правові основи приватної детективної ді-
яльності; основи кримінального права; 
кримінального процесу, криміналістики; 
цивільного права; цивільного процесу-
ального права; адміністративного права; 
застосування спеціальних засобів приват-
ними детективами.

Тактико-спеціальна підготовка містить 
у собі: види послуг, дозволених в недер-
жавній (приватній) розшуковій діяльності; 
організаційні і тактичні основи діяльнос-
ті приватних детективів при наданні роз-
шукових послуг; використання технічних 
та інших засобів недержавної (приватної) 
розшукової діяльності, що не завдають 
шкоди життю та здоров’ю громадян і на-
вколишньому середовищу. 

Технічна підготовка охоплює вивчення 
та оволодіння: технічними засобами, що 
використовуються в ході детективної ді-
яльності; систем управління технічними 
засобами; засобів пожежогасіння, зв’язку 
і роботи з ними. 

Психологічна підготовка включає у 
себе психологічні аспекти детективної ді-
яльності; стресові фактори та способи їх 
подолання. 

Медична підготовка містить загальні 
відомості про будову організму людини; 
основні ознаки травм і гострих захворю-
вань; способи надання першої медичної 
допомоги зокрема при ударах, вивихах, 
переломах; правила надання долікарської 
допомоги особам, які отримали тілесні 
ушкодження при вогнепальних поранен-
нях; надання долікарської допомоги при 
ураженнях сльозоточивими і дратівливи-
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ми речовинами, електрострумом; прийоми 
реанімаційної допомоги [10, с. 102].

Очевидно, що зволікання із прийнят-
тям спеціалізованого закону про приват-
ну детективну діяльність не на руку ані 
державі, ані суспільству загалом. Так, в 
пропонованих законопроектах наявні про-
тиріччя з чинним вітчизняним законодав-
ством та міжнародним законодавством, 
але це не є підставою «ветувати» ці зако-
нопроекти без їх подальшого прийняття з 
усіма доопрацюваннями та необхідними 
змінами.

Âèñíîâêè
Таким чином, основні причини зволі-

кання та навмисного затягування процесу 
прийняття Закону України «Про приватну 
детективну (розшукову) діяльність» поля-
гають у наступному:

положення даного проекту часто 
прямо суперечать нормам чинного законо-
давства;
наразі наявна нестабільна внутріш-

ньополітична ситуація в державі;
об’єктивно відсутні можливості ши-

рокого обговорення проблеми узаконення 
приватної детективної (розшукової) діяль-
ності на круглих столах, брифінгах, прес-
конференціях, наукових конференціях, 
що також певною мірою спричинило не-
належну якість підготовлених законопро-
ектів, які подавали на розгляд Верховної 
Ради України;
вченими висловлюється думка, що 

зволікання із запровадженням в Україні 
приватної детективної діяльності спри-
чинено негативним ставленням до цього 
оперативних підрозділів правоохоронних 
структур через можливу конкуренцію з 
боку детективів.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Визнання приватної детективної дi-

яльностi залежить вiд ступеня демо кра-
тизацiї країн. У країнах диктатури де-
тективна дiяльнiсть найчастiше взагалi 
заборонена або скасована як допомiжна 
при правоохоронних органах. Досвiд кра-
їн, у яких приватна детективна дiяльнiсть 
законодавчо врегульована, показує, що 
функцiонування приватних детективiв, 
детективних агентств та їх об’єднань зна-
чно пiдвищує вiдповiдальнiсть держав-
ної правоохоронної системи за своєчасне 
i високопрофесiйне реагування на по-
треби громадян та суспiльства, звiльняє 
правоохоронцiв вiд необхiдностi виконан-
ня багатьох незначних i невластивих їм 
функцiй, сприяє загальному оздоровлен-
ню кримiногенної ситуацiї.

В Українi приватна детективна дiяль-
нiсть знаходиться в зародковому ста нi. 
Для того, щоб змiнити ситуацiю, що скла-
лася, необхiдно насамперед розробити 
тео ретичнi та правовi основи органiзацiї 
приватної детективної дiяльностi, а та-
кож виробити практичнi рекомендацiї для 
здiйснення цього важливого i необхiдного 

для нашого суспiльства виду професiйної 
дiяльностi в галузi безпеки.

Àíàëiç ñòàíó äîñëiäæåíü 
i ïóáëiêàöié

Дослiдженням питання приватної де-
тективної дiяльностi в Українi займалися 
такi науковцi, як: Г. Козаченко, В. Понома-
рьов, О. Ляшенко, Т. Iванюта, А. Заїчков-
ська, В. Калетняк, А. Крисiн, О. Костирiн, 
Г. Леонова, О. Озарiна, В. Мачуський, 
В. Постульга, О. Литвин, I. Плохiх, О. Са-
тановський та М. Федорiн. Проте, на жаль, 
вiдсутнi дослiдження, в яких би ґрунтов-
но i комплексно висвiтлювалися пробле-
ми приватної детективної дiяльностi в 
контекстi забезпечення конституцiйних 
прав i свобод людини й громадянина. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статтi є характеристика особли-

востей здiйснення приватної детективної 
дiяльностi в Українi в контекстi забезпе-
чення конституцiйних прав та свобод лю-
дини i громадянина.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåðiàëó
В науковій лiтературi визначення по-
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няття «детективнi послуги» вiдсутнi. 
Натомiсть науковцi зазначають, що детек-
тивна дiяльнiсть є невiд’ємною складо-
вою цiлiсної системи сучасної розшукової 
дiяльностi в бiльшостi країн свiту [1, с.77].

Проєкт Закону України «Про детек-
тивну (розшукову) дiяльнiсть» визначає 
детективну дiяльнiсть як дозволену орга-
нами Нацiональної полiцiї України неза-
лежну професiйну дiяльнiсть приватних 
детективiв або приватних детективних 
пiдприємств (агентств) щодо надання 
клiєнтам на платнiй договiрнiй основi де-
тективних послуг з метою захисту їхнiх 
законних прав та iнтересiв на пiдставах і 
в порядку, що передбаченi законодавством 
[2, ст.1].

Вiдповiдно, приватним детективом 
може бути громадянин України, який 
володiє державною мовою, має вищу 
юридичну освiту, пройшов спецiальну 
пiдготовку з метою здiйснення приватної 
детективної (розшукової) дiяльностi чи 
має стаж роботи в оперативних пiдроздiлах 
або органах досудового розслiдування не 
менше трьох рокiв та отримав у встанов-
леному порядку свiдоцтво про право на 
зайняття приватною детективною (розшу-
ковою) дiяльнiстю [2, ст.5].

Зайняття приватною детективною дi-
яльнiстю дозволяється лише за умови отри-
мання вiдповiдного свiдоцтва (лiцензiї). 
Так, вiдповiдно до Проєкту Закону Украї-
ни «Про приватну детективну (розшукову) 
дiяльнiсть» видача свiдоцтв про право на 
зайняття приватною детективною (розшу-
ковою) дiяльнiстю здiйснюється органами 
Нацiональної полiцiї. Свiдоцтво про право 
на зайняття приватною детективною (роз-
шуковою) дiяльнiстю видається безстроко-
во на платнiй основi протягом десяти днiв 
з дня подання документiв для отримання 
такого свiдоцтва. Одночасно зi свiдоцтвом 
заявнику видається посвiдчення приват-
ного детектива, зразок якого затверджу-
ється Нацiональною полiцiєю України 
[2, ст. 7].

Законодавець визначає види дiяльностi 
та послуг, якi можуть надавати приватнi 
детективи або детективнi агенцiї. Так, 

детективнi послуги – це послуги, що на-
даються суб’єктами пiдприємницької 
дiяльностi на договiрних оплачуваних за-
садах незалежної професiйної дiяльностi, 
спрямованої на пошук, збирання й 
фiксацiю iнформацiї, розшук людей, тва-
рин та майна, встановлення фактiв і з’я-
сування рiзних обставин за замовленням 
клiєнтiв.

Перелiк послуг, якi можуть надаватися, 
досить широкий. За даними Всеукраїн-
ської асоцiацiї приватних детективiв, вони 
подiляються на такi групи:

– збирання, фiксування та дослiдження 
вiдомостей, необхiдних для розгляду 
справ у цивiльному, господарському й ад-
мiнiстративному судочинствi, на дого вiр-
нiй основi зі сторонами судового процесу;

– вивчення ринку, пошук i збiр iн фор-
мацiї з вiдкритих джерел з метою пiд го-
товки дiлових переговорiв клiєнта, з’я-
су   вання фiнансової платоспроможностi, 
майнового стану та благонадiйностi по-
тен цiйних дiлових партнерiв;

– з’ясування бiографiчних та iнших да-
них, що характеризують особу, стосовно 
окремих громадян (за їх письмової згоди) 
при укладеннi ними трудових й iнших 
договорiв iз замовником (клiєнтом) при-
ватних детективних (розшукових) послуг 
(зайняття в нього вiдповiдної вакантної 
посади), виявлення їхнiх дiлових зв’язкiв, 
у тому числі з конкурентами клiєнта в 
регiонах i за кордоном;

– пошук осiб, мiсцезнаходження яких 
невiдоме, з’ясування причин i обставин 
зникнення, можливостей та умов їх повер-
нення, розшук осiб, що втратили родиннi 
й дружнi зв’язки;

– розшук зниклого (втраченого або ви-
краденого) майна, предметiв та тварин;

– пошук, збирання та фiксацiя вiдо-
мостей у кримiнальному провадженнi на 
договiрнiй основi зі стороною кримi наль-
ного провадження;  

– реалiзацiя заходiв з вiдтворення втра-
ченої (зниклої) iнформацiї з питань закон-
них прав та iнтересiв клiєнтiв;

– пошук i збiр даних, якi можуть бути 
приводом або пiдставою для звернення за-
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мовником приватних детективних (розшу-
кових) послуг до правоохоронних органiв 
або до суду з метою захисту законних прав 
та iнтересiв такого замовника;

– виявлення фактiв незаконного (не-
санкцiонованого) збирання з метою вико-
ристання вiдомостей, що становлять ко-
мерцiйну таємницю замовника або її роз-
голошення, а також фактiв незаконного 
(несанкцiонованого) збирання стосовно 
фiзичних осiб конфiденцiйної iнформацiї;

– пошук, виявлення та фiксацiя фак-
тiв незаконного використання прав iнте-
лектуальної власностi, що належать клi-
єнту, а також випадкiв недобросовiсної 
конкуренцiї;

– пошук боржникiв та осiб, якi ухи-
ляються вiд виконання своїх договiрних 
обов’язкiв, вирiшення в порядку, вста-
новленому законодавством України, пи-
тань щодо повернення боргiв і виконання 
договiрних обов’язкiв;

– забезпечення захисту iнформацiї з об-
меженим доступом (комерцiйної, промис-
лової, професiйної таємницi) замовника 
приватних детективних (розшукових) по-
слуг [3; 2, ст.11].

На нашу думку, враховуючи специфiчнi 
умови надання приватних детектив-
них послуг, вони не матимуть жодної 
ефективностi. Однiєю з таких умов є те, що 
особа має надати письмову згоду на її фо-
тозйомку, вiдеозйомку або аудiофiксацiю. 
Для прикладу, якщо чоловiк захоче викри-
ти в невiрностi дружину i скористається 
послугами приватного детектива, то детек-
тив повинен буде просити у жiнки пись-
мового дозволу на шпигунство за нею, а 
iнакше вiн порушить закон i в нього забе-
руть лiцензiю. Така постановка питання 
викликає певний когнiтивний дисонанс.

Також звертає увагу те, що нi в Проєктi 
Закону України «Про приватну детек-
тивну (розшукову) дiяльнiсть», анi в 
Кримiнальному процесуальному кодексi 
України не мiститься норм про правове 
закрiплення iнформацiї, яку добувають 
приватнi детективи. Така iнформацiя не є 
допустимим доказом у судi, правоохороннi 
органи повиннi її перевiряти. Наведемо 

такий приклад: проти людини скоєно зло-
чин, i вона пiдозрює, що полiцiя i проку-
ратура покривають злочинцiв. Потерпiлий 
наймає детектива, той збирає та пред-
ставляє докази проти винуватця, а суд 
їх не приймає або призначає повторну 
перевiрку. Грошi клiєнта i старанність де-
тектива виявляються безуспiшними, спра-
ва просто затягується. Постає питання: 
чим вiдрiзняється приватний детектив вiд 
адвоката чи навiть журналiста, якщо вони 
так само можуть займатися пошуками 
свiдкiв чи зниклої людини, але не мають 
вiльного доступу до баз даних, якi могли б 
пришвидшити роботу?

Дiяльнiсть детектива має на метi за-
хист прав i свобод людини. Проте, на 
жаль, iснує чимало проблем узгодження 
положень проєкту Закону України «Про 
приватну детективну (розшукову) дiяль-
нiсть» з вимогами статтi 8 Європейської 
конвенцiї з прав людини в частинi поваги 
до особистого i сiмейного життя, житла 
й таємницi листування, вiдповiдних по-
ложень статей 30-32 Конституцiї Украї-
ни, конституцiйної заборони втручання в 
особисте i сiмейне життя особи, заборони 
збирання, зберiгання, використання та по-
ширення конфiденцiйної iнформацiї про 
особу.

Насамперед потребує узгодження конс-
ти  туцiйного режиму iнформацiя про осо-
бисте та сiмейне життя особи з правами 
i повноваженнями приватних детективiв, 
закрiплених у статтi 11 проєкту 3726, а 
саме:

– збирання, фiксування та дослiдження 
вiдомостей, необхiдних для розгляду 
справ у цивiльному, господарському й ад-
мiнiстративному судочинствi, на дого вiр-
нiй основi зi сторонами судового процесу;

– з’ясування бiографiчних та iнших да-
них, що характеризують особу, стосовно 
окремих громадян (за їх письмової згоди) 
при укладеннi ними трудових й iнших до-
говорiв iз замовником (клiєнтом) приват-
них детективних послуг (зайняття ним 
вiд повiдної вакантної посади), виявлення 
їх нiх дiлових зв’язкiв, у тому числi з конку-
рентами клiєнта в регiонах i за кордоном;
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– пошук, збирання та фiксацiя вiдо-
мостей у кримiнальному провадженнi 
на договiрнiй основi зi стороною кримi-
нального провадження; пошук i збiр 
даних, якi можуть бути приводом або 
пiдставою для звернення замовником 
приватних детективних послуг до право-
охоронних органiв або до суду з метою 
захисту законних прав та iнтересiв такого 
замовника [4].

«Загалом, на сьогоднiшнiй день iснує 
багато проблемних моментiв, що можуть 
призвести до тiнiзацiї певної частини 
легальних детективних агентств, але за-
вдяки народним обранцям i прогресивно 
мислячим учасникам цього ринку, про-
блеми можна буде вирiшити своєчасни-
ми поправками до проекту Закону», – пе-
реконаний в. о. президента громадської 
органiзацiї «Всеукраїнська Асоцiацiя 
Приватних Детективiв» С. Сеник. «Далi 
має бути кропiтка праця, i деякi «мiнуси» 
i невiдповiдностi з часом будуть усунутi 
окремими змiнами до Закону», – переко-
наний президент громадського об’єднання 
«Український Детективний Союз» О. Де-
нисенко [7].

Керуючий партнер Адвокатського 
об’єд нання «Юрi-мекс» Я. Толкачов наз-
вав Проєкт Закону «Про приватну детек-
тивну (розшукову) дiяльнiсть» черговою 
профанацiєю з боку чинної влади, спрямо-
ваною на порожнiй пiар або далекогляднi 
корупцiйнi схеми [7]. Вiн вважає, що фак-
тично за цим Законом приватнi детекти-
ви займаються тим, що й до їхнього уза-
конення. Даний Закон має чітко врегуло-
вувати узаконену дiяльнiсть приватних 
детективiв, визначити повноваження при-
ватної детективної дiяльностi. Вiдсутнiсть 
таких елементiв виключає можливiсть ре-
ально надавати детективнi послуги.

Проте, варто зазначити, що як при-
хильники, так i противники прийнятого 
Закону погоджуються, що подiбний акт 
необхiдний для вдосконалення державної 
правової системи. Позитивним є те, що 
приватнi детективи зможуть отримува-
ти лiцензiї, буде створено їх єдиний ре-
єстр, що позбавить шахраїв можливостi 

дiяти, прикидаючись приватними детек-
тивами. Вони отримують право звер-
татися з офiцiйними запитами до дер-
жавних органiв i отримувати вiдповiдi у 
встановленi законом термiни [5, с.198].

Законодавче врегулювання приватної 
детективної дiяльностi на засадах суво-
рого дотримання конституцiйних прав 
i свобод людини та громадянина сприя-
тиме розширенню послуг, що надаються 
громадянам з питань розшуку зниклого 
майна, виявлення фактiв порушень прав 
iнтелектуальної власностi, насамперед не-
законного використання товарних знакiв, 
а також рiвною мiрою надання бiльш зна-
чної допомоги суб’єктам пiдприємницької 
дiяльностi у вивченнi фiнансового стану 
позичальникiв, визначення спроможностi 
реального виконання фiнансових зобо-
в’язань, запобiганню ухиленню вiд спла-
ти заборгованостi, а тим самим сприяти-
ме змiцненню засад верховенства права в 
нашiй країнi.

Âèñíîâêè
Детективна дiяльнiсть – це дозволена 

установленими органами України неза-
лежна професiйна дiяльнiсть приватних 
детективiв або приватних детективних 
пiдприємств (агентств) щодо надання 
клiєнтам на платнiй договiрнiй основi де-
тективних послуг з метою захисту їхнiх 
законних прав та iнтересiв на пiдставах і в 
порядку, що передбаченi законодавством.

Враховуючи вимоги Європейської 
конвенцiї з прав людини, норми Консти-
туцiї України щодо дотримання консти-
туцiйних прав i свобод людини та грома-
дянина в сферi недоторканностi житла, 
гарантування таємницi листування, те-
лефонних розмов, телеграфної й iншої 
кореспонденцiї, заборони збирання, збе-
рiгання, використання та поширення iн-
формацiї про особу без її згоди, мають 
бути уточненi окремi положення проєкту 
Закону України «Про приватну детективну 
(розшукову) дiяльнiсть», а сама приватна 
детективна дiяльнiсть має здiйснюватися у 
суворiй вiдповiдностi з принципом верхо-
венства права.
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Ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ òà ïðîôåñ³éíî 
çíà÷óù³ ÿêîñò³ ïðàö³âíèê³â îá’ºêòîâî¿ 

òà îñîáèñò³ñíî¿ îõîðîíè
Стаття присвячена вивченню психологічних особливостей особистості й професійно зна-

чущих якостей охоронців різної спеціалізації. Актуальність дослідження обумовлюється недо-
статньою дослідженістю в психології трудової діяльності специфіки діяльності охоронців та 
їх особистісних характеристик, особливостей формування професійно значущих якостей охо-
ронців об’єктової та особистісної охорони.

Ключові слова: пост охоронника, приватне охоронне підприємство, об’єктова охорона, осо-
биста охорона, професійно значущі якості.
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Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè 
è ïðîôåññèîíàëüíî çíà÷èìûå êà÷åñòâà 

ðàáîòíèêîâ îáúåêòîâîé è ëè÷íîé îõðàíû
Статья посвящена изучению психологических особенностей личности и профессионально 

значимых качеств охранников различной специализации. Актуальность исследования определя-
ется недостаточной изученностью в психологии трудовой деятельности специфики деятельно-
сти охранников и их личностных характеристик, особенностей формирования профессионально 
значимых качеств охранников объектовой и личной охраны.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Активна професійна діяльність, здій-

снювана особою, визначає напрямок і 
характер розвитку професійно важливих 
якостей. Розвиток професійних здібностей 
вимагає постійної внутрішньої активнос-
ті суб’єкта діяльності, що спирається на 
природні задатки й особливості психофі-
зіологічних характеристик типу нервової 
системи, особливостей темпераменту, ін-
телекту. Трудова діяльність є провідною 
діяльністю дорослої людини на шляху 
становлення її як професіонала. 

У сучасній Україні з властивими еконо-
міці тенденціями деіндустріалізації про-
фесія охоронника є чи не найбільш затре-
буваною, про що свідчить аналіз інформа-
ції сайтів з працевлаштування та кадрових 
агентств. Однак, у суспільстві створено 
певного роду стереотип, який полягає у 
примітивізації праці охоронника, у сприй-
нятті цієї праці як такої, що не потребує 
високої освіченості людини й належного 
рівня розвитку особистісних якостей. 

Ціннісні орієнтації охоронників, їхня 

здатність розуміти своє професійне при-
значення, можливість орієнтуватися в 
способах виконання поставлених завдань 
складають взаємозв’язок внутрішнього 
боку особистості самого охоронника і сус-
пільної ролі та втілюються у професійно 
значущих якостях особистості. Ось чому 
конкретні життєві цінності охоронників, 
напрями професійної самореалізації важ-
ливо досліджувати для визначення ваго-
мості професійно значущих якостей і під-
няття престижу цієї затребуваної професії.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Рівень професіоналізму конкретної тру-
дової діяльності характеризується певним 
рівнем розвитку особистісних та психо-
лого-фізіологічних особливостей, власти-
вих даній професійній діяльності. Так, 
різ номанітні аспекти регуляції психічного 
стану професіонала в звичайних та екстре-
мальних умовах вивчали: Блінов О. А. [1], 
Занора В. О. [2], Клімов Є. А. [4, 5], Кокун 
О. М. [6], Корольчук М. С., Крайнюк В. М. 

Ключевые слова: пост охранника, частное охранное предприятие, объектовая охрана, лич-
ная охрана, профессионально значимые качества.
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Psychological features and professionally 
significant qualities of object 

and personal protection workers
The article is devoted to the study of psychological peculiarities of the person and professionally sig-

nifi cant qualities of guards of different specialization. The urgency of the research is due to insuffi cient 
research in the psychology of the work activity of the specifi cs of the activities of the guards and their 
personal characteristics, features of the formation of professionally signifi cant qualities of bodyguards 
and personal protection.
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[8, 7], Осьодло В. І. [10], Маркова А. К. [5], 
Миронець С. М. [9] та ін.

Сутнісні психологічні аспекти праці 
фахівця-охоронника досліджували: Ка-
леняк В. П. [3], Половнікова Ж. Ю. [11], 
Попов В. М., Астапенкова В. М. [12], То-
лочек В. А. [16, 15].

Проведений аналіз літератури свід-
чить, що професія охоронця ще мало ви-
вчена: існують окремі роботи, присвячені 
психології охоронця. Також недостатньо 
вивчені психологічні особливості охорон-
ців різної спеціалізації. Даний вид про-
фесії має низку особливостей, властивих 
професіям типу «людина–людина» (в кла-
сифікації Є. А. Клімова), і особливостей 
професійних видів діяльності в особливих 
або екстремальних умовах. Специфіка 
самої професійної діяльності  охоронни-
ка визначає певні вимоги до професійно 
важливих якостей особистості фахівця, 
дотримання яких унеможливлює появу 
тaких нeгaтивних нaслі дків, як пoрушення 
фізичнoгo тa психічнoгo здoрoв’я людини, 
знижeння якості прoфeсійнoї діяльнoсті, 
 втрата інтересу до роботи, рoзвиток нe-
г a тивних ціннісних yстaнoвoк стосовно 
про фесії і можливого кар’єрного зрос-
тання.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Недостатньо вивченими залишаються 
конкретні життєві цінності охоронників, 
напрями професійної самореалізації, про-
фесійно значущі якості, необхідні для охо-
ронців об’єктової та особистісної охорони.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою даної статті є дослідження про-

фесійно значущих якостей охоронників за 
допомогою експертного опитування і мо-
дифікованої методики М. Рокича.

Основним завданням статті є психоло-
гічний аналіз професійно важливих якос-
тей особистості охоронника.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Основним змістом діяльності приват-
ного охоронця є превентивна активність 

щодо попередження конфліктів, а також 
швидке й успішне вирішення конфліктів 
при їх виникненні (при припиненні та про-
філактиці правопорушень у зоні їх профе-
сійної діяльності). Приватним охоронним 
підприємствам доводиться протистояти 
добре організованій злочинності, осна-
щеній найсучаснішими засобами. Так, 
аналітики служби безпеки стверджують, 
що при підготовці й здійсненні злочинних 
акцій організована злочинність широко 
залучає до співпраці висококласних про-
фесіоналів у найрізноманітніших сферах 
діяльності. Використовуються можливості 
різного роду напрацювань фахівців у га-
лузях: соціології, психології, астрології, 
різних напрямків окультизму. Силові зло-
чинні акції часто відрізняються зухваліс-
тю, цинізмом, неймовірною жорстокістю, 
що створює ефект потужного психологіч-
ного тиску на людей, які протистоять їм. У 
цих умовах незмірно зростає роль особис-
тісних якостей і професійних здібностей 
осіб, що забезпечують особисту безпеку 
людей.

Професійна діяльність співробітників 
охорони залежить від специфіки трудово-
го поста і робочого місця. Стосовно біль-
шої частини робочих місць у професії 
охо ронника можна говорити про відносну 
придатність, оскільки апріорі порушуєть-
ся режим праці, відпочинку, сну людини. 
Найбільш жорсткі вимоги висувають, на 
думку В. А. Толочек [15], такі робочі міс-
ця, як оперативний черговий та співробіт-
ники особистої охорони.

У сфері охорони розрізняють такі види 
діяльності: особисту охорону фізичних 
осіб, перевезення цінностей, інкасацію, 
перевезення вантажів, фізичну охорону 
об'єктів. Усередині кожного виду охорон-
ної діяльності може бути більш вузька 
спеціалізація – робочі місця. Так, напри-
клад, на деяких об'єктах, що охороняють-
ся, охоронець об'єкту за час свого чергу-
вання протягом доби може нести службу 
на трьох-чотирьох постах (різних робо-
чих місцях): на контрольно-пропускному 
пункті, охороняти стоянку автомобілів, 
нести чергування перед моніторами в опе-
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раторній кімнаті, патрулювати периметр 
об'єкту, що охороняється і т.д.

До охоронців об'єктів висуваються до-
сить суворі вимоги щодо їх професійних і 
особистісних якостей. Останнім часом при 
професійному відборі охоронців об'єктів 
менше уваги приділяється фізичним па-
раметрам (зростання, маса тіла, фізична 
сила й т.д.), а все більше робиться акцент 
на таких професійно важливих якостях 
особистості охоронця, як відповідаль-
ність, ретельність, дисциплінованість, 
пунктуальність, відсутність шкідливих 
звичок, організованість, кмітливість, ко-
мунікабельність, толерантність і витрива-
лість. Не випадково навіть формений одяг 
більшості охоронців об'єктів нагадує фор-
му працівників силових структур. 

Дослідивши індивідуально-типологічні 
особливості особистих охоронців, учені ви-
діляють найбільш важливі функції і завдан-
ня підрозділів особистої охорони: «Під-
розділ охоронців: фізична охорона особ-
ливо важливих персон (VIP) у місцях їх 
знаходження, на маршрутах руху; ведення 
розвідки й контррозвідки в інтересах VIP-
персон; інформаційно-аналітична робота; 
проведення заходів щодо захисту інформа-
ції в інтересах VIP-персон; проведення 
ан титерористичних заходів. Це найбільш 
підготовлений у професійному відношенні 
підрозділ, що становить ядро служби охо-
рони особистості, її цементуючу основу, 
яка потребує особливого підходу в кадро-
вому підборі та психологічному супроводі. 
Кожен охоронник такого підрозділу пови-
нен володіти самостійністю прийняття рі-
шення, нестандартністю мислення і дії [11].

Дослідник Толочек В. А. розглядає ди-
наміку вимог до професійно важливих 
якостей суб'єкта охоронної діяльності. 
Най більш кваліфіковані співробітники 
охорони є людьми з хорошими навичками 
до адаптації і саморегуляції. Вони відріз-
няються позитивним ставленням до про-
фесії, високо оцінюють її соціальну, осо-
бистісну, інформаційну значущість, роз-
глядають професію як форму особистісної 
самореалізації, як середовище спілкуван-
ня з колегами [15].

Зростання професійної кваліфікації 
охоронця сприяє зростанню значущості 
власне професійної підготовленості (пси-
хологічних структур, які формуються в 
процесі діяльності), особливостей уста-
новок у міжособистісних відносинах, осо-
бистісної активності суб'єкта, і дещо зни-
жується роль вихідних, «простих» якостей 
(особливостей психічних процесів, сенсо-
моторних реакцій, координованості й ін.). 
Разом з тим, автор зазначає, що такі види 
охоронної діяльності, як охорона фізичних 
осіб, особиста охорона висувають більш 
підвищені вимоги до структури особистіс-
них якостей, ніж інші діяльності – фізична 
охорона об'єктів [15]. Толочек В. А. склав 
психологічний портрет «еталонного спів-
робітника охорони», в якому переважають 
узагальнені позитивні оцінки особистості 
«ідеального» охоронця, тобто, до чого по-
винен прагнути в ідеалі кожен працюючий 
у цій сфері [16].

За результатами соціально-психоло-
гічного вивчення, психологічного та пси-
хофізіологічного обстеження охоронної 
фірми «Зодіак-СБ», формуються такі ви-
сновки про придатність кандидата до ді-
яльності охоронця:

- повністю придатний, якщо кандидат 
відповідає вимогам спеціальності;

- придатний з обмеженнями, якщо кан-
дидат відповідає вимогам більшості про-
фесійних завдань;

 - непридатний, якщо кандидат не від-
повідає кваліфікаційним та психологічним 
вимогам професії охоронця.

Більш докладно наведемо основні кри-
терії професійної придатності охоронця, 
якими керуються працівники кадрової 
служби охоронної фірми «Зодіак-СБ».

Повністю придатний:
1. Наявність мотивації на діяльність 

охоронця.
2. Морально-етичні якості, розвинені 

на рівні не нижче середнього.
3. Відсутність психічних відхилень.
4. Урівноважений характер.
5. Наявність психологічних якостей: 

ста ранність, дисциплінованість, пиль-
ність, витривалість, охайність, рішучість.
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6. Висока емоційно-вольова стійкість.
7. Самоконтроль, розвинений на рівні 

вище середнього.
8. Тип темпераменту: врівноважений, 

сангвінічний або флегматичний.
9. Сила нервової системи до середньо-

слабкої.
10. Коефіцієнт QI не менше 100.
11. Перемикання і розподіл уваги не 

нижче середнього рівня.
12. Оперативна і наочно образна па-

м’ять оцінюються не нижче «добре».
13. Швидкість прийняття оперативних 

рішень.
14. Висока психомоторна швидкість.
Питання професійного самовдоскона-

лення у сфері охоронної діяльності пов’я-
зане з більш широким питанням життєво-
го самовизначення і сенсу життя взагалі. 
Дану проблему взаємозв’язку життєвого й 
професійного самовизначення, наприклад, 
Пряжніков Н. С. розглядає як прагнення 
до елітарності: «... в психологічному плані 
можна визначити прагнення до елітарнос-
ті, як прагнення до відчуття (переживан-
ня) значущості власного життя, як у влас-
них очах, так і в очах оточуючих людей; 
при цьому прагнення до елітарності – це 
ідеальний варіант прагнення до того кра-
щого, що характеризує людину в її вза-
єминах з іншими людьми, з самим собою 
(наприклад, зі своєю совістю) і зі своєю 
справою, яке багато в чому визначає все 
його життя» [13, с. 127].

Організація нашого емпіричного дослі-
дження проводилася на базі підприємств, 
що займаються охоронною діяльністю і 
входять до «Зодіак-СБ». Також проводив-
ся аналіз та зіставлення результатів до-
сліджень, отриманих у схожих охоронних 
підприємствах. Загальна кількість профе-
сійних охоронців, що взяли участь у на-
шому дослідженні, становила близько 126 
осіб, у тому числі 87 осіб з об’єктової охо-
рони і 39 фахівців особистої охорони.

У дослідженні враховувалися такі фор-
мальні характеристики охоронців: вік, 
освіта, спеціалізація.

За результатами анкетування можна 
уявити деякі загальні біографічні дані охо-
ронців різної спеціалізації: так, середній 
вік фахівців особистої охорони становить 
34,4 роки (розкид від 23 до 49 років), се-
редній вік об’єктової охорони – 32,6 роки 
(розкид від 20 до 49 років). З таблиці 1 
вид но, що в об’єктовій охороні більше 
представлений молодий вік до 25 років, а 
в особистій охороні середній вік – від 30 
до 40 років, тобто найбільш продуктивний 
і досвідчений віковий склад.

Як бачимо, у фахівців особистої охоро-
ни переважає вища або неповна вища осві-
та (загалом 71%), а у фахівців об’єктової 
охорони – ПТУ, неповна вища і середня 
освіта.

Професійно значущі якості охоронців 
можуть бути згруповані в психограми, що 
відображають специфіку різних об’єктів 

Таблиця 1 
Вікові та освітні характеристики охоронців різної спеціалізації (дані у %)

Категорія Особиста охорона Об’єктова охорона
Вік: 
- до 25 років 11 24
- 26-30 років 28 30
- 31-40 років 44 35
- старше 40 років 16 117
Освіта: 
- середня 15 22
- середня спеціальна 15 32
- середня технічна 34 29
- вища 36 17
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(робочих місць), до яких вони можуть бути 
застосовані, але в той же час у них відби-
вається і загальна характеристика профе-
сії, пов’язана з певним трудовим місцем, 
наскільки, наприклад, праця охоронника 
офісу значно відрізняється від праці охо-
ронника складу чи великого супермаркету.

Для визначення професійно значущих 
якостей охоронців різної спеціалізації 
нами був застосований варіант опитуваль-
ника М. Рокича (дослідження ціннісних 
орієнтацій особистості). Такий підхід у 
дослідженні зумовлений тим, що у пси-
хології особистості проблема ціннісних 
орієнтацій людини розглядається у зв’язку 
із соціалізацією особистості, зокрема ета-
пом її професійного становлення, процес 
якого залежить як від соціальних, так і 
особистісних чинників [7, 14, 1]. Відомо, 
що у процесі професійної діяльності лю-
дина засвоює соціальний досвід та пере-
творює його у власні цінності, установки 
й орієнтири. Цінності виконують функцію 
когнітивного елемента структури особис-
тості та функцію мотивації, відтак у осо-
бистості складається внутрішня позиція 
стосовно оточуючого світу, яка виража-
ється у професійній спрямованості люди-
ни [8].

Ціннісні орієнтації охоронників, їхня 
здатність розуміти своє професійне при-
значення, можливість орієнтуватися в 
способах виконання поставлених завдань 
складають взаємозв’язок внутрішньо-
го боку особистості самого охоронника і 
його суспільної ролі. Ось чому конкретні 
життєві цінності охоронників, напрями 
професійної самореалізації дають можли-
вість виявити професійно значущі якості 
представників даної професії.

Списки з двадцяти якостей були розда-
ні 10 експертам – регіональним представ-
никам охоронної фірми «Зодіак-СБ», які 
самі були свого часу особистими охорон-
цями, старшими об’єктів, які мають безпо-
середній досвід роботи в охоронній діяль-
ності від 5 до 12 років. Перед експертами 
стояло завдання проранжувати ці якості 
за мірою їх значущості – 1-й ранг найви-
щий, потім – 2-й і т.д. На підставі цього 

ранжування були складені два списки про-
фесійно важливих якостей для особистої і 
об’єктової охорони. У табл. 2 представлені 
результати ранжування професійно значу-
щих якостей охоронників.

Обчислення коефіцієнта рангової коре-
ляції за Спірменом показало досить висо-
кий рівень кореляції г = 0,63 (при р = 0,01) 
між оцінками (ранжування) професійно 
значущих якостей охоронців. Таким чи-
ном, експерти в оцінках професійно значу-
щих якостей охоронців різної спеціалізації 
виділяли на перші місця (перші ранги) ті 
якості, які притаманні всім охоронцям. Ра-
зом з тим, варто зазначити, що існують і 
певні відмінності. Так, для об’єктової охо-
рони експерти ставлять професійні якості, 
властиві для багатьох професій з підви-
щеною відповідальністю й вимогами до 
дисципліни – «чесність, старанність, фі-
зичний розвиток, спеціальну підготовле-
ність» та ін. Для об’єктової охорони важ-
ливо зберегти майно від розкрадання, в 
тому числі запобігти можливості крадіжки 
майна самими охоронцями і персоналом 
підприємства, яке охороняється, тобто са-
мому втриматися від спокуси розкрадан-
ня й постійно спостерігати та вчасно по-
відомляти керівництву підприємства про 
загрози розкрадання. Відомо, що нерідко 
при розслідуванні інцидентів з крадіжка-
ми на об’єктах одними з перших підозрю-
ються охоронці об’єкта.

У той же час для особистої охорони на 
перше місце виходять якості, що вимага-
ють максимальної самовідданості, аналі-
тичні здібності, вміння діяти адекватно 
при дефіциті часу і великих фізичних на-
вантаженнях, самостійність та рішучість 
і т.д., наприклад, «готовність виконати 
обов’язок» розуміється буквально – вико-
нати свій обов’язок до кінця, навіть ціною 
свого життя. У випадках збройних напа-
дів на особу, яка охороняється, особисті 
охоронці буквально закривають її своїми 
тілами, щоб зберегти їй життя. Звичайно, 
потрібна велика мужність та свідома само-
відданість від особистого охоронця в мир-
ний час чинити спротив неодноразовим 
спробам збройних нападів.



161

 Актуальні проблеми психології

Âèñíîâêè
Отже, дослідження виявило наявність 

професійно значущих якостей, що відо-
бражають основні вимоги до особистос-
ті професіонала-охоронника, визначають 
успішність у даній професійній діяльності 
й, відповідно, водночас властивих для пра-
цівників об’єктової та особистої охорони.

На підставі цих основних вимог до 
професії відбувається селекція кандидатів 
і «природний відбір» уже в процесі самої 
професійної діяльності. В осіб з підвище-
ною мотивацією до роботи відбувається 
більш інтенсивне формування і розвиток 

необхідних для успішної діяльності про-
фесійно важливих якостей.

Таким чином, сама професійна діяль-
ність є передумовою й умовою формуван-
ня необхідних професійно важливих якос-
тей особистості охоронця.

За результатами дослідження, охо-
ронці, які спеціалізуються на особистій 
охороні, мають більш високу мотивацію 
до виконуваної охоронної діяльності, що 
пов’язано з більш високим статусом, ква-
ліфікацією, престижем роботи охоронця 
і більш  високою оплатою в порівнянні з 
охоронцями об’єктів.

Таблиця 2 
Ранги професійно значущих якостей охоронців різної спеціалізації

 Професійно значуща якість охоронника Ранги 
об’єктової 
охорони

Ранги 
особистісної 
охорони

1. Спеціальна підготовленість (єдиноборства, служба в 
спецпідрозділах) 

5 10

2. Фізичний розвиток (постійне вдосконалення, робота над 
собою) 

4 5

3. Охайність, акуратність 8 20
4. Цілеспрямованість, прагнення доводити справу до кінця 11 9
5. Освіченість (широкий кругозір) 7 6
6. Життєрадісність, оптимізм, почуття гумору 18 19
7. Вихованість, хороші манери 14 14
8. Уміння адекватно діяти в умовах дефіциту часу і великих 
фізичних навантажень 

3 3

9. Готовність виконати свій обов’язок 6 1
10. Здатність діяти самостійно і рішуче 12 7
11. Чесність (сумлінність) 1 4
12. Старанність, дисциплінованість 2 5
13. Самовладання, витримка (уміння мобілізуватися, 
розслабитися) 

13 12

14. Тверда воля (здатність не відступати перед труднощами) 10 11
15. Уміння передбачити (спрогнозувати розвиток подій) 9 2
16. Уміння відчувати інших 17 9
17. Доброзичливість, чуйність 16 8
18. Товариськість, комунікабельність 15 13
19. Непримиренність до недоліків у собі 19 17
20. Витривалість, уміння відновлювати сили 20 16
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Важливою психологічною умовою 

розвитку корпоративної культури ВНЗ є 
науково зважене дослідження її складни-
ків, а саме: вивчення стану організаційної 
поведінки працівників, рівня розвитку 
комунікаційних зв’язків у навчальному 
закладі, культури управління, менеджер-
ського складника та ін. Такий підхід дає 
можливість встановити досягнення та 
виявити проблеми у формуванні корпо-
ративної культури, а отже, намітити шля-
хи й перспективи її подальшого розви-
тку. Організаційно-психологічний аналіз 
складників культури корпорації здійсню-
ється шляхом теоретичного моделювання 
та експериментального дослідження із 
застосуванням методик визначення рів-
ня розвитку й типу корпоративної куль-
тури і бажаного, перспективного її  до-
сягнення.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

У вивченні організаційної (корпоратив-
ної) культури і її розвитку на сьогоднішній 
день уже сформувалися та чітко визна-
чилися окремі тематичні напрями аналізу 

цього феномена, створені відповідні нау-
кові школи. Це насамперед типологіза-
ції організаційної культури К. Камерона, 
Л. М. Карамушки, Р. Куїнна, І. А. Лада-
нова, А. Радугіна, К. Радугіна, Ч. Хенді, 
Е. Шейна, класифікації організаційно-пси -
хо логічних методів дослідження Н. Ма-
каркіна, Т. Соломанідіної, Л. Теплової, 
встановлення рівнів розвитку організацій-
ної культури І. Ладанова і, особливо щодо 
становлення та розвитку організаційної 
культури навчальних закладів – фундамен-
тальні та науково-методичні праці вітчиз-
няних учених: Г. Балла, О. Винославської, 
Н. Завацької, Л. Карамушки, С. Максимен-
ка, А. Шевченко та ін.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Система методів вивчення корпора-
тивної культури має свої змістовні відмін-
ності. Це насамперед функції відстеження 
стану та змін у культурі, психокорекція її 
складників, співвідношення суб’єктивних 
і об’єктивних чинників функціонування 
корпоративної  культури та ін. Наприклад, 
сама по собі корпоративна культура є яви-
щем об’єктивно функціонуючим зі своїми 
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закономірностями, які складаються неза-
лежно від свідомості окремого члена кор-
порації. Оскільки ця культура (субкульту-
ра) є в наявності, то новий член колективу 
повинен сприймати чи не сприймати її. 
Але способи сприйняття  чи несприйнят-
тя культури суб’єктивно індивідуальні. 
Навіть більше того, тут діалектика така, 
що окремі члени корпорації також здій-
снюють зворотній вплив на корпоративну 
культуру, збагачуючи її своїм професій-
ним досвідом та світоглядом.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження системи 

методів організаційно-психологічного 
ста ну та пропозиції щодо розвитку корпо-
ративної культури приватного вищого на-
вчального закладу.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Корпоративна культура закладів осві-
ти, що сформувалася за останні роки, є до-
сить своєрідною, функціонуючи в умовах 
конкурентності та вимог сучасного ринку 
праці, що формує принципово новий тип 
відносин між суб’єктами освітньої діяль-
ності як у самій корпорації, так і за її меж-
ами, що відзначається своєрідним поєд-
нанням приватновласницьких інтересів та 
традиційних педагогічних цінностей.

Здійснюючи поглиблений аналіз кож-
ного з методів корпоративної культури 
доцільно зазначити, що всі ці методи ді-
ють лише в комплексі, оскільки культура 
є багатоаспектним явищем. Тому вони вза-
ємодоповнюють, взаємовизначають один 
одного. Наприклад, метод порівняння має 
своїм різновидом аналогію, яка також ле-
жить в основі методу моделювання, а за-
гальнонауковий метод експертних оцінок є 
нічим іншим, як конкретизацією філософ-
ського принципу єдності мислення та бут-
тя. Отже, природа методу експертних оці-
нок фактично є соціально-психологічною, 
хоча ним керуються в усіх сферах соціаль-
ної дійсності.

Ця думка, з одного боку, свідчить про 
унікальність і, так би мовити, універ-

сальність методології соціально-психо ло-
гічного аналізу. З іншого – психологічний 
феномен притаманний усім явищам буття  
та свідомості, поняття і категорії психоло-
гії як науки виконують у цих сферах місію 
методологічних орієнтирів. Це, природно, 
стосується й сфери корпоративної культу-
ри, соціально-психологічний аналіз якої 
на макропсихологічному рівні здійснюють 
практично всі фахівці.

Оскільки організаційна психологія уже 
визначена як галузь знань, то її понятійно-
термінологічний апарат набув концепту-
ального статусу, а саме: він може вико-
ристовуватися як чинник теоретичного та 
експериментального пізнання. Як пишуть 
дослідники методологічних і теоретич-
них проблем психології (М. Корольчук, 
Ю. Трофімов, В. Осьодло та ін.), «теоре-
тизація предмета дослідження відкриває 
можливість змістовного прогнозу дослі-
дження в цілому, тобто, дає змогу: визна-
чити «функціональний поріг» теоретично-
го пізнання предмета та умови організації 
емпіричного його дослідження» [1, с.47]. 
У даному дослідженні «теоретизація» ви-
конує роль концептуального чинника по-
будови теоретичної моделі корпоративної 
культури навчального закладу приватної 
форми власності, і це моделювання, фак-
тично, є методом діагностування її склад-
ників.

Такий концептуальний підхід стано-
вить парадигму як психологічного діа-
гностування корпоративної культури ви-
щого навчального закладу, так і психоло-
гічних умов її розвитку.

Учені виокремлюють також два осно-
вних підходи до проблеми вивчення кор-
поративної культури: інтерпретативний 
та формалізований (кількісний). Як пише 
О. Стеклова: «аналіз літератури показує, 
що є два основних підходи до проблеми 
діагностики корпоративної культури:

1. Ідеографічний, в основі якого ле-
жить використання якісних методів, у 
тому числі традиційний аналіз докумен-
тів організації, здійснюване монографічне 
спостереження (дослідження), глибинні 
інтерв’ю. За допомогою якісних методів 
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можна вивчити наступні аспекти корпо-
ративної культури: усний фольклор, пра-
вила, традиції, церемонії та ритуали, що 
склалися в організації, різні документи, що 
визначають життєдіяльність органі зації.

2. Формалізований (кількісний), що 
ха рактеризується використанням різних 
стандартизованих (формалізованих) опи-
тувальників» [2, с.93].

Аналогічні підходи до формування ме-
тодів вивчення організаційної культури 
здійснені К. Терещенко [3, с.28-31].

Практика, у тому числі діяльність на-
вчальних закладів, свідчить, що некри-
тично запозичувати вказані методи без їх 
адаптації до природи предмета досліджен-
ня, у нашому випадку – до корпоративної 
культури приватного освітнього закладу, 
не можна. Тому в своєму аналізі виходи-
мо з двох основних чинників: змістовно-
го та формального. Змістовний – це сис-
тема відносин, зв’язків між суб’єктами 
навчального закладу, її стан та виявлення 
невикористаних резервів для їх подальшо-
го поліпшення. Формальний – це, власне, 
внутрішня форма, тобто структура, ор-
ганізація діяльності навчального закла-
ду та його підрозділів. Це, фактично, і є 
об’єктова визначеність предмета аналізу 
як один з його обов’язкових критеріїв. 
Очевидно, функція організаційної психо-
логії і полягає в необхідності забезпечен-
ня єдності цих двох векторів як чинників 
формування цілісної корпоративної куль-
тури навчального закладу.

Якщо із запропонованими двома під-
ходами – використання якісних методів і 
кількісних (формалізованих), можна по-
годитися, оскільки вони є загальновиз-
наними, то зміст їх дії, функції культури 
авторами (Л. Теплова, К. Терещенко) не 
розкриваються повною мірою. І цей підхід 
не дає повного уявлення про рівень кор-
поративної культури навчального закладу. 
Очевидно, його варто доповнити функціо-
нальним аналізом, який дозволив би осяг-
нути зміст цієї культури. 

К. Терещенко пропонує наявні методи-
ки дослідження культури організації по-
ділити на три групи: 1) методики з визна-

чення типу організаційної культури орга-
нізації; 2) методики з визнання параметрів 
організаційної культури організації; 3) ме-
тодики з визначення рівня організаційної 
культури організації [3, с.29].

Цей поділ частково може бути взятий 
як методологічний чинник аналізу, хоча 
на вряд чи ним може бути обмежене все 
різноманіття методологічних підходів, які 
включають, крім типології, параметрів і 
рівня культури, також широкий діапазон 
методик та рекомендацій з їх використання 
для вдосконалення діяльності органі зації.

Крім того, К. Терещенко сама розши-
рює запропоновану тріаду, доповнюючи 
її, зокрема, виокремленням трьох різно-
видів корпоративної культури: конструк-
тивна, пасивно-захисна, агресивно-за-
хисна, а також 12 стильовими її особ-
ли востями: гуманістично-спрямована, 
схваль на, конвенціональна, захисна, 
ухильна, вимоглива, самоактуалізаційна 
тощо [3, с.30].

Як бачимо, картина досить строката: 
методик пропонується багато, і всі вони 
різнопланові. Іншими словами, на сьо-
годні все ще відсутній єдиний змістовно-
функціональний підхід до вивчення  куль-
тури організації (корпорації).

Між тим організаційна психологія як 
наука ставить питання про уніфікацію на-
працьованих окремих методик на концеп-
туальному рівні, що дасть змогу, з одно-
го боку, узагальнити накопичений досвід 
діагностики та моніторингу, а з іншого 
– окреслити шляхи й способи їх удоско-
налення, зокрема психокорекції наявної 
корпоративної культури.

У цьому відношенні заслуговує на ува-
гу концептуальна модель формування і 
розвитку організаційної культури загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, запро-
понована А. Шевченко [4, с.3]. Перева-
га цієї методики в тому, що вона втілює 
суто функціональний, діяльнісний під-
хід до діагностики корпоративної куль-
тури навчальних закладів, трактуючи її 
як «комунікаційно-забезпечувальний і 
функціональний механізм ефективнос-
ті діяльності загальноосвітніх навчаль-
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них закладів» [4, с.2]. А. Шевченко також 
формулює низку її функцій: управлінську, 
адаптивну, реалізаційну, конструкторську, 
інтеграційну, кадрову, розвивальну, коор-
динаційну, мотиваційну, духовно-ціннісну, 
інновацій ну, явно схиляючись до застосу-
вання в діагностиці корпоративної культу-
ри змістовно-функціонального підходу. На 
її думку, «…сучасне бачення оптимальної 
організаційної культури – такої, яка має 
сприяти зорієнтованості на оточення, уп-
рав ління знаннями, творчості, лідерству й 
управлінню за участю, розвитку й поси-
лення мереж і партнерств різного типу для 
досягнення цілей і завдань діяльності за-
гальноосвітніх навчальних закладів» [4, с. 1].

Такий підхід дозволить: 
а) визначити рівень розвитку органі-

заційної культури, порівняти «реальний» 
(наявний) та «бажаний» (ідеальний) типи 
культури, виявити взаємозв’язок між чин-
никами мезо- та макрорівнів і рівнем роз-
витку організаційної культури [4, с.8];

б) проаналізувати базові цінності, нор-
ми та правила бажаної поведінки;

в) розробити, апробувати, впровадити 
та перевірити ефективність технології роз-
витку організаційної культури загальноос-
вітніх навчальних закладів [4, с.8].

Ця класифікація є прийнятною, оскіль-
ки передбачає поетапність формування 
розвитку корпоративної культури.

Оскільки ця основа викладена в літера-
турі наочно-схематично, у цілісності всіх її 
структурних та змістовно-функціональних 
елементів, наведемо її у вигляді рисунку 1. 
Ще одним важливим методологічним орі-
єнтиром у роботі є класифікація методик 
вивчення особливостей та детермінант 
розвитку організаційної культури освіт-
ніх організацій, здійснена групою авторів 
(Л. Карамушка, К. Терещенко, В. Лагодзін-
ська, В. Івкін, А. Шевченко) [5, с. 9-15]. 

Вони класифікують методики вивчен-
ня методологічних детермінант організа-
ційної культури в освітніх організаціях за 
трьома групами. До першої групи входять 
методики для вивчення структурних ком-
понентів і типів організаційної культури. 
Друга група включає методики для дослі-

дження основних детермінант розвитку 
організаційної культури, які належать до 
мезорівня (рівень організаційного розви-
тку, рівень творчої спрямованості органі-
заційного середовища). І третю групу ста-
новлять методики для дослідження осно-
вних детермінант розвитку організаційної 
культури, які належать до макрорівня (на-
явність у керівників «базових» лідерських 
якостей; ставлення до змін персоналу; то-
лерантність персоналу; рівень творчості 
персоналу).

Використання методик, які належать 
до цих груп, дасть можливість, на наш 
погляд, аналізувати «проблемні» місця 
рівня розвитку організаційної культури 
та в особливостях вияву детермінант, які 
стосуються діяльності організації загалом, 
її керівників і персоналу. На базі отрима-
них результатів можуть бути визначені на-
прямки подальшого розвитку організацій-
ної культури [5, с.10].

Зауважимо, що автори зазначених ме-
тодик звичайно адресують їх для засто-
сування щодо конкретно визначених об’єк  -
тів діагностування культури, але, не за-
леж но від їх адресної спрямованості, ці 
ме  тодики або їх елементи можуть бути 
ви ко ристані дослідниками і щодо інших 
об’єк тів організаційної культури, оскільки 
в цих методиках конкретизується не лише 
індивідуально-особистий досвід авторів, 
а й узагальнений зміст організаційної куль-
тури, її традиції, досягнення, цінності тощо.

Разом з тим, для функціонального ана-
лізу, як провідного в дослідженні, цьо-
го недостатньо, тому використовується 
методика «оцінки рівня організаційної 
культури» І. Ладанова, що дає можливість 
аналізувати такі основні компоненти кор-
поративної культури, як ставлення учас-
ників навчально-виховного процесу до 
викладання та навчання, внутрішньо ор-
ганізаційні зв’язки й якість спілкування; 
стан управлінської культури, ціннісні мо-
тиваційні та моральні установки. Тому, як 
зазначалося вище, для визначення стану 
організаційної культури обрана широков-
живана методика І. Ладанова [6]. Але від-
повідно до потреб нашого експерименту 
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Рис. 2.1. Формування організаційної культури
Джерело: сформовано автором на основі [4]
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вона була скоригована, оскільки остання, 
будучи типовою, розрахованою на оцінку 
організаційної культури підприємства, не 
до кінця «віддзеркалює» організаційну 
культуру навчального закладу.

Останнім часом дослідниками орга-
нізаційної культури навчальних закладів 
успішно застосовується інструментальна 
діагностика оцінки організаційної культу-
ри ОСАІ американських учених К. Каме-
рона і Р. Куїнна. Особливість її в тому, що 
вона орієнтована не лише на діагностуван-
ня наявного стану, а в основному на діа-
гностування змін, які відбуваються й які 
необхідні для поліпшення організаційної 
культури.

Окреслений та обґрунтований у робо-
ті концептуальний підхід, сформований 
комплекс конкретних методів і прийомів 
дослідження дозволили здійснити своє-
рідну діагностику наявної корпоративної 
культури в одному зі структурних навчаль-
них підрозділів, що функціонує в си стемі 
Університету економіки та права «КРОК». 
Зокрема, на першому етапі експеримен-
тування – констатуючому – було застосо-
вано найбільш широко вживану методику 
діагностування та корекції корпоративної 

культури з використанням класифікації 
Ч. Хенді [7, с.19].

Деякі автори виокремлюють органі за-
ційно-культурний аспект саме управлін-
ської діяльності як такої: «організаційна 
культура управління – це гармонія знань, 
особистої культури працівників, їх інтелек-
ту» [8]. На нашу думку, саме з цього вар-
то починати організаційно-психологічний 
аналіз організаційної культури навчально-
го закладу. Адже корпоративної культури 
взагалі, безвідносно до конкретних органі-
зацій, корпорацій, об’єднань як її фактич-
них носіїв, у рафінованому вигляді не іс-
нує. Вона – породження певних, окремих 
умов, обставин, цілей та завдань, що спо-
нукають до їх спільного вирішення.

Âèñíîâêè
Отже, побудована система організа-

цій но-психологічного дослідження стану 
та розвитку корпоративної культури ви-
щого приватного навчального закладу має 
своєрідну  тріадичну структуру: кон  цеп-
туально-методологічний, за галь но  нау ко-
вий і організаційно-психологіч ний рівні. 
Практично, це рівні теоретичного моде-
лювання, емпірично-експеримен таль ного 
(опитування, анкетування) та конкретних 
організаційно-психологічних методик.
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The study analyzes the concept of professional deformation, which in the professional activities 
of doctors is considered as a result and the process of their personal changes as a consequence of the 
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У статті досліджено проблему професійної деформації, яка найбільш властива працівникам 
допомогаючих професій. В контексті професійної діяльності лікарів, професійна деформація 
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В исследовании анализируется понятие профессиональной деформации, которое в профес-
сиональной деятельности врачей рассматривается как результат и процесс их личностных 
изменений вследствие влияния профессии. Установлена взаимосвязь между профессиональной 
деформацией врачей и личностными чертами, эмоциональными каналами эмпатии и компонен-
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The problem solving in general 
and its connection with important 
scientific or practical tasks

Deformations and deviations of the per-
sonality of a person in labor are that in a per-
son weaken, extinguish some positive men-
tal qualities, under the infl uence of working 
conditions or age. For example, reduction 
of empathy; borderline mental qualities (for 
example, emotional exhaustion) are exacer-
bated fi rst and then there are negative signs, 
for example, emotional indifference; the re-
quired personal profi le breaks down, the per-
son ceases to comply with the professional 
standards of a specialist [5]. 

An analysis of recent research 
and publications that initiated 
the resolution of this problem

Research and scientifi c awareness of the 
professional deformation of medical wor-
kers, in particular physicians, took place 
only in recent decades and is refl ected in 
the development of modern psychological 
(A.V. Pet rovsky, E.I. Isaev, V.D. Mendels-
sohn, V.I. Slobodchikov,  V.D. Shadrikov, 
M.G. Yaroshenko), legal (V.S. Medvedev, 
V.S. Zelenetsky, O.M. Litvak, V.G. Likholab, 
A.V. Timchenko), pedagogical (O.I. Gur, 
A.V. Osnitsky, A.L. Svencytsky, E.F. Zeyer), 
sociological (O.A. Belenko, S.M. Koretsky, 
I.M. Morinets) of literature, as well as in an 
effort to meet the immediate needs of opti-
mal and effective professional activities of 
doctors, preserving their physical and mental 
health.
An isolation of previously unsolved 
parts of the general problem, 
which is dedicated to this article

Despite the existence of very meaning-
ful theoretical and practical advances in the 
fi eld of medical psychology, devoted to the 
problems of professional work of medical 
workers (L.F. Burlachuk, I.S. Vitenko, Ya.A. 
Turak, T.K. Nabuhatny, V.P. Pavlyuk, Yu.M. 
Skaleckiy), psychological peculiarities of 
professional deformation of physicians in the 
process of life remain insuffi ciently studied. 

The purpose of the study is to iden-

tify the psychological features of professional 
deformation of doctors on the basis of empiri-
cal research. There are different approaches 
to the concepts of professional deformationin 
psychology today. 

The presentation of the main 
research material with the full 
justification of the results

Y.A. Turak considers professional defor-
mation as a change in the personality traits 
(stereotypes of perception, value orienta-
tion, character, ways of communication and 
behavior) that occur under the infl uence of 
the performance of professional activity. Ac-
cording to the author, the professional type of 
personality is formed as a result of the insepa-
rable unity of consciousness and activity [7, 
р. 45]. 

Professional deformation, as noted by 
E.M. Ivanova, may have occasional or persis-
tent, superfi cial or global, positive or negative 
character; is manifested in professional slang, 
in manners of behavior, even in appearance.

The extreme form of professional defor-
mation fi nds expression in the formal, exclu-
sively functional attitude towards people [8, 
р. 32]. 

Researcher Yu.K. Strelkov draws atten-
tion to the negative changes in psychological 
capabilities and personality characteristics of 
workers under the infl uence of conditions and 
professional experience [4, р. 89]. 

V.E. Orel considers professional deforma-
tion through the prism of professional stress, 
which is caused by a decrease in professional 
motivation [4]. 

Based on these interpretations, we can 
determine the professional deformation as a 
result and the process of personality changes 
that manifest in this activity in other spheres 
of life of a person as a result of the infl uence 
of professional activity. According to E.S. 
Brailovsky, the structure of professional de-
formation includes the deformation of activ-
ity and the deformation of the person himself 
[3, р. 98].

On the basis of the analysis of research 
on professional deformation, we came to the 
conclusion that the components from which 
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the professional deformation of a doctor is 
formed can also be divided into four main 
groups: affective, professional-motivational, 
behavioral and physiological.The affective 
component covers a number of psychological 
characteristics. In particular, the emotional 
exhaustion and depersonalization of doctors, 
which predetermine their cynical attitude to 
work. The reduction of professional achieve-
ments causes doctors a sense of incompe-
tence in their professional fi eld, awareness 
of the failure in it. Anxiety provokes the ap-
pearance of a low threshold of anxiety, cru-
elty. Reduced empathy, depression, increased 
irritability are characterized by explosions of 
unmotivated anger or denial of communica-
tion. Hyperresponsibility reinforces the emer-
gence of the feeling that something will not 
come out or something could not cope. The 
sphere of physiological disorders includes: 
insomnia; lack of appetite or overeating; lack 
of reaction of curiosity and fear; reduction of 
sensitivity to changes in the external envi-
ronment, which provokes the appearance of 
inhibition of nerve processes. There are non-
causative headaches, shortness of breath or 
breathing disorder when you are physically 
or emotionally loaded. General astheniza-
tion provokes the appearance of weakness 
throughout the body, decreased activity and 
energy, deterioration of blood biochemistry 
and hormonal indices. There is a noticeable 
decrease in external and internal sensory 
sensitivity.Behavioral changes in doctors are 
found in alcohol abuse, a sharp increase in the 
number of cigarettes smoked during the day, 
drug use. The manner and ways of commu-
nication is changing. Possible high level of 
conformism; hyper- / hypocontrol over their 
behavior. Appears detachment, aggressive 
behavior, authoritarianism. The professional-
motivational sphere covers violations in the 
mechanisms for defi ning goals; dominance of 
the power of motives over patients or weaker 
people; professional dissonance; appear the 
stereotypes of perception of the set tasks; pro-
fessional authority or desire for appropriate 
perception; general negative attitude on life 
and professional perspectives. Relative de-
privation of doctors provokes the appearance 

of perception of their own position as worse 
in comparison with the situation of others, 
selfi shness (both professional and personal-
ity). Characteristic is the emergence of social 
facilitation. There are changes in the level of 
aspirations and self-esteem compared with 
the primary ones; a crisis of social, ideologi-
cal and moral ideals [2]. 

K.S. Zamfi r believes that the personal 
changes of a physician as a result of his for-
mal status in the organization depend on the 
position occupied by a person, his autho-
rity among colleagues, competence in the 
professional fi eld and leadership abilities. 
Prolonged staying in chief doctor’s posi-
tion causes a decrease in the person’s ability 
to notice his own failings and shortcomings 
of the work performed, which in turn pro-
vokes the appearance of offi cial deformations 
[6, р. 68]. 

The professional activity of doctors differs 
signifi cantly from the activities of other spe-
cialists, as says Z.F. Zeyer in his work «Psy-
chology of Profession».This difference lies in 
the fact that the doctor has to deal with an 
unhealthy person. Hospital practice requires 
a modern physician of knowledge in various 
fi elds of medicine, in particular pharmaco-
logy, physiology, therapy, anatomy, biochem-
istry, etc. In addition to formal forms, the 
profession of a doctor requires an advanced 
training, constant self-improvement through-
out life [4, с. 9]. 

In addition, there are certain organization-
al and economic circumstances that enhance 
the deforming approach to the patient [7, 
р. 12]. 

The peculiarity of the professional activi-
ty of the doctor is that he constantly faces the 
need to solve (sometimes in a few se conds) 
the most diffi cult problems, which are above 
all the patient’s life and health. It is not only 
diagnostics, but also the determination of the 
level of risk of surgery, the correctness of di-
agnostic and therapeutic manipulations, the 
consent of the patient and his relatives for 
immediate surgical intervention. Such deci-
sions require a surgeon to exert a great deal 
of stress on moral forces, to mobilize experi-
ence and knowledge, to understand the level 
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of responsibility before the patient, the staff 
of the institution in which he works and be-
fore himself.

Thus, there are two main groups of factors 
of professional deformation – organization 
(objective) and personal (subjective).

Regarding organizational factors, the de-
velopment of professional deformation of a 
doctor is associated with a destabilizing or-
ganization of activities, which is a fuzzy plan 
of work, the lack of necessary means for the 
effective performance of professional du-
ties; the presence of bureaucratic moments, 
the hourly working day, the confl icts in the 
«leader–subordinate» system. 

Among the objective factors of their 
moral and professional deformation can be 
identifi ed shortcomings in the organization 
of the management of medicine, the lack of 
a systematic training base for the training of 
doctors; responsibility and speed of decision 
making, presence of psychologically diffi cult 
contingent, irreversibility of results.

Among the personal factors of profes-
sional deformation of doctors, emotional 
and psychological exhaustion can be distin-
guished, which provokes the appearance of 
symptoms of depersonalization, reduction of 
professional duties and inadequate emotional 
response. Low professional level and reluc-
tance to improve their own professional qual-
ities, the belief in their competence provokes 
the emergence of authoritarianism, self-con-
fi dence, constant expectation of a positive 
attitude from others, unfavorable moral and 
psychological climate in the team, inability to 
separate the interests of the family from the 
interests of the career, as well as withdraw 
psychological stress, distract from negative 
emotions in nonprofessional relationships.

Empirical study of psychological pecu-
liarities of professional deformation of doc-
tors was carried out in hospitals and clinics 
of the city of Mykolayiv. The study involved 
103 people, including 52 doctors and 51 
dentists. The age of the examinees ranged 
from 23 years to 62. The medical experience 
ranged from 1.5 to 37 years. The group of re-
searchers was formed in view of the purpose 
of the study, namely – the study of psycho-

logical peculiarities of professional deforma-
tion of doctors.

The following techniques were used to 
collect empirical data: diagnosis of emotional 
burnout (according to V. Boyko), diagnostics 
of the level of empathy (V.V. Boyko), self-
adaptation questionnaire (V. Stolin, S. Pan-
teleev), questionnaire for interpersonal diag-
nosis (T. Lyry, R. L. Laforge, R.F. Souchek).

Correlation analysis revealed a direct cor-
relation between the rational empathy chan-
nel and the fi rst phase of emotional burn-upin 
the group under study (n = 103) – stress (r = 
0.34, p <0.01), two components of this phase: 
experience psycho-traumatic circumstances 
(r = 0.28; p <0.01), level of anxiety and de-
pression (r = 0.37 (p <0.01).

The altruistic type of attitude towards 
people directly correlates with the emotional 
channel of empathy (r = 0.28; p <0.01);impa-
tience in empathy (r = 0.33; p <0.01). Expec-
tation of a positive attitude from others – with 
an insight into empathy (r = 0.26; p <0.01). 
Self-excitement – with the emotional channel 
of empathy (r = 0.25; p <0.01) and altruis-
tic type (r = 0.30; p <0.01). The age corre-
lates with anxiety and depression (r = 0.26; 
p <0.01).

Emotional burnout, in particular its fi rst 
phase, is associated with the ability of the in-
dividual to empathize. Doctors who have de-
veloped empathy are deeply affected by trau-
matic circumstances, which leads to a high 
level of emotional stress. The stress phase, 
which manifests itself in a mild form due to 
self-care, is characterized by the forgetting of 
certain work responsibilities and depends on 
the nature of the activity, the strength of the 
nervous and psychological load and the per-
sonality characteristics of the specialist.

A person with an altruistic type of attitude 
towards others is characterized by hyperre-
sponsibility. The revealed correlation rela-
tions have shown that the basis of altruism 
is the expectation of a positive attitude from 
others, self-excuse and the emotional channel 
of empathy. 

The reduction of professional achieve-
ments provokes the emergence of a doctors 
feeling of incompetence in their professional 
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fi eld, awareness of the failure in her, the abil-
ity to understand another person on the basis 
of empathy. 

The inverse correlation relationship is 
observed between the assertiveness and the 
stress phase (r = -0,26; p <0,01), the expan-
sion of the fi eld of saving of emotions (r = 
-0,42; p <0,01), the resistivity phase (r = 
-0.30; p <0.01), depletion phase (r = -0.29; p 
<0.01), level of emotional burnout (r = -0.33; 
p <0.01). Self-confi dent physicians are less 
prone to emotional burnout. After all, a self-
confi dent person is better able to counteract 
the symptoms of emotional exhaustion. The 
experience in the study group in turn corre-
lates with the intuitive empathy channel (r = 
-0,26; p <0,01) and identifi cation in empa-
thy (r = -0,35; p <0,01); This indicates that 
with age, the empathy of doctors decreases. 
The tendency for correlation communica-
tion in the general group of investigated doc-
tors is traced between the rational channel 
of empathy and the subjective experience of 
excessive pressure («injection in the cage») 
(r = 0.24; p <0.05); inadequate selective emo-
tional response (r = 0.21; p <0.05); reduction 
of professional duties (r = 0.20; p <0.05); the 
exhaustion phase (r = 0.24; p <0.05). Iden-
tifi cation in empathy and: reduction of pro-
fessional responsibilities (r = 0.25; p <0.05); 
emotional distances (r = 0.24; p <0.05); the 
level of emotional burnout (r = 0.21; p <0.05). 
That is, the better is the emotional channels 
of empathy developed by doctors, the greater 
the tendency towards the development of the 
second stage of emotional burnout, in which 
there is a decrease in interest in work, the 
need for communication, the advent of apa-
thy by the end of the week, the appearance of 
persistent somatic symptoms. 

Also in the group of investigated doctors 
there is a tendency towards the inverse cor-
relation between authoritarian type of rela-
tion to people and stress phase (r = -0.21; p 
<0.05); emotional and moral disorientation (r 
= 0.24; p <0.05); emotional defi cits (r = -0.19; 
p <0.05); between self-esteem and the expan-
sion of the fi eld of saving of emotions (r = 
-0.24; p <0.05), the phase of exhaustion (r = 
-0.23; p <0.05); emotional channel of empa-

thy (r = -0.21; p <0.05); the intuitive channel 
of empathy (r = -0.20; p <0.05); between self-
confi dence and the components of the fi rst 
phase of emotional burnout, in particular, the 
experience of psycho-traumatic circumstanc-
es (r = -0.21; p <0.05), dissatisfaction with 
oneself (r = - 0.20; p <0.05). 

We can conclude that the more personality 
is authoritarian, the less is the level of emo-
tional burnout. Correlation analysis (Pearson 
correlation) in the subgroup of surgeons has 
established direct correlation between the al-
truistic type of attitude to people and empathy 
penetration (r = 0.42; p <0.01). Delicacy, the 
desire to help others correspond to the pen-
etrating ability to empathy, which allows you 
to create an atmosphere of openness, trust 
and sincerity. There is also a link between age 
and facilities that promote empathy (r = 0.36; 
p <0.01); expectations of a positive attitude 
from others (r = 0.36; p <0.01).

The effectiveness of empathy is likely 
to increase if the physician is guided by ex-
pectations of a positive attitude from others. 
Such a setting sharply extends the range of 
emotional sincerity and empathy perception. 
The obtained correlation relations indicate 
that the higher are the indicators by the meth-
od «Self-alignment», which encompasses 
self-esteem, self-assurance, expectation of a 
positive attitude from others, the lower are 
indicators of emotional burnout and empathy. 
The self-excitation has inverse correlation 
relations and with the phase of exhaustion 
(r = -0.37); this gives us the opportunity to 
argue that emotional defi ciency, exhaustion, 
certain psychosomatic disorders cause self-
excitation. 

Conclusions of the study and 
prospects for further study 
of this topic

Specifi city of professional activity of doc-
tors actively infl uences their professional 
deformation. At the conceptual level, the fol-
lowing areas of professional deformation of 
doctors are defi ned: affective, professional-
motivational, behavioral and physiological. 
Two groups of factors of professional defor-
mation of doctors are distinguished, in par-
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ticular organizational factors that depend on 
external circumstances, and personal, name-
ly, compliance or non-conformity of profes-
sional and personal qualities of the subject of 
professional activity.

Our studies indicate that the result of pro-
fessional deformation of doctors can be con-
sidered low level of empathy, high level of 
emotional burnout, self-assurance and expec-
tation of positive attitude from others, since 
there is a direct correlation between the expe-
rience of doctors and these indicators.

The research results create a theoretical 
and empirical basis for further study of the 
psychological characteristics of professional 
deformation of doctors. A promising area of 
work remains the comparative study of pro-
fessional deformation of doctors with repre-
sentatives of other professions and special-
ties. Need to study the psychological charac-
teristics of behavioral strategies of doctors, 
which counteract the emergence of profes-
sional deformation.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Відомий експерт у психології мас-медіа 

та її маніпулятивній функції, Г. Почепцов 
пише: «Є така “шпигунська” істина: “Хто 
володіє інформацією, той володіє світом”. 
Але сьогодні важливіша нова управлін-
ська істина: “Управляючи комунікацією, 
ми управляємо світом”. Даючи масовій 
свідомості ті чи інші факти та інтерпре-
тації, відбираючи одні й відкидаючи інші, 
ми створюємо для неї конкретну модель 
світу. Отримавши та прийнявши її, масова 
свідомість легко обійдеться без пропаган-
ди й зовнішньої цензури, оскільки тепер 
вона зможе сама визначати, що є правда, 
а що брехня, хоча й відповідно до запрова-
дженої кимось моделі» [5]. Спеціалістів-
психологів цікавлять засоби, за допомо-
гою яких подібні моделі опиняються в 
свідомості людей. 

Маніпулювання свідомістю, вико рис-
тання різних засобів і технологій інфор-
ма ційно-психологічного впливу на людей 
стало досить звичайним явищем у сучас-
ному повсякденному житті та політичній 
боротьбі. Як зазначає професор В. Різун: 
«...маніпулятивна форма масової комуні-
кації одна з очевидних, закономірних і 
природних форм комунікації взагалі та 
масової зокрема.... Маніпуляція, як при-
хований вплив на людину, ко ли вона не 
розуміє, що на неї впливають, може бути 
різною.... але… маніпуляція у масовій ко-
мунікації ніколи не буває не планованою 
і не усвідомлюваною комунікантом. Вона 
завжди є результатом бажань, сподівань, 
надій, планів комуніканта змінити уста-
новки, ціннісні орієнтації або вчинки лю-
дини таким чином, щоб людина і не здо-
гадалася про це» [6].

Засоби масової комунікації намагають-
ся представити своїй аудиторії різні стра-
тегії поведінки, що викликають у людей 
бажання ідентифікуватися з ними чи бути 
в опозиції до них. Завдяки ідентифікації 
індивід створює «Я – образи», ототожнює 
себе з ними та «визначає» себе. Іденти-
фікація призводить до появи динамічної 
значеннєвої концепціі, що чутлива до 

особ ливостей часу і конкретної соціально-
психологічної ситуаціі, в якій опинилися 
об’єкти. Масова комунікація може також 
ставати засобом руйнування ідентичності, 
коли стає засобом формування так званої 
«хаотизованої свідомості». Це відбува-
ється завдяки тому, що контекст, у якому 
працюють мас-медіа,  характеризується 
фрагментарністю та кліповістю. Це до-
сліджено представниками філософського 
деконструктивізму (П. Бурдьє, П. Рікер, 
Ж. Дерріда, M. Фуко) і дозволяє науковцям-
дослідникам стверджувати, що маніпулю-
вання взагалі стає засобом функціонуван-
ня мас-медіа [1, 212; 8].

Масові комунікації є невід’ємною 
складовою частиною політики, котра в 
більшій мірі, ніж інші види суспільної ді-
яльності, має потребу в спеціальних засо-
бах інформаційного обміну, у встановлен-
ні й підтримці постійних зв’язків між її 
суб’єктами – виборцями. При застосуван-
ні політичних маніпулятивних технологій 
використовуються різні форми і моделі 
психологічного впливу. 

Професор Ю. В. Романенко стверджує, 
що «потужність та спрямованість інфор-
маційних потоків не стримується ні мо-
ральними, ні культурними межами – ін-
формація несе в собі як творчу, так і руй-
нівну силу в набагато більшому ступені, 
ніж це було коли-небудь раніше» [7, 89]. 
Як одна з найбільш характерних рис гло-
балізації всесвітнього простору, це ви-
кликає стурбованість світового загалу: на 
людей спрямований могутній потік різно-
манітної інформації, яка тим чи тим чином 
впливає на суспільну свідомість.

Саме тому розгляд проблеми маніпу-
лювання особистістю використанням за-
собів масової комунікації є актуальним 
науковим завданням. У той же час, ми 
можемо констатувати, що на сьогодніш-
ній день не існує загальноприйнятої ме-
тодології «розкриття негативних зарядів» 
маніпулятивних технологій, яку, на нашу 
думку, можна розробляти на підґрунті 
практичного досвіду реконструкції ма-
ніпулятивних технологій сучасних мас-
медіа.
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Зростання можливості через масову 
комунікацію маніпулювати суспільством 
і окремою людиною викликає все більш 
пильну увагу і тривогу у дослідників. Се-
ред різноманітних феноменів сучасної ци-
вілізації, що пов’язані з маніпулюванням 
свідомістю, є кризові зміни в змісті іден-
тичності особистості й процесі її іденти-
фікації, які протікають у тісному зв’язку з 
цим знаковим для сучасного суспільства 
процесом. Як зазначає сучасний французь-
кий філософ Марк Оже (Marc Aug ), «є всі 
підстави описувати кризу сучасного світу 
як кризу ідентичності» [3]. Деперсоналі-
зація і деіндивідуалізація, витіснення ду-
ховності псевдодуховністю, вестернізація 
в ході глобалізації національних культур, 
тотальна фальсифікація використовуваних 
людиною предметів – у всіх цих і подібних 
їм настільки різних за своєю природою 
явищах є одна спільна властивість: втрата 
ідентичності.

Постійно вдосконалюючись у своїх 
технологічних і технічних можливостях та 
набираючи все більших масштабів, процес 
маніпулювання свідомістю особистості, 
орієнтований насамперед на впроваджен-
ня у свідомість і підсвідомість індивіда 
цінностей та стереотипів поводження, які 
є результатом формування некритичного 
сприйняття соціальних реалій. Придушен-
ня критичних можливостей мислення осо-
бистості фактично паралізує її здатність 
до рефлексії. 

Роль і значення маніпуляції стали усві-
домлюватися в результаті широкого вико-
ристання політичних технологій і завдяки 
вивченню так званого «масового суспіль-
ства» й «масової свідомості». У політиці 
як приховане управління політичною сві-
домістю і поведінкою людей  нав'язування 
волі маніпулятора маніпульованому в фор-
мі прихованого впливу використовується з 
метою примусити їх діяти або не діяти в 
інтересах маніпуляторів. Хоча маніпуля-
ції присутні скрізь, де має місце взаємодія 
між людьми, особливість політичних ма-

ніпуляцій у тому, що вони здійснюються 
для досягнення певних політичних цілей. 
А оскільки метою політичного маніпулю-
вання є досягнення та утримання влади, то 
воно має наслідки для всього суспільства. 

Маніпулювання свідомістю можливе 
тільки завдяки контролю за інформацією 
і комунікацією, які визначають установки, 
уявлення, правила й зразки людської ді-
яльності. Маніпуляція, як правило, націле-
на на те, щоб змусити більшість (або мен-
шість) брати участь (або не брати участь) 
в укоріненій практиці. Ступінь успішності 
маніпуляцій залежить від майстерності, з 
якою використовуються засоби впливу, від 
гнучкості та варіативності їх використан-
ня. Вона є одним з основних засобів соці-
ального контролю і базується насамперед 
на твердому використанні інформаційного 
апарату та апарату формування ідей [3].

Об’єктивація інформації відбувається 
за допомогою кодування, яке може розгля-
датися як одночасний «акт додання форми 
і дотримання формальностей» і яке, по 
суті, забезпечує можливість «контролю 
особистості» [1]. Кодування має функцію 
структурування інформації, зміни її ста-
тусу, створення інформаційних схем. За-
вдяки процесам формалізації й уніфікації 
кодифікація інформації мінімізує конфлік-
тність. Формалізуючи свідомість людини 
й орієнтуючи її на чітко окреслені цілі, 
упорядковуючи хаос дійсності, кодифіка-
ція «ставить людину в лад». Кодування 
дозволяє вкладати у свідомість людей те, 
що потрібно мати у свідомості до розумін-
ня його змістовного компонента, воно на-
цілене на формуванням «уявлених світів», 
на створення спрощеної картини світу, по-
ведінка в яких повинна бути передбачува-
ною і програмованою.

О. Л. Доценко виділяє основні моделі, 
за допомогою яких може здійснюватися 
цілеспрямоване перетворення інформації 
[2, 29-31]: перекручування інформації (від 
відкритої неправди до зсуву поняття по се-
мантичному полю); втаємничення інфор-
мації (приховування, замовчування, ви-
біркова подача матеріалу); маніпулювання 
зі способом подання матеріалу; маніпу-
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лювання часом подання інформації; під-
порогове подання інформації, пов’язане з 
урахуванням особливостей інформаційної 
рецепції; перевантаження адресатів відо-
мостями якогось вибраного типу, що пере-
слідує мету змусити адресата відмовитися 
від наданої інформації. 

У нашому дослідженні розглядається 
один з найпотужніших засобів маніпулю-
вання свідомістю – міф, котрий у той же 
час є результатом масової комунікації. 
Тобто, міф є як аспектом природи масо-
вої комунікації, так і  особливою формою 
впливу на свідомість людей. Він не на-
лежить до причино-наслідкової верстки 
(розташування й подачі) інформаційних 
повідомлень на сторінках газет, журналів, 
у радіо- і телепередачах. У масовій комуні-
кації  більш ніж природним є пов’язувати 
повідомлення таким чином, щоб аудиторія 
була змушена шукати смисл, на власний 
розсуд поєднуючи між собою елементи 
повідомлень, створюючи розуміння «тут і 
зараз». Такий підхід, як виявилося, більше 
відповідає механізмам психології сприй-
мання. 

Дослідники зазначають появу «потуж-
ного генератора міфів», яку стала вико-
нувати масова комунікація, а діяльність 
ЗМІ стає міфотворчістю, в буквально-пси-
хологічному розумінні. Зустрічаючись із 
потоком неструктурованої інформації, сві-
домість у пошуках стійкої опори прагне 
вийти за межі поверховості життя, зна-
йти його глибинні, «вічні» першоосно-
ви. Засоби масової інформації через саму 
свою природу занурюють людину в міф, 
котрий перебудовує психологію сприй-
мання і мислення людини. Особливий, 
кліповий характер безперервного потоку 
повідомлень пропонує адресату й особли-
ву швидкість психічних процесів, котрі 
могли б його перекодувати у повідомлення 
з певним смислом. Скорочення часу пси-
хологічної обробки інформації до можли-
вості сприйняття лише коментарів веде до 
деградації мислення аудиторії. У результа-
ті вона стає все більш сприйнятливою до 
різного роду міфів [6, 184]. 

Якщо дивитися на міф як форму ма-

сової свідомості, можна говорити, що 
світобачення людини стає міфологізова-
ним, а масова свідомість перетворюється 
у глобальний «масовий міф». «Людина 
двадцять першого сторіччя використовує 
міфологічні форми із тієї ж причини, що 
і міфотворці давно минулих віків – через 
потребу пошуку «поетичного» і «автори-
тетного» першопочатку,  психологічної ле-
гітимації особи у тому середовищі, в якому 
їй випадає себе реалізовувати. Міф надає 
сенсу, освячує, втаємничує, розширює го-
ризонти видимості, наділяє правами і мо-
гутністю. Він існує невловимий, розлитий 
у різних вимірах реальності, привабливий 
і водночас небезпечний, як будь-який ін-
струмент упливу і таємниця влади” [4, 90]. 

Таким чином, маніпулятивна функція 
технологій масового впливу полягає в 
тому, що вони «базуються на прихованому 
впливові на особу з метою її масифікації, 
або на масу з метою керівництва нею. …
Вибудовуючи на міфологемах правдиві 
історії, автори їх маніпулюють свідоміс-
тю людей, оскільки міфологеми викорис-
товуються як аксіоми, без доведення, без 
корекції на умови, що об’єктивно можуть 
«похитнути» ту чи іншу міфологему. Ма-
совокомунікаційний міф є найвагомішим 
ефектом масового спілкування, який відо-
бражає його суть, смисл, цілі й мотивацію 
професійних комунікантів, пов’язану з 
необхідністю чинити вплив на людину та 
маси» [6, 157].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

На сьогоднішній день у наукових дже-
релах проблема маніпулятивних техно-
логій у вигляді міфологічних конструктів 
ще недостатньо висвітлена. Ми вважаємо, 
що практичний досвід розкриття психоло-
гічних механізмів, які надають владу мі-
фологічному наративу, опосередковують 
смислопороджуючий процес у свідомості 
адресата, може виступати важливим кро-
ком теоретичного і методологічного дослі-
дження маніпулятивних технологій. Від 
того, наскільки психолог-практик може 
відчувати себе впевнено в реконструкції 
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цих технологій, сприймати їх як органі-
зоване й цілеспрямоване використання 
набору окремих психотехнік, можна роз-
робляти механізми протидії їм. Саме ця 
обставина визначає задачу даного дослі-
дження, яке припускає розгляд специфіч-
них форм і засобів застосування психоло-
гічних механізмів (психотехнік) у конкрет-
них прикладах маніпулювання свідомістю 
засобами її міфологізації. Для цього нами 
вибраний випадок маніпулювання масової 
свідомості, пов’язаний з цілеспрямованим 
перетворенням інформації у політичному 
контексті. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження психоло-

гічних механізмів маніпуляції свідомістю 
за допомогою міфологізації засобів масо-
вої інформації. Автор досліджує особли-
вості процесу сприйняття медіазасобів, 
які ведуть до того, що світ репрезенту-
ється особливим чином. Реальність, що 
продукується, видозмінена баченням про-
фесійних маніпуляторів, професіоналів 
мас-медійної комунікації, які замінюють 
реальність замішаними на правді-неправді 
«життєвими історіями», що стають міфом 
як формою прояву суспільної свідомості.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Наведені вище дані свідчать, що мані-
пулювання пов’язане з цілеспрямованим 
перекручуванням інформації. При цьому 
особливу роль відіграє символізація ін-
формації, яка прямо пов’язана зі створен-
ням «уявлених світів».

Нами був проведений психологічний 
аналіз програми російського телебачення 
«Однако»  (ведучий М. Леонтьєв), яка ви-
йшла в ефір 10 квітня 2001 року і була та-
кож видана у друкованому вигляді україн-
ською газетою «Киевские ведомости» від 
13 квітня 2001 року. В зв’язку з позовом до 
суду однією зі згадуваних у програмі осіб 
(К. Чумаченко), автору статті довелося ви-
ступити в якості експерта-психолога з ана-
лізом лінгвістично-сугестивного впливу 
на свідомість відеоматеріалів та тексту. В 

даній статті ми наводимо окремі дані, що 
були заслухані в суді (який, до речі, виніс 
рішення на  користь позивача) та виразно 
ілюструють проблему маніпуляції свідо-
мості у мас-медіа, яка, як ми зараз бачимо, 
тоді тільки починала свою сумну історію.

У програмі М. Леонтьєва «Однако» 
використані засоби, здатні активізувати 
«несвідоме мислення» глядача і виклика-
ти у нього змінений стан свідомості. При 
сприйнятті програми в цьому стані, її 
текст і зорово сприйнята інформація здатні 
актуалізувати у глядача (читача) його гли-
бинні, архетипічні (К. Юнг) рівні психіки. 
Вплив цих рівнів на поточне переживання 
глядача здійснюється механізмами несві-
домого, але аж ніяк не шляхом логічного 
переконання. Мова несвідомого – це міфи, 
символи, образи.

«Міфологічна свідомість», як сфера 
психічного життя й індивідуальної і сус-
пільної свідомості, відображає глибинні 
архетипи масового глядача. Воно «пред-
ставлено» в так званому «колективному 
несвідомому» (К. Юнг) та, з погляду прак-
тичної психології, може служити засобом 
маніпулятивного впливу, спонукати масо-
вого глядача до певних переживань і дій. 
Це відбувається в процесі «впізнавання» 
глядачем (читачем) у прихованих значен-
нях тексту (образах відеоряду) тих чи тих 
персонажів та сюжетних колізій знайомих 
з дитинства міфологічних героїв. Цей про-
цес протікає переважно на несвідомому 
рівні.

У той же час, програма «Однако» при 
її сприйнятті міфологічною свідомістю 
являє собою деяку історію, що має свій 
сюжет, персонажі, події. Ці герої і події 
репрезентуються (з’являються у внутріш-
ній, суб’єктивній реальності) глядачеві 
як спонтанно виникаючі образи, відчут-
тя, асоціації, емоції. Ці внутрішні реакції 
зв’язуються між собою в подієві картини 
завдяки наявним у тексті програми на-
тякам, які мають функцію «підказок». У 
цій історії глядач здатний пережити певні 
події очима і почуттями «іншого», а саме 
- через ототожнення себе з архетипічним 
Героєм і його переживаннями.
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Мальована міфологічною свідомістю 
історія має динамічний сюжет, яскраві 
картини, звуки, відчуття. Вона відсуває на 
другий план свідомості політичний зміст 
програми і викликає сюжети, архетипіч-
но закладені в підсвідомості кожного ін-
дивіда. Персонажі й сюжет «задаються» 
авторами програми вже в першому абзаці. 
«Ситуація», що для буденної свідомості 
маркується як проблемна і є «глухим ку-
том», на несвідомому рівні вирішується 
актуалізацією Героя, з яким глядач себе 
здатний несвідомо ототожнювати. «На-
справді» мова в програмі йде про необхід-
ність «відкриття», що має зробити Росія. 
Ця дія, по-перше, правильна з погляду здо-
рового глузду, бо «в принципі» виходить 
не від Росії, але життєво необхідна Укра-
їні: як випливає з твердження її політич-
ного лідера (Л. Кучми): “ну вот выберут 
меня президентом Украины. И поеду я в 
Москву, и они пошлют меня… Я пойду к 
американцам и буду делать вид, что их 
люблю. А они будут делать вид, что дают 
мне деньги”.

К. Г. Юнг, моделюючи міфи різних на-
родів, виділив у них загальну структуру 
і персонажів, серед них: Герой, Жертва, 
Зло, Помічник. У кожному міфі належить 
бути Герою, він повинен боротися зі Злом. 
Якщо Зла поблизу немає, то потрібно 
здійснювати подорож, іти за «тридев’ять 
земель» і битися. У результаті битви Ге-
рой, зазвичай, рятує Жертву. А Жертва, 
яку викрали і яка гноблена Злом (Кощієм, 
Чорномором), смиренно сидить і чекає по-
рятунку.

Отже, Герой-Росія повинна рятувати 
Жертву – економіку України, що є доб-
рою справою, бо це важливо для самої 
України. Конкретизовано і противника 
цього «подвигу», якесь абстрактне Зло, 
чию непристойну роль відіграють «по-
літичні авантюристи». Коли ці персона-
жі названі, в уявному просторі глядача 
актуалізується структура міфу і виникає 
психологічна ситуація самоототожнення 
глядача з Героєм.

Далі у ході історії глядачеві пропону-
ється інформація для ближчого знайомства 

з представниками Зла, силами, які проти-
стоять Герою. Вони представлені в тако-
му вигляді, що глядачеві легко ще більше 
зміцнитися в своєму ототожненні з Геро-
єм («За информацией по «делу Гонгадзе», 
а также его тела, живого или мертвого, 
надо обращаться к компетентным аме-
риканским дядям…»), який спостерігає за 
діями Зла ніби з «висоти пташиного по-
льоту»: події не одного року стиснуті в іс-
торію з вбивством, «чужим» керівництвом 
(вице-президент США Альберт Гор), об-
маном, угодою і, нарешті, необхідністю 
допомоги хорошій людині (у відеоряді ро-
зумне обличчя Кучми). І Герою-глядачеві 
вже все зрозуміло, ясно, де «свої», де 
«чужі». Але Зло ще десь далеко ...

Для безпосередніх дій потрібна готов-
ність, якийсь внутрішній мотив. Поштовх, 
який не потребує зважування «за» - «про-
ти». Таким мотиватором у Героя, звичай-
но, виступає «я повинен». Що могло би 
бути таким внутрішнім переживанням, в 
якому немає місця для роздумів, коливань, 
щось особисте і, в той же час, загально-
людське? Це, наприклад, битва за цінності 
такого рівня, як «життя - смерть».

Сюжет «смерті» не виникає випадко-
во, не є чимось не пов'язаним з діями Зла. 
Навпаки, це квінтесенція тієї моралі, яка 
і викликає необхідність існування Героя 
та його битви. І від ведучого стає відомо, 
що існує «справа» – щось цілеспрямова-
но створене, що має «сценарій». Шлях 
Героя-глядача призводить його в казко-
во знайому ситуацію: два шляхи і необ-
хідність вибору. (Така граматична кон-
струкція використовується для наведення 
трансу: спектр можливих уявлень щодо 
актуальних дій персонажа (В. А. Ющен-
ко) обмежений жорстко «або / або»). Зло 
– сценарій «масштабного американского 
политического проекта», с его «руково-
дителем,… ответственным перед гос-
департаментом США» Е. Чумаченко» – 
отримує своє обличчя, і в оптиці глядача 
те, що відбувається, починає здобувати 
фарби, властиві міфічному Герою. І ре-
чові стратегії ведучого надають глядачеві 
«допомогу» в репрезентації їх значень, 
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які властиві саме цьому архетипу: «Оши-
бочка в том, что «дело Гонгадзе» не было 
рассчитано на долгую жизнь. Рокировоч-
ка должна была произойти до того, как 
дело дойдет до доказательств. Толпе, 
митинговавшей на Крещатике, доказа-
тельства не требовались». Поблажливий 
тон, зменшувальні «ошибочка» і «рокиро-
вочка» підсилюють в переживанні глядача 
програми доречність його власної «вели-
чі», піднімаючи його почуття над повсяк-
денною суєтою, адже Зло, виявляється, – 
всього лише підступи. Сила глядацького 
обурення несправедливістю, яка і є психо-
логічний продукт його ототожнення з Ге-
роєм, додає переживанням глядача певної 
динаміки. І згадка Г. Гонгадзе на цьому 
рівні асоціювання глядача з Героєм уже 
не викликає відгук нерозуміння чогось 
украй важливого, якоїсь незавершеності – 
це вже символ того, чого взагалі бути не 
повинно, знак попереджувального сигна-
лу «Ні!». Для будь-якої людини. Емоцій-
ний же потенціал даного внутрішнього 
протесту не залишається без вказівки на-
пряму, в якому цей заряд може знайти свій 
об’єкт. Мішень, на яку спрямовується во-
йовнича сила Героя (і людський, душев-
ний протест глядача) – це «американский 
Дядя». Ось справжнє обличчя Зла, той, хто 
ховається за «делом» і «телом» Гонгадзе.

Як кожна міфологічно вибудувана іс-
торія, програма «Однако» приділяє велику 
увагу елементам, що зв’язують сюжетні 
перипетії зі станом Героя, – фігурою, з 
якою глядач ототожнює себе, своїх близь-
ких, знайомих. І глядач постійно уточнює, 
перевіряє «Чи я є тим Героєм, котрий опи-
саний тут?». Акт ідентифікації з фігурою 
Героя потребує певних зусиль, битва з 
таким Злом («Кащеем»), як «масштабний 
американський проект», – доля небага-
тьох. Зате протистояння конкретній осо-
бі, яка є «керівником» якогось «проєкту», 
і «агенту держдепу» – це під силу будь-
кому. І в оповідальному перебігу історії 
з’являється людина, що має конкретні, 
доступні безпосередньому сприйняттю 
поведінкові дані: «займається вихованням 
політиків і банкірів», здійснює «підходи» 

до голови Нацбанку, після яких останній 
«виявився готовий» до зайняття посади. 
Якщо спробувати сприйняти цей текст як 
політкоментар щодо діяльності державної 
персони, то це дитячий лепет, марнослів’я. 
Але в рамці «кіношного» стереотипу про 
шпигунів – це психологічний крок зі вста-
новлення рапорту (контакту) з глядачем 
через його (неусвідомлювані) стереотипи. 
Це спосіб маніпулювати відчуттям дові-
ри глядача: «ми готові Вам довірити на-
віть це ...». Хоча ці речові конструкти в 
контексті подій політичного життя - жанр 
«кухонної плітки», але коли глядач бачить 
жінку, яка відвертається від камери (на 
фоні музичного супроводу і принизливо-
зневажливого голосу з «гангреною»), – він 
готовий сприйняти її поважно-величну 
ходу «переможниці» як фокус, обман, 
який виявився розкритий. 

Жертва – економіка України – в поточ-
ному переживанні глядача знаходить своє 
каузальне підґрунтя, а міфологічно за-
дане програмою протиріччя («порятунок 
Жертви») – своє психологічно виправдане 
рішення. Фігура К. Чумаченко в подібній 
психологічній ситуації виконує функцію 
«громовідводу», врівноваження або при-
мирення. У поточному переживанні гля-
дача сприйняття цієї фігури дозволяють 
йому вирішити своє внутрішнє напружен-
ня, пов’язане з ідентифікацією зі станом 
Героя: емоційне збудження як потреба 
відреагування і дії. Такою і стає емоційна 
реакція обурення, спрямована на К. Чума-
ченко.

Наступна за цим фаза розгортання мі-
фотворчого наративу – надання глядачеві 
простого рішення проблеми. У Героя є По-
мічник (Союзник), в особі Л. Кучми, який 
і «с порога не нанимался обслуживать» 
кого б не було, бо має якості й хорошого 
політика, і практика, «розуміє» очевидні 
речі (що країни «экономически связаны»). 
І який, судячи з простоти і нехитрості по-
гляду на речі, відкриває глядачеві істину: 
виявляється, «правда в тому», що Росія 
(«Герой») відкрила в цій ситуації глибоке 
розуміння самої себе, того, що вона повин-
на робити. Якщо раніше вона «вообще не 
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имела никакой внешней политики… до 
последнего времени», то зараз, після ви-
пробування, яке було пережито Героєм-
глядачем у віртуально-казковому світі, 
«ситуация меняется кардинально». Глядач 
– Герой (Росія) має спасати Жертву (Укра-
їна) з полону західних «сценаріїв», бо аме-
риканці «крайне спешат, понимая, что 
они могут потерять Украину».

Останній абзац програми може бути 
сприйнятий читачем як звернення Героя 
до своїх соратників. Він виграв сутич-
ку зі злом і виправдав своє призначення 
– має заслужене право робити поперед-
ження щодо «темних сил». Піднятий на 
висоти мало не містичного знання, Герой 
(і глядач, який з ним ототожнився) кидає 
погляд на поточне життя (політична бо-
ротьба, Гонгадзе, газові труби), але «ба-
чить» вже набагато глибше: «Вот каким 
глобальным, планетарным… целям… Это 
вам не украин ские трубы в России лобби-
ровать! И чего стоит несчастная жизнь 
какого-то...». Категоричність тверджень 
у цій частині програми може бути психо-
логічно виправдана лише припущенням, 
що сприймає її в даний момент уже не той 
глядач, який був на початку програми. Пе-
режиті глядачем враження, пов'язані з асо-
ціативним потоком відчуттів Героя, спро-
можні змінити його свідомість радикаль-
ним чином. З того «місця», в якому глядач 
психологічно опиняється в кінці програ-
ми, її дійові особи вбачаються інакше, в 
іншому світлі. Сприйняття глядача істотно 
змінилося. Пережита ним роль здатна бути 
засобом заміщення раціонального погляду 
на речі враженням, ілюзією. Масовий гля-
дач, у глибинах психіки якого сформована 
(без його свідомої згоди та участі) міфо-
логема Героя, здатний віддавати собі звіт 
у тому, що у нього є відповідь на сутність 
певних подій. Маніпулятивний продукт 
міфотворчості, проте, в тому, що для цього 
відчуття «я знаю» потреби розуміти, зва-
жувати, міркувати вже немає.
Âèñíîâêè

Побудова міфу, з погляду його викорис-
тання в маніпулятивних цілях, пов’язана з 

його мозаїчною структурою, яка створює 
суперечність між змістом події, що висвіт-
люється, і часовими межами, які відведені 
на його сприйняття. Сприйняття та пере-
живання сутності того, що відбувається 
(на екрані або в тексті статті) стає хаоти-
зованим, здорова думка виявляється заглу-
шеною, інформація може перетворювати-
ся в дезінформацію. 

Психологічні засоби впливу на сприй-
няття та переживання глядацькою (читаць-
кою) аудиторією міфологізованої форми 
маніпуляції масової свідомості включають 
низку психологічних засобів, що реалізу-
ють маніпулятивну функцію. Найбільш 
важливі, з погляду їх психологічного 
впливу, – «приєднання» до суспільної зна-
чущості тематики, що виноситься на роз-
гляд, зокрема, скандальність персонально 
спрямованих коментарів; психологічні 
засоби подачі інформації (тематична роз-
бивка; контекстуальні форми нав’язування 
тих чи тих значень за допомогою образів 
відеоряду, який супроводжує текст); лінг-
вістичні засоби організації змісту (тексту) 
– мовні форми конструювання значень і 
смислів та паралінгвістичні форми несло-
весної поведінки ведучого: голос, міміка, 
окремі мовні «порушення».

Цілеспрямоване перетворення інфор-
мації за допомогою маніпулятивної мі-
фотворчості може здійснюватися такими 
засобами: 

1. Спотворення інформації, коли за-
мість реальності представлено те, що 
бажають бачити виробники маніпуляції. 
Інформація також приховується чи пода-
ється вибірково, або ж свідомість читача 
обтяжується повідомленнями, які піді-
брані таким чином, щоб змусити адресата 
маніпуляції відчувати переконання, що ін-
формація для них украй важлива (напри-
клад, своєю небезпечністю). 

2. Цілеспрямоване компонування тем 
та дозування інформації не дає можли-
вості нею скористатися інакше, ніж таким 
чином, який необхідний маніпулятору. Це 
додатково посилюється натяками та під-
казками самого різноманітного типу – від 
мовних «недбалостей» до звукових або 
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візуальних підказок до певного значеннє-
вого трактування того чи того фрагменту 
міфологічної історії.

На оцінку і засвоєння інформації без-
посередньо впливають порядок, в якому 
подаються свідоцтва та коментарі, що 
створюють у читача структуру міфу. А час, 

коли озвучуються чи пропонуються для 
обговорення ці коментарі, роблять форму-
вання повідомлення, яке конструюється 
маніпулятором, таким, що засвоюється на 
дорефлексивному рівні. Тобто, процес за-
своєння маніпулятивних спонукань стає 
майже несвідомим.
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Psychological and philosophical analysis 
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The relevance of the study of image socio-cultural phenomenon has been justifi ed in the article. 
The analysis of the appearance of the term “image” and the study of the image phenomenon in modern 
sociological and psychological sciences have been performed. The social and cultural signifi cance of 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У сучасних умовах розвитку науки не-

абияка увага приділяється такому понят-
тю, як «імідж». Наука намагається дати 
відповідь на питання: що таке імідж, з 
яких елементів він складається, коли мож-
на говорити про професій ний  імідж.

У період постіндустріального розви-
тку суспільства імідж тісно пов’язаний  з 
проблемою якості людського життя, коли 
якість оточуючих речей  визначається не 
стільки ї хніми технологічними характе-
ристиками, скільки ї хніми іміджевими 
еквівалентами, наприклад, репутацією ви-
робника, вдалою рекламою і т.ін. Людина 
починає працювати над створенням влас-
ного позитивного іміджу фахівця, про-
фесіонала своєї  справи. Імідж виступає 
ідентифікатором вибору товарів і послуг в 
умовах конкуренції .

Феномен іміджу став предметом до-
слідження в різних галузях наукового 
знання, що пов’язано з особистісним 
оформленням усіх сфер діяльності сус-
пільства. 

Так, імідж з погляду філософії  має під-
ґрунтя моральності й розглядається у цьо-
му зв’язку. З погляду соціології  важливе 
місце зай має повторюваність і впізнава-
ність іміджу, будівельним матеріалом для 
нього слугують діючі в суспільстві стере-
отипи, під які імідж «підганяється». З по-
літологічного погляду імідж здебільшого 
розглядається саме як політика і являє со-
бою образ людини, яка включає і зовніш-
ні, й внутрішні характеристики, а також 
й ого передвиборчу кампанію, біографію, 
захоплення тощо. Імідж для економіки є 
інструментом стратегічного управління, 
функціональною стратегією. Економі-
ку цікавить імідж з погляду формування 
громадської  думки, яка може вплинути на 
зміни економічних характеристик об’єкта. 
Імідж з психологічного погляду цінний  
свої ми індивідуальними характеристи-
ками (імідж повинен запам’ятовуватися, 
бути яскравим, спиратися на індивідуаль-
ні особливості особистості). З погляду 
педагогіки імідж пов’язаний  з гармоніза-
цією відносин носія іміджу (людини, ко-

лективу, організації , суспільства) до сво-
го іміджу та раціональною взаємодією з 
ним. Педагогіка іміджу виступає механіз-
мом соціальної  регуляції  та соціалізації  
людей , оскільки здатна цілеспрямовано 
формувати соціально адаптовану особис-
тість [1].

Тож на сьогодні існує велика кількість 
визначень поняття «імідж», який розгляда-
ють з різних поглядів.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

В Украї ні перші теоретичні уявлення 
про імідж як про окремий  соціальний  фе-
номен з’явилися на початку 90-х рр. мину-
лого століття, вони пов’язані насамперед 
зі змістовим наповненням поняття. Про-
відне місце посідають праці Г. Почепцо-
ва, В. Шепеля, А. Панасюка та ін. У свої х 
дослідженнях вони пропонують настільки 
різноманітні трактування поняття «імідж», 
як зазначає Б. Борисов, (англій ське слово 
“image”) наділене такою ємністю й  бага-
тозначністю, що й ого, безперечно, можна 
зарахувати до категорії  мультикультурних 
символів. Ось лише невеликий  перелік 
трактувань цього поняття: образ, мотив, 
роль, амплуа, маска, типаж, мода, репута-
ція» [3].

Дослідницькі передумови до розроб-
лення науковотеоретичних і методологіч-
них основ теорії  іміджу широко представ-
лені світовою науково-дослідницькою прак-
тикою (Парсонс, К. Роджерс, Дж. Рот тер, 
Б. Ф. Скиннер, Е. Торндай к, Дж. Б. Уот-
сон, З. Фрей д, Т. Халл). Вивчення фено-
мену «імідж» представлено в роботах 
та ких вітчизняних авторів, як: О. Абдул-
ліна, Т. Бедяєв, П. Берд, Є. Бондаревська, 
О. Во лодарська, І. Вікентьєв, Л. Водовіч, 
В. Діл ман, О. Газман, Є. Грішуніна, П. Гу-
ревіч, І. Зарецька, В. Королько, Р. Кричев-
ський, Ф. Кузін, Н. Кузьміна, Л. Мітіна, 
В. Музикант, О. Панасюк, Е. Перелигіна, 
Г. Почепцов, Р. Ромашкіна, Л. Соколова, 
В. Тимошенко, Н. Трошина, Б. Ушиков, 
О. Феофанов, І. Фьодоров, І. Черемушні-
кова, Н. Чипиленко, М. Шишкіна, В. Ше-
пеля.
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

 Попри існування значної кількості 
наукових робіт щодо формування, удо-
сконаленя іміджу, вирішення проблемних 
питань стосовно іміджу організації, біль-
шість з них присвячена, як правило, вели-
ким промисловим підприємствам. У той 
же час бракує досліджень іміджу органі-
зацій медико-соціального напрямку, адже 
саме від іміджу залежить як успішність 
компанії, так і вибір організації клієнтами. 
На даному етапі констатуємо наявність 
протиріч між необхідністю здійснення імі-
джевої роботи медичними установами у 
сучасних умовах і недостатністю науково-
го обґрунтування цієї діяльності в рамках 
існуючих концепцій.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Цілі статті – розкрити поняття іміджу 

як соціокультурного феномену, здійснити 
спробу узагальнення існуючих уявлень 
про явище іміджу в сучасному житті.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Історія формування уявлень про імідж 

має давню інтелектуальну традицію. Про-
блеми іміджу не були предметом спеціаль-
ного дослідження в попередні епохи, про-
те в силу своєї  світоглядної  та практичної  
значущості вони не могли не бути так чи 
інакше порушеними. Л. Семенова вважає, 
що прообраз іміджу склався ще в первіс-
ному суспільстві та в подальшому розви-
вався в образах вождів, царів й імперато-
рів [12].

Так, з появою родоплемінних громад і 
перших форм комунікації  люди прагнули 
виділити себе в суспільстві, завоювати лі-
дируючі позиції , ідентифікувати себе і на-
дати образу індивідуальності. Існує дум-
ка, що першим «фахівцем з іміджу» був 
біблій ний  Аарон Первосвященник (1445 р. 
до н. е.), помічник законодавця Мой сея. 
Внаслідок недорікуватості Мой сея Аарон 
повинен був говорити замість нього пе-
ред народом. Тому й ого називали вустами 
Мой сея і й ого пророком [17, с. 5-17].

Під час розквіту таких цивілізацій , як 

Вавилон, Стародавня Греція та Старо-
давній  Рим використовували різні спо-
соби впливу на людей . Видатний  мисли-
тель Античності Арістотель (384-322 рр. 
до н. е.) вважав, що переконати аудито-
рію можна тоді, коли в змозі домогтися 
ї ї  прихильності й симпатії . Державний  
і політичний  діяч Давнього Риму, блис-
кучий  оратор Цицерон (106−43 рр. до н. е.) 
надавав важливого значення вивченню 
психології , інтересів і смаків публіки. Він 
вважав, що завданням оратора є естетично 
тішити публіку, впливати на волю і пове-
дінку людей . Політичний  діяч і полково-
дець Ю. Цезар (102−44 рр. до н. е.) був ви-
датним май стром техніки впливу на маси. 
Перед вій ськовими битвами він домагався 
народної  підтримки за допомогою звер-
нень та театралізованих вистав [9].

Підходи до визначення іміджу почали 
оформлятися в працях мислителів Від-
родження і Нового Часу. В літературі зга-
дують імена філософів та моралістів М. 
Монтеня, Ф. Бекона, Н. Макіавеллі, Г. Ле-
бона та ін. Ї хні теорії  були позначені під-
вищеною увагою до людини, до проявів ї ї  
тілесності й  індивідуальності, схилялися 
перед фізичною красою і здоровою чуттє-
вістю людини. У цих теоріях народжуєть-
ся значна кількість уявлень, важливих для 
розуміння природи іміджу та й ого ролі в 
соціокультурних зв’язках.

Особливе місце в цей  період належить 
роботам Ніколо Макіавеллі, який  упер-
ше сформулював думку про можливість 
маніпуляцій  громадською думкою за до-
помогою спеціально сконструй ованого 
образу. Він розділив у теорії  і з’єднав на 
практиці «імідж реальний » та «імідж 
необхідний », задав вектор формування 
іміджу людини публічної .

Застосування іміджевих технологій  
на практиці сприяло більш інтенсивному 
теоретичному вивченню цього явища. У 
поле зору філософів Нового часу потра-
пляє багато проблем, пов’язаних з вияв-
ленням природи іміджу: прояв внутріш-
нього (духу) через зовнішнє (знак, сим-
вол, емблему), етапи формування стій кого 
образу-уявлення (Г. Гегель); автоматизм 
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сприй няття, роль першого враження 
(Ф. Бекон, А. Шопенгауер); процес пере-
творення зорових образів на судження 
(думку) про предмет або людину, роль 
апріорного знання в сприй нятті й  оціню-
ванні. Досліджуються зорові, слухові, до-
тикові афекти сприй няття (Е. Берк), осо-
блива увага приділяється фізіогномиці й  
мові тіла; в поле зору вчених потрапляють 
такі феномени, як мода, смак, наслідуван-
ня, соціальне порівняння, ефект соціальної  
фасилітації  (І. Кант, Г. Гегель).

Поняття «імідж» у найбільш частому 
трактуванні близьке до відомого грецького 
слова «харизма», яке в Стародавній Греції 
означало обдарованість, авторитетність, 
мудрість та святість. Люди, що володіють 
сукупністю подібних якостей, у всі часи 
володіли силою впливу на оточуючих, 
тому керівників, наділених харизмою, 
звичайно, називали харизматичними ліде-
рами. Пізніше формується поняття іміджу, 
яке спочатку стосувалося особистості. 
Імідж особистості пов’язаний із зовніш-
ністю, поставленим голосом, умінням 
триматися та виступати перед публікою, 
вести діалог тощо. Всі ці характеристи-
ки іміджу настільки міцно закріпилися в 
суспільстві, що пізніше їх перенесли й на 
організацію, що спричинило появу нового 
поняття: «імідж організації».

За посиланням І. Хіміча відомо, що 
свого часу впливовий соціолог Ервін 
Гоффманн сказав, що імідж – це мисте-
цтво «управляти враженням» [18]. Уперше 
визначення «іміджу» на основі науково-
го підходу в середині ХХ сторіччя дали 
В. Гарденер та С. Леви: «Імідж – сукуп-
ність знань та уявлень людини про об’єкт 
та його оточення». Трохи пізніше вчений 
К. Боулдінг додає власну думку та визна-
чає імідж як «узагальнення та осмислення 
цього сприйняття» [21].

Зокрема, В. Зазикін трактує категорію 
іміджу з погляду психології та зазначає, 
що він є ні чим іншим, ніж особливим пси-
хічним образом та має суто психологічний 
зміст. Безпосередньо поняттю імідж він 
надає таке визначення: «імідж – це сфор-
мований у масовій свідомості та такий, що 

має характер стереотипу, дуже емоційно-
забарвлений образ чого-небудь або кого-
небудь. Особливий психічний образ, який 
сильно і певним чином впливає на емоції, 
поведінку і ставлення особистості або гру-
пи» [7].

Тоді як, на думку A. Семенова, імідж 
– це навмисно спроектований  в інтересах 
підприємства, що ґрунтується на особли-
востях діяльності, внутрішніх закономір-
ностях, властивостях, перевагах, якостях і 
характеристиках образ, який  цілеспрямо-
вано входить у свідомість (підсвідомість) 
цільової  аудиторії , відповідає ї ї  очікуван-
ням та вирізняє компанію від аналогічних 
[13].

У свою чергу А. Альтшуллер у науко-
вій праці «Імідж та іміджелогія» також за-
значає субєктивну та емоційну природу 
іміджу. Так, автор зазначає, що у перекла-
ді з англійської слово «імідж» означає об-
раз або зображення. Тоді як насправді – це 
навмисно створюване візуальне враження 
про особистість або соціальну структуру. 
Вчений наголошує, що це саме враження, 
а не оцінка як раціональний факт діяль-
ності свідомості [2].

Філософський  аналіз іміджу в сучас-
ному науковому дискурсі виник відносно 
недавно. Однією з перших спроб науково-
філософського обґрунтування іміджу є 
ди сертація І. Черьомушнікової  «Феномен 
іміджу: соціально-філософський  ана ліз», 
в якому представлено концептуальне 
оформлення теорії  іміджу, узагальнено іс-
торичний  досвід становлення феномену. В 
роботі У. Некрасової  вперше ставиться пи-
тання про необхідність формування теорії  
іміджу і ї ї  філо софсько-методологічної  
бази. Проблеми впливу іміджів на конст-
руювання сучасного соціально-комуні-
ка  тивного середовища розглядає Н. Гри-
гор’єва. Дослідження Д. Спічевої  присвя-
чено соціально-філософському аналізу 
іміджу як комунікативно-управлінського 
феномену [14].

В. Шепель убачає під іміджем певний  
образ людини, й ого «Я», що представлено 
світу. Як ми бачимо, автори співвідносять 
поняття «імідж» з поняттям «образ». Нам 
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ближча думка тих авторів, які зазначають 
цілеспрямованість створення образу, що 
містить як зовнішні, так і внутрішні харак-
теристики особистості, спрямованого на 
розв’язання особистих і професій них за-
дач. Більшість дослідників зазначають, що 
сучасний  імідж становить частину куль-
тури ділового спілкування. У ньому заці-
кавлені представники будь-якої  публічної  
професії , у т. ч. і психологи. Разом з тим, 
не всі спеціалісти мають уявлення про те, 
як сформувати власний  індивідуальний  
імідж [20; c.40-44].

Ми зробили спробу визначення понят-
тя «іміджу» з філософського погляду. Про-
те варто зазначити, що інші гуманістичні 
науки вивчають імідж як групове та інди-
відуальне явище.

Так, соціологія як наука вивчає збірний  
імідж соціальних груп та соціальних інсти-
тутів. При аналізі іміджу на перший  план 
виходять соціокультурні чинники й ого 
функціонування. В якості об’єкта дослі-
дження виділяється імідж сім’ї , політиків, 
творчої  інтелігенції , підприємців, сучасної  
держави, міста. Часто феномен іміджу роз-
глядається в парадигмі соціології  управ-
ління, а засобом впливу на соціальну пове-
дінку стає імідж організації . В якості сино-
німів іміджу соціологія висуває на перше 
місце такі поняття, як образ, соціальний  
портрет, соціальний  престиж [1].

Політологію, як і політичну психоло-
гію, імідж цікавить з позиції  управління 
поведінкою, формування довіри до влади. 
Об’єкт дослідження може бути персональ-
ним (імідж політика) або колективним 
(імідж регіону), конкретним (імідж кан-
дидатів на пост президента) і абстрактним 
(інститут державної  влади).

З погляду політології , імідж особис-
тості – ореол, створюваний  навколо кон-
кретної  особи з метою ї ї  популяризації  та 
надання емоцій но-психологічного впливу 
на громадську думку. Імідж політика – це 
своєрідне уявлення про ідеальне втілення 
тієї  чи тієї  соціальної  ролі.

Економічна наука оперує в основному 
поняттям «корпоративний  імідж підпри-
ємства». Дисертацій ні дослідження остан-

ніх років присвячено іміджу торгових 
організацій , підприємницьких структур, 
організацій  споживчої  кооперації , під-
приємств малого бізнесу, ВНЗ, готельно-
ресторанного бізнесу, але без уваги зали-
шений аспект формування іміджу медико-
соціальних закладів (наприклад, нарколо-
гічних центрів реабілітації).

Імідж в економіці визначається як 
«репутація», «узагальнений  портрет осо-
бистості або організаціі». В економічних 
словниках зазначається емоцій но-вольова 
складова даного феномену [14].

Останнім часом з’являються дисертації  
з педагогіки, предметом дослідження яких 
є імідж. Імідж у педагогіці часто виконує 
ту ж функцію, що і в політології  – форму-
вання громадської  думки. Проникнення 
феномену іміджу в педагогічну науку по-
яснюється тим, що держава зацікавлена 
у формуванні позитивного іміджу влади 
і використовує для цього (поряд із ЗМІ) 
потужний  канал формування певних імі-
джевих установок – освіту. Увага до питан-
ня іміджу в педагогіці також пояснюється 
активною (в порівнянні з останніми деся-
тиліттями) державною політикою в галузі 
освіти та необхідністю піднімати престиж 
педагогічних професій . Дослідників цього 
напряму цікавить імідж з погляду ефек-
тивності комунікації : педагог – учень [14].

Потрібно звернути увагу на те, що, з 
позиції  соціального підходу, імідж – це 
продукт, який  виникає в процесі соці-
ального спілкування і є одним із засобів 
спілкування. З розширенням діапазону 
сфери діяльності та сфери спілкування 
пов’язана сфера розвитку самосвідомості 
особистості. У ній  здій снюється форму-
вання образу власного «Я» як активно-
го суб’єкта діяльності, осмислення своєї  
соціальної  ролі, приналежності, форму-
вання самооцінки і т.д. Таким чином, про-
цес соціалізації  виступає як єдність змін 
(розвитку) особистості у трьох сферах: 
діяльності, спілкуванні та самосвідомості. 
У дитинстві, дошкільному віці механізми 
соціалізації  (навіювання, психологічне 
зараження, наслідування, ідентифікація) 
не усвідомлюються. Вони включаються в 
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структуру свідомості особистості пізніше 
у вигляді ідеалів, ціннісних орієнтацій , 
переконань. З часом у процесі розвитку 
свідомості та самосвідомості роль меха-
нізмів соціалізації  починають відграва-
ти такі феномени, як референтна група, 
престиж, авторитет, групові очікування, 
популярність, соціальні ролі, імідж, який  
зай має особливе місце в цьому ряду. Він 
виступає як феномен освоєння нової  ролі, 
самовдосконалення, об’єктивізації  цілей , 
внутрішніх установок, закріплення ста-
тусу, оцінне явище, сукупність зовнішніх 
ознак, на підставі яких з позицій  групових 
норм, уявлень, цінностей  оцінюється лю-
дина (особистість) [11].

Специфічним проявом іміджу як меха-
нізму соціалізації  є те, що він дозволяє за 
рахунок цілеспрямованого акцентування 
зовнішніх ознак, якостей  (або моделю-
вання необхідних ознак), що символізу-
ють внутрішню сутність та ідентичність 
(індивідуальну, групову і т.д.), адекватно, 
символічно, образно представляти себе 
суспільству (групі), стаючи внутрішнім 
регулятором поведінки.

У процесі соціалізації  людина все 
більше занурюється у системи знаків і 
символів, за допомогою яких вона визна-
чає себе, повідомляє про свою життєву 
орієнтацію, приналежність до групи, свій  
соціальний  статус і ролі, а також взаємо-
дію, спілкування з іншими людьми. У про-
цесі соціалізації  людина навчається за 
допомогою символічних значень (у тому 
числі пов’язаних з речами і предметами) 
керувати увагою, враженням, впливати на 
інших, отримувати визнання і т.д. Людина 
також навчається прогнозувати і контро-
лювати ситуацію у власному соціально-
психологічному просторі, представляти 
себе, справляти враження, створювати об-
рази (іміджі), які слугують певним цілям. 
Разом з соціальною роллю і соціальним 
статусом змінюється імідж, який  визна-
чається новими знаками і символами, що 
відповідають положенню в ієрархії  і ролі. 
За такого підходу імідж можна розглядати 
як вираження ролі і статусу. На кожному 
з етапів соціалізації  особистість набуває 

індивідуального соціального досвіду у ви-
гляді сукупності знань, навичок і умінь, 
якими володіє та може цілеспрямовано 
користуватися відповідно до цілей  свого 
життя. Соціальний  індивідуальний  досвід 
– це не тільки досвід соціальних відносин 
(спілкування, рольової  взаємодії ), але й  
досвід емоцій но-ціннісного ставлення, 
організації  життєдіяльності, видів і спо-
собів здій снення різного роду діяльності 
й т.д. Індивідуальний  досвід – це резуль-
тат індивідуального заломлення соціаль-
них вимог на кожному етапі розвитку та 
соціалізації  [15].

Таким чином, ми можемо розглядати 
імідж як прояв індивідуального досвіду 
людини, який  визначає ї ї  неповторність 
та унікальність. Імідж виступає як досить 
інформативний , адекватний  етапам розви-
тку та соціалізації  показник соціального 
індивідуального досвіду.

На кожному етапі соціалізації  імідж 
стає універсальним засобом вирішення 
проблем, пов'язаних з оптимізацією спіл-
кування та взаємодії . За допомогою імі-
джу людина може керувати соціальними 
відносинами, причому, за умови успішної  
соціалізації , на взаємовигідних для себе і 
для суспільства умовах. Імідж стає пред-
метом соціальної  оцінки, яка проводиться 
на підставі існуючих оціночних критерії в, 
соціальних норм, цінностей  соціуму. 
Оцінка ця відноситься не тільки до зо-
внішніх характеристик (зовнішнього ви-
гляду), які, як правило, є вихідною інфор-
мацією для оцінювання, а й  поширюється 
на зміст діяльності, поведінки людини, ї ї  
ідей  та особистісних якостей . Унаслідок 
такого оцінювання закріплюється поло-
ження особистості в групі й навпаки: ї ї  
положення відносно групи. Негативна 
оцінка особистості групою може завдати 
шкоди ї ї  моральному та психологічному 
благополуччю у таких аспектах, як впев-
неність, самоповага, самооцінка і закріпи-
ти хибне уявлення людини про себе. Адже 
загальновідомо, що, наприклад, самооцін-
ка регулює рівень активності людини і 
лежить в основі рівня її домагань, вплива-
ючи на ї ї  загальний  та особистісний  роз-
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виток, особ ливо в дитячому та підлітково-
му віці.

Таким чином, здатність створювати 
позитивний  імідж може бути віднесена 
до необхідних, сформованих на певно-
му етапі розвитку соціальних навичок, 
пов’язаних зі спілкуванням і взаємодією 
з іншими людьми. Імідж, забезпечуючи 
низку механізмів соціалізації  (ідентифіка-
ція, імітація, уподібнення, пристосування 
і т.д.), сам стає специфічним механізмом 
соціалізації . Це дає нам підстави розгляда-
ти імідж як інформативний  та адекватний  
етапам соціалізації  показник індивідуаль-
ного досвіду людини [10].

 Соціокультурний  підхід до іміджу як 
до образу, що формується цільовою ауди-
торією про певний  об’єкт і враховує й ого 
символічні, міфологічні, стереотипні й  
соціально-рольові аспекти, є надзвичай но 
важливим. В умовах ринкової  економіки, 
де зростає необхідність у «товарах» (по-
слугах, спеціалістах тощо), позитивного 
іміджу потребує все більша кількість по-
літиків, підприємців, бізнесменів, дер-
жавних службовців та інших осіб, котрі 
прагнуть підвищити свою успішність у 
суспільстві.

Соціокультурний  імідж нерідко фор-
мується незалежно від зусиль самого но-
сія іміджу або й ого най ближчого оточен-
ня. У цьому процесі можуть брати участь 
різні соціальні інститути та соціально-
політичні сили. Саме вони виконують 
функцію «перехоплювача»-ретранслятора 
й  формують семіотичну оцінну сферу на-
вколо діяча або соціального явища. Тому 
«соціокультурний  імідж» – це поняття, 
що відображає рефлексію суспільства, яке 
спирається на сприй няття діяльності тієї  
чи тієї  особи (або групи) через ціннісні, 
змістові та знаково-символічні концепти, 
що формуються на підставі оцінок, які 
переважають у конкретному соціокуль-
турному середовищі, з яким ідентифікує 
себе людина в певний  період часу. Так як 
соціокультурний  імідж формується в про-
цесі культурної  комунікації , а однією з 
основних проблем комунікації  є проблема 
розуміння, то саме своєрідність розуміння 

формує аксіологічні денотати соціокуль-
турного іміджу та розуміння, знову-таки 
опосередковано, соціальної  й  культурної  
належності адресата. На формування со-
ціокультурного іміджу значно впливають 
світоглядні установки та соціокультурні 
стереотипи, що сформувалися в певному 
культурному середовищі.

Формування соціокультурного іміджу 
може бути свідомим, цілеспрямованим. 
У цьому випадку ми маємо справу зі сві-
домим соціокультурним особистісним 
іміджем або офіцій ним соціокультурним 
іміджем, на закріплення якого в суспільній  
свідомості «працюють» безліч агентів і со-
ціальних інститутів. У першому разі ми 
маємо справу з роботою іміджмей керів, які 
наполегливо просувають у суспільну сві-
домість певні характеристики конкретної  
особистості.

Поряд із офіцій ним соціокультурним 
іміджем у масовій  свідомості існує без-
ліч міфологем, які становлять своєрідну 
неофіцій ну частину соціокультурного імі-
джу. В більшості випадків неофіцій ний  
соціокультурний  імідж складається сти-
хій но, відповідно до тих гносеологічних, 
аксіологічних, ідеологічних денотатів, що 
домінують у суспільній  свідомості [4].

Альтернативний  погляд на природу 
іміджу пропонує культурологічний  підхід. 
Вивчення іміджу як культурного феноме-
на було розпочато відносно недавно. У 
вітчизняній  літературі перші дослідження 
на цю тему почали публікуватися на по-
чатку 2000-х рр. і були пов’язані насампе-
ред із розглядом іміджу як феномену, що 
виникає та функціонує в галузі соціаль-
них комунікацій . На думку Є. Калюжної , 
імідж як ефективний  спосіб комунікації  
необхідно розглядати в контексті куль-
тури, оскільки саме культура є механіз-
мом соціального наслідування, освоєння 
соціальної  сутності особистості й  здат-
ності до суспільних відносин. «Культура 
– це своєрідна форма самопроектування 
людини, і вона повинна стати основою по-
будови іміджу. Саме в русі від природного 
до соціального народжується уявлення. 
Культура виступає як засіб становлення 
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людини, регулятор біологічного початку 
та засіб соціальної  організації  людей » [8].

Інший  підхід до розуміння іміджу за-
пропонувала І. Черьомушнікова, яка трак-
тує імідж як «універсальний  спосіб існу-
вання людини в культурі й  постій ний  про-
цес репрезентації  особистості або групи 
в змістовому просторі своєї  епохи за до-
помогою тілесно-знакових об’єктивацій ». 
У своєму дослідженні І. Черьомушніко-
ва розглядає імідж як культурний  код 
епохи, що визначає коло най більш при-
вілей ованих або соціально-корисних імід-
жів. Спираючись на дослідження К. Леві- 
Стросса, В. Тернера, У. Еко, авторка опи-
сує культурний  код як сукупність поведін-
ки та цінностей , до якої  належать системи 
моделювання світу (що пояснюють систе-
ми), моделі соціальної  орієнтації , комп-
лекс конвенцій , табу, ієрархій , естетичні 
коди й  повідомлення [19].

Отже, у суспільстві імідж розглядаєть-
ся як культурний  феномен, культурний  
код, за допомогою якого відбувається 
постій на репрезентація особистості або 
групи, і являє собою текст культури, що 
надалі й  формує кінцеве уявлення.

Розуміння функції  іміджу, формування 
іміджів, адекватних позитивним потребам 
соціально-культурного розвитку суспіль-
ства, сприяє згуртуванню людей  навколо 
нагальних проблем соціального та куль-
турного розвитку. Величезну роль тут 
відіграють ЗМІ, література й  мистецтво, 
які формують пласт колективних уявлень 
про явища дій сності й  конкретних діячів. 

Значна відповідальність у цьому плані ле-
жить на видатних особистостях, чия думка 
є безумовним орієнтиром в аксіологічно-
му просторі культури. Робота з іміджа-
ми відкриває поле діяльності для різного 
роду маніпуляцій  суспільною свідомістю. 
Тому на сьогодні формування позитивних 
соціокультурних іміджів, що консоліду-
ють украї нське суспільство, є одним із 
най важливіших завдань у діяльності засо-
бів масової  комунікації  та інститутів куль-
тури [5].
Âèñíîâêè òà ïåðñïåêòèâè 
ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü

Таким чином, здійснено теоретичний 
аналіз феномену «імідж», огляд дослі-
джень, що виділяють різноманітні аспек-
ти сприйняття соціокультурним серед-
овищем поняття іміджу. Імідж вважають 
індивідуальною, емоційно забарвленою 
ознакою комунікації між людиною та сус-
пільством через формування позитивного 
уявлення й позитивного ставлення до пев-
них характерологічних проявів чи то лю-
дини, чи то організації. Розглянуто прояв 
іміджу як механізму соціалізації людини, а 
також як соціальної оцінки індивіда.

Завданням подальшого теоретичного 
та емпіричного дослідження ми вбачає-
мо визначення та наукове обґрунтування 
соціально-психологічних засад формуван-
ня іміджу наркологічного закладу шляхом 
утворення цілісного образу, починаючи з 
первинних вражень до системного уявлен-
ня про нього, а також синтезування компо-
нентів цього процесу.
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УДК: 159.9 : 612.017 : 37.091.212  Â.². ²âàíöàíè÷  
çäîáóâà÷ ²íñòèòóòó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè 

³ îñâ³òè äîðîñëèõ ³ìåí³ ². Çÿçþíà ÍÀÏÍ Óêðà¿íè 

Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó 
ñòðåñîñò³éêîñò³ ó øêîëÿð³â

У статті висвітлено значення формування стресостійкості учнів різного віку, з’ясовується 
сутність стресостійкості школярів, аналізуються види та рівні стресорів, що впливають на 
учнів, описується характер впливу стресового стану на підростаючу особистість. Стресос-
тійкість розглядається як якість, здатна забезпечувати високу ефективність діяльності та 
зберегти здоров’я учня, якщо він буде потенційно готовим за рахунок енергії емоційного збу-
дження виконувати за необхідний проміжок часу потрібну діяльність. Зроблено висновок про 
генералізуючий вплив стресостійкості на особистість та її адаптацію у різних сферах життє-
діяльності. Зауважується, що період навчання дитини у школі супроводжується інтенсивним 
формуванням та розвитком психологічних особливостей особистості, відтак є вагомим етапом 
вироблення та закріплення типів реакцій на стресори та паттернів стресостійкої поведінки. 
Обґрунтовується, що, оскільки школярі зазнають впливів стресорів екосистем різного рівня, 
формування їх стресостійкості відбувається також завдяки комплексному впливу представ-
ників різних екосистем, що має бути врахованим у розробці заходів цілеспрямованого розвитку 
згаданої якості.

Ключові слова: стресостійкість, стрес, стресова ситуація, стресор, особистість школяра.

Â.È. Èâàíöàíè÷
ñîèñêàòåëü Èíñòèòóòà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

è îáðàçîâàíèÿ âçðîñëûõ èìåíè È. Çÿçþíà ÍÀÏÍ Óêðàèíû 

Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ 
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè øêîëüíèêîâ

В статье раскрыта сущность понятия стрессоустойчивость,   очерчены особенности  раз-
вития у школьников разного возраста; проанализированы виды и уровни стрессоров, которые 
влияют на эмоциональное состояние учеников; описан характер влияния стрессового состояния 
на подрастающую личность. 

Стрессоустойчивость рассматривается как качество, способное обеспечивать высокую 
эффективность деятельности и беречь здоровье ученика, если он будет потенциально готов за 
счет энергии эмоционального возбуждения исполнять на протяжении необходимого промежут-
ка времени нужную деятельность. Сделан вывод о генерализирующем влиянии стрессоустой-
чивости на личность и ее адаптацию в разных сферах жизнедеятельности. Отмечается, что 
период обучения ребенка в школе сопровождается интенсивным формированием и развитием 
психологических особенностей личности, следовательно, является важным этапом выработки 
и закрепления типов реакций на стрессоры и паттернов стрессоустойчивости поведения. Обо-
сновывается, что поскольку школьники испытывают влияния стрессоров экосистем разного 
уровня, формирование их стрессоустойчивости осуществляется также благодаря комплексно-
му влиянию представителей разных экосистем, что должно быть учтено в разработке меро-
приятий целенаправленного развития упомянутого качества. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, стрессовая ситуация, стрессор, личность 
школьника.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Перед сучасною українською школою 

стоїть чимало завдань з формування важ-
ливих життєвих компетентностей учнів, 
одне з яких передбачає розвиток стресос-
тійкості особистості з метою зміцнення її 
фізичного та психічного здоров’я.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблема стресостійкості у шкільно-
му віці розглядалася у працях таких уче-
них, як: Л. Божович, А. Жуков, А. Захаров, 
А. Здравомислова, В. Іваннікова, Л. Личко, 
Д. Леонтьєв, С. Лібіх, М. Лебединський, 
В. Мясищев, А. Прихожан та ін. Її значу-
щість найчастіше пов’язувалася зі здачею 
екзаменів,  пошуком ідентичності, особис-
тісним та професійним самовизначенням. 
В останні роки у вітчизняній науці про-
блема формування стійкості до стресу в 
дітей здебільшого розглядається у контек-
сті попередження або ж корекції розвитку 
посттравматичного стресового розладу 
(О. Ілащук, Н. Лунченко, Н. Панок, Д. Ро-
мановська, О. Ілащук та ін.).

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Нині очевидним є той факт, що спектр 
ситуацій, які потребують від школяра  по-
зитивної стресостійкості, виходить за межі 
підсумкової перевірки знань чи самовиз-
начення випускників. Окрім того,  кожен 
стрес призводить до психотравми чи пост-
травми, однак організм має бути стійким 
до його впливу. Відтак, на шляху розробок 
психолого-педагогічних технологій розви-
тку стресостійкості учнів важливо чітко 
розуміти її значення. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета дослідження полягає у висвітлен-

ні особливостей  прояву стресостійкості 
учнів різного віку. 

Завдання: з’ясувати сутність стресос-
тійкості школярів; проаналізувати види та 
рівні стресорів, що впливають на учнів; 
описати характер впливу стресового ста-
ну на підростаючу особистість; намітити 
можливі шляхи формування стресостій-
кості школярів.

V. ²vantsanich
a recipient of the Institute of Vocational 

and Adult Education named after I. Ziazun NAPS of Ukraine

Peculiarities of development 
of stress resistance in schools

The essence of the concept of stress resistance is revealed in the article, the features of develop-
ment of schoolchildren of different age are outlined; the types and levels of stressors that infl uence the 
emotional state of students are analyzed; describes the nature of the infl uence of a stressful state on a 
growing personality.

Stress resistance is considered as a quality capable of providing high effi ciency of activity and 
to protect the health of the student if he is potentially ready due to the energy of emotional arousal 
to perform the necessary activity for the necessary period of time. The conclusion is made about the 
generalizing effect of stress resistance on the individual and its adaptation in different spheres of life. It 
is noted that the period of education of the child in school is accompanied by intensive formation and 
development of psychological characteristics of the individual, therefore, it is an important stage of 
the development and consolidation of types of reactions to stressors and patterns of stress tolerance of 
behavior. It is substantiated that since schoolchildren experience the effects of stressors of ecosystems 
of different levels, the formation of their stress resistance is also due to the complex infl uence of repre-
sentatives of different ecosystems, which should be taken into account in the development of measures 
of purposeful development of the mentioned quality.

Keywords: stress resistance, stress, stressful situation, stressor, schoolboy personality
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

У повсякденному житті школяреві до-
водиться стикатися з чималою кількістю 
чинників, що здатні спровокувати стресові 
стани. Загальновідомо, що стреси характе-
ризуються надлишком емоційного напру-
ження [16]. Вони відображають значущі 
для особистості стосунки із середовищем, 
що піддають випробуванню наявні в розпо-
рядженні організму ресурси і часто можуть 
їх перевищувати. При чому реакції у стані 
стресу індивідуальні й не завжди передба-
чувані [4]. Стрес є комплексною реакцією, 
що проявляється на різних рівнях: когні-
тивному (відбуваються зміни сприйман-
ня, пам’яті, уваги, мислення), емоцій ному 
(виникнення радості, гніву, туги тощо), 
соціально-психологічному (збільшення кіль-
кості контактів чи самоізоляція, конфрон-
тація з оточуючими тощо), фізіологічному 
(порушення дихання, роботи органів трав-
лення, зміна кров’яного тиску тощо) [19].

Спосіб та сила реагування на стресові 
чинники значною мірою зумовлюються 
стресостійкістю особистості, що є таким 
поєднанням особистісних якостей люди-
ни, яке дає їй змогу витримувати стресові 
ситуації, уникаючи негативних наслідків 
як для життєдіяльності, так і для оточення 
[14].

Під час навчання у школі учень часто 
виявляється у ситуаціях, що не є екстре-
мальними, але призводять до слабо ви-
раженого стану емоційного напруження, 
значення якого не можна недооцінювати. 
Стресовими чинниками для нього може 
бути як саме перебування у школі, так і 
супутні йому сфери життєдіяльності шко-
ляра. Зокрема, загальними чинниками, що 
провокують стреси у дітей, є розлучен-
ня батьків, розлука з близькими людьми, 
втрата близьких людей, катастрофи, трав-
ми, страхи, поява нового члена сім’ї, пере-
їзд, втрата домашнього улюбленця тощо. 
Перебування у школі може супроводжува-
тись напруженими стосунками з одноклас-
никами, невдачами у навчанні, конкурен-
цією з іншими, нерозумінням певних норм 
і правил поведінки тощо. 

Таким чином, патогенезом стресу може 
бути будь-яке джерело, що викликає у ди-
тини страх та тривогу, утворює нову ситу-
ацію адаптації: розлука з рідними, перехід 
до нового навчального закладу або переїзд 
до нового місця проживання тощо [12]. 

Відштовхуючись від теорії розвитку та 
соціалізації дитини У. Бронфенбреннера 
[22], можемо констатувати вплив різнорів-
невих стресових чинників на особистість 
школяра: мікросистеми (сім’ї), мезосис-
теми (шкільного середовища, району про-
живання), екзосистеми (Інтернет, телеба-
чення), макросистеми (ситуація у країні 
загалом). 

Зокрема, на рівні мікросистеми при-
чинами підліткового стресу можуть стати 
стосунки з батьками: нерозуміння, нестача 
любові з їх боку, недооцінка особистісних 
якостей школяра, обмеження його свобо-
ди. Нерідко батьки прагнуть добитись від 
підлітка нормативної з їх точки зору по-
ведінки, але при цьому самі стають дже-
релом стресу для своєї дитини [15]. Часто 
батьки несвідомо використовують дитину 
для розв’язання власних нереалізованих 
проблем [14]. На виникнення стресу впли-
ває в цілому атмосфера вдома: стосунки 
між батьками, між сиблінгами, ставлення 
батьків до дітей. Можливими причинами 
виникнення стресу є: неправильне вихо-
вання, наявність завищених вимог до ди-
тини, негнучка, догматична система вихо-
вання, яка не враховує інтереси, здібності 
та схильності дитини [13].

Щодо рівня мезосистеми учня, то сам 
вступ дитини до школи призводить до 
емоційно-стресової ситуації: змінюється 
звична поведінка, зростає психоемоційне 
навантаження. Школа з перших днів ста-
вить перед дитиною цілу низку задач, не 
завжди пов’язаних з попереднім досвідом, 
але таких, що вимагають максимальної 
мобілізації усіх її інтелектуальних та фі-
зичних сил. На дитину впливає комплекс 
нових чинників: класний колектив, осо-
бистість педагога, зміна режиму, незвич-
но тривале обмеження активності, поява 
нових, не завжди привабливих обов’яз-
ків [3]. 
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Школа представляє собою платформу, 
яка передбачає постійну міжособистісну 
взаємодію, включеність у безліч соціаль-
них зв’язків, відкритість впливам, з одного 
боку, а з іншого – опірність надмірно силь-
ним впливам [21]. 

Характерною ознакою сьогодення є те, 
що процес навчання відбувається у висо-
кому темпі. Внаслідок змін і ускладнень 
навчальних планів і програм психічно-
стресове навантаження на дитину постій-
но збільшується, часто призводячи до ін-
формаційного стресу [7]. 

У пересічній середній школі не завжди 
враховують індивідуальні особливості 
розвитку дітей молодшого шкільного віку, 
і тому тимчасову неуспішність батьки і 
педагоги часто схильні сприймати як про-
яв лінощів, які треба долати засобами де-
структивної критики. Часом запланований 
батьками результат отримується, але ці-
ною подвійного стресу, оскільки сам про-
цес навчання викликає перенавантажен-
ня [7].

У школі в дитини можуть виникати 
відчуття тривожності і страху, які поси-
люються, якщо вона зазнає невдач у на-
вчанні, оскільки не може адекватно сприй-
няти оцінку чи зауваження вчителя. Часто 
страх перед школою відчувають і ті учні, 
які мають добру успішність, але бояться 
поганих оцінок, сприймаючи їх як «тавру-
вання» чи критику з боку батьків [7].

Виникає чимало ситуацій, у яких дити-
на усвідомлює, що вона у чомусь поступа-
ється іншим: комусь у талановитості, ко-
мусь у красі, комусь в успішності в навчан-
ні, комусь у популярності в класі. Але вона 
ще недостатньо доросла, щоб зрозуміти, 
що такий стан речей є нормою, що немож-
ливо зразу в усьому бути кращою [19]. 

Стресогенними чинниками у школі 
можуть стати також жорсткі вимоги з до-
тримання норм і правил, невизначеність 
ситуації пізнання навчальних предметів, 
ситуації оцінювання навчальних досяг-
нень, відповіді біля дошки тощо.  

А. Панасюк [10] виокремлює такі дже-
рела стресу, що мають місце у навчально-
му процесі: 

1. Фізичні умови навчання – вплив ди-
зайну приміщення та побутових шумів на 
психіку дітей. Несприятливе розташуван-
ня навчального закладу біля місць побуто-
вих шумів сприяє перенапруженню нерво-
вої системи, викликає надмірну роздрато-
ваність, негативно впливає на працездат-
ність, засвоєння навчального матеріалу та 
призводить до розвитку стресової реакції. 

2. Особливості психологічного клімату 
в навчальному закладі. Виникнення між 
вчителем та учнями небажаної дистанції 
спричиняє підвищення рівня тривожності, 
зниження рівня самооцінки та толерант-
ності до стресу. 

3. Особливості психологічного клімату 
у класі (групі). Непорозуміння, статусні 
позиції учнів, відсутність згуртованості 
можуть провокувати появу особистої пси-
хічної напруженості. 

4. Рольова позиція у класі (групі). Не-
сприятливе становище у класі провокує 
демонстративні форми поведінки. Постій-
на незадоволеність становищем сприяє 
розвитку стресової реакції. 

5. Особливості навчально-методичного 
забезпечення. Слабке навчально-методич-
не забезпечення знижує ефективність на-
вчання, провокує негативне ставлення до 
окремих предметів та навчання загалом, 
що призводить до надмірного нервово-
психічного напруження. 

В. Рубцов [16] до чинників стресу в на-
вчальному процесі залічує такі: 1) вступ 
до школи, шкільна адаптація; 2) переван-
таженість, підвищена складність навчаль-
них предметів; 3) брак часу на виконання 
домашніх завдань; 4) соціальна деприва-
ція; 5) проблеми в учнівському колективі, 
зміна школи; 6) несприятлива ситуація в 
родині.

Щодо мезочинників, здатних спрово-
кувати стрес у школярів, то ні в кого не 
виникає сумніву в негативному впливі на 
психіку перегляду шокуючих відео, сцен 
насилля, якими наповнені різні сайти Ін-
тернет-мережі і до яких діти мають до-
ступ.

Макрочинником  стресів у дітей є соці-
ально-економічна та політична ситуація у 



198

Правничий вісник Університету «КРОК», 2018, № 33

країні, що впливає як на мікросередовище 
дитини, так і транслюється із ЗМІ [4].

Часто, описуючи причини стресових 
станів дітей, підлітків, юнаків, дослідники 
звертають увагу на вторинні його чинни-
ки. Серед них – внутрішній конфлікт, що 
виникає, коли дитина розкаюється у ско-
єнні поганого вчинку, починає звинувачу-
вати себе, вирішує, що вона найгірша, зла 
і безнадійна. [19].

Виокремлюють ендогенні та екзогенні 
чинники стресу в учнів [6].

Серед екзогенних стресорів визнача-
ють: а) поведінково-діяльнісні, б) соціаль-
ні, в) навчальні. Поведінково-діяльнісні 
стресори пов’язані з діями, вчинками ін-
дивідів, в оточенні яких перебуває дити-
на. Прикладами таких стресорів можуть 
бути дисгармонія у сімейних стосунках, 
у відносинах з оточуючими, неправиль-
ний стиль сімейного виховання. Соціаль-
ні фактори стресу пов’язані з ситуацією 
в країні, місті, суспільстві. Прикладами 
можуть бути зміна місця проживання, 
стихійні лиха, фінансові негаразди та ін. 
Навчальні фактори стресу виникають у 
навчальному процесі. Найбільш розпо-
всюдженими стресорами є проблеми у на-
вчальній діяльності, неправильний стиль 
педагогічного спілкування, зміна навчаль-
ного закладу, класу тощо[20, 11, 9, 5, 1, 8]. 

Серед ендогенних чинників визна-
чають такі: фізіологічні, психологічні та 
емоційні. Фізіологічні стресори пов’язані 
з життєвими функціями організму, на-
приклад, спадковість, наявність фізичних 
вад, проблем зі здоров’ям. Психологічні 
– спричинені індивідуальними власти-
востями, характеристиками індивіда (тип 
темпераменту, рівень самооцінки, вікові 
особливості). Емоційні чинники пов’язані 
з характеристикою нервової діяльності, 
рівнем тривожності, рівнем ригідності 
особистості. Емоційними стресорами мо-
жуть виступати висока особистісна та на-
вчальна тривожність, наявність страхів та 
фобій, вразливість емоційної сфери дити-
ни тощо [20, 11, 9, 5, 1, 8]. 

Комплексним чинником стресу в дітей 
є ситуація фрустрації, що викликає стійке 

негативне переживання у відповідь на по-
яву несподіваної перешкоди на шляху до-
сягнення мети [18].

У реальному житті особистість зазнає 
впливу стресових чинників різного рівня 
(різних екосистем, внутрішніх та зовніш-
ніх, первинних та вторинних) одночасно. 
Наприклад, зазвичай чинниками, що про-
вокують появу стресу в дитини молодшо-
го шкільного чи підліткового віку, є такі: 
неадаптованість до предметного аспекту 
навчальної діяльності; недостатній інте-
лектуальний і/чи психомоторний розви-
ток дитини, брак допомоги та уваги з боку 
батьків і педагогів; нездатність довільно 
керувати власною поведінкою; неправиль-
не виховання в родині – недотримання 
певних правил, норм і обмежень; нездат-
ність прийняти темп шкільного життя; 
неправильне виховання в сім’ї внаслідок 
ігнорування дорослими індивідуально-
вікових особливостей дитини [14]. Педа-
гоги можуть спровокувати стреси в учнів, 
вимагаючи від них такої поведінки чи 
рівня успішності, що є непосильними для 
них. Як наслідок розвивається страх іти до 
школи, відповідати біля дошки тощо [15].

Стресові стани у школярів можуть 
проявлятись різними психосоматични-
ми симптомами, а також через емоційну 
сферу та поведінку. Зокрема, у молодших 
школярів ознаками стресу є: скарги на го-
ловні болі, болі у животі, у ділянці серця, 
нудоту; швидка втомлюваність; страхи, 
нічні жахи; зміна апетиту; поява нервових 
тиків; обман, відчуженість, агресивна по-
ведінка, або надмірна сором’язливість, 
дратівливість тощо [3, 14]. В учнів серед-
ніх та старших класів стрес проявляється 
через порушення режиму харчування, по-
яву шкідливих звичок, зниженням успіш-
ності, тощо [3].

Вони  мають різний вплив на школярів: 
а) можуть викликати погіршення уваги, 
пам’яті, мислення, неадекватність оцінки 
ситуації, надмірну рухову активність або 
загальмованість; б) можуть активізувати 
психіку, прискорити психічні процеси, 
гнучкість мислення, покращити оператив-
ну пам’ять, підвищити ефективність діяль-
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ності [15]. Одна із причин відмінностей у 
впливі – інтенсивність стресу. Помірний 
стрес зміцнює можливості організму, роз-
ширює досвід подолання стресових ситу-
ацій. Стрес, що перевищує адаптаційні 
мож ливості школяра, стає небезпечним для 
його успішного навчання та здоров’я [19].

Небезпека стресів полягає у ризику 
розвитку хронічних захворювань різних 
систем організму, якщо для забезпечення 
бажаних результатів навчання викорис-
товуються ті резервні ресурси організму 
дитини, які мають витрачатись лише для 
екстремальних обставин [7]. Окрім того, 
їх наслідком часто є занижена самооцінка, 
комплекс меншовартості, втрата праце-
здатності, поява негативних поведінкових 
рис, зниження мотивації навчання.

Специфіка механізму розвитку стресу 
у школярів [15] полягає у тому, що часто 
вони не мають змоги (в силу необхідності 
дотримуватись норм і правил поведінки) 
миттєво відреагувати на стресор так, як 
це закладено природою (проявити агресію 
чи втекти), а закріплених, наперед готових 
соціально прийнятних форм поведінки 
для конкретної ситуації може ще не бути. 
Відтак, напруження і фізіологічні зсуви, 
що виникають, – підготовка до дії, яка не 
відбулась, – залишаються незатребувани-
ми в організмі.  У такій ситуації у психіці 
залишаються невпорядковані записи цих 
дій – блоковані «ділянки», доступ до яких 
можливий лише в аналогічній ситуації. 
Тобто, причиною виникнення стресу може 
бути невдалий минулий досвід, отриманий 
у тій чи іншій ситуації. Наприклад, невда-
лий досвід відповіді біля дошки може ви-
кликати неприємні відчуття у школяра в 
аналогічній ситуації навіть тоді, коли він 
добре підготовлений і впевнений у своїх 
знаннях.

Інтенсивність стресора, у свою чергу, 
визначається стресостійкістю особистос-
ті, що і визначає характер реагування на 
стресову ситуацію. 

Т. Титаренко та Л. Лєпіхова [18] за-
значають, що у спокійних і звичних об-
ставинах за достатніх знань і мотивації 
діяльності поведінка стресостійких і 

стресонестійких школярів може нічим не 
відрізнятися і бути однаково успішною. 
Проте, як тільки ускладнюються умови 
діяльності (підвищується рівень особис-
тої відповідальності, істотно ущільнюєть-
ся час виконання завдань), індивідуальні 
відмінності в стресостійкості стають го-
ловною умовою успішного опанування 
подіями і збереження потрібного рівня 
працездатності та поведінкової ефектив-
ності. Яскравим прикладом цього може 
слугувати поведінка учнів під час буден-
них навчальних занять і відповідальних 
контрольних робіт, різних видів змагаль-
ної діяльності. У стресостійких учнів 
адаптаційний синдром створює стан ро-
бочої мобілізації, легке психофізіологічне 
збудження загострює психічну діяльність, 
стрес сприяє вольовій самоорганізації, в 
результаті чого показники ефективнос-
ті та успішності роботи зберігаються або 
підвищуються. Ті самі ситуації роблять 
стресонестійких учнів емоційно вразливи-
ми: діти починають дуже хвилюватися, як 
тільки дізнаються про контрольні. У них 
зростає рівень особистісної та ситуатив-
ної тривожності. Перед іспитами такі учні 
взагалі не можуть їсти, відчувають нудоту, 
головний біль, підвищену знервованість, 
плаксивість, вегетативні розлади (пітли-
вість, тремтіння рук, заїкання). Все це не-
гативно позначається на пізнавальній ак-
тивності: послаблюється зосередженість 
уваги, трапляються прогалини в пам’яті, 
у розумовій діяльності відбуваються або 
стрибки думок, або їх загальмованість, 
внаслідок чого погіршується якість ви-
конання завдань, відповідно падає рівень 
оцінювання. По завершенні стресової си-
туації ці учні можуть усвідомлювати, що 
матеріал вони знають добре.

Т. Тихомирова у результаті проведено-
го дослідження [19] описує портрет стре-
состійкого школяра так: він позитивно 
налаштований на майбутнє; хоча його ін-
тереси нерідко виходять за межі шкільної 
навчальної діяльності, вона має для нього 
особистісний смисл, саме у ній він бачить 
джерело свого розвитку і самоудоскона-
лення, у ній реалізовується його потреба 
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в особистісному самоствердженні. Такий 
школяр отримує задоволення від процесу 
пізнавальної діяльності, отримання знань. 
Він добре навчається, у цілому задоволе-
ний результатами свого навчання, але не 
зупиняється на досягнутому. Основними 
характеристиками стресостійкого учня є 
оптимізм, цілеспрямованість, впевненість 
у собі, емоційна стійкість, самоконтроль.

Таким чином, стресостійкість здатна 
забезпечувати високу ефективність діяль-
ності та зберегти здоров’я учня, якщо він 
буде потенційно готовим за рахунок енергії 
емоційного збудження виконувати за необ-
хідний проміжок часу потрібну діяльність. 
Вона дає можливість емоційно збудженій 
людині зберігати визначену спрямованість 
своїх дій, адекватність функціонування та 
контролю за вираженням емоцій. 

Âèñíîâêè
Вище викладене дає підстави для ви-

сновку про генералізуючий вплив стре-
состійкості на особистість та її адаптацію 
у різних сферах життєдіяльності. Період 
навчання дитини у школі супроводжується 
інтенсивним формуванням та розвитком 
психологічних особливостей особистос-
ті, відтак є вагомим етапом вироблення 
та закріплення типів реакцій на стресо-
ри та паттернів стресостійкої поведінки. 
Оскільки школярі зазнають впливів стре-
сорів екосистем різного рівня, формуван-
ня їх стресостійкості відбувається також 
завдяки комплексному впливу представ-
ників різних екосистем, що має бути вра-
хованим у розробці заходів цілеспрямова-
ного розвитку згаданої якості.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Важливим індикатором ефективної ді-

яльності освітньої організації є її конку-
рентоспроможність на ринку освітніх по-
слуг. У разі закладів професійно-технічної 
освіти йдеться про низку чинників, які 
можуть несприятливим чином позначити-
ся на їх конкурентоспроможності, зокрема 
невисокий престиж робітничих професій 
у суспільстві. 

Це зумовлює особливі вимоги до пси-
хологічної готовності персоналу закладів 
професійно-технічної освіти і насампе-
ред їх керівників до маркетингу освіт-
ніх послуг. Водночас, за нашими даними 
(О. Бондарчук, С. Казакова [1; 3; 4; 5] та 
ін.), рівень такої готовності є недостатнім 
для доволі значної частини управлінців за-
кладів професійно-технічної освіти.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 

За результатами теоретичного аналізу 
літератури виявлено, що психологічна го-
товність керівників закладів професійно-
технічної освіти до маркетингу освітніх 

послуг не виступала предметом спеціаль-
ного дослідження. Відповідно, нами було 
визначено сутність, складові такої готов-
ності й досліджено рівні її розвитку, кон-
статовано доцільність сприяння розвитку 
такої готовності в умовах післядипломної 
освіти (О. Бондарчук; С. Казакова [1; 3; 4; 
5] та ін.).

Аналіз практики діяльності закладів 
післядипломної освіти у зазначеному 
контексті дозволив визначити проблеми 
розвитку готовності керівників закладів 
професійно-технічної освіти до маркетин-
гу освітніх послуг в умовах післядиплом-
ної освіти, що зумовлені як специфічними 
особливостями управлінської діяльнос-
ті, що негативно позначаються на рівні 
підприємливості, конкурентоздатності 
управлінців, так і невизначеністю змісту 
та оптимальних форм підготовки до мар-
кетингу освітніх послуг; недостатню орі-
єнтацію на розвиток особистісних якостей 
керівників закладів професійної освіти, 
важливих для успішного здійснення мар-
кетингу освітніх послуг; неготовністю 
значної кількості викладачів системи піс-
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лядипломної педагогічної освіти до відпо-
відного навчання [1].

Значна кількість керівників системи 
освіти, як констатовано у дослідженнях 
(М. Фадєєва [5] та ін.), не володіє прийо-
мами та методами формування позитивно-
го іміджу навчального закладу, виявлений 
недостатній рівень ініціативності, підпри-
ємливості (О. Креденцер [4]) та інших 
психологічних якостей керівників освітніх 
організацій, важливих для успішної мар-
кетингової діяльності в сфері освітніх по-
слуг. 

Відповідно, актуальним є розвиток 
психологічної готовності керівників за-
кладів професійно-технічної освіти до 
маркетингу освітніх послуг у процесі їх 
психологічної підготовки з урахуванням 
специфічних особливостей управлінців як 
суб’єктів післядипломної освіти.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Попри актуальність, розвитку психо-
логічної готовності управлінців до мар-
кетингу освітніх послуг, як показав аналіз 
наукової літератури, приділено недостат-
ньо уваги. На даному етапі констатуємо, 
що цілісного уявлення про особливості 
розвитку компонентів психологічної го-
товності керівників закладів професійно-
технічної освіти до маркетингу освітніх 
послуг не існує. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Цілі статті – розкрити зміст, складові, 

етапи реалізації та ефективності впро-
вадження програми сприяння (в умовах 
очно-дистанційної форми підвищення 
кваліфікації) розвитку психологічної го-
товності керівників закладів професійної-
технічної освіти до маркетингу освітніх 
послуг.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Метою програми є сприяння розви-

тку психологічної готовності керівників 
закладів професійно-технічної освіти 
до маркетингу освітніх послуг в умовах 
очно-дистанційної форми навчання. 

При розробленні програми було взято 

за основу концептуальну модель сприяння 
особистісному розвитку фахівців у про-
цесі післядипломної педагогічної освіти 
(О. І. Бондарчук [2]), відповідно до якої 
розвиток психологічної готовності керів-
ників закладів професійно-технічної осві-
ти до маркетингу освітніх послуг здійсню-
ється у чотири етапи:

– підготовчий, на якому актуалізується 
прагнення управлінців до розвитку психо-
логічної готовності до маркетингу освіт-
ніх послуг;

– діагностичниий, спрямований на 
усвідомлення й самопізнання керівниками 
закладів власних характеристик і рівнів 
розвитку психологічної готовності та їх 
відображення у результатах професійної 
діяльності; 

– розвивальний, у рамках якого здій-
снюється розвиток та корекція складових 
психологічної готовності управлінців до 
маркетингу освітніх послуг; 

– прогностичний, спрямований на ви-
значення можливостей, методів, форм та 
способів подальшого розвитку і самороз-
витку психологічної готовності керівників 
закладів професійно-технічної освіти до 
маркетингу освітніх послуг.

Програма розрахована на 45 годин (із 
них – 30 аудиторних годин у формі тренін-
гу і 15 годин на самостійну роботу) й ре-
алізувалася у форматі спецкурсу-тренінгу 
«Розвиток психологічної готовності керів-
ників закладів професійно-технічної осві-
ти до маркетингу освітніх послуг». 

Програма складається з чотирьох взає-
мопов’язаних навчальних модулів. Мо-
дуль 1 «Мотиваційна складова психоло-
гічної готовності до маркетингу освітніх 
послуг» спрямований актуалізацію моти-
вації та закріплення установки учасників 
тренінгу на розвиток їх психологічної го-
товності до маркетингу освітніх послуг.

Традиційно на початку роботи визна-
чаються цілі й завдання тренінгової про-
грами з розвитку психологічної готовності 
керівників до маркетингу освітніх послуг, 
приймаються й обговорюються правила 
групової роботи, інші організаційні мо-
менти: час роботи, перерви тощо [7 та ін.].
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Доцільно також провести спеціальну 
роботу щодо виявлення очікувань групи, 
мотивації до активної участі у груповій 
роботі, створення безпечної атмосфери 
спілкування. Для цього варто використати 
вправи, спрямовані на знайомство учасни-
ків тренінгу (наприклад, вправа-криголам 
«Хто я та які мої позитивні риси...»), ви-
явлення очікувань від тренінгу, коли кож-
ний учасник тренінгу завершує на наліпках 
не закінчені речення: «Маркетинг освітніх 
послуг – це…», «Роль маркетингу освітніх 
послуг у забезпеченні ефективної діяльнос-
ті закладу професійно-технічної освіти…», 
«Психологічна готовність керівника до 
маркетингу освітніх послуг…» з подаль-
шим груповим обговоренням відповідей.

Основна частина модуля спрямована 
на усвідомлення значущості розвитку пси-
хологічної готовності управлінців до мар-
кетингу освітніх послуг. Цьому сприяють: 
а) мозковий штурм «Від яких чинників за-
лежить результативність та ефективність 
підняття престижу закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти в сучасно-
му суспільстві?»; б) міні-лекція на тему: 
«Маркетинг освітніх послуг закладів про-
фесійно-технічної освіти як чинник їх 
конкурентоздатності»; в) групова дискусія 
«Що може спонукати керівника закладу 
професійно-технічної освіти до маркетин-
гу освітніх послуг?».

Окрім того, у процесі реалізації за-
вдань даного модуля варто розглянути та 
проаналізувати особливості професійної 
діяльності керівників закладів професій-
ної освіти залежно від домінування у них 
таких її мотивів, як: прагнення до про-
сування в професійній кар’єрі, заробітна 
плата, підвищення якості освітнього про-
цесу, прагнення уникнути критики з боку 
керівництва і колег, задоволення від само-
го процесу й результатів роботи, потреба 
в престижі й соціальному визнанні та ін.

Очікуваними результатами опанування 
модуля 1 є:

– розширення поінформованості керів-
ників про вплив маркетингу освітніх по-
слуг на ефективність діяльності закладів 
професійної освіти;

– актуалізація мотивів, адекватних ці-
лям і завданням маркетингу освітніх по-
слуг (бажання забезпечити конкурентоз-
датність закладу професійно-технічної 
освіти на ринку освітніх послуг, прагнення 
підвищити престиж та якість професійно-
технічної освіти, бажання реалізувати ін-
новаційні форми й методи навчання і роз-
витку особистості майбутнього робітника 
та ін.);

– підвищення рівня значущості мотиву 
розвитку психологічної готовності управ-
лінців до маркетингу освітніх послуг. 

Модуль 2 «Когнітивна складова психо-
логічної готовності до маркетингу освітніх 
послуг» спрямований на опанування су-
купності знань, необхідних для здійснення 
маркетингової діяльності в освітній галузі 
(знання змісту та особливостей діяльності 
в сфері маркетингу освітніх послуг зага-
лом і в умовах професійної освіти зокре-
ма, особливостей формування власного 
позитивного іміджу та позитивного імі-
джу закладів професійної освіти, сутності 
й складових психологічної готовності до 
маркетингу освітніх послуг та ін.).

Тут варто застосувати такі форми й ме-
тоди, як: а) міні-лекції «Освітні послуги 
в системі професійної освіти та їх марке-
тинг: основні підходи»; б) групові диску-
сії «У чому полягає специфіка маркетингу 
освітніх послуг в умовах професійної осві-
ти?»; в) робота у міні-групах за результата-
ми виконання методики «Незакінчені ре-
чення» (учасникам тренінгу пропонується 
завершити речення «Позитивний імідж 
закладу професійно-технічної освіти – 
це…», «Психологічна готовність керівни-
ка закладу професійно-технічної освіти до 
маркетингу освітніх послуг – це…» та об-
говорити результати); г) мозковий штурм: 
«Як забезпечити психологічну готовність 
керівників закладів професійної освіти до 
маркетингу освітніх послуг?».

Особливу увагу слід приділити діа-
гностиці та аналізу рівня знань управлін-
ців з означених питань, при цьому бажано, 
щоб на початку роботи учасники експери-
ментальної групи здійснювали самооцінку 
свого рівня знань з різноманітних аспектів 
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маркетингу освітніх послуг, складових і 
показників власної психологічної готов-
ності до такої діяльності, а потім порів-
нювали їх з об’єктивними результатами 
опитування. 

На завершення роботи за даним мо-
дулем учасники отримують завдання для 
самостійної роботи – написати твір-есе 
на тему: «Позитивний імідж керівника 
і престиж закладу професійно-технічної 
освіти».

Такий підхід забезпечує не лише опра-
цювання теоретичних аспектів маркетингу 
освітніх послуг, але й сприяє усвідомлен-
ню необхідності практичного опанування 
технологією ефективного маркетингу, ак-
туалізації прагнення управлінців до розви-
тку відповідної психологічної готовності 
тощо.

Очікувані результати опанування дру-
гого модуля програми: 

– знання змісту та специфічних осо-
бливостей діяльності у сфері маркетингу 
освітніх послуг;

– усвідомлення умов, шляхів, етапів 
формування власного позитивного іміджу 
й іміджу закладу освіти;

– знання складових, критеріїв, показ-
ників, умов розвитку психологічної готов-
ності керівників до маркетингу освітніх 
послуг.

Модуль 3 «Операційна складова психо-
логічної готовності до маркетингу освітніх 
послуг» спрямований на розвиток умінь 
і навичок управлінців щодо здійснення 
ефективного маркетингу освітніх послуг в 
умовах професійної освіти.

Завданнями даного модуля програ-
ми передбачено: формування й розвиток 
уміння управлінців щодо маркетингової 
активності у професійній діяльності; ово-
лодіння методами вивчення потреб і очі-
кувань цільових груп споживачів освітніх 
послуг; здійснення ефективних маркетин-
гових комунікацій; визначення шляхів та 
наслідків просування освітніх послуг.

Актуалізація важливості розвитку 
вмінь і навичок керівника закладу про-
фе сійно-технічної освіти щодо маркетин-
гу освітніх послуг забезпечується через: 

а) міні-лекцію полілогічної природи 
«Уміння і навички керівника закладу про-
фесійно-технічної освіти до маркетингу 
освітніх послуг»; б) рефлексію результатів 
психодіагностики здатності управлінців 
до ефективних маркетингових комуніка-
цій, у тому числі здатності до самоконтро-
лю у спілкуванні зі споживачами освітніх 
послуг; в) груповий аналіз ситуацій (аналі-
зуються проблемні ситуації управлінської 
діяльності у контексті маркетингу освітніх 
послуг, конструктивне розв’язання яких 
можливе за умови наявності високого рів-
ня відповідної психологічної готовності 
керівників закладів професійно-технічної 
освіти, при цьому бажано, щоб приклади 
таких ситуацій наводили самі управлінці; 
г) ділову гру «Формування позитивно-
го іміджу закладу професійно-технічної 
освіти» та ін.

Очікуваними результатами опанування 
модуля 3 є:

– формування та розвиток умінь мар-
кетингової активності у професійній ді-
яльності керівника закладу професійно-
технічної освіти;

– оволодіння методами вивчення по-
треб і очікувань цільових груп споживачів 
освітніх послуг; визначення шляхів та на-
слідків просування освітніх послуг;

– розвиток здатності до здійснення 
ефективних маркетингових комунікацій, у 
тому числі через розвиток самоконтролю 
у процесі взаємодії зі споживачами освіт-
ніх послуг. 

Модуль 4 «Особистісна готовність ке-
рівника закладу професійно-технічної 
освіти до маркетингу освітніх послуг» 
передбачає розвиток сукупності особис-
тісних якостей управлінців, значущих 
для маркетингової діяльності (підпри-
ємливість; спрямованість на справу та 
конструктивне спілкування; активно-
позитивний тип установки щодо інших 
людей; самоефективність; соціальна креа-
тивність тощо).

Тут передбачено: а) мозковий штурм 
«Професійно важливі якості керівника 
закладу освіти як маркетолога у сфері 
освітніх послуг»; б) інтерактивні впра-
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ви, спрямовані на розвиток особистісних 
якостей управлінців, значущих для марке-
тингу освітніх послуг (наприклад, вправа 
«Реклама», коли учасникам пропонується 
визначити якомога більше різноманітних 
варіантів реклами їх закладу професійно-
технічної освіти; вправа «Один проти 
всіх» [7], у процесі якої учасник, що вико-
нує роль «керівника закладу професійно-
технічної освіти», мусить переконати ін-
ших учасників експериментальної групи 
(«колектив») ухвалити непопулярне рі-
шення, якому група чинить опір; при обго-
воренні результатів її виконання особливу 
увагу слід звернути на особливості вста-
новлення контакту з аудиторією, перекон-
ливості аргументів й образу керівника та 
ін.; в) робота в малих групах, які спільно 
малюють «Портрет успішного керівника 
закладу професійно-технічної освіти» з 
подальшою презентацією і обговоренням 
результатів.

Слід зазначити, що в даному модулі 
передбачено закріплення й розвиток кон-
структивних особистісних новоутворень 
учасників спецкурсу-тренінгу не лише 
у процесі навчання, але й під час само-
стійної роботи на дистанційному етапі 
підвищення кваліфікації, на якому пропо-
нуються завдання, що управлінці викону-
ють безпосередньо у процесі професійної 
діяльності:

– проаналізувати, як здійснюється мар-
кетинг освітніх послуг у закладі професій-
ної освіти, який очолює керівник – учас-
ник тренінгу;

– визначити психолого-управлінські 
резерви й стимули до маркетингу освітніх 
послуг у закладі, в якому працює керівник 
закладу професійно-технічної освіти;

– проаналізувати власну психоло-
гічну готовність як керівника закладу 
професійно-технічної освіти до маркетин-
гу освітніх послуг і скласти індивідуальну 
програму її розвитку;

– підготувати презентацію на тему: 
«Маркетинг освітніх послуг у сучасному 
закладі професійно-технічної освіти». 

Очікуваними результатами опанування 
модуля 4 є:

– розвиток особистісних характеристик 
керівників закладів професійно-технічної 
освіти, значущих для маркетингу освітніх 
послуг;

– оволодіння методами самодіагнос-
тики власних професійно значущих осо-
бистісних якостей у контексті зазначеної 
теми;

– складання індивідуальної програми 
саморозвитку психологічної готовності до 
маркетингу освітніх послуг тощо.

Зазначимо, що лише системна реалі-
зація всіх чотирьох тематичних модулів 
забезпечує досягнення загалом поставле-
ної мети програми. Сприятливі умови для 
роботи створюються завдяки позитивній 
емоційній атмосфері й рефлексії на основі 
прийняття учасниками правил конструк-
тивної поведінки під час занять.

Ведучий тренінгу виступає переважно 
як фасилітатор, що полегшує особистіс-
ну взаємодію учасників. На завершення 
роботи учасники озвучують свої думки 
та враження, які виникають під час про-
ходження програми з розвитку психо-
логічної готовності керівників закладів 
професійно-технічної освіти, висловлю-
ються щодо того, наскільки реалізувалися 
їхні очікування. Бажано заповнення анке-
ти зворотного зв’язку, в якій здійснюється 
оцінювання результативності участі у про-
грамі за теоретико-практичними надбан-
нями, виявлення проблем і труднощів під 
час проходження програми, а також пер-
спектив застосування в практиці управлін-
ської діяльності отриманих знань та набу-
тих умінь.

Апробацію даної програми проведено 
протягом 2017-2018 рр. на базі Централь-
ного інституту післядипломної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 
У дослідженні взяло участь 49 керівни-
ків закладів професійно-технічної освіти 
з різних регіонів України, з яких 24 осо-
би склали експериментальну групу і 25 – 
контрольну.

В експериментальній групі реалізація 
програми розвитку психологічної готов-
ності керівників закладів професійно-
технічної освіти до маркетингу освітніх 
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послуг проводилася цілісно, системно, 
відповідно до психологічних умов, прин-
ципів, які забезпечувалися визначеними 
методами, прийомами та техніками тренін-
гової роботи. Формувальний експеримент 
завершився контрольним тестуванням. У 
контрольній групі заняття здійснювалися 
відповідно до традиційного навчально-
тематичного плану підвищення квалі-
фікації керівників закладів професійно-
технічної освіти, при цьому було проведе-
но лише два діагностичних зрізи до і після 
проведення формувального експерименту. 

Статистичне опрацювання результа-
тів апробації програми «Розвиток психо-
логічної готовності керівників закладів 
професійно-технічної освіти до маркетин-
гу освітніх послуг» здійснювалося за до-
помогою програмного пакету SPSS, версія 
17.0 для Windows.

Аналіз результатів упровадження про-
грами розвитку психологічної готовності 
керівників закладів професійно-технічної 
освіти до маркетингу освітніх послуг за-
свідчив її ефективність щодо розвитку 
психологічної готовності фахівців означе-
ної категорії (табл. 1). 

Як бачимо з даних, поданих у табл. 1, до 
формувального експерименту (І зріз) між 

експериментальною й контрольною гру-
пами відсутні істотні відмінності у рівнях 
розвитку психологічної готовності до мар-
кетингу освітніх послуг. Результати після 
формувального експерименту (ІІ зріз) в 
експериментальній групі свідчать про на-
явність вираженої позитивної динаміки 
показників розвитку психологічної готов-
ності. У контрольній групі динаміка цих 
показників не є статично значущою.

Отже, аналіз результатів упровадження 
програми розвитку психологічної готов-
ності до маркетингу освітніх послуг довів 
її ефективність.

Це підтверджується тим, що в екс-
периментальній групі між результатами 
першого та другого зрізів за G-критерієм 
знаків були зафіксовані статистично зна-
чущі відмінності у рівнях психологічної 
готовності до маркетингу освітніх послуг: 
зростання високого рівня розвитку з 4,2% 
до 12,5%, вищого за середній – з 8,3% 
до 29,2% та зменшення низького рівня з 
16,7% до 4,2% (р < 0,01).

Натомість, у контрольній групі за ре-
зультатами першого та другого зрізів кон-
статовано незначні розбіжності, які зага-
лом не позначаються на рівнях розвитку 
психологічної готовності до маркетингу 

Таблиця 1
Кількісні показники рівнів розвитку психологічної готовності керівників 

закладів професійно-технічної освіти до та після формувального експерименту

Рівні розвитку 
психологічної 
готовності

Групи  (кількість досліджуваних, у %)

До формувального експерименту 
(І зріз)

Після формувального 
експерименту (ІІ зріз)

Контрольна 
група

Експеримен-
тальна група

Контрольна 
група

Експеримен-
тальна група

низький 16,0 16,7 16,0 4,2*

нижчий за 
середній 32,0 29,2 24,0 29,2*

середній 40,0 41,7 48,0 25,0*

вищий за 
середній 8,0 8,3 8,0 29,2*

високий 4,0 4,1 4,0 12,5*
* відмінності статистично значущі на рівні р < 0,01
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освітніх послуг. Так, зменшилася кіль-
кість досліджуваних керівників з рівнем, 
нижчим за середній, з 32,0% до 24,0 % 
та зросла із середнім рівнем з 40,0 % до 
48,0 %, але ці відмінності не є статично 
значущими. 

Подібні тенденції було виявлено й при 
порівняльному аналізі всіх складових пси-
хологічної готовності керівників закладів 
професійно-технічної освіти до маркетин-
гу освітніх послуг.

Таким чином, можна констатувати, 
що при апробації програми формуваль-
ного експерименту збільшилася кількість 
управлінців із високим і вищим за серед-
ній рівнями психологічної готовності та 
зменшилася кількість із низьким рівнем. 
Як наслідок, респонденти експеримен-
тальної групи відрізнялися вищим рів-
нем розвитку психологічної готовності 
до маркетингу освітніх послуг як профе-
сійно важливої якості керівників закладів 
професійно-технічної освіти. 

Проведений порівняльний аналіз ре-
зультатів упровадження розробленої про-
грами свідчить про позитивні зміни у роз-
витку складових психологічної готовності 
керівників закладів професійно-технічної 
освіти до маркетингу освітніх послуг. Так, 
зокрема, підвищення рівня мотиваційної 
складової готовності знайшло відображен-
ня у зростанні орієнтації досліджуваних 
на бажання забезпечити конкурентоздат-
ність свого закладу освіти на ринку освіт-
ніх послуг, прагнення підвищити престиж 
та якість професійно-технічної освіти, 
бажання реалізувати інноваційні форми й 
методи навчання та розвитку особистості. 
До позитивних результатів підвищення 
рівня цієї складової управлінці віднесли 
також те, що вони проаналізували особли-
вості професійної діяльності в залежності 
від домінування у них різних мотивів фа-
хової діяльності. Крім того, керівники екс-
периментальної групи проявляли справ-
жній інтерес до тренінгових занять, під-
тримували колег, стали більш терпимими 
до поглядів, відмінних від власних. 

Констатовано й позитивну динамі-
ку щодо розвитку когнітивної складової 

учасників експериментальної групи після 
формувального експерименту: зростання 
їх обізнаності зі специфічних особливос-
тей маркетингу освітніх послуг та підви-
щення рівня усвідомлення умов і шляхів 
формування власного позитивного іміджу 
та необхідності позитивного іміджу закла-
ду професійно-технічної освіти. Завдяки 
отриманій інформації в рамках проведен-
ня програми управлінці отримали можли-
вість актуалізувати й розширити свої зна-
ння з питань маркетингу освітніх послуг 
та психологічної готовності до нього. 

Відбулося й зростання рівня операцій-
ної складової психологічної готовності, 
розвиток умінь і навичок здійснення мар-
кетингу освітніх послуг, ефективних мар-
кетингових комунікацій, у тому числі за 
рахунок розвитку вмінь управляти своїми 
емоціями у поведінці, здійснювати само-
контроль у спілкуванні. Також до позитив-
них результатів учасники віднесли те, що 
вони стали більш щирими та відкритими 
у ставленні до себе й інших людей, у ви-
раженні власних негативних і позитивних 
почуттів.

Підвищення рівня особистісної скла-
дової, проявами якого поряд із зростанням 
рівня маркетингової обізнаності та твор-
чих здібностей, на думку учасників, ви-
кладеної у підсумковій анкеті, є: здатність 
більш точно розуміти якості менеджерів 
освіти, значущих для маркетингової діяль-
ності; розуміння значущості розвитку під-
приємницьких здібностей, соціальної кре-
ативності, позитивної установки на інших 
людей – суб’єктів освітніх послуг.

Управлінці, які брали участь у програ-
мі розвитку психологічної готовності до 
маркетингу освітніх послуг, відрізнялися 
вираженою здатністю до більш позитив-
ного баченням інших, більшою поінфор-
мованістю щодо маркетингової діяльності 
в освітній галузі порівняно з досліджува-
ними контрольної групи.

Про ефективність упровадження про-
грами з розвитку психологічної готовності 
до маркетингу освітніх послуг також свід-
чать результати узагальнення анкети зво-
ротного зв’язку, проведеної на завершен-
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ня роботи групи. Зокрема, 91,7% респон-
дентів експериментальної групи оцінили 
рівень власної результативності участі у 
програмі за теоретико-практичними над-
баннями як високий, а 8,3% – як середній. 

Відповідаючи на запитання анкети, до-
сліджувані повідомили про те, що участь 
у програмі допомогла їм розширити теоре-
тичні знання про розвиток психологічної 
готовності як професійно важливу якість, 
необхідну для здійснення маркетингової 
діяльності в освітній галузі, краще пізнати 
себе, розвинули навички самоконтролю та 
конструктивного спілкування. 

У відповідях на запитання щодо нала-
годження успішної міжособистісної вза-
ємодії в експериментальній групі 95,8% 
респондентів відзначили її високий рі-
вень, а 4,2% – середній.

Усі респонденти в анкеті зворотного 
зв’язку одностайно зазначили, що плану-

ють у подальшому в професійній діяль-
ності використовувати знання, отримані 
завдяки участі у програмі розвитку їх 
психологічної готовності до маркетингу 
освітніх послуг.

Âèñíîâêè
Отже, авторська програма загалом 

сприяє розвитку психологічної готовності 
керівників закладів професійно-технічної 
освіти до маркетингу освітніх послуг і 
позитивно позначається на ефективності 
їх професійної діяльності. Проведені до-
слідження не вичерпують усіх аспектів 
означеної теми. У перспективі уявляється 
доцільним теоретичне обґрунтування ем-
піричної перевірки системи психологіч-
ного супроводу маркетингу професійно-
технічної освіти для керівників закладів 
професійної освіти до маркетингу освітніх 
послуг, а також програми, відповідно, під-
готовки психологів професійної освіти.
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ä³ÿëüíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿
У статті розглянуто особливості професійного самоставлення працівників підрозділів пре-

вентивної діяльності поліції на різних етапах профессіогенезу. Встановлено, що вони в цілому 
позитивно ставляться до себе як до професіонала, оцінюють свою діяльність як соціально зна-
чущу. Для першокурсників характерна внутрішня конфліктність професійного самоставлення. 
Поліцейським з досвідом роботи властиво переживання єдності своєї особистості з обраною 
професією.

Ключові слова: професійне самоставлення, особистість, поліція, профессіогенез, самооцін-
ка, професійна самосвідомість.
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äåÿòåëüíîñòè íàöèîíàëüíîé ïîëèöèè
В статье рассмотрены особенности профессионального самоотношения сотрудников под-

разделений превентивной деятельности полиции на разных этапах профессиогенеза. Установ-
лено, что сотрудники полиции в целом положительно относятся к себе как к профессионалу, 
оценивают свою деятельность как социально значимую. Для первокурсников характерна вну-
тренняя конфликтность профессионального самоотношения. Полицейским с опытом работы 
свойственно переживание единства своей личности с избранной профессией.

Ключевые слова: профессиональное самоотношение, личность, полиция, профессиогенез, 
самооценка, профессиональное самосознание. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Специфіка професійного самоставлен-

ня працівників підрозділів превентивної 
діяльності Національної поліції пов’язана 
як з соціально-психологічними умовами 
діяльності превенції, що відповідають 
запитам громадян та суспільства, так і 
з особливостями їх службових завдань. 
Ефективність роботи сучасних поліцей-
ських залежить від багатьох чинників: фа-
хової підготовки, наявності професійно-
важливих якостей, прийняття та оцінки 
себе як професіонала тощо. Реформування 
правоохоронної системи України зумов-
лює об’єктивну потребу у фахівцях зі су-

часними знаннями і необхідними вміння-
ми за обраною спеціальністю, свідомим 
прагненням до успішної професійної са-
мореалізації, позитивним ставленням до 
себе як до професіонала. Отже, вивчення 
професійного самоставлення як складової 
професіоналізації у працівників підрозді-
лів превентивної діяльності Національної 
поліції постає актуальним завданням.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 

Дотепер у сучасній науці відсутня ці-
лісна концепція професійного самостав-
лення, що узагальнювала його особли-
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The specific of the professional 
self-attitude of national police 

preventive units employees
There are not many researches of professional self-attitude of personality in psychology. The fea-

tures of professional self-attitude of preventive units employees of the National Police at different stages 
of professional genesis are considered in the article. It has been established that the police offi cers, in 
general, have a positive attitude towards themselves as a professional, and towards their professional 
activities, also appreciate it as socially signifi cant.

First-year cadets are prone to idealizing their future professional activities. They experience a state 
of subjective satisfaction with the learning process, the existing level of professional knowledge, skills, 
and personality qualities. They are focused on a professional stereotype, distinguish positive and nega-
tive qualities. The internal confl ict of professional self-attitude is characterizing them.

Graduate cadets are characterized by self-confi dence as specialist, positive self-appraisal of pos-
sible professional and career growth, which enables effective professionalisation and acts as a per-
sonality resource. Their self-relation is generally characterized by a positive emotional and evaluative 
coloring. They relate to the profession of a policeman as a means of self-realization and a means of 
self-improvement.

Police offi cers with work experience adequately evaluate their professional activities, their place in 
the professional environment. They are characterized by unity of their personality with chosen profes-
sion, they are able effectively solve working tasks, it’s a high level of responsibility for their work. The 
under study persons noted that the work in the police allowed them better understanding their environ-
ment – citizens and colleagues, life in general and their place in the world, although the need for emo-
tional contacts slightly decreased.

Keywords: professional self-attitude, personality, police, professional genesis, self-appraisal, 
professional self-consciousness.
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вості порівняно із іншими феноменами 
професійної самосвідомості. Досліджень, 
в яких безпосередньо вивчаються осо-
бливості професійного самоставлення, 
небагато. В них часто предметом наго-
лошується професійне самоставлення, 
а насправді його замінюють загальним 
самоставленням та використовують від-
повідні методики дослідження. Так, 
Н. С. Ануфрікова зауважила, що профе-
сійне самоставлення особистості співро-
бітників правоохоронних органів поясню-
ється індивідуальними характеристиками 
людини (установками, потребами, інтер-
есами, рівнем домагань та ін.) Дослідни-
ця виокремила рівні самоставлення та 
довела, що низький, негативний рівень 
професійного самоставлення нерозривно 
пов’язаний з проявами симптомів про-
фесійної деформації [1]. Частіше за все, 
науковці поняття професійного самостав-
лення ототожнюють з поняттям професій-
ної ідентичності, або розчиняють у змісті 
понять, які описують різні складові про-
фесійної самосвідомості особистості. Фе-
номен професійної ідентичності у вітчиз-
няних дослідженнях спирається на прин-
ципи системності і структурності психіч-
них явищ та генетичну взаємопов’язаність 
рівнів ідентичності. Професійна ідентич-
ність – особистісна характеристика про-
фесіонала, яка пов’язана з уявленням про 
себе, своє місце в професійному середо-
вищі і є результатом позитивного про-
фесійного самовизначення [2, с. 96-97]. 
Я.С. Посохова, досліджуючи структуру 
професійно-правової ідентичності право-
охоронців, відмітила, що її системоутво-
рюючим компонентом виступає образ 
Я, який характеризується сприйняттям 
себе з позицій Я-правоохоронець та 
Я-професіонал, а також самовизначенням 
й самосвідомістю [3, с. 196]. За думкою 
А.С. Борисюк, професійне становлення, 
під час якого здійснюється перетворення 
індивіда на професіонала, супроводжу-
ється зміною уявлень людини про себе й 
місце у професійній спільноті, тобто, на-
буттям професійної ідентичності, а важ-
ливою складовою професійної ідентич-

ності виступає самоставлення [4 с.76-77]. 
У ряді досліджень А.К.Маркової (1993), 
Л.А. Онуфрієвої (2013), А.А.Реана (2002) 
та інших одним з проявів фахової само-
свідомості розглядається саме професійна 
самооцінка особистості, яка окрім зовніш-
нього оцінювання особи референтними 
людьми, містить систему ставлень до себе 
та до своєї праці. Професійна самооцінка 
як вид та складова загальної оцінки осо-
бистості являє собою оцінку власних те-
оретичних та практичних знань та вмінь, 
відповідності їх певному еталону, усві-
домлення рівня своїх досягнень серед ін-
ших суб’єктів професійної діяльності [5, 
с. 81]. Втім, загальна і парціальні само-
оцінки суб’єкта праці частково характери-
зують професійне самоставлення. За дум-
кою Карпинського, психологія ще тільки 
підступає до осмислення професійного са-
моставлення особистості. Його не можна 
звести ні до загального самоставлення, ні 
до інших явищ професійної самосвідомос-
ті , оскільки професійне самоставлення 
характеризується власним змістом, джере-
лами, формою представленості у внутріш-
ньому світі особистості та являє самостій-
ний психічний феномен, який формується, 
структурується і функціонує в особливих 
закономірностях [6, с. 8-9]. Структура про-
фесійного самоставлення, як констатує 
П.Н. Гапонюк, включає самосвідомість, 
підструктури самовідношення, індивіду-
альні характеристики, обумовлені когні-
тивними, афективними і поведінковими 
елементами. Когнітивна підструктура са-
мосвідомості включає в себе усвідомлен-
ня людиною себе в системі професійної 
діяльності, в системі детермінованих цією 
діяльністю міжособистісних відносин і в 
системі власного особистісного розвитку, 
пов’язаного з діяльністю і спілкуванням. 
Особистісний компонент відповідальний 
за осмислення себе в ситуаціях, коли про-
фесійно значущі особистісні якості фа-
хівця, або їх відсутність, виступають як 
перешкода на шляху власної активності 
або, навпаки, як умова, що полегшує са-
мореалізацію. Таким чином, особистісний 
компонент самосвідомості забезпечує са-
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морозвиток особистості, тобто забезпечує 
потребу особистості в самоактуалізації, в 
розкриті і розширені своїх творчих мож-
ливостей. Когнітивна підструктура грає 
провідну роль в процесі професійної са-
мосвідомості фахівця [7, с.4].

Одним з головних видів діяльності у 
життєвому просторі особистості є профе-
сійна діяльність. Професія поліцейського 
є традиційно закритою від громадського 
контролю, і, як наголошує Т.М. Малкова, 
по-перше, є потенційно небезпечною з 
огляду на методи та наслідки. По-друге, 
є професією контактного типу, адже від 
якості виконання професійних обов’язків 
залежить якість життя і психологічний 
комфорт членів суспільства. Нарешті, це 
професія «владного» типу, що виконує 
роль посередника між громадянами та 
владою [8 с.43-44]. Професійне станов-
лення особистості працівника поліції су-
проводжується зміною її уявлень про себе, 
про свою професійну діяльність, про своє 
місце у професійному середовищі, про 
кар’єрне та службове зростання. Само-
відношення до себе та до своєї службової 
діяльності залежить також від оцінювання 
роботи поліції суспільством.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Динамічний характер превентивної ді-
яльності поліції, використання в ній новіт-
ніх інформаційних технологій, ускладнен-
ня завдань, які виконуються підрозділами 
превенції, зростання відповідальності за 
організацію забезпечення публічної без-
пеки і порядку обумовлюють об’єктивну 
потребу у підготовці професіоналів – по-
ліцейських нової формації, з позитивним 
ставленням до себе та до своєї професій-
ної діяльності. Втім, дослідження профе-
сійного самоставлення правоохоронців 
носять фрагментарний характер. У даній 
статті розглянуто деякі елементи профе-
сійного самоставлення працівників поліції 
підрозділів превенції. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення результатів 

вивчення особливостей професійного са-

моставлення у працівників поліції підроз-
ділів превентивної діяльності.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

В дослідженні приймали участь кур-
санти та студенти Харківського націо-
нального університету внутрішніх справ, 
всього 279 осіб чоловічої та жіночої статі 
у віці 18–34 роки. Учасники дослідження 
були поділені на три групи: перша група 
представлена курсантами першого року 
навчання та складалася із 97 осіб; до дру-
гої групи було включено курсантів четвер-
того (останнього) року навчання, всього 
95 осіб. Всі курсанти навчаються на фа-
культеті, який готує фахівців для превен-
тивної діяльності. Третя група досліджу-
ваних включала 87 осіб – працівників по-
ліції підрозділів превентивної діяльності, 
які вже мають стаж роботи 3-5 років та на-
вчаються на заочної форми навчання. Під 
час дослідження було використано мето-
ди: тестування – методика «Опитувальник 
професійного самоставлення» (К. В .Кар-
пинський, О. М. Колишко); метод вільних 
описів – твір на тему «Я і моя професія»; 
анкетування; для статистичної обробки 
даних було використано t-критерій Стью-
дента для незалежних груп.

Використаний у дослідженні «Опиту-
вальник професійного самоставлення» є 
спеціалізованим дослідницьким методом, 
сконструйованим для вивчення змісту 
і структури самоставлення особистості 
як суб’єкта професійної трудової діяль-
ності. Опитувальник містить 39 питань, 
психологічна інтерпретація результатів 
здійснюється відповідно до змісту шкал 
опитувальника: внутрішня конфліктність 
професійного самоставлення, самовпевне-
ність в професії, самоприв’язаність в про-
фесії, самозвинувачення в професії, само-
керівництво в професії, самооцінка осо-
бистісного зростання в професії. Результа-
ти вивчення професійного самоставлення 
у працівників підрозділів превентивної 
діяльності Національної поліції на різних 
етапах професійного становлення надано 
у таблиці 1.
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Значущі розбіжності між групами до-
сліджуваних одержано за шкалами: «Внут-
рішня конфліктність», «Самоприв’я за-
ність», «Самокерівництво».

 За результатами дослідження вияви-
лося, що курсантам першого року навчан-
ня притаманна внутрішня конфліктність 
професійного самоставлення (гр. 1 – 
7.35±0.61), якої позбавлені інші досліджу-
вані (гр. 2 – 4.23±0.28; гр.3 – 4.14±0.26). 
Суб’єктивно курсанти першокурсники 
усвідомлюють, що не мають професійно-
важливих якостей, професійних знань, 
не повною мірою виконують статутні ви-
моги, переживають професійну «незатре-
буваність». Натомість у досліджуваних 
другої та третьої груп не виявлено проти-
річ між професійними вимогами та осо-
бистісними якостями і можливостями. За 
період навчання у вищому навчальному 
закладі зі специфічними умовами навчан-
ня та стажуванням у практичних підрозді-
лах поліції курсанти другої групи набули 
важливий досвід соціального буття, відбу-
лося їх включення до професійної спіль-
ноти, сформувалися якісно нові соціальні 
зв’язки, пов’язані з професійною діяльніс-
тю. Для стажованих працівників поліції 
поєднання досвіду практичної діяльності 
та теоретичних компонентів освіти в умо-
вах інтегративного навчального середови-
ща сприяє привабливості професії, бажан-
ню кар’єрного зростання. Стажовані пра-

цівники поліції адекватно оцінюють свою 
професійну діяльність, своє місце в про-
фесійному середовищі, відчувають себе 
більш автономними та здатними викону-
вати професійні обов’язки, нести відпові-
дальність за свої рішення. Їх відрізняє від 
курсантів обох груп наявний стан задово-
лення своїми професійними вміннями та 
навичками. Для них характерно пережи-
вання єдності своєї особистості з обраною 
професією, принаймні, в складних ситуа-
ціях службової діяльності вони поклада-
ються на свій професійний і особистий 
досвід та прагнуть задіяти професійні, 
ділові та особистісні якості. Як свідчать 
результати дослідження, курсанти другої 
групи вважають себе сумлінними фахів-
цями, здатними вирішувати службові за-
дачі різної складності. Свої особистісні 
якості вони вважають внутрішніми ре-
сурсами професійної діяльності. В цілому 
самоставлення цієї групи досліджуваних 
характеризується позитивним емоційно-
оцінним фоном. Низькі бали, одержані 
за шкалою «Самовпевненість» свідчать, 
що спільним для всіх досліджуваних є 
невдоволеність своїм професійним по-
тенціалом. Курсанти компенсують свою 
невдоволеність участю у заходах по за-
безпеченню правопорядку, патрулюванні. 
Стажовані працівники поліції вважають, 
що освіта у навчальному закладі зі спе-
цифічними умовами навчання відповідає 

Таблиця 1
Показники складових професійного самоставлення  працівників поліції (M ± m)

Шкали 1 група
(1 курс)

2 група
(4 курс)

3 група
(фахівці)

t
1 – 2

t
2 – 3

t
1 – 3 

Внутрішня 
конфліктність

7.35±0.61 4.23±0.28 4.14±0.26 2.19* 0.18 2.28*

Самовпевненість 2.75±0.42 3.50±0.47 3.04±0.56 0.94 1.08 0.11

Самоприв’язаність 2.63±0.30 3.07±1.24 6.07±0.91 0.86 2.19* 2.11*

Самозвинувачення 3.19±0.40 3.50±0.54 3.11±0.54 0.46 0.51 0,39

Самокерівництво 5.23±1.28 7.42±0.55 6.00±0.35 2.34* 1.89* 0.68

Самооцінка 4.94±0.25 4.67±1.23 5.01±0.35 0.68 1.01 1.06

Примітка: * – рівень значущості ≤ 0,05
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їх запитам та сприятиме службовому про-
суванню. 

Результати тестування майже повністю 
узгоджуються з результатами самоописів 
досліджуваних. Для вивчення на неусві-
домлюваному рівні професійного само-
ставлення та уявлень про самого себе пра-
цівників поліції на різних етапах професі-
оналізації, нами було застосовано метод 
вільних описів, а саме пропонувалася тема 
«Я і моя професія». Зміст самоставлення 
випробуваних виявляється через систему 
категорій, тобто груп висловів, які людина 
зазвичай використовує у самоописуванні. 
За результатами аналізу творів, із допомо-
гою експертного оцінювання, було одер-
жано одинадцять категорій самоопису-
вання, шість з которих безпосередньо ха-
рактеризували професійне самоставлення. 
Згідно статистичним критеріям, категорія 
є значущою, якщо її індекс більше або до-
рівнює 0,65. Індекси значущості категорій 
самоописування професійного самостав-
лення процівників поліції наведені у таб-
лиці 2.

Значущими категоріями самоописуван-
ня професійного самоставлення у першій 
групі (курсанти першого року навчання ) є: 
«Настанови, цінності, права, обов’язки», 
«Самооцінка професійно важливих рис та 
якостей», у другій групі (курсанти четвер-
того курсу): «Професійно-кваліфікаційні 
відомості», «Професійні та життєві пла-
ни», «Ставлення до оточення, професійної 
спільноти», у групі стажованих працівни-
ків поліції: «Формально-біографічні та ро-
льові відомості», «Професійні та життєві 

плани», «Ставлення до оточення, профе-
сійної спільноти».

Найбільш значущою категорією у кур-
сантів першого року навчання є «Само-
оцінка професійно важливих рис та якос-
тей». Оцінюючи свої риси характеру та 
професійно важливі якості особистості, 
курсанти виділяють у себе не тільки по-
зитивні, так і небажані – негативні. До 
позитивних якостей вони відносять: дис-
циплінованість, сміливість, чемність, то-
вариськість, щирість, вміння спілкуватися, 
до негативних – конфліктність, агресив-
ність, брехливість, нетерпимість до думки 
інших. Вони усвідомлюють наявність не-
гативних якостей та виказують незадово-
леність низьким рівнем контролю за своїм 
життям. Також значущою і найсуперечли-
вішою категорією самоописування є ви-
слови щодо настанов, прав та обов’язків, 
цінностей. Курсанти першого курсу пе-
ребувають у новому для них середовищі, 
мають засвоїти багато навчальної інфор-
мації, залучаються до виконання служ-
бових завдань, їх життя регламентовано 
статутними вимогами. Вони свідомо об-
рали професію поліцейського, втім, серед 
їх висловів є позитивні: «Буду захищати 
права громадян», «Поліція має допомага-
ти людям», є негативні: «Чесність та сум-
лінність ніхто не оцінить», «З поліцією не 
всі люди співпрацюють». «Професійні та 
життєві плани» виявилася найменш зміс-
товною категорією висловів у досліджу-
ваних цієї групи. Можливо, вступивши 
до навчального закладу зі специфічними 
умовами навчання курсанти не замислю-

   Таблиця 2
Індекси значущості категорій самоописування професійного самоставлення 

№ Категорія самоописування Група 1 Група 2 Група 3

1 Формально-біографічні та рольові відомості 0,47 0,57 0,65

2 Професійно-кваліфікаційні відомості 0,37 0,82 0, 54

3 Професійні та життєві плани 0,35 0,66 0, 69

4 Ставлення до оточення, професійної спільноти 0,40 0,71 0,67

5 Настанови, цінності, права, обов’язки 0,65 0, 63 0, 42

6 Самооцінка професійно важливих рис та якостей 0, 74 0,61 0,48
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ються щодо свого майбутнього, принаймні 
на час навчання. Перебуваючи у професій-
ному середовищі курсанти зіштовхуються 
з проявами професійної субкультури, де 
поряд з загальнолюдськими цінностями є 
специфічні. Є. П. Єрмолаєва відмітила, що 
серед професій, які найбільш піддаються 
викривленню соціальних функцій та тра-
диційно закриті від суспільного контролю 
як потенційно небезпечні, а також орієн-
товані на корпоративні принципи більше, 
ніж на загальнолюдську мораль [9, с.30], є 
професія правоохоронця. Тож, внутрішня 
неузгодженість загальнолюдських, про-
фесійних цінностей та цінностей про-
фесійної субкультури може викликати у 
курсантів першокурсників психологічний 
дискомфорт.

Курсанти четвертого курсу закінчують 
фахове навчання, працювали під час ста-
жування у практичних підрозділах поліції, 
обізнані щодо своїх професійних прав та 
обов’язків, тому невипадково найбільш 
значущими є категорії висловів, які без-
посередньо торкаються професійної сфе-
ри, де має відбувається самореалізація 
особистості. Аналіз висловів за змістом 
дозволяє виокремити групи щодо профе-
сійної діяльності, можливого кар’єрного 
росту, самоставлення до себе як до праців-
ника поліції. Досліджуваних другої групи 
– курсантів випускників, приваблює мож-
ливість самоствердження через виконан-
ня своїх службових обов’язків, їх типові 
вислови: «Обізнаний з правових питань і 
можу приймати рішення», «Знаю, як ор-
ганізувати індивідуальну превентивну 
роботу з неповнолітніми». Відношення до 
своєї професійної діяльності у більшості 
позитивне, досліджувані підкреслюють 
отримання морального задоволення від 
виконання службових обов’язків: вислови 
на кшталт: «Маю можливість допомоги 
громадянам», «Я, як поліцейський захи-
щаю скривджених», «Відчуваю себе ко-
рисним суспільству». 

У третій групі досліджуваних – пра-
цівників поліції з досвідом роботи найчи-
сельнішими є професійні та життєві пла-
ни, які вони пов’язують з освітою, одер-

жанням диплому, удосконаленням себе, а 
також зі зміною місця праці та можливим 
службовим зростанням. Досліджувані за-
уважили, що робота в поліції дозволила їм 
краще розуміти своє оточення – громадян 
та колег, життя в цілому та своє місце в 
світі, хоча потреба в емоційних контактах 
дещо зменшилася. Стажовані працівники 
поліції мають уявлення про позитивні та 
негативні сторони своєї професійної ді-
яльності, своє місце в цій сфері, здатні 
ефективно вирішувати службові завдання, 
відмічають високий рівень відповідаль-
ності за свою справу. Вони критичніше за 
інших досліджуваних ставляться до свого 
оточення, хоча впевнені в умінні порозумі-
тися як з колегами, так із іншими людьми, 
вважають себе толерантними. 

 Âèñíîâêè
Професійне самоставлення працівни-

ків поліції має специфіку, обумовлену 
ха рактером діяльності. Встановлено, що 
працівники поліції в цілому позитивно 
ставляться до себе як до професіонала, і 
до своєї службової діяльності, оцінюючи 
її як соціально значущу. Позитивне само-
ставлення дозволяє їм долати професійні 
та особистісні труднощі

Курсанти першокурсники схильні до 
ідеалізації своєї майбутньої професійної 
діяльності, орієнтовані на професійний 
стереотип, виділяють у себе позитивні і 
негативні якості. Вони відчувають стан 
суб’єктивної задоволеності процесом на-
вчання, але їм бракує професійних знань, 
умінь, навичок, професійно-значущих 
якостей особистості. Для них характерна 
внутрішня конфліктність професійного 
самоставлення

Курсантів випускників характеризує 
впевненість в собі як у фахівці, позитив-
на самооцінка можливого професійного і 
кар’єрного зростання, яка дає можливість 
ефективної професіоналізації і виступає 
ресурсом особистості. Їх самоставлення 
в цілому характеризується позитивним 
емоційно-оцінної забарвленням. Вони від-
носяться до професії поліцейського як до 
способу самореалізації і засобу самовдос-
коналення.
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Поліцейські з досвідом роботи адекват-
но оцінюють свою професійну діяльність, 
своє місце в професійному середовищі, 
відзначають високий рівень відповідаль-
ності за свою справу. Вони краще розу-
міють своє оточення – громадян і колег, 
життя в цілому і своє місце в світі, хоча 
потреба в емоційних контактах поступово 
зменшується. Для них характерно пережи-
вання єдності своєї особистості з обраною 
професією, 

Перспективи подальших досліджень. 
Перспективами подальших розвідок у да-

ному напрямі вважаємо: по-перше, про-
довжити вивчення зв’язку професійного 
самоставлення з професійною затребува-
ністю працівників поліції; по-друге, роз-
робку дієвих програм психологічного су-
проводу працівників підрозділів превен-
тивної діяльності Національної поліції з 
урахуванням етапів професійного розви-
тку; по-третє, цільове використання одер-
жаних результатів у професійній підго-
товці працівників поліції підрозділів пре-
вентивної діяльності на етапі фахового 
навчання. 

Ë³òåðàòóðà
1. Ануфрикова Н. С. Профессиональное самоотношение сотрудников МВД. Минск: Изда-

тельство LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 100 с.
2. Юридична психологія: підручник / за заг. ред. О.М. Бандурки; Харк. нац. ун-т внутр. справ. 

Харків: Майдан, 2018. 684 с.
3. Посохова Я.С. Модель професійно-правової ідентичності патрульних поліцейських// Осо-

бистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розвязання: зб. тез. доп. міжнар. 
наук.-практ. конф. (30 берез. 2017 р., м.Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 
справ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Нац. акад.пед. наук України; Консультат. місія Європей-
ського Союзу в Україні. Харків: ХНУВС, 2017. С.195-197

4. Борисюк А. С. Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності май-
бутнього медичного психолога: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук: 
спец. 19.00.05. Київ, 2011. 36 с.

5. Міщенко М.С. Вплив самооцінки на рівень професійної діяльності // Науковий вісник Хер-
сонського державного університету Серія Психологічні науки, 2016. випуск 6. том 1. С.78-82.

6. Карпинский К.В., Колышко А.М. Профессиональное самоотношение личности и методика 
его психологической диагностики : монография. Гродно: ГрГУ, 2010. 140 с.

7. Гапонюк П. Н. Профессиональное самоотношение как модель социального развития лич-
ности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. №13. С.2-4

8. Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних за-
кладів системи Міністерства внутрішніх справ України) : монографія. Київ.: НВП «Інтерсервіс», 
2012. 396 с.

9. Ермолаева Е.П. Социальные функции и стратегии реализации профессионала в системе 
«человек-профессия-общество» // Психологический журнал. 2005. №4. С.30-41. 



219

 Актуальні проблеми психології

УДК 159.99  Ã.Â. Êóäðèíñüêà
àñï³ðàíò êàôåäðè ïñèõîëîã³¿

 Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Êîìïëåêñíà ìîäåëü âèçíà÷åííÿ 
ñïðîìîæíîñò³ ñëóæá óïðàâë³ííÿ 
ïåðñîíàëîì äåðæàâíèõ îðãàí³â

У статті висвітлюється проблематика щодо розробки комплексної моделі визначення спро-
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В статье освещается проблематика по разработке комплексной модели определения функ-
циональной способности служб управления персоналом государственных органов, определены 
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Ñomplex model for determining 
of the functional competence 
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The article deals with the problems of developing a complex model for determining of the functional 
competence of human resources management services in public authorities, identifi es its components. 
The list of numerical indicators of the activity results of human resources management services and the 
procedure for their calculation is given.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Служби управління персоналом дер-

жавних органів протягом останніх років 
є об’єктом реформування. На сучасному 
етапі фахівці служб управління персона-
лом потребують нових підходів, методів та 
форм роботи з метою якісного виконання 
покладених на них завдань і функцій.

Функції служб управління персоналом 
поступово трансформуються з виключно 
адміністративних до функцій пов’язаних з 
виконанням стратегічно важливих завдань 
державних органів та безпосередньою ро-
ботою з працівниками. Фокус виконання 
завдань переходить з процесу на результат. 

В той же час досі не існує моделі ви-
значення спроможності служб управління 
персоналом в повному обсязі виконувати 
покладені на них функції в органах дер-
жавної влади та системи моніторингу роз-
витку цих змін.

Крім того, актуальним питанням на-
укових досліджень у сфері організаційної 
психології є визначення впливу психоло-
гічних явищ та особистісних характерис-
тик працівника на функціонування відпо-
відного структурного підрозділу. Через 
відсутність методики щодо системи оцін-
ки роботи служб управління персоналом в 
державних орнах проведення таких дослі-
джень є неможливим.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Аналіз наукових досліджень свідчить 
про наявність значної кількості наукових 
праць вітчизняних та зарубіжних вчених 
пов’язаних з проблематикою оцінки якості 
та ефективності управління персоналом: 
К. Боумен [3], А. Денисова [4], Е. Ковален-
ко [5], А. Куламбекова [12], А. Мальована 
[7], Ю. Омельченко [8], В. Польова [9], 
А. Ситник [10] та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Більшість проаналізованих підходів до 

оцінки роботи служб управління персона-
лом є актуальними для приватного секто-
ру, оскільки оцінка якості, в першу чергу, 
орієнтується на економічну ефективність 
роботи.

Діяльність органів державної влади 
орієнтована не на прибуток, а на форму-
вання та реалізацію державної політики, 
тому для такої оцінки необхідно застосу-
вати інші підходи. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є презентація комплек-

сної моделі визначення спроможності 
служб управління персоналом в органах 
державної влади та адаптація коефіцієн-
тів, що використовуються в приватному 
секторі для оцінки результатів діяльності 
служб управління персоналом відподно до 
потреб державної служби.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Стратегією реформування державно-
го управління України на 2016-2020 роки 
передбачено утворення ефективних і ді-
євих служб управління персоналом у кож-
ному державному органі [1], що вимагає 
розробки відповідних підходів до оцінки 
спроможності служб управління песона-
лом державних органів ефективно викону-
вати покладені на них завдання і функції.

Для побудови комплексної моделі ви-
значення рівня спроможності служби 
управління персоналом на основі її функ-
цій, необхідно чітко усвідомлювати, що ми 
розуміємо під поняттям «спроможність». 

Поняття «спроможність» словник укра-
їнської мови визначає, як здатність до здій-
снення чого-небудь або наявність сприят-
литливих умов для чого-небудь [11].

Н. Колісніченко тлумачить спромож-
ність, як сукупність організаційних та тех-
нічних можливостей, взаємовідносин та 
цінностей, що дозволяють країнам, орга-
нізаціям, групам осіб та окремим громадя-
нам на будь-якому суспільно-політичному 

Keywords: functional competence human resources management services, public authorities, nu-
merical performance indicators, coeffi cient the functional competence, monitoring activities, model for 
determining of the functional competence.
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рівні виконувати функції та досягати ви-
значених цілей розвитку протягом певного 
часу [6].

Ми визначаємо спроможність служб 
управління персоналом, як здатність само-
стійно або через взаємодію з відповідними 
структурними підрозділами, інституціями 
здійснювати покладені на неї завдання і 
функції та досягати поставлених цілей. 

В ході підхотовки комплексної моделі 
визначення спроможності служб управ-
ління персоналом державних органів нами 
було проаналізовано підходи до визначен-
ня якості роботи служб управління персо-
налом. 

В. Польова зазначає, що для визна-
чення оцінки якості діяльності служб 
управління персоналом доцільно вико-
ристовувати комплекну методику збалан-
сованої системи показників ефективності 
(Balanced ScoreCard, BSC), що є системою 
стратегічного управління компанією на 
основі вимірювання та оцінки її ефектив-
ності по набору оптимально підібраних 
показників, що відображають всі аспекти 
діяльності організації чи окремого струк-
турного підрозділу, як фінансові, так і не-
фінансові. На основі розроблених автором 
складових для системи збалансованих по-
казників ефективності роботи кадрових 
служб побудовано десятикроковий алго-
ритм оцінки якості роботи служб управ-
ління персоналом [9].

Ю. Омельченко у процесі оцінювання 
якості роботи служб управління персона-
лом акцентує увагу на розрахунку показ-
ників щодо ефективності добору, витрат 
на залучення працівників, визначення 
джерел залучення персоналу з максималь-
ними показниками ефективності. Голов-
ною метою є мінімізація фінансових за-
трат на добір персоналу [8].

А. Ситник зазначає, що ефективність 
функціонування системи управління пер-
соналом повинна визначатися її внеском в 
досягнення організаційних цілей. Управ-
ління персоналом є ефективним настільки, 
наскільки успішно персонал підприємства 
використовує свій потенціал для реалізації 
цілей, що стоять перед ним [10].

А. Мальована розглядає необхідність 
оцінки ефективності діяльності кадро-
вої служби на основі використання HR-
метрик, які дозволяють діагностувати її 
стан за якісними і кількісними показника-
ми [7].

Наявні підходи досить грунтовні та 
дають можливість отримати комплексну 
оцінку роботи служби управління персо-
налом. Проте внаслідок відміностей між 
деякими цілями та завданнями служби 
управління персоналом приватного секто-
ру та органів державної влади такі методи-
ки не придатні для використання на дер-
жавній службі у їх первинному вигляді.

На нашу думку, формуючи модель ви-
значення спроможності служб управління 
персоналом необхідно виходити з її клю-
чових функцій.

Стратегічним завданням діяльності 
будь-якої служби управління персоналом 
є своєчасне якісне забезпечення установи 
кваліфікованим персоналом для досягнен-
ня її цілей.

Основні напрями діяльності служб 
управління персоналом в державних ор-
ганах мають свою специфіку порівняно із 
структурами приватного сектору та, відпо-
відно до Типового положення про службу 
управління персоналом державного орга-
ну, затвердженого наказом НАДС від 03 
березня 2018 року № 47, визначаються, як:

1) Реалізація державної політики з пи-
тань управління персоналом у державно-
му органі;

2) Організаційно-методичне керівниц-
тво та контроль за роботою з персоналом 
у підпорядкованих територіальних орга-
нах;

3) Забезпечення організаційного розви-
тку державного органу;

4) Добір персоналу державного органу;
5) Документальне оформлення вступу 

на державну службу, її проходження та 
припинення;

6) Прогнозування розвитку персона-
лу, заохочення працівників до службової 
кар’єри, підвищення рівня їх професійної 
компетентності;

7) Здійснення аналітичної та організа-
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ційної роботи з кадрового менеджменту 
[2].

Враховуючи зазначене вище, пропону-
ємо комплексну модель визначення спро-
можності служб управління персоналом, 
в якій можна виділити два основні компо-
ненти (рис. 1): 

1) «Якість функціонування», який 
включає визначення спроможності служ-
би управління персоналом на структурно-
му (рівні структурного підрозділу) та ін-
дивідуальному (рівні окремого працівка) 
рівнях. 

2) «Задоволеність споживача послуг», 
який передбачає визначення рівня задо-
воленості державних службовців роботою 
служби управління персоналом, які висту-
пають споживачами її роботи у державно-
му органі.

І. Якість функціонування
1. Структурний рівень – передбачає ви-

значення спроможності служби управлін-
ня персоналом на рівні структурного під-

розділу, який є функціональною частиною 
організації, як окремого «організму».

Вимірюваними індикаторами є:
1) кадрове та матеріально-технічне за-

безпечення служби упралівння персона-
лом;

2) визначення, за спеціально розробле-
ною формою рівня виконання завдань і 
функцій:

- передбачених положенням про служ-
бу управління персоналом, законом Укра-
їни «Про державну службу» та іншими 
нормативно-правовими актами;

- пов’язаних із взаємодією служби 
управління персоналом з іншими струк-
турними підрозділами, державними орга-
нами;

- за ініціативою служби управління 
персоналом та спрямовані на забезпечення 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату в колективах державного органу, 
що впливає на рівень задоволеності пра-
цівників роботою;

Визначення спроможності служби управління персоналом державних органів 

І. Якість функціонування 

Структурний рівень 

визначення рівня виконання завдань і функцій 
передбачених законодавством, пов’язаних із 

взаємодією та за ініціативою 

визначення кадрового та матеріально-
технічнічного забезпечення 

розрахунок числових показники результатів 
діяльності 

Індивідуальний рівень 

оцінка отримана внаслідок 
оцінювання результатів службової 
діяльності державного службовця 

рівень розвитку компетентностей, 
необхідних для ефективного 

виконання поскладених на працівника 
функцій 

ІІ. Задоволеність «споживача послуг» 

визначення рівня задоволеності державних службовцем роботою  
служби управління персоналом 

Рис. 1. Комплексна модель визначення спроможності служби управління 
персоналом державних органів
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3) розрахунок числових показників ре-
зультатів діяльності служби управління 
персоналом. 

Перелік показників та порядок їх роз-
рахунку наведено у таблиці 1. 

Метод отримання наведених вище да-

№ Показник Порядок розрахунку

1 Забезпеченість 
людськими 
ресурсами

Відношення середньооблікової чисельності працівників до 
загальної штатної чисельності працівників за звітний період

2 Добір персоналу Відношення кількості державних службовців, які успішно 
пройшли випробувальний термін до кількості прийнятих 
протягом звітного періоду

Середня тривалість заповнення вакантних посад державної 
служби протягом звітного періоду:
1. категорії «Б»
2. категорії «В»

Середня кількість працівників, які подають документи на 
зайняття вакантних посад державної служби:
1. фахівців з питань реформ
2. інших посад державної служби

3 Адаптація Відношення кількості державних службовців, яких звільнено 
зі стажем роботи менше трьох років (за звітний період) до 
загальної кількості звільнених

4 Сталість Відношення кількості державних службовців зі стажем роботи 
в державному органі від п’яти років і більше до загальної 
кількості державних службовців

Середня тривалість роботи працівників у вашому державному 
органі

5 Плинність кадрів Відношення кількості звільнених працівників за відповідний 
період до середньооблікової чисельності працівників

6 Підвищення 
професійної 
компетентності

Відношення кількості державних службовців, які пройшли 
підготовку та підвищення кваліфікації у звітному періоді до 
загальної кількості державних службовців

7 Оцінювання Відсоток державних службовців, які отримали оцінку 
за результатами службової діяльності:
а) відмінну
б) позитивну
в) негативну
г) не підлягали оцінюванню відповідно до законодавства

8 Просування по 
службі

Відсоток працівників, яких у результаті конкурсу призначено 
на вищі посади державної служби протягом звітного періоду

Середня тривалість роботи працівників, які у результаті 
конкурсу перейшли на вищі посади державної служби 
протягом звітного періоду

Таблиця 1
Числові показники результатів діяльності служби управління 

персоналом державного органу
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них: опитування за спеціально розробле-
ною формою, яка передбачає отримання 
відповідних числових показників.

2. Індивідуальний рівень – визначення 
спроможності служби управління персо-
налом шляхом аналізу роботи її окремих 
працівників.

Вимірюваними індикаторами можна  
ви значити: 

- оцінка отримана внаслідок оцінюван-
ня результатів службової діяльності дер-
жавного службовця;

- визначення рівня розвитку окремих 
компетентностей фахівців служб управ-
ління персоналу відповідно до спеціаль-
них вимог та необхідних якостей для 
ефективної роботи на посаді.

Методи отримання наведених вище 
даних: узагальнення інформації щодо оці-
нювання результатів службової діяльності 
відповідних державних службовців за по-
точний рік, опитування, тестування, пси-
ходіагностика (за наявності відповідних 
фахівців у підрозділі).

Також результати можна використову-
вати при плануванні професійного роз-
витку працівників, організації навчань з 
метою підвищення рівня професійної ком-
петентності служб управління персоналом 
тощо.

ІІ. Визначення задоволеності роботою 
служби управління персоналом держав-

них службовців органу, як споживачів по-
слуг, зокрема, керівників структурних під-
розділів.

Методи отримання даних – внутрішнє 
анкетування. Такий моніторинг рекомен-
довано проводити один раз на рік за роз-
робленою анкетою. Отримані показники 
необхідно враховувати для покращення 
роботи служби шляхом узагальнення та 
аналізу отриманих даних, визначення та 
вирішення проблемних питань.

Âèñíîâêè
Отже, комплексна модель визначення 

рівня спроможності служб упраління пер-
соналом передбачає отримання окремих 
показників на структурному, індивідуаль-
ному рівнях функціонування служб управ-
ління персоналом та на рівні споживачів 
послуг.

Дана модель дає змогу здійснити мо-
ніторинг здатності служби управління 
персоналом на сучасному етапі в повному 
обсязі виконувати покладені на неї завдан-
ня і функції, а також дозволяє визначити 
коефіцієнти щодо ефективності діяльності 
служби управління персоналом, які впли-
вають на забезпеченість державного орга-
ну відповідними людськими ресурсами.

Подальші кроки даного дослідження 
вимагають розробки відповідних форм 
опитування та здійснення апробації моде-
лі, зокрема, на структурному рівні.
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УДК 159.923.2  À.Î. Ëèïêà 
àñï³ðàíò òðåòüîãî ðîêó íàâ÷àííÿ

êàôåäðà ïñèõîëîã³¿  òà ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè
Òåðíîï³ëüñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáèñòîñò³ 
ó çàðóá³æíîìó ïñèõîëîã³÷íîìó äèñêóðñ³
У статті обґрунтовується проблематика відповідальності в контексті психодинамічного, 

гуманістичного та когнітивного напрямів у психології. Перший обстоює ідею взаємоспричинен-
ня відповідальності із перспективою життєдіяльності індивіда як умови його особистісного 
зростання; другий напрямок висвітлює відповідальність особистості в контексті свободи лю-
дини та її самоактуалізації й самореалізації; третій досліджує зазначену тематику як вектор 
внутрішніх дій та поведінки людини, яка є водночас і чинником її розумового, вольового і мораль-
ного розвитку.

Ключові слова: відповідальність, свобода, зобов’язання, самореалізація, самовідповідаль-
ність, інтернали, екстернали, стадії розвитку відповідальності.

À.Î. Ëèïêà 
àñïèðàíò òðåòüåãî ãîäà îáó÷åíèÿ

êàôåäðà ïñèõîëîãèè è ñîöèàëüíîé ðàáîòû
Òåðíîïîëüñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò

Îòâåòñòâåííîñòü ëè÷íîñòè 
â çàðóáåæíîì ïñèõîëîãè÷åñêîì äèñêóðñå
В статье обосновывается проблематика ответственности в контексте психодинамическо-

го, гуманистического и когнитивного направлений в психологии. Первое отстаивает идею взаи-
модетерминизма ответственности с перспективой жизнедеятельности индивида как условия 
его личностного роста; второе направление изучает ответственность личности в контексте 
свободы человека, его самоактуализации и самореализации; третье исследует данную тему как 
вектор внутренних действий и поведения человека, которая является одновременно и факто-
ром его умственного, волевого и нравственного развития.

Ключевые слова: ответственность, свобода, обязательство, самореализация, самоответ-
ственность, интерналы, экстерналы, стадии развития ответственности.

A.O. Lypka 
PhD student of the third year of studying
department of psychology and social works

Ternopil national economic university 

Personality’s responsibility 
in the foreign psychological discourse

The article substantiates responsibility in the context of psycho-dynamic, humanistic and cognitive 
directions in psychology. The fi rst one defends responsibility as a piece of human conscience, which is 
determined by social fear. In further is highlighted a thought that with the development of psychoanaly-
sis, in the context of neofreudizm, responsibility is seen not as a social fear, but as a perspective of the 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
â çàãàëüíîìó âèãëÿä³ òà ¿¿ 
çâ’ÿçîê ³ç âàæëèâèìè 
íàóêîâèìè çàâäàííÿìè

У системі соціальних зв’язків людина 
пов’язана із законами, зобов’язаннями, 
обов’язками і відповідальністю, яка є ва-
гомим аспектом будь-якого виду професій-
ної діяльності. Адже суб’єкт, виконуючи 
свою щоденну роботу, причетний до різ-
ної відповідальності – етичної, політико-
правової, адміністративної, міжособистіс-
ної, професійної, психологічної та ін. В 
умовах сучасного інтенсивного розвитку 
соціуму, в ієрархічній структурі суспіль-
них організацій, громадських об’єднань, 
інститутів, доводиться постійно стикати-
ся з певними проблемно-критичними си-
туаціями, за яких важливим виявляється 
їх кваліфіковане вирішення, що залежить 
від належного відповідального ставлення 
кожного до своїх професійних обов’язків. 
Тому в реальних умовах, особливо в ко-
лективній діяльності, виникають випадки, 
коли нагальною постає юридична, міжгру-
пова, етична, психологічна та інші види 
відповідальності.

Відтак пізнання відповідальності шля-
хом осягнення її психоаналітичного, гу-
маністичного та когнітивного акцентів у 
психології дасть змогу глибше зрозуміти 

психологічні умови та особливості досяг-
нення людиною самоактуалізації, само-
відповідальності та психічного здоров’я, 
а також того, наскільки компетентно вона 
приймає рішення та професійно діє у 
складних проблемних ситуаціях.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é, ó ÿêèõ 
çàïî÷àòêîâàíî ðîçâ’ÿçàííÿ 
äàíî¿ ïðîáëåìè

У статті проаналізовано наукові роботи 
засновника психоаналізу – З. Фройда, який 
сконцентровує увагу на відповідальності 
та совісті як результатів процесу соціалі-
зації особи [16], представників неофрой-
дизму К. Хорні, Е. Фромма, котрі обстою-
ють позицію про те, що власне життя – це 
основна відповідальність людини як осо-
бистості [17; 19], психологів-гуманістів – 
А. Маслова, К. Роджерса, В. Франкла та 
ін., які виокремлюють відповідальність 
як універсальний механізм самореалізації 
особи та досягнення нею характеристик 
повноцінно-функціональної особистості 
[7; 12; 15], психологів-когнітивістів Ж. Пі-
аже, Л. Колберга, Дж. Роттера, С. Шварца 
та ін., котрі обґрунтовують, відповідаль-
ність особистості як стрижень її ціннісно-
смислової та морально-вольової сфери 
[3; 11].

individual’s life activity and as a condition for his personal growth. At the same time, the humanistic 
approach gives priority to the issue of responsibility in the aspect of human freedom and its self-actu-
alization and self-realization, and also it is proved that responsibility is an important personality trait 
through which he carries out timely life choices and his fully functional growth takes place, targeted 
personal activity appears, etc. The article further substantiates that in the format of the cognitive direc-
tion, a mentioned problem is studied as a vector of internal actions and human behavior, a factor of his 
intellectual, volitional and moral development. Within the third one, it is studied that responsibility is 
nothing more than a specifi c self-regulator of the personality predicted activity, which makes it possible 
to express the desire for self-cognition, effective self-attitude, readiness for professional self-control 
and self-regulation. Given article describes responsibility as a personality trait of the mature person 
character, which organically models two types of locus control – internal and external. In the fi rst case, 
the person believes that important events of his own life is the result of his actions, and therefore he 
consciously and purposefully takes responsibility for how his life proceeds. In the second one – transfers 
responsibility for others, circumstances, as well as his failures and suffering associated with loved ones. 
In this context, it is known that the most common is the mixed type of personality, which embodies the 
ratio of the above-mentioned types of localization. It follows, therefore, that human responsibility affects 
all spheres of his life – personal, economic, professional, political, spiritual, and therefore – it presents 
a complex psychosocial phenomenon.

Key words: responsibility, freedom, obligation, self-realization, self-responsibility, internals, exter-
nals, stages of responsibility development.
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Âèä³ëåííÿ íå âèð³øåíèõ ðàí³øå 
÷àñòèí çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè, 
ÿêèì ïðèñâÿ÷óºòüñÿ îçíà÷åíà 
ñòàòòÿ 

Збагачено й деталізовано, а також сис-
темно обґрунтовано взаємозв’язок психо-
динамічного, гуманістичного та когнітив-
ного аспектів психологічного узмістовлен-
ня феномена відповідальності особистості 
у дослідженнях зарубіжних учених. Зазна-
чене дало змогу критично та рефлексивно 
переосмислити явище відповідальності 
у проекції на етнонаціональний досвід 
українського суспільства.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
(ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ)

У статті обгрунтовуюються аспекти 
пізнання проблематики відповідальності 
із позицій психоаналітичного (З. Фройд,  
К. Хорні, Е. Фромм та ін.), гуманістично-
го (Ж.-П. Сартр, А. Маслов, К. Роджерс, 
В. Франкл, Ф. Перлз, К. Наранхо та ін.), 
когнітивного (Ж. Піаже, Л. Колберг, 
Дж. Роттер, С. Шварц, А. Бандура) підхо-
дів, що висвітлюють різне бачення зазна-
ченого феномену, а саме як чинник осо-
бистісного зростання людини, беззупин-
ний активний процес реалізації людиною 
кращого потенціалу та її можливостей, так 
і цикл її інтелектуально-вольового само-
здійснення й самодіяльності у суспільстві. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ ç ïîâíèì 
îá´ðóíòóâàííÿì îòðèìàíèõ 
íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â

Тематика відповідальності – одна з най-
важливіших у пізнанні особистістю самої 
себе, світу, адже визначає межі її власних 
можливостей, здатностей, свободу вибору 
та інше. 

У зарубіжній психології відповідаль-
ність особистості переважно вивчалася у 
предметному форматі гуманістичного та 
когнітивного напрямків, хоча психодина-
мічний (заснований З. Фройдом), також 
зосереджує увагу на проблемах відпо-
відальності як невіддільної компоненти 
совісті, котра спричинена соціальним 

страхом [16]. Пізніше з розвитком психоа-
налізу таке смислове розуміння проблеми 
дещо змінюється. Неофройдист Г. Сал-
ліван, у своїй інтерперсональній теорії в 
психіатрії, уже розглядає відповідальність 
не як соціальний страх, а як окрему пер-
спективу життєдіяльності індивіда, що дає 
йому змогу свідомо здійснювати вибір у 
житті. 

Утім К. Хорні, відома представниця 
неофройдизму, одна з найперших розгля-
дає відповідальність як обов’язкову умову 
особистісного зростання. На її переконан-
ня, – відмова пацієнта брати відповідаль-
ність за власне життя являє собою одну із 
головних причин стагнації (призупинен-
ня розвитку) [19]. Знаний дослідник нео-
фройдизму – Е. Фромм, котрий розвивав 
ідеї К. Хорні, пов’язує відповідальність  із 
«позитивною свободою» [17]. Досягнен-
ня такої свободи, на його думку, можли-
ве через прийняття самовідповідальності 
за власну долю. У зв’язку з цим він ви-
окремлює «свободу від» і «свободу для», 
а також висловлює припущення про те, що 
свобода та відповідальність – це наслідки 
самопізнання і здатність людини до перед-
бачення.

  Зауважимо, що гуманістичний напрям 
у психології також обстоює свободу люди-
ни, яка водночас звільнена від контролю, 
вільно здійснює вибір свого життєвого 
шляху і загалом є унікальною особою, 
здатною до самоактуалізації та самореалі-
зації. 

Відомо, що К. Гольдштейн увів у на-
уковий обіг поняття «самоактуалізація». 
Проте статус одного з найважливіших для 
характеристики особистості воно набуло 
лише в гуманістичній психології. А. Мас-
лов запозичив цей термін і використову-
вав у ширшому розумінні слова. Для ньо-
го самоактуалізація означає тенденцію до 
реалізації внутрішнього потенціалу, тобто 
самореалізацію [7].

Окрім того, А. Маслов обстоює по-
зицію, що процеси самовдосконалення, 
спричинені самоактуалізацією, взаємозу-
мовлюються одні з одними і там вибудо-
вується чи конструюється власне відпові-
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дальна особистість. Основна теза гуманіс-
тичної психології (А. Маслов, К. Роджерс, 
В. Франкл та ін.) відображає відому мак-
симуму: люди здатні обирати свою долю, 
вільно самовизначатися, вчиняти та ін. 
Відтак самоактуалі зація – це й конкретні 
«вчинки, котрі виявляють особистісну ак-
тивність та відповідальність, здатність до 
своєчас ного та оптимального життєвого 
вибору» [4, с. 67].

Варто зауважити, що К. Роджерс вва-
жає відповідальність однією з важливих 
умов на шляху до становлення повноцін-
но функціональної особистості. Згідно з 
ученим, такій особі властиві щонаймен-
ше п’ять найважливіших характеристик: 
відкритість до переживань, екзистенцій-
ний спосіб життя, організмічна довіра, 
емпірична свобода, креативність. Зокре-
ма, він переконаний, що свобода людини 
ґрунтується на здатності вибирати свій 
шлях, керувати ним через внутрішнє пе-
редчуття за таким законом: «Єдиний, хто 
від повідальний за мої власні дії та їх на-
слідки, – я сам» [12]. Отож «базуючись 
на цьому відчутті свободи, організмічній 
довірі, креативному способі життя, відпо-
відальному ставленні до справи, така осо-
бистість має різноманітне поле можливих 
варіантів вибору і відчуває себе здатною 
здійснити практично все, на що спромож-
на і чого хоче» [18, с. 78]. 

У цьому аспекті звернімося до однієї 
із основних тез екзистенційного аналізу 
В. Франкла – це його розуміння темати-
ки свободи волі в контексті здійснення 
життєвого вибору й відповідального став-
лення до нього. Відомо, що логотерапія 
В. Франкла, котра є гуманістичною за 
спрямуванням, центрується на людині як 
субстанції, яка прагне знайти сенс жит-
тя. Воднораз австрійський психотерапевт 
вважає, що «відповідальність на лежить 
до значущих феноменів люди ни, який, по-
дібно до духовності та сво боди, є первин-
ним. Саме екзистенцій ний аналіз допома-
гає особі усвідо мити відповідальність за 
реалізацію всіх її цілей. Чим більше лю-
дина бачить життя як виконання постав-
лених перед нею завдань, тим змістовні-

шим воно постає перед нею» [15, c. 112]. 
Мислитель переконаний, що людська 
відповідаль ність виникає із-за унікаль-
ності походження та буття кожної особи. 
Вона, зі свого боку, наділена свободою 
у відшуканні та реалізації смислу свого 
життя і за це несе повну відповідальність 
[15, c. 95–97].

Слушно звернутися до підходів 
Ф. Перлза [10] та К. Наранхо [8], котрі, 
обстоюючи принципи автентичності як 
мети становлення і розвитку особистос-
ті, стверджують, що основні її установки 
спрямовані на прийняття відповідальності 
за свої бажання, дії та вчинки тощо. При 
цьому враховується ще й уміння та здат-
ність відповідати на очікування інших. Ці 
дві сторони відповідальності переплетені 
між собою та характеризують її особистіс-
ну зрілість.

Ф. Перлз вирізняв відповідальність 
здорову та обмежену. Друга ґрунтується 
на примусі, зобов’язанні, постійному під-
коренні та поступливості іншим, всупе-
реч своїм бажанням та устремлінням [10]. 
«Зрештою, це спричиняє те, що людина 
уникає усвідомлення своїх внутрішніх по-
треб. Відмовляючись від свого покликання 
і задоволення власних бажань, вона ухи-
ляється від відповідальності за саму себе 
– за свої думки, відчуття, установки, дії. 
Процес саморозвитку поступається міс-
цем процесу саморуйнування» [6, с. 53]. 
Отож, на думку Ф. Перлза, якщо людина 
не прагне задовольняти власні психофі-
зіологічні потреби та бажання, то втрачає 
здатність виконувати свої обов’язки перед 
найближчим та віддаленим довкіллям, 
зай мати особистісну позицію та ін. 

У цьому контексті відзначимо ученого-
дослідника К. Наранхо, який виокремлю-
ючи принципи автентичної особистос-
ті, виголошує один із них таким чином: 
«Бери повністю відповідальність за свої 
думки, почуття та вчинки» [8, с. 45]. До 
тандему зазначеного належить постулат 
Е. Берна, котрий вважав, що на людині 
лежить відповідальність за прийняті нею 
рішення [2].

Отже, гуманістична психологія об-
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ґрунтовує відповідальність особистості як 
інтегральну властивість, яка дає змогу їй 
розвиватися, вдосконалюватися, досягати 
повної екзистенції, свободи та самореалі-
зації.

У межах когнітивного напрямку від-
значимо фундаментальні наукові здобутки 
Ж. Піаже, який, обґрунтовуючи стадії ін-
телектуального розвитку дитини, зосеред-
жує акценти на пізнанні внутрішньої від-
повідальності як важливої основи мораль-
ного розвитку людини загалом [11]. Вод-
ночас Л. Колберг, розвиваючи ідеї швей-
царського ученого та виокремлюючи п’ять 
стадій розгортання моральної свідомості 
особистості, спрямовує подальшу увагу 
на аналізі об’єктивного й суб’єктивного 
різновидів відповідальності.

Об’єктивна стадія передбачає оціню-
вання відповідальності, що ґрунтується 
на результатах дій суб’єкта, а суб’єктивна 
враховує не лише підсумок (результат), а й 
мотиви суб’єкта. Третя стадія – інструмен-
тального обміну – фокусується на мотивах 
особистості як члена малої групи. Згодом 
на четвертій відбувається розвиток від-
повідальності як соціального обов’язку, а 
на п’ятій (стадія моральної зрілості) вона 
(відповідальність) уже базується на прин-
ципах етики і моралі [3]. 

Відтак досягнення людиною мораль-
ної зрілості, на переконання Л. Колберга, 
можливе лише за умови прийняття «на 
себе» моральної відповідальності. На цій 
(п’ятій) стадії на перший план уже поста-
ють індивідуальні права, а життя набуває 
виняткової цінності. 

Утім моральні умовиводи, хоча і необ-
хідні, але не достатні для здійснення вар-
тісних дій, тому дослідник та його наступ-
ники розробляють теорію багатоступене-
вого переходу від моральних суджень до 
етичних дій. Отож перше судження – де-
онтологічне, а друге – спрямоване на при-
йняття самовідповідальності за наслідки 
здійснених дій та вчинків. Тому відпові-
дальність у теорії аналізованого дослідни-
ка – це не що інше, як специфічний само-
регулятор спрогнозованої діяльності осо-
бистості.

Отже, відомі зарубіжні учені пере-
конані, що «сформованість внутрішньої 
відповідальності є головним критерієм 
оцінки рівня моральної зрілості особис-
тості. Загалом вони підкреслюють, що 
суб’єкт перш за все має сприймати відпо-
відальність як вчинок…» [14, с. 49]. Адже 
останній утримує не лише мету, яка роз-
гортається від ситуації, мотивації, дії, а й 
післядію як наслідок чи результат відпові-
дального учинення. 

Однак важливе підґрунтя когнітивної 
течії становить, на думку В.А. Роменця, 
І.П. Манохи – відомих істориків психо-
логії, – праця У. Найссера «Когнітивна 
психологія» [13, с. 262]. Ця наукова робо-
та «підірвала могутність біхевіоральних 
постулатів. Пізнавальна активність та її 
неперед бачуваність від тепер заперечують 
будь-яке маніпулю вання поведінкою, яке 
пропо відувалося ними» [4, с. 68].

Відповідальність людини взаємопо-
в’я зана із її відомою психологічною ха-
рактеристикою – самоконтролем. Згідно 
з когнітивною теорією соціального на-
учіння Дж. Роттера існує два види локусу 
контролю – внутрішній (інтернальний) та 
зовнішній (екстернальний), котрі, на його 
думку, постають як стійкі риси особистос-
ті. Якщо людина бере відповідальність за 
події, що відбуваються в її житті на себе, 
то це – показник інтернального локусу 
контролю. І навпаки, коли приписує від-
повідальність за все зовнішнім чинни-
кам (іншим людям, долі, випадку), то це 
свідчить про властиву їй екстернальність. 
Однак більш поширеним є змішаний тип 
особистості, виокремлений як певне спів-
відношення двох зазначених типів локалі-
зації.

Інтернали, як відомо, – це особистос-
ті, які зорієнтовані в майбутнє, тому що 
живуть внутрішньо «тут і тепер», а тому 
більш відповідальні, а екстернали – ретро-
спективні особи, оскільки зосереджені на 
минулих подіях, тому тяжіють до зовніш-
нього. Загалом відповідальна людина не 
повертається до минулого, а повновагомо 
живе у теперішньому. Звісно, інтернали 
розуміють, що майже усі важливі події 
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власного життя є результатом їхніх дій, 
тому відповідальні за них і за те, як про-
тікає їхнє життя. Вони вважають, що самі 
усе досягнули, що було і що наявне в їх-
ньому житті, й тому в майбутньому спро-
можні досягти своїх цілей. Причому теж 
беруть відповідальність за негативні події, 
схильні звинувачувати себе в невдачах, 
стражданнях та ін., відповідальні за сімей-
не життя, нарікаючи не на партнера, а на 
себе. 

Таким чином, особистостям інтерналь-
ного стилю поведінки властива активна 
позиція у житті, незалежність і відпові-
дальність за себе. Екстернали, навпаки, 
здебільшого пасивні, відчувають незначу-
щість (тобто вважають, що від них нічого 
не залежить), тому відсторонені від жит-
тя, і свої успіхи, досягнення та радощі не 
вважають власними, надають перевагу зо-
внішнім обставинам, везінню та допомозі 
сторонніх. Іншими словами, особи інтер-
нального типу – переможці, а екстернали 
– переможені.

Варто зауважити підхід С. Шварца, 
який досліджує відповідальність як мотив 
надання допомоги іншому, або як психо-
логічну підтримку. Учений увів поняття 
«дифузія відповідальності», що охоплює 
суб’єктивне відчуття розпорошення від-
повідальності за конкретну дію між людь-
ми; під цим явищем учений розуміє змен-
шення особистісної відповідальності за 
присутності інших людей у ситуації, яка 
потребує допомоги. У результаті цього 
відповідальність кожного окремо взятого 
знижується (чим більше людей, тим мен-
ша відповідальність). Однак С. Шварц 
таку закономірність поведінки пов’язує 
із особливою критичною ситуацією, що 
потребує негайної мобілізації сил, необ-
хідних знань та умінь, концентрації ува-
ги, професійності тощо, оскільки вимагає 
конкретної допомоги іншому.

Водночас теорія соціального научіння 
А. Бандури розглядає відповідальність як 
регулятор поведінки людини. Якщо особа 
усвідомлює свою відповідальність за не-
вдачі, то виявляє готовність до самоконт-
ролю та саморегуляції [1].

На відміну від зазначеного підходу, на-
явні й інші особливості досліджуваного 
феномена відповідальності. «Так, якщо 
люди у групі прагнуть до індивідуальних 
цілей і їхні зусилля оцінюються індивіду-
ально, то діє ефект так званої “соціальної 
фасилітації”» [5, с. 360], тобто виникає 
«тенденція, яка спонукає людей краще 
виконувати завдання за при сутності ін-
ших (дослідження Р. Зай  єнса, С. Сейлза, 
П. Ханта, Д. Хіллера та ін.)» [4, с. 69]. 
Мовиться про «внутрішню індивідуальну 
відповідальність» [4, с. 69], котра зрос-
тає за умов її стимулювання авторитетом. 
Воднораз, якщо люди спільно «працюють 
для досягнення загальної мети, де кожний 
член групи не відповідає за кінцевий ре-
зультат, то спрацьовує» [4, с. 69, 70] ефект 
“соціальних лінощів” [5, c. 367, 368]. 

З погляду когнітивного напрямку, фор-
мування відповідальності особистості не-
віддільно пов’язане із інтелектуальним 
та моральним розвитком. Крім того, пер-
сональна відповідальність є регулятором 
ціннісно-смислової сфери особи, двигу-
ном вольових дій та учинків.

Насамкінець варто згадати Г. Олпор-
та, наукові роботи якого належать як до 
гуманістичного, так і до когнітивного 
спрямування. В концепції ученого відпо-
відальність розглядається як чинник осо-
бистісного зростання людини й одночасно 
як рефлексивний феномен, завдяки якому 
вона планує власне буття [9].

Отож переконуємося, що сама відпо-
відальність, пронизуючи всі сфери жит-
тя – від особистої до політичної, – це за-
вжди надскладне психосоціальне явище. 
Окрім того, відповідальність – одна із 
інтегральних властивостей особистості, 
результат синергії усіх її психічних функ-
цій та суб’єктивного сприйняття нею себе, 
інших, довкілля загалом. Воднораз це та-
кож і моральна риса особи, котра постає 
унаслідок цілеспрямованого виховання, 
концентрує у собі усвідомлені обов’язок, 
зобов’язання, наполегливість, принципо-
вість, свободу, рефлексію, добросовісність 
і буденно виявляється у відповідальній по-
ведінці та сумлінних учинках.
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Âèñíîâêè 
1. Відповідальність як основополож-

на властивість людини, універсальний 
мотив її життя, процес самоздійснення, 
самовчинення, самоосягнення дає змогу 
їй виявляти цілеспрямовану особистісну 
активність, здійснювати своєчасний та 
оптимальний життєвий вибір через ек-
зистенційну свободу та самореалізацію 
свого кращого потенціалу й можливос-
тей на шляху до становлення повноцінно 
функціональної особистості, а відтак по-
вноформатного розвитку та зростання, що 
суголосне гуманістичному спрямуванню у 
психології.

2. Як регулятор внутрішніх дій, по-
ведінки, вчинення відповідальність є 
фактором інтелектуального, вольового й 
морального розвитку особистості, що 
формує її ціннісно-смисловий стрижень у 
сув’язі зобов’язань, наполегливості, прин-
циповості, необхідності, справедливості, 
рефлексивності тощо. 

3. Перспективним у цьому напрямку 
є дослідження вітчизняних та сьогочас-
них напрацювань із проблематики відпо-
відальності та виявлення особливостей їх 
систематики у сучасному психологічному 
пізнанні та розумінні.
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