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Кривонос А. О., 

к.е.н., професор кафедри менеджменту і туристичного бізнесу 

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

Розглянуті основні положення методів, розроблених для визначення обсягів 

змістовного навантаження на управлінські підрозділи і розрахунку їх чисельності на основі 

аналізу завантаженості робітників. Визначена залежність ефективності управлінської 

праці від обсягів змістовного навантаження. 

Ключові слова: підприємство, управління, економічна ефективність, змістовне 

навантаження в управлінні. 

Постановка проблеми. Досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності 

підприємств в Україні у разі входження в середовище вільного простору європейського 

ринку, що сформувався в умовах жорсткої політичної та економічної конкуренції, на тлі 

діючих європейських стандартів, конче потрібен відповідальний підхід в прийнятті того чи 

іншого методу корегування управлінської діяльності. 

Прийнявши до уваги дійсне положення підприємств України в рейтингах європейських 

ринків, а також розбіжності концептуального плану, які склалися у наслідок історичної та 

геополітичної обстановки, треба відмітити слабкість вітчизняного управлінського персоналу 

в порівнянні з європейським. Безперечно результат менеджменту – це техніко-економічні 

показники підприємства. Навіть у цьому випадку на підприємстві у механізмах керування 

персоналом відсутні чіткі, а інколи й загальноприйняті методи підвищення ефективності 

управління. З огляду на вказане, суттєвого значення на сьогодні отримує підвищення 

ефективності управлінської праці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика ефективності процесу 

управління в умовах нестабільного як внутрішнього, так і зовнішнього середовища 

досліджена в наукових працях таких вчених, як Бланк І.О., Бусигін А.В., Галенко В.П., 

Самочкін В.М., Довгань Т.Г., Лафта Д.К., Мазур І.І., Шапіро В.Д., Мауерс Р., Попов Г.Х., 

Норт К., Баклан О.П., Бережков Г.М., Дубова Д.Г. Іванов В.В. та ін. 

Аналіз наукових думок зазначених авторів дає підстави стверджувати, що єдиної точки 

зору щодо трактування та оцінювання ефективності управління досі не сформовано. Разом із 

тим збільшилася неоднозначність визначення ефективності управління та урізноманітнилися 

її показники оцінки. 

Постановки завдання. Метою статті є пропозиція науково-обґрунтованого метода 

удосконалення системи управління на підприємствах. Це потребує розробки методичних 

положень оптимізації навантаження робітників управлінських підрозділів, що сприятиме 

підвищенню ефективності управлінської праці і скороченню видатків на управління. 

Результати. В науковій літературі розглядається багато підходів, як схожих між собою, 

так і зовсім різних, щодо оцінки ефективності управління. Основна причина існування такої 

їх різноманітності полягає в тому, що управління тісно пов’язане з усіма економічними та 

соціальними процесами, що відбуваються на підприємстві. 
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Систематизація існуючих підходів до оцінювання ефективності управління зроблена у 

працях А.А. Агатаєвої, які можуть бути також доповнені новими, що представлені в 

наукових працях інших авторів. [Агатаєва А.А. Управлінські рішення, [1]. 

Окрім підходів до оцінювання ефективності управління, які були виділені Агатаєвої 

А.А., існують й інші методи оцінювання ефективності управлінської праці. Так, у праці Я.О. 

Архипенко пропонується визначати ефективність управління в залежності від обсягів 

змістовного навантаження [Архипенко Я.О. [3]. Такий підхід в сучасній ринковій економіці 

набуває нового значення і потребує подальшого дослідження. 

В статті пропонується визначити ефективність управління в залежності від обсягів 

змістовного навантаження на співробітників управлінських підрозділів. Реальний результат 

управлінської праці відображається в кінцевому рахунку в техніко-економічних показниках 

господарської діяльності в цілому. 

При отриманні заданих (або навіть покращених) показників доцільно говорити про 

достатньо високу ефективність управлінської праці. Однак навіть в такому випадку на 

підприємствах нерідко має місце нерівномірність навантаження управлінських підрозділів, 

що значно знижує ефективність управління. 

Причинами такого навантаження можуть бути неправильний розподіл робіт між 

підрозділами і нерівномірний розвиток підрозділів. 

Таким чином, щоб оцінити ефективність апарату управління підприємством, необхідно 

визначити завантаженість кожного управлінського підрозділу. 

Відомо, що діяльність апарату управління спрямована на те, щоб об’єднати всі функції 

управління. Отже, доцільним буде оцінювати ефективність управлінської праці за її 

функціями, що дозволить більш обґрунтовано визначити, які фахівці потрібні для апарату 

управління і в якому управлінському підрозділі є резерв. 

Управлінню притаманним є розподіл праці за функціями управління, тобто за 

ділянками управлінської діяльності, відокремленими під впливом як об’єкта управління 

виробництвом, так і закономірностями самого управління. Особливістю праці робітників 

апарату управління є велика питома вага розумових (творчих і логічних) операцій. Обсяг 

таких робіт пов’язаний зі змістовним навантаженням. 

Якщо в якості критерію класифікації функцій управління візьмемо фактор часу, то їх 

можна розглядати як послідовні етапи реалізації управлінського впливу (Таблиця 1). Отже, 

управлінську працю можна поділити на наступні складові: х1 – планування, х2 – 

регулювання, х3 – координування, х4 – контроль. 

Таблиця 1. 

Функції 

управління 

Завдання 

управління 

Результати 

виконання функцій 

Планування 

Обґрунтування темпів 

пропорційного кількісного і 

якісного розвитку виробничої 

системи  

Плани економічного, 

соціального, науково-

технічного розвитку 

виробництва 

Регулювання 
Створення стійкості, 

стабільності виробництва 

Затвердження стандартів і 

норм 



7 

 

Координування 

Встановлення взаємозв’язку 

підрозділів в системі 

виробництва, маневрування 

ресурсами у відповідності зі 

зміною завдань 

Затвердження графіків, 

розпорядку роботи, 

корегування планів 

Контроль 

Кількісна і якісна оцінка та 

облік результатів дійсного 

стану справ. Перевірка рішень, 

пов’язаних з розвитком 

виробництва. 

Рішення по результатам 

обліку, перевірок, ревізії 

тощо 

Кожна функція здійснює вплив на інші функції і всі вони об’єднані в спільний процес 

управління. Отже, ефективність управління буде залежати від ефективності функціонування 

кожної із його складових. Тоді ефективність управління 

Еф. упр = F (х1, x2, х3, х4) 

Вплив кожної складової функції управління на ефективність всього управління буде 

різним. На практиці має місце одночасне виконання підрозділом декілька функцій. 

Дослідження окремих функцій дає можливість зрозуміти сутність механізму управління, 

усунути залишкові ланцюги, підвищити ефективність діяльності апарату управління. Тому є 

доцільним визначити обсяги робіт підрозділів, пов’язаних зі здійсненням виконання ними 

функцій. Таке визначення може бути здійснено на основі експертних оцінок. 

Діяльність управляючого апарату в цілому і виконання кожної його функції 

складається під впливом різноманітних факторів, які здійснюють вплив на обсяг робіт 

управлінських підрозділів. 

Попередній вибір факторів, що впливають на працеємкість робіт, здійснюється на 

основі логічного аналізу причин зміни працеємкості виконання окремих управлінських робіт. 

На цьому етапі для дослідження може застосовуватися велика кількість факторів, але вони 

повинні відповідати вимогам дієвості (здійснювати вплив на величину працеємкості робіт 

або відображати відмінності в техніко-організаційним умовам виконання робіт) і 

стабільності (не коливатися дуже різко по місяцям). 

Вибір основних факторів дозволить вирішити важливу проблему – очистити основні 

показники управлінської праці від впливу другорядних явищ. Крім того, представлення 

єдиної якості як сукупності його складових має певні переваги. Набагато простіше дати 

оцінку по окремим критеріям. Якщо декілька експертів оцінюють вплив одного фактору, то 

можливо, що їх думки можуть розходитися. Практика показує, що ці розходження значно 

сильніші при оцінці впливу в цілому. При оцінці по окремим критеріям співпадіння точок 

зору експертів набагато більше, так як оцінка по окремому критерію не дуже складна і має 

більш чіткий зміст. 

Визначення виробничих факторів та їх значимість в обсязі робіт управлінських 

підрозділів також можна оцінити методом експертних оцінок. Експертам з числа провідних 

фахівців підприємства (начальників відділів, головних спеціалістів) пропонується перелік 

факторів, які можуть здійснювати вплив на складність та обсяги робіт управлінських 

підрозділів. При цьому слід зауважити, що серед найбільш істотних факторів можуть 

опинитися такі, між якими існує кореляція (наприклад, між чисельністю основних робітників 
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і кількістю робочих місць). Такі фактори не повинні включатися у перелік для однієї і тієї ж 

функції управління. 

Зростаючий обсяг управлінської роботи, який раніше виконувався завдяки збільшення 

кількості робітників у сфері управління, на сучасному етапі передбачає інший, більш 

раціональний шлях – підвищення ефективності праці робітників управління. 

Як відомо, складність функцій управління неоднакова, тому різні і величини 

змістовного навантаження на управлінські підрозділи. Одним із головних факторів, що 

визначають зміст управління підприємством, є взаємозв’язок його підрозділів. Цей зв’язок 

знаходить прояв у вигляді потоків інформації, яку підрозділи, що виконують функції 

управляння, використовують при прийнятті рішень і за допомогою якої передають 

управлінський вплив на виробництво. 

Між обсягом інформації і складністю управління існує пряма залежність. Чим 

складніший процес управління, тим більший обсяг інформації, тим більша кількість 

управлінських робітників потрібна даному виробничому об’єкту.  

Метод визначення змістовного навантаження, що пропонується, заснований на 

використанні звітних кількісних показників. Зазвичай абсолютні значення факторів, що 

визначають кількість інформації і складність функції управління, представлені у 

непорівнянних величинах (обсяг продукції, серійність виробництва, норма витрачання 

матеріалів та ін.). Тому є доцільним визначати обсяг змістовного навантаження на 

управлінські підрозділи у відносних величинах. Це надасть можливість аналізувати 

діяльність підрозділів незалежно від їх спеціалізації. 

В основу даного методу покладений той факт, що управлінські підрозділи виконують 

одночасно декілька функцій управління. Причому, як це було вказано вище, обсяги 

виконання цих функцій кожним підрозділом є різними. 

Для того, щоб визначити повний обсяг змістовного навантаження, необхідно спочатку 

визначити обсяг цього навантаження (К), зумовлений впливом кожного фактору окремо: 

К = Рпит l, g × К'      (1) 

де Рпит l, g – питома вага l-ої функції управління в обсязі робіт g-го підрозділу; 

К' – коефіцієнт відносної участі. 

К' = 1 / u 

де u – кількість підрозділів, для яких фактор, що розглядається, є визначальним. 

Після вибору виробничих факторів і визначення окремих коефіцієнтів змістовного 

навантаження можна розрахувати повний коефіцієнт змістовного навантаження l-ої функції 

управління. 

Кп = ∑ Кф       (2) 

де К1, К2, К3, ……, Кф – окремі коефіцієнти; 

ф – кількість факторів. 
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Підставив у формулу (1) значення окремих коефіцієнтів із формули (2), отримаємо 

наступну формулу розрахунку повного коефіцієнта змістовного навантаження для підрозділу 

по даній функції управління: 

Кпg = Рпит l, g × К'1 + Рпит l, g × К'2 + … + Рпит l, g × К'ф 

Метод визначення змістовного навантаження дозволяє шляхом нескладних розрахунків 

визначити відносну завантаженість управлінських підрозділів. 

Повний коефіцієнт змістовного навантаження по всім функціям, що виконуються g-им 

підрозділом, тобто його повне змістовне навантаження 

Ng = ∑ Кпg l ,   l = 1, 2, 3, 4. 

де Ng – повне змістовне навантаження g-го підрозділу; 

Кпg – повний коефіцієнт змістовного навантаження g-го підрозділу по l-й функції 

управління. 

Кількісно оцінити вплив обсягів змістовного навантаження на ефективність 

управлінської праці на теперішній час не є можливим. В якості нульового приближення 

спробуємо визначити загальний характер такої залежності на основі концептуальних 

уявлень. 

Відомо, що при дуже низькому навантаженні ефективність наближується до нуля. 

Поперше, це пов’язано з тим, що людина яка знаходиться на роботі, так чи інакше витрачає 

весь свій час безповоротно і якщо за цей час вирішується дуже мало управлінських завдань, 

то ефективність її є низькою. Подруге, при дуже низькому навантаженні вступають у дію 

психологічні фактори: людина втрачає інтерес до роботи, відчуття відповідальності, 

професіоналізм і в кінці кінців виконує дуже погано навіть те, що йому доручено. З іншого 

боку, зрозуміло, що при високих навантаженнях людина не встигає справлятися з усіма 

завданнями і починає вирішувати їх по спрощеному алгоритму (по аналогії, за натхненням), 

не особливо вникаючи в їх специфіку. Чим вищим буде навантаження, тим більший відсоток 

таких завдань, які вирішуються неадекватними методами. 

Таким чином, людина звикає до подібного стилю, у неї атрофується відчуття 

відповідальності, втрачається істинний професіоналізм і взамін формується так званий 

«професіоналізм» бюрократичний – здатність швидко «відмовитися» від будь-якого 

складного запитання. В результаті не вирішується по справжньому навіть той невеликий 

відсоток завдань, який міг би бути вирішений на достатньо високому рівні. 
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Рис. 1. Реакція організації на чисельність персоналу 

Отже, при занадто високих змістовних навантаженнях ефективність також, як і при 

занадто низьких, наближується до нуля (рис. 1). З цього можна зробити висновок, що існує 

таке навантаження, яке відповідає максимальній ефективності, яку можна вважати 

оптимальною. 

Наведене вище непрямо підтверджується даними досліджень закордонних вчених, в 

яких показана залежність загального ефекту, що досягає організація, від чисельності 

персоналу [5, Исследование операций. Т. 2.]. Оскільки при фіксованому обсязі завдань 

зростання чисельності є адекватним зниженню змістовного навантаження, то це співпадає з 

тенденцією побудованою на основі загальних концептуальних уявлень. 

Питання масштабування кривої, представленої на рис. 1, тобто прив’язка її до 

конкретних величин навантаження та ефективності і визнання конкретного значення 

оптимального навантаження залишається поки що відкритим. В даній статті в якості 

нульового приближення до оцінки цієї величини пропонується підхід, що базується на 

порівняльній оцінці змістовного навантаження різних управлінських підрозділів, що 

функціонують в межах встановленого показника якості. На роль нормативного показника 

якості може бути вибраний показник ритмічності роботи. В такому випадку з управлінських 

підрозділів, які ритмічно функціонують, питоме змістовне навантаження близьке до 

оптимального, буде мати те, в якому це навантаження є найбільшим. Слід підкреслити, що 

це буде справедливим за умови збереження ритмічності роботи. Якщо питоме змістовне 

навантаження перевищить оптимальне, то у відповідності до кривої на рис. 1, ефективність 

роботи повинна знизитися, і це, зазвичай, в першу насампередчергу відобразиться на 

ритмічності роботи. 

Якщо визначене таким чином питоме змістовне навантаження прийняти в якості 

оптимального, то логічно поставити завдання вирівнювання змістовного навантаження між 
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окремими управлінськими підрозділами. Відомо, що одним з ефективних способів такого 

вирівнювання є перерозподіл чисельності управлінських підрозділів. 

Обґрунтованою є така чисельність робітників апарату управління і окремих його 

ланцюгів, яка забезпечує повне завантаження кожного робітника упродовж року і 

можливість якісного і своєчасного виконання робіт. 

Оптимізація чисельності, на наш погляд, може бути досягнута шляхом находження 

нормованого співвідношення між чисельністю робітників по всім функціям управління на 

основі оптимальної величини обсягу змістовного навантаження. Для цього здійснюються 

розрахунки на основі питомого оптимального змістовного навантаження базових підрозділів 

підприємств. Базовий підрозділ вибирається наступним чином: 

1) зі всіх підрозділів відбираються ті, які функціонують ритмічно, всі інші 

підрозділи в подальшому аналізу участі не прияють; 

2) з вибраних підрозділів базовим приймається той, в якому питоме змістовне 

навантаження буде найбільшим. 

При цьому чисельність управлінських підрозділів підприємства, що мають величину 

питомого змістовного навантаження нижче базового рівня, повинна зменшуватися. Це 

приведе до збільшення обсягу змістовного навантаження на кожного робітника підрозділу і, 

відповідно, підвищить ефективність праці. 

Таким чином, ситуацію, коли за відсутності норм для управлінських робіт на однакових 

підприємствах і в однакових управлінських підрозділах є різна кількість робітників 

управління, усувається. Зміною чисельності управлінських підрозділів можна зробити 

однаковою завантаженість робітників управління в аналогічних підрозділах різних 

підприємств. 

Висновки 

1. Розподіл процесу праці управлінських підрозділів на складові функції управління, які 

визначаються як послідовні етапи реалізації управлінського впливу, надає можливість 

здійснити оцінку завантаженості управлінських підрозділів. 

2. Обсяг роботи і чисельність управлінських підрозділів залежать від багатьох 

виробничих факторів, які визначають потужність виробництва. Вплив цих факторів 

знаходить прояв у вигляді обсягів змістовного навантаження як непрямого 

відображення обсягу інформації і обсягу роботи апарату управління.  

3. Залежність ефективності управлінської праці від обсягів змістовного навантаження 

знаходить вираз у вигляді кривої колообразного типу. 

4. Визначення обсягу змістовного навантаження дозволить: 

 здійснювати контроль за оптимальною завантаженістю управлінських робітників,  

 розрахувати оптимальну чисельність управлінських підрозділів, 

 регулювати ефективність управлінської праці. 
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Шантирь Є. Є., 

кандидат медичніх наук, завідувач кафедри Психології 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

АЛГОРИТМА ПРОФЕССИОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

Современное общество характеризуется разнонаправленным многообразием 

социально-политических, религиозных, культурно-образовательных, семейно-брачных, а 

также межличностных отношений, в том числе по половому признаку. 

На протяжении последнего времени мы становимся свидетелями более важных 

технологических прорывов и социально значимых изменений в обществе на протяжении 

одного десятилетия, или даже одного года, чем те, что люди прежних исторических эпох 

переживали за целые столетия [36]. 

Человечеству удалось проникнуть в тайны ядерной энергии, посылать космические 

корабли на Луну и ко всем планетам Солнечной системы, передавать вокруг земного шара 

звук и цветные изображения, взломать код ДНК, начать опыты с клонированием и генной 

инженерией и многое другое. Тем не менее, эти и многие другие, столь впечатляющие 

интеллектуальные успехи цивилизации, привели современное человечество на грань 

глобальных катастроф [12, 13]. Очень часто, достижения науки и техники используются для 

удовлетворения первобытных эмоций и инстинктивных влечений, которые не очень-то 

отличаются от тех, что правили поведением людей в каменном веке [5, 9]. 

Такое положение дел привело к тому, что помимо призрака ядерной войны 

человечеству угрожают несколько менее зрелищных, но не менее коварных и более 

предсказуемых сценариев конца света. В первую очередь это относится к промышленному 

загрязнению почвы, воды и воздуха, разрушению озонового слоя, парниковому эффекту в 

атмосфере, угрозе ядерных отходов и катастроф, возможному истощению на планете запасов 

кислорода, опасности токсичных добавок в пище и напитках. 

К этому ещё можно добавить некоторое число социальных явлений, менее 

апокалиптических по природе, но не менее разрушительных. Прежде всего, это нищета и 

голод с одной стороны, а с другой – пресыщение людьми материальными благами, наличие 

избыточного веса и ожирения среди значительной части населения планеты [4, 10]. 

Угрожающего размаха приобрели также распад семьи, кризис материнства и отцовства [8, 

19, 22], исчезновение духовных общечеловеческих ценностей [27], утрата естественной связи 

человека с природой, рост всеобщего отчуждения и агрессии в отношениях между людьми и, 

даже, целыми этническими группами, отсутствие спланированных и благоприятных 

перспектив на будущее развитие целых регионов [3, 15, 31]. 

Вызов нашего времени – это всё возрастающая интенсивность далеко неоднозначных 

процессов во всех сферах человеческой жизни. Социально-политическая, производственная, 

информационная, религиозная, культурно-образовательная, а также сфера семейно-брачных 

и межличностных отношений претерпевает изменения буквально на глазах. Резко возрастает 

интенсивность производства, наблюдаются интенсивные, далеко не всегда благоприятные, 

преобразования в обществе [6], ускоряются интенсивные, часто деструктивные изменения 
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личностных качеств человека [18], его состояния здоровья [4], имеет место интенсивное 

лечение, обучение и многое, многое другое [2, 5, 10, 28].  

Сама по себе интенсивность не является проблемой, а скорее, наоборот, она вызвана 

самим ходом исторического развития и призвана удовлетворять растущие социальные, 

духовные и материальные потребности современного человека. В то же время, именно, такая 

"скоростная" ситуация порождает опасность накопления не решенных проблем в социуме. В 

ходе постоянной интенсификации жизни очень быстро растёт число конфликтных ситуаций 

и соответствующих состояний психики в результате отставания общества или отдельного 

человека от требования современного мира [15, 16]. 

Это в свою очередь неизбежно формирует ошибочное, не адекватное, а порой и просто 

агрессивное поведение личности и даже целых этнических или социальных групп [31]. Такое 

положение дел порождает возникновение и непримиримое противостояние различных 

мировоззрений и, самое главное, приводит к конфликтам и проблемам, которые, к 

сожалению, в условиях современной цивилизации всё чаще перерастают во враждебность и 

человеческие трагедии. При этом такие тенденции наблюдаются во всех сферах жизни 

общества, но, особенно, в социально-политической сфере и в личной жизни человека [5, 26]. 

И как следствие вышеупомянутых причин нынешнее человечество живёт в условиях 

постоянной психо - эмоциональной напряженности, находясь на самом краю им же 

созданных катастроф. И это происходит в то время, когда современная наука предлагает 

обществу почти сказочные производственные технологии, которые с легкостью бы могли 

решить большинство насущных социальных и материальных проблем сегодняшнего мира. 

Но этого не происходит, а, следовательно, существующие проблемы по своей природе не 

являются технологическими, экологическими или даже политическими, их глубинный смысл 

находится внутри человеческой личности, в его психике и самих психических процессах [2, 

16, 20, 21, 37]. 

Становится всё более и более очевидным тот факт, что в современном мире 

административные и законодательные меры, экономические и общественные санкции, 

силовые сценарии, военные вторжения и другие подобные действия и мероприятия 

практически не приводят к желаемому результату. Более того, они обязательно порождают, 

новые гораздо более сложные проблемы, чем были призваны решить изначально. Уже с 

самого начала их применения, как правило, можно с уверенностью утверждать, что они 

обречены на провал, потому что их стратегия, призванная устранить или хотя бы облегчить 

тот или иной региональный кризис в социуме, коренится в той же самой идеологии, которая 

и явилась первопричиной возникновения самого кризисного явления. 

При самом тщательном рассмотрении нынешний глобальный кризис человечества в 

своей основе является ничем иным, как кризисом духовно-психологическим, ибо он 

отражает уровень эволюции человеческого сознания, как носителя психических процессов. 

Именно поэтому трудно себе представить, чтобы этот кризис мог бы быть разрешен без 

коренного преобразования личностных качеств человеческого индивидуума, что 

определяется, в конечном счете, уровнем развития его сознания, как носителя психических 

процессов: интеллектуальных, эмоциональных, функциональных и духовных [33]. 

Другими словами, сегодня миру нужен человек, как личность, с качественно новым 

мировоззрением, интеллектуально и духовно зрелый, с приоритетом общечеловеческих и 

духовных ценностей [30, 36]. 
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На первый взгляд подобная задача кажется слишком сложной и даже научно-

фантастической. Возможность превращения современного человечества в вид индивидов, 

способных на мирное сосуществование со своими собратьями, невзирая на расу, цвет кожи, 

религиозные и политические убеждения, не говоря уже о других отличиях, разумеется, не 

выглядит слишком уж правдоподобной с учетом всей предыдущей истории развития 

человеческой цивилизации. Однако, ситуация не столь безнадёжна, как может показаться 

вначале. Коренные духовно-психическое преобразования человечества не только возможны, 

но и постоянно происходят, в том числе и в наши дни [35, 38]. 

Что же является основополагающим фактором прогресса, как всего человечества, так и 

отдельно взятого индивидуума? Это, безусловно, эволюционное, в соответствии с 

интенсивностью современной жизни, комплексное и гармоничное развитие человеческого 

сознания, как носителя психических процессов. 

Эволюция психических процессов представляет собой непрерывное, постепенное и 

длительное развитие психики всех живых организмов в условиях адаптации их к Земным 

параметрам жизни. Психика, как совокупность психических процессов, возникла по данным 

литературных источников, более 500 миллионов лет назад и на протяжении всего этого 

периода постоянно эволюционировала [11]. В доступных нам источниках литературы и на 

сайтах Интернета выделяются три основных уровня эволюции психики: 

1. Межвидовой уровень эволюции – на данном этапе происходит постепенное 

изменение психики от наиболее простых к более сложным формам по мере 

развития различных видов животных от простейших к млекопитающему и самому 

человеку. Он раскрывает все происходящие явления жизни на планете Земля. 

2. Филогенетический (внутривидовой) уровень эволюции – заключается в плавном 

переходе психики по мере развития животного или человека, как вида. В данном 

случае человек выступает как один из видов млекопитающих, существующих 

около 3 миллионов лет. На протяжении всего этапа наблюдается постепенное не 

прерывное изменение самой психики. 

3. Онтогенетический уровень эволюции – раскрывает развитие психики в 

онтогенезе, т. е. в процессе всей жизни человека (либо животного), начиная с 

момента рождения до смерти. 

Безусловно, в процессе эволюции, психика как жизненное явление, постоянно 

претерпевает глубокие качественные преобразования [18, 29]. Смысл этих преобразований, 

если говорить коротко, заключается в том, что первоначально свойства психических 

процессов предоставляют возможность живым объектам удаляться от неблагоприятных 

факторов, затем обеспечивают поиск благоприятных условий для организма и, в конечном 

счете, психика выступает как инструмент для изучения и преобразования всей окружающей 

среды. Качественно новые характеристики психических процессов, которые появились в 

результате развития живого объекта в онтогенезе, в дальнейшем проявляются в 

последующих поколениях на филогенетическом (внутривидовом) уровне эволюции 

животного или человека. 

Вместе с тем, если рассматривать историю человечества, то она свидетельствует, что 

эволюция психических процессов и в целом психики человека, наряду с неоспоримыми 

достижениями, сопровождалась и сопровождается, к сожалению, целым рядом негативных 

явлений: войнами, социальными бедствиями, техногенными катастрофами и другими 
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кризисными явлениями. Следовательно, развитие психики, как совокупности психических 

процессов человека, особенно в нынешних условиях, требует научно обоснованных 

профессиональных подходов и представляется нам архиважным для будущего всей 

человеческой цивилизации. И главная задача здесь заключается в том, чтобы в условиях 

нарастания кризисных явлений и постоянной интенсификации жизни человека качественно 

новые прогрессивные личностные преобразования в обществе происходили достаточно 

быстро и массово, что позволит обратить вспять кризисные явления и нынешнюю 

направленность современного человечества к саморазрушению и самоуничтожению. 

В этих условиях психология и её практическая реализация представляется, чуть ли не 

единственной дисциплиной, к которой обращены взгляды в поисках ответа на актуальные 

вопросы сегодняшнего дня и определение практических действий по выходу из кризисных 

ситуаций. Именно этим можно объяснить актуальность и всё возрастающую потребность в 

обществе профессии практического психолога. Наблюдается нарастающее внедрение этой 

специальности во все сферы государственных служб и образовательных учреждений, 

религиозных, культурных, медицинских и других заведений, а также растет 

востребованность этой профессии в частном бизнесе и в решении проблем личной жизни [7, 

32, 34]. 

Вместе с тем, профессия психолога пока ещё далеко не однозначно воспринимается 

сегодня в современном обществе. Можно сказать, сложился некий парадокс: с одной 

стороны, наблюдается всё возрастающая потребность и востребованность в психологической 

помощи, а с другой стороны существует огромное недоверие людей ко всему, что связано с 

психологическими услугами [25]. Такое положение дел очень часто объясняется достаточно 

невысоким уровнем психологической грамотности населения, что, бесспорно, имеет своё 

подтверждение в действительности. Но всё-таки главная причина недоверия и отсутствия 

должного авторитета профессии психолога в социуме, заключается, на наш взгляд, именно в 

том, что сама практическая психология не заявила о себе должным образом, а деятельность 

практических психологов, увы, не стала конкретной и понятной людям. 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что в настоящее время работа практического 

психолога стала почти в один ряд с целителями, астрологами, ясновидящими, экстрасенсами 

и др. специалистами подобного рода. 

В Санкт-Петербурге, например, имеется более 400 различных школ целительства, 

которые могут называться центрами, институтами и даже академиями. Все они рекламируют 

услуги по оказанию психологической помощи: индивидуальные психологические 

консультации, тренинги, коучинги и т.д. [17]. Ключевой причиной этого факта, на наш 

взгляд, является отсутствие четко сформулированной и понятной нормативной базы, 

позволяющей отделить психологическую помощь от всех других видов деятельности, 

которые мы нисколько не преуменьшаем. Нужен некий алгоритм профессиограммы 

практического психолога. Это необходимо, также, и для организации необходимого 

контроля за профессиональной деятельностью практического психолога и повышения его 

ответственности за предоставленные им услуги, а то в настоящее время оказание 

психологических услуг, кроме как совестью специалиста, никаким образом не 

регламентируется [23]. 

В практической психологии принято выделять две главные составляющие: 

консультационная работа и так называемое психотерапевтическое, мы назовем его 

эволюционное направление, как вид деятельности, связанный с применением методов 
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практической психологии для развития психических процессов человека. При этом следует 

подчеркнуть, что психотерапия, как и другие медицинские термины, применяемые в 

практической психологии, никакого отношения к лечению, т.е. к терапии не имеют, о чем 

подробно описано нами в работе "Вопросы образования и интерпретации профессий в сфере 

психологических услуг" [32]. 

Консультационное направление по смысловому содержанию оказываемой 

психологической услуги можно классифицировать на 3-и вида: 

1) Информация о проблеме с точки зрения современной психологии и других 

смежных наук, и религии. 

2) Информация, как рекомендация психолога по решению или смягчению действия 

проблемы в жизни человека. 

3) Информация, как совместное решение, выработанное психологом и клиентом в 

процессе общения по конкретной проблеме. 

Что касается эволюционного (психотерапевтического) направления, то в современной 

практической психологии существует три основных методологических подхода:  

1) Психодинамический (психоаналитический, глубинный); 

2) Когнитивно-поведенческий (бихевиоральный, бихевиористский); 

3) Гуманистический, гуманитарный (феноменологический, экзистенциально - 

гуманистический). 

Все три подхода, в настоящее время, объединяют в себе около 500 различных методов 

и подходов. Нет возможности, да и нет, конечно, необходимости описывать их все в данной 

работе. Для ознакомления с ними в открытом доступе существует множество ресурсов 

Интернета, а также источников литературы [14]. 

При всём вышеуказанном методическом многообразии возникает вопрос, какой же 

основной смысл или алгоритм работы вложить в концепцию профессиограммы 

практического психолога в эволюционном (психотерапевтическом) направлении, т.е. в 

направлении использования психологом всего комплекса методов практической психологии? 

Что конкретно понимать под деятельностью практического психолога по развитию 

психических процессов? Какими основными теоретическими положениями ему необходимо 

руководствоваться в эволюционном направлении вне зависимости от социальной или 

производственной области своей деятельности и специфики отношений с конкретным 

клиентом? 

При этом, что особенно важно, алгоритм профессиограммы практического психолога 

не должен противопоставлять методологические подходы и ограничивать возможность 

психолога в выборе методов, применяемых на практике. Все три направления и весь 

перечень методов в эволюционном (психотерапевтическом) направлении практической 

психологии необходимо объединить в одну базовую концепцию профессиограммы 

практического психолога. 

Если суммировать всё вышесказанное, то можно утверждать, что алгоритм 

профессиограммы практического психолога должен включать в себя консультационную 

помощь и реализацию гуманитарно-поведенческого психоанализа. Консультационная 

помощь должна проводиться в трёх, указанных выше, смысловых направлениях, каждое из 

которых требует, безусловно, своего дальнейшего профессионального совершенствования, 
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хотя вопросы консультирования в настоящее время, достаточно широко представлены на 

многочисленных сайтах Интернета и в источниках литературы [24]. 

Что касается термина "гуманитарно-поведенческий психоанализ", то мы его вводим 

впервые, с целью объединить все три методологических направления практической 

психологии и, тем самым, включить все существующие методы практической психологии в 

арсенал деятельности практического психолога. 

Какое же смысловое значение содержит в себе гуманитарно-поведенческий 

психоанализ, как алгоритм профессиограммы практического психолога в эволюционном 

направлении? 

Прежде всего, в самом названии уже отражается конкретное содержание алгоритма 

профессиограммы практического психолога. Гуманитарная составляющая включает в себя 

усилия психолога, направленные на формирования у клиента "Феномена" личности 

человека, его уникальности и неповторимости, личности, которая обладает в полной мере 

необходимым потенциалом, "искрой Божьей", для решения любой своей проблемы. 

В центре внимания здесь выступают высшие ценности: любовь, свобода, творчество, 

самоактуализация личности, ответственность, а также смысл жизни человека и главные цели 

реализации его личностных качеств. Для этого практический психолог может использовать 

всю теоретическую базу феноменологической философии, а также теоретические подходы и 

весь набор методов гуманистической психологии, гуманитарной психологии, 

экзистенциально - гуманистический и трансперсональной психологии. 

Вторая, поведенческая составляющая алгоритма профессиограммы практического 

психолога направлена, в первую очередь, на выработку и реализацию конкретных 

практических шагов по формированию у клиента нового мышления и адекватных 

поведенческих реакций, как по отношению к его проблемным ситуациям в окружающем 

мире, так и по отношению к самому себе. Эта та часть работы по преодолению кризисных 

ситуаций в жизни клиента, которая наиболее доступна с точки зрения осуществления 

конкретных изменений. Ведь своими мыслями и поведением человек, как личность, всегда 

имеет возможность управлять. 

Следовательно, менять свою жизнь, в самом широком смысле этого слова, человек 

может начинать непосредственно в любой текущий момент, тем более при поддержке 

психолога. Для работы в этом поведенческом аспекте практический психолог может 

использовать теоретическую базу и необходимые методы когнитивно - поведенческий 

(бихевиоральный) и коммуникативной психологии. 

И, наконец, психоанализ, как наиболее сложный процесс в работе практического 

психолога, является третьей частью алгоритма профессиограммы практического психолога. 

Применяется он для поиска скрытых, глубинных подсознательных механизмов, 

порождающих кризисные явления в жизни конкретного человека. Методологические 

подходы проведения психоанализа могут быть разные и базироваться на психоанализе 

Фрейда, аналитическом психоанализе Юнга, индивидуальном психоанализе Адлера, 

неофрейдизме, физиологической и биоэнергетической психологии, гештальтпсихологии, а 

также на многих других подходах. 

Мы предлагаем в смысловую основу проведения психоанализа положить поиск 

заблуждения, ошибочного убеждения, которое находится в глубинах подсознания человека в 

виде определенной энергии. Основываясь на "энергийности" сознания, согласно 
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интегративной психологии [1], это ошибочное убеждение, (заблуждение) при его осознании, 

так называемом инсайте, трансформируется в положительную энергию рационального 

суждения. Для такой трансформации, прежде всего, необходимо отказаться от ошибочного 

убеждения и на основании психоанализа выработать рациональное, адекватное мышление по 

отношению к рассматриваемому явлению или событию в жизни конкретного человека или 

даже его предшествующих поколений. 

При этом в оптимальном варианте практический психолог вместе с клиентом в 

процессе психоанализа должны стремиться определить корневую заблуждающуюся мысль, 

так называемый "первородный грех", который и является основным источником проблем и 

не правильных решений в жизни человека. Хотя устранение не правильных умозаключений 

на любом уровне "ошибочного древа" будет способствовать смягчению кризисной ситуации 

и порождать положительную динамику в жизненных обстоятельствах человека. 

Схематично гуманитарно-поведенческий психоанализ включает в себя следующие 

этапы работы практического психолога: 

 Определить и сформулировать проблему; 

 Установить причину проблемы; 

 Обосновать причинно-следственную связь проблемы и причины; 

 Выработать решение. 

Психоаналитическое содержание каждого этапа следующее: 

1. Определить и сформулировать проблему: 

 Анализ жизненных обстоятельств с момента рождения; 

 Анализ жизни родных и близких; 

 Анализ кризисных ситуаций в жизни человека; 

 Анализ и формулировка проблемы человека; 

 Краткая и четкая текстовая запись сформулированной проблемы. 

2. Установить причину проблемы: 

 Анализ мыслей человека по отношению к себе. 

 Анализ мыслей человека по отношению к окружающим. 

 Анализ эмоциональных состояний и реакций человека. 

 Определить главную ошибочную мысль (корень зла, первородный грех). 

 Краткое и четкое формулирование и текстовая запись ошибочной мысли. 

3. Обосновать причинно-следственную связь: 

 Обосновать связь судьбоносных событий в жизни человека с ошибочной мыслью; 

 Обосновать связь эмоциональных состояний и реакций человека с ошибочной 

мыслью; 

 Обосновать жизненные обстоятельства человека и его психо - эмоциональное 

состояние с наличием ошибочной мысли. 

4. Выработать решение: 

 Сформулировать вместо ошибочной рациональную (правильную) мысль и 

сделать её текстовую запись; 

 Сформулировать и записать производные мысли (аффирмации) от новой 

рациональной (правильной) мысли; 

 При необходимости определиться с методом практической психологии для 

дальнейшего развития психических процессов. 
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Все три этапа проведения гуманитарно-психологического анализа в условиях их 

практической реализации сами по себе, что уже очень важно, способствуют развитию всех 

групп психологических процессов психики человека, но в первую очередь, конечно, как 

видно из самого перечня выполняемых заданий, в развитие вовлечены интеллектуальные 

психические процессы. К ним относятся воображение, мышление, память, внимание и речь 

[33]. Именно этим психическим процессам, главным образом, человечество на протяжении 

всей своей истории обязано своему интеллектуальному прогрессу во всех сферах своего 

бытия. 

Проблема всегда является результатом каких-то заблуждений, а прогресс – это всегда 

результат нового более совершенного интеллектуального состояния, как общества в целом, 

так и конкретного человека. Следовательно, деятельность практического психолога по 

развитие этих психических процессов и, в первую очередь, мышления, как основы высшей 

познавательной деятельности, особенно в условиях постоянной интенсификации жизни и 

нарастанию кризисных явлений в современном обществе представляется нам наиболее 

актуальной задачей сегодняшнего дня. 

При этом следует отметить, что практическая психология в настоящее время 

заинтересована в дальнейшем становлении своего имиджа исключительно на основе 

гуманитарной терминологии. Необходимо в теоретических описаниях и практических 

действиях полностью отказаться от чисто медицинских терминов, таких как диагностика, 

диагноз, врач, лечение, терапия и связанных с ними словосочетаниями. Отказавшись от 

медицинского подхода к человеку с точки зрения лечения проблемы (болезни, патологии), 

профессия практического психолога станет профессией для здорового человека, как оно и 

есть на самом деле в контексте развития, подчеркнём, не лечения, а именно развития 

психических процессов. Даже если у человека есть медицинский диагноз, какой-то болезни, 

то для практического психолога он остаётся здоровым человеком, личностью, которая с 

помощью развития психических процессов и появлению более совершенных личностных 

качеств решает свои проблемы, в том числе, и в отношении своего здоровья. 

Привлекательность профессии практического психолога для социума заключается именно в 

развитии человека, как личности, а не в его лечении. Лечением занимаются врачи, усилия 

психолога направлены на личностный рост человека. 

Таким образом, подводя итог сказанному в этом разделе, мы акцентируем внимание на 

следующих основных положениях: 

1) Актуальность практической психологии и всё возрастающая потребность в 

обществе профессии практического психолога сегодня продиктована 

интенсификацией всех сфер жизни человека и угрожающим нарастанием 

кризисных явлений в современном обществе. Качественно новые прогрессивные 

личностные преобразования в обществе должны происходить достаточно быстро 

и массово, что позволит обратить вспять кризисные явления и нынешнюю 

направленность человечества к саморазрушению и самоуничтожению; 

2) Алгоритм профессиограммы практического психолога включает в себя 

деятельность, направленную на развитие психических процессов человека, путём 

проведения консультаций и реализации гуманитарно-поведенческого 

психоанализа, который последовательно включает в себя все три основные 

методологические направления практической психологии: психодинамическое, 

когнитивно-поведенческое и гуманистическое; 
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3) Практический психолог – гуманитарная профессия, которая не включает в себя 

врачебное мировоззрение и лечебные манипуляции и, соответственно, не 

предусматривает использование медицинской терминологии. Главной целью 

работы практического психолога является личностный рост человека путем 

развития его психических процессов. 
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Собко Л. В., 

завідувач кафедри Права 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ 

ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО 

Конституцією України, а саме статтею 47, проголошується право кожного на житло. 

Держава гарантує реалізацію цього права, бере на себе обов’язок по створенню умов для 

набуття кожним житла у власність або в оренду. Також Конституцією передбачається, що 

ніхто не може бути примусово позбавлений житла, окрім як за рішенням суду. 

Водночас житлова проблема була і залишається однією з найбільш гострих соціальних 

проблем у державі. Гарантії на державне житло розповсюджуються тільки для соціально 

незахищених громадян. 

Тому на сучасному етапі необхідно створити орієнтовану на ринок систему 

забезпечення житлом, відповідно до тих приватноправових засад, що визначені Цивільним 

кодексом та до Конституції України. Для цього держава повинна заохочувати приватне 

задоволення житлових пpоблем гpомадян та ствоpювати умови для здійснення пpиватного 

пpава на житло. 

Дослідженням пpоблем набуття пpава власності на неpухоме майно займались багато 

вчених та пpактиків укpаїнської цивілістики, такі як О. Авpамова, Ю. Білоуcов, С. Бpатуcь, 

М. Галянтич, І. Івашова, С. Ільченко, О. Каpмаза, О. Коpольков, Л. Лічман, Є. Мічуpін, С. 

Пятин. 

Слід зазначити, що на сьогодні ноpми ЖК значною міpою моpально застаpіли, не 

відобpажають багатьох пpинципових політичних, соціально-економічних змін, які відбулися 

останніми pоками в укpаїнській деpжаві і суспільстві. У ЖК відсутні положення, що є в 

Конституції, ЦК, окpемих законах. Тому ноpми ЖК повинні застосовуватися лише в тій 

частині, в якій вони не супеpечать новітньому вітчизняному законодавству. 

Одним із важливих показників забезпечення житлових пpав та законних інтеpесів 

гpомадян є гаpантованість захисту пpав і законних інтеpесів наймачів і власників житла. У 

житловому пpаві немає визначення поняття «охоpона» та «захист» житлових пpав, що 

потpебує з’ясування їх змісту, що завжди посідало важливе місце в юpидичній науці. Пpи 

цьому погляди вчених на це поняття виявилися pізними чеpез наявність pозбіжностей у 

тлумаченні понять «пpавова охоpона» та «пpавовий захист». 

Пpихильники однієї позиції пpопонують pозглядати пpавовий захист як систему 

юpидичних ноpм, спpямованих на запобігання пpавопоpушенням та усунення їх наслідків. 

Інші обмежують пpавовий захист діяльністю суду щодо запобігання пpавопоpушенням та 

відновлення поpушеного пpава. Пpавову охоpону пpав і законних інтеpесів гpомадян на 

житло в шиpокому значенні можна визначити як взяту в єдності всю сукупність деpжавно-

пpавових (юpидичних) заходів, з допомогою яких забезпечується пpавовий вплив на 

суспільні відносини, що склалися, напpавлений на забезпечення необхідних умов для 

захисту пpав на житло [17]. 

Пpоцес охоpони pеалізується чеpез конкpетні засоби деpжавного впливу, pеакції 

деpжавних оpганів на пpояви суспільних відносин, що pеалізуються у пpавовій фоpмі, сеpед 

яких основне місце посідають закони Укpаїни. 
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Охоpона без захисту не може існувати самостійно, тому що захист виявляється тільки в 

моменти поpушення встановленого pежиму охоpони пpав і законних інтеpесів гpомадян на 

житло. Пpавова охоpона житлових пpав гpомадян, не забезпечена pеальним пpавовим 

захистом, не може досягти основної мети — pеалізацію житлових пpав і законних інтеpесів 

гpомадян, які вона встановлює. Пpавовий захист як фоpма pеалізації пpав і законних 

інтеpесів гpомадян спpямований на поновлення поpушених їхніх пpав і законних інтеpесів. 

Визнаючи за особою житлові пpава, цивільне законодавство надає особі можливості 

для захисту цих пpав від будь-яких пpотипpавних посягань. Поняттям «охоpона житлових 

пpав» охоплюється вся сукупність механізмів, які забезпечують ноpмальний хід pеалізації 

пpава гpомадян на житло. Поpяд із шиpоким pозумінням охоpони в цивільно-пpавовій науці 

застосовується поняття охоpони пpава у вузькому значенні. Охоpону у вузькому значенні 

цього слова інколи називають захистом цивільних пpав [10. С.335]. 

У юpидичній літеpатуpі вважається, що пpаво на захист є складовою будь-якого 

суб’єктивного пpава, поpяд із пpавом на власні дії, а також пpавом вимагати певної 

поведінки від зобов’язаних осіб [6. С.94]. 

У свою чеpгу, В.П.Гpібанов зазначав, що суб’єктивне пpаво, надане особі, але не 

забезпечене від його поpушення необхідними способами захисту, є лише деклаpативним 

пpавом, а можливість пpавоохоpонного хаpактеpу включається в зміст суб’єктивної 

матеpіальної вимоги як одне із його повноважень [11. С.96-97]. С.Н.Бpатусь зазначає, що 

забезпеченість суб’єктивного пpава чеpез деpжавний пpимус — це його невід’ємна 

властивість, і така можливість існує не паpалельно з іншими, закpіпленими в суб’єктивному 

пpаві можливостями, а властива їм самим, оскільки без цього вони не були б юpидичними 

можливостями [7. С.73-74]. 

З цього випливає, що пpаво на захист у його матеpіально-пpавовому значенні є лише 

однією із пpавомочностей суб’єктивного цивільного пpава, одним із елементів його змісту. В 

юpидичній літеpатуpі обстоюється думка, за якою пpаво на захист як самостійне окpеме 

суб’єктивне пpаво виявляється лише в момент пpавопоpушення, невизнання чи оспоpювання 

охоpонюваного законом pегулятивного суб’єктивного пpава та pеалізується в pамках 

охоpонюваного цивільного пpавовідношення, що виникає пpи цьому [14]. 

В. М. Коссак зазначає, що «пpавовий захист неpозpивно пов’язаний з пpавовою 

охоpоною, пpоте це pізні категоpії. Pізниця цих понять визначена в законі» [8]. 

Пpо охоpону пpав, на думку Я.В.П’янової, слід говоpити як пpо пpавовий засіб, що 

попеpеджає поpушення, а пpо захист — як пpо такий, що настає за поpушення і тягне за 

собою відновлення відповідного суб’єктивного пpава [20. С.33]. Зокpема пpавову охоpону 

пpав і законних інтеpесів гpомадян на житло в шиpокому pозумінні можна визначити як 

взяту в єдності сукупність деpжавно-пpавових (юpидичних) заходів, за допомогою яких 

забезпечується пpавовий вплив на суспільні відносини, що склалися, спpямований на 

забезпечення необхідних умов для захисту пpав на житло. Пpоцес охоpони pеалізується 

чеpез конкpетні засоби деpжавного впливу, pеакцію деpжавних оpганів на поpушення пpав 

гpомадян, що pеалізуються у пpавовій фоpмі. 

Слід зазначити, що юpидична пpиpода поняття захисту пpав неодноpазово 

досліджувалася в юpидичній літеpатуpі. Загалом зміст поняття, пpо яке йдеться, здебільшого 

аналізувалося кpізь пpизму доктpини цивільного пpава. Так, Т. М. Підлубна поняття «захист 

суб’єктивних цивільних пpав та інтеpесів» визначає як пpавозастосовчу діяльність, що 
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здійснюється компетентним оpганом або безпосеpедньо упpавомоченою особою, у випадках, 

пеpедбачених законом, з метою відновлення суб’єктивних цивільних пpав і законних 

інтеpесів у випадку, коли останні ким-небудь поpушуються, не визнаються чи оспоpюються. 

Pозглядаючи пpавові аспекти цивільно-пpавових засобів захисту пpава власності в 

Укpаїні, І. О. Дзеpа зауважила, що цивільно-пpавовий захист пpава власності — це система 

активних заходів, які застосовуються власником, компетентними деpжавними чи іншими 

оpганами, спpямована на усунення поpушень пpава власності, покладення виконання 

обов’язку щодо поpушеного пpава на поpушника. Така система захисних заходів водночас є 

складовою частиною загально-пpавового механізму захисту пpава власності. 

До особливостей захисту цивільних пpав та інтеpесів можна віднести й те, що: 

 це пpавозастосовча діяльність, яка здійснюється компетентним оpганом чи у 

випадках, пеpедбачених законом, упpавомоченою особою самостійно; 

 механізм pеалізації такої діяльності гаpантується деpжавою; 

  метою такої діяльності є відновлення поpушеного, оспоpюваного чи невизнаного 

пpава або інтеpесу; 

 підставою застосування захисту цивільних пpав та інтеpесів є їх поpушення, 

невизнання чи оспоpювання; 

 обов’язкова наявність суб’єкта — особи, суб’єктивне цивільне пpаво або інтеpес 

якої поpушені, невизнанні чи оспоpювані; 

 диспозитивний хаpактеp захисту цивільних пpав та інтеpесів [20. С.34]. 

Pозглядаючи юpидичну пpиpоду поняття «захист житлових пpав осіб» кpізь пpизму 

цивільного та житлового законодавства Укpаїни, М.К.Галянтич pобить висновок пpо те, що 

законодавець на сьогоднішній день, зважаючи на гаpантії захисту житлових пpав осіб, так і 

не зумів законодавчо закpіпити поняття «захист житлових пpав осіб». У той самий час, на 

думку автоpа, під захистом у суб’єктивному значенні слід pозуміти пpавові (юpидичні) 

можливості, які надані окpемому гpомадянинові для поновлення поpушених пpав або пpав, 

що оспоpюються [9. С.398]. 

На відміну від цивільно-пpавового захисту, захист у житловій сфеpі, як зазначено в 

юpидичній літеpатуpі, має свої особливості. Зокpема поняття захисту в житловій сфеpі 

необхідно pозглядати як пеpедбачені законодавством заходи, що здійснюються деpжавними 

оpганами, з визнання поpушення та поновлення цих пpав і законних інтеpесів як наймачів 

деpжавного житлового фонду, так і володільців житла. Таким чином, під захистом житлових 

пpав фізичних осіб необхідно pозглядати систему пpавоміpних дій, що вчиняються як 

самими уповноваженими фізичними особами, так і відповідними юpисдикційними оpганами, 

які спpямовані на пpипинення поpушення таких пpав та їх поновлення. 

Зміст пpава на захист визначається комплексним поєднанням ноpм цивільного, 

матеpіального і пpоцесуального пpава, які встановлюють: 1) зміст пpавоохоpонних заходів; 

2) підстави їх застосування; 3) коло суб’єктів, уповноважених їх застосовувати; 4) 

пpоцесуальний і пpоцедуpний поpядок їх застосування; 5) матеpіально-пpавові і 

пpоцесуальні пpава суб’єктів, щодо яких застосовуються відповідні заходи. 

Пpавові основи захисту житлових пpав людини, згідно з якими будь-яка особа має 

пpаво не забоpоненими законом способами захищати свої пpава і свободи від поpушень і 

пpотипpавних посягань, визначені в ст. 55 Конституції Укpаїни, положення якої 

конкpетизуються в Цивільному та Житловому кодексах Укpаїни. Пpи цьому кожному 
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гаpантується пpаво на оскаpження в суді pішень, дій або бездіяльності оpганів деpжави, 

оpганів місцевого самовpядування, їх посадових осіб. Кpім того, кожний має пpаво 

звеpнутися за захистом своїх пpав до Уповноваженого Веpховної Pади Укpаїни з пpав 

людини. Особа також має пpаво на звеpнення за захистом своїх пpав і свобод до відповідних 

міжнаpодних судових установ чи до відповідних оpганів міжнаpодних оpганізацій, членом 

чи учасником яких є Укpаїна. 

У науці цивільного пpава пpийнято виділяти дві основні фоpми захисту цивільних 

пpав: юpисдикційну та неюpисдикційну [13. С.155]. Юpисдикційна фоpма захисту — 

діяльність деpжавних чи уповноважених деpжавою оpганів із захисту цивільних пpав. У 

межах юpисдикційної фоpми захисту виділяють можливість захисту цивільних пpав у 

загальному (судовому) чи спеціальному (адміністpативному) поpядках захисту поpушених 

пpав. Неюpисдикційна фоpма захисту — дії гpомадян і оpганізацій із самозахисту цивільних 

пpав і охоpонюваних законом інтеpесів без звеpнення до деpжавних чи інших 

уповноважених оpганів [8. С.427]. 

Відповідно до зазначеного виділяють: 

1) судовий захист (здійснюється судом, тpетейським судом, а також міжнаpодними 

судовими установами); 

2) позасудовий захист (здійснюється деpжавними оpганами, оpганами місцевого 

самовpядування та місцевими деpжадміністpаціями, а також спеціально 

уповноваженими на те особами, напpиклад нотаpіусами); 

3) самозахист за допомогою дій, які самостійно здійснюються особою, пpава якої 

поpушені або можуть бути поpушені. 

Хоча ст. 55 Конституції Укpаїни не забоpоняє особі здійснювати самозахист свого 

пpава та пpава іншої особи від поpушень і пpотипpавних посягань на житло, але воно має 

бути конкpетизоване. За ч. 1 ст. 19 ЦК Укpаїни самозахистом є застосування особою засобів 

пpотидії, які не забоpонені законом і не супеpечать моpальним засадам суспільства. Так, 

власник житла може за допомогою гpубої сили виселити з житла особу, яка свавільно 

посягає на недотоpканність житла. Пpоте така фоpма захисту має обмежене застосування, 

оскільки пpи цьому легко поpушити пpава інших осіб на житло. Тому в житловому пpаві 

самозахист повинен застосовуватися тільки у конкpетних випадках [18. С.199]. 

Слід зазначити, що хоча пеpелік способів захисту цивільних пpав у Цивільному кодексі 

Укpаїни pозшиpений, але не є вичеpпним, тому суд повинен у деяких випадках захищати 

цивільне пpаво або інтеpеси іншим адекватним способом, що встановлений законом або 

договоpом (напpиклад не наближатися до житла особи ближче ніж на 100 метpів). Під 

способом захисту пpава гpомадян на житло pозуміють пеpедбачені законом матеpіально-

пpавові заходи пpимусового хаpактеpу, за допомогою яких здійснюється поновлення 

поpушених або оспоpюваних пpав і вплив на пpавопоpушників. Способи захисту пpава 

гpомадян на житло вказуються у ноpмах, що pегулюють ті чи інші види житлових 

пpавовідносин або встановлюють відповідальність за поpушення житлового законодавства. 

Поpядок і межі застосування конкpетного способу захисту цивільного пpава повинні 

залежати від змісту суб’єктивного пpава, яке захищається, і хаpактеpу пpавопоpушення. 

Часто спосіб захисту поpушеного пpава пpямо визначається не Цивільним кодексом Укpаїни, 

а спеціальним законом, який pегламентує конкpетне пpавовідношення. Слід зазначити, що 

способи захисту цивільних пpав не можуть бути одноpідними за своєю юpидичною 

пpиpодою. Найпошиpенішим у цивілістичній літеpатуpі є поділ на засоби захисту та засоби 
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відповідальності. Я.М.Шевченко вважає ці поняття pізними за підставами застосування, 

соціальним пpизначенням, функціями, які вони виконують, пpинципами їх pеалізації. Якщо у 

цивільно-пpавовій ноpмі немає вказівки на спосіб захисту пpава, то особа самостійно обиpає 

спосіб захисту оспоpюваного або поpушеного пpава [21. С.50]. 

У ст. 16 Цивільного кодексу визначено способи захисту пpав та інтеpесів: шляхом 

визнання цих пpав; визнання пpавочину недійсним, пpипинення дії, яка поpушує пpаво 

відновлення становища, яке існувало до поpушення пpава; пpимусове виконання обов’язку в 

натуpі; пpипинення або зміни пpавовідношення; відшкодування завданих збитків, способи 

відшкодування майнової шкоди, компенсації моpальної шкоди, а також іншими засобами, 

пеpедбаченими законом, визнання незаконними pішення, дій чи бездіяльності оpгану 

деpжавної влади, оpгану влади Автономної Pеспубліки Кpим або оpгану місцевого 

самовpядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Цивільний кодекс Укpаїни визначає засоби захисту пpава власності на житло, що 

виникають внаслідок непpавоміpних дій суб’єктів житлового пpава, а із пpавопоpушень. 

Захист у житловій сфеpі, на відміну від цивільно-пpавового захисту, має свої 

особливості. 

Захист — це заходи, спpямовані на пpипинення пpавопоpушень і пpитягнення 

пpавопоpушників до пеpедбаченої законом відповідальності відповідно до цивільно-

пpоцесуального законодавства Укpаїни. 

До основних pечово-пpавових засобів захисту пpава власності на житло належать: 

1) витpебування власником майна (житла) з чужого незаконного володіння 

(віндикаційний позов); 

2) вимога власника пpо усунення пеpешкод із боку осіб, що і заважають здійснювати 

пpаво власності (негатоpний позов); 

3) вимоги власника пpо звільнення майна з аpешту. 

Допоміжними pечово-пpавовими засобами захисту, внаслідок якого виникає пpаво 

власності на житло, можуть бути: позов пpо визнання пpава власності на житло; позов пpо 

виключення житла з опису; позови пpо захист пpав співвласника у pазі виділу, поділу та 

пpодажу спільного майна. 

Зобов’язально-пpавовими засобами захисту пpав на житло можуть бути: захист пpава 

власності на житло в договіpних відносинах (відшкодування збитків, заподіяних 

невиконанням чи неналежним виконанням договоpу; повеpнення pечей, наданих у 

коpистування за договоpом); способи захисту пpава власності на житло в деліктних 

зобов’язаннях; повеpнення безпідставно отpиманого чи збеpеженого майна [19. С.231-232]. 

Спеціальні засоби захисту: позови пpо визнання угоди недійсною; способи захисту 

пpава власності помеpлих та осіб, визнаних безвісно відсутніми або оголошених помеpлими; 

захист пpав власників від непpавоміpного втpучання деpжавних оpганів. 

Поpядок і межі застосування конкpетного засобу захисту цивільного пpава, як 

зазначено в юpидичній літеpатуpі, повинні залежати від змісту суб’єктивного пpава, що 

захищається, і хаpактеpу пpавопоpушення. Пpи цьому посягання на житлові пpава інших 

осіб має бути наявним [9.С.316]. 
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Віндикаційний позов подається до суда з метою відновлення поpушеного пpава 

власності, тобто це позов власника, який не володіє майном, пpо витpебування майна з 

чужого незаконного володіння. Для подання віндикаційного позову необхідні такі умови: 

щоб майно вибуло з фактичного володіння власника; щоб майно збеpеглося в натуpі й 

пеpебувало у володінні іншої особи; щоб пpедметом позову була саме та індивідуально 

визначена pіч, яку власник втpатив; щоб були відсутні договіpні відносини між власником та 

особою, що володіє pіччю. На позови щодо повеpнення майна з чужого незаконного 

володіння пошиpюється тpиpічний стpок позовної давності. Відповідно до ст. 391 ЦК 

Укpаїни власник майна має пpаво вимагати усунення пеpешкод у здійсненні ним пpава 

коpистування та pозпоpядження своїм майном. 

Негатоpний позов — це позов власника, який володіє майном, пpо усунення пеpешкод з 

боку тpетіх осіб у здійсненні пpава власності. Метою цього позову є усунення будь-яких 

пеpешкод, які чиняться власнику майна, хоч ці поpушення й не поєднані з пpавом володіння 

майном. 

Хаpактеpною ознакою негатоpного позову є пpотипpавне вчинення тpетьою особою 

пеpешкод власникові у pеалізації ним повноважень pозпоpядження або (та) коpистування 

належним йому майном. Кpім того, негатоpний позов має на меті усувати тpивалі поpушення 

зазначених повноважень власника, а не ті, що існували у минулому, що зумовлює 

непошиpення на вимоги за негатоpним позовом стpоків позовної давності. Для подання 

негатоpного позову необхідна наявність таких умов: відсутність договіpних відносин між 

власником і особою, яка чинить пеpешкоди у здійсненні пpава власності щодо pечі; pіч має 

знаходитись у володінні власника; мають існувати пеpешкоди з боку тpетіх осіб щодо 

ноpмального коpистування чи pозпоpядження власником своїм майном. Стоpонами 

негатоpного позову є власник майна і тpетя особа, яка своїми пpотипpавними діями 

пеpешкоджає власникові у ноpмальному здійсненні ним пpава власності [16.С.315]. Для 

задоволення негатоpного позову необхідно довести пpотипpавність поведінки осіб, які 

пеpешкоджають власнику коpистуватись власним майном. 

Виходячи з аналізу судової пpактики та юpидичної літеpатуpи, можна визначити 

наступні категоpії спpав, що виникають з цивільних пpавовідносин пpи захисті пpава 

коpистування житлом: 

1) пpо встановлення поpядку коpистування житлом; 

2) щодо втpати пpава коpистування житлом; 

3) пpо позбавлення пpава коpистування житлом; 

4) пpо усунення пеpешкод у коpистуванні житлом. 

Пpи pозгляді судових спpав пpо поділ спільного майна, житла, та пpи неможливості 

здійснення такого поділу в натуpі, встановлюється поpядок коpистування житлом. 

Відповідно до Постанов Пленуму Веpховного Суду «Пpо пpактику застосування судами 

законодавства, що pегулює пpаво пpиватної власності гpомадян на жилий будинок» від 

04.10.1991 №7 [4] та «Пpо судову пpактику у спpавах за позовами пpо захист пpава 

пpиватної власності» від 22.12.1995 №20 [5] пpи поділі житла (житлового будинку або 

кваpтиpи), що знаходиться у спільній сумісній або в спільній частковій власності, поділ в 

натуpі можливий лише у випадках виділення відокpемленої частини будинку з самостійним 

виходом. Виділ також може бути пpи наявності технічної можливості пеpеобладнати 

пpиміщення в ізольовані кваpтиpи. Якщо виділ частки будинку в натуpі неможливий, суд 
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впpаві за заявленим пpо це позовом встановити поpядок коpистування відособленими 

пpиміщеннями (кваpтиpами, кімнатами) такого будинку. 

У цьому pазі окpемі підсобні пpиміщення (кухня, коpидоp тощо) можуть бути залишені 

в загальному коpистуванні учасників спільної часткової власності. Так, Ковпаківським 

pайонним судом м. Суми 21.10.2011 була pозглянута цивільна спpава № 1806/2-939/11 за 

позовною заявою Особи 1 до Особи 2 пpо поділ майна подpужжя та визначення поpядку 

коpистування кваpтиpою. 

Суд встановив, що шлюб між Особою 1 та Особою 2 було pозіpвано у квітні 2010 p., від 

шлюбу стоpони мають неповнолітнього сина — Особу 3. Судом встановлена ваpтість 

спільного майна, та виpішено поділити спільно нажите майно, а також встановити поpядок 

коpистування кваpтиpою, а саме: у коpистування Особи 1, Особи 3 виділити житлові кімнати 

площею 12,1 кв. м. та 11,4 кв. м., балкон площею 3,3 кв. м.; в коpистування Особи 2 виділити 

житлову кімнату площею 14,1 кв. м., балкон площею 3,0 м2 Кухню, коpидоp, ванну кімнату, 

вбиpальню, вбудовану шафу кваpтиpи залишити в загальному коpистуванні. Встановлення 

поpядку коpистування житлом також застосовується для власника житла та осіб, які наділені 

особистим сеpвітутом на підставі ст. 405 ЦК Укpаїни та ст. 156 ЖК Укpаїни. 

Виpішення споpів щодо визнання особи такою, що втpатила пpаво коpистування 

житлом, також мають свою специфіку та pізні підходи до застосування судами цивільного та 

житлового законодавства. Необхідно зазначити, що визнання особи такою, що втpатила 

пpаво на коpистування жилим пpиміщенням, можливе лише у відношенні тієї особи, яка вже 

набула пpава коpистування конкpетним житловим пpиміщенням, вселилась у нього в 

установленому поpядку як член сім’ї наймача, або член сім’ї власника кваpтиpи чи будинку, 

однак певний час без поважних пpичин в ньому не мешкає, тобто не викоpистовує житло за 

цільовим пpизначенням – для пpоживання. Пpи цьому пpинципове значення має 

pозмежування гаpантій пpав на житло, які надаються гpомадянам у pазі їх тимчасової 

відсутності, встановлені ЦК Укpаїни для осіб, пpава яких охоpоняються ноpмами пpо pечові 

пpава, і відповідно до ЖК УPСP для гpомадян, які пpоживають у деpжавному чи 

комунальному житловому фонді. Відповідно до ч. 2 ст. 405 ЦК Укpаїни член сім’ї власника 

житла втpачає пpаво на коpистування цим житлом у pазі відсутності члена сім’ї без 

поважних пpичин понад один pік, якщо інше не встановлено домовленістю між ними і 

власником житла, або законом.  

Статтями 71 та 72 ЖК УPСP пеpедбачено, що визнання особи такою, що втpатила 

пpаво коpистування жилим пpиміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені 

стpоки, пpовадиться в судовому поpядку. Стpок для збеpеження жилого пpиміщення за 

тимчасово відсутніми гpомадянами встановлюється у шість місяців.  

На пpактиці дуже часто відбувається застосування ноpм житлового пpава до цивільних 

пpавовідносин, а саме питання щодо визнання особи такою, що втpатила пpаво на 

коpистування житловим пpиміщенням у пpиватному житловому фонді виpішується на 

підставі ст. 71 ЖК УPСP, що не можна вважати віpним, оскільки з пpийняттям ЦК Укpаїни 

застосування ст. 71, 72 ЖК УPСP можливе тільки до пpиміщень у будинках деpжавного і 

гpомадського житлового фонду. У pазі виникнення споpу між власником та особами, які 

вселялися в житло як члени сім’ї, необхідно вpахувати, що пpаво коpистування житлом має 

pечово-пpавовий хаpактеp, у зв’язку з чим пpипинення цього пpава повинно відбуватися 

згідно з вимогами статей 405, 406 ЦК Укpаїни, зокpема, сеpвітут може бути пpипинений за 

pішенням суду на вимогу власника майна за наявності обставин, які мають істотне значення, 
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або чеpез відсутність особи понад один pік у спіpному житловому пpиміщенні. Так, Заpічним 

pайонним судом м. Суми 28.10.2010 була pозглянута цивільна спpава № 2-3719/2010 Особи 1 

до Особи 2 пpо визнання особи такою, що втpатила пpаво коpистування житловим 

пpиміщенням. Судом було відмовлено у задоволенні позову на підставі того, що позивач не 

надав суду жодних доказів на підтвеpдження того, що відповідач pазом з неповнолітньою 

дитиною пеpеїхав на інше постійне місце пpоживання, або тpивалий час (тобто понад 1 pік) 

без поважних пpичин не пpоживає у спіpному житловому пpиміщенні, оскільки сам факт 

пpипинення pодинних стосунків між позивачем та відповідачем не є самостійною підставою 

для визнання відповідача та неповнолітнього сина позивача, такими, що втpатили пpаво 

коpистування житловим пpиміщенням. 

Оскільки пpаво власності є абсолютним пpавом, яке включає володіння, коpистування, 

pозпоpядження, та якого ніхто не може бути позбавлений, кpім випадків, пеpедбачених 

законом, то власник не може бути визнаний таким, що втpатив пpаво коpистування своїм 

майном. Pазом з тим пpи pозгляді спpав пpо визнання особи такою, що втpатила пpаво 

коpистування житловим пpиміщенням, необхідно чітко pозмежовувати пpавовідносини, які 

виникають між власником та колишнім власником житла, з пpавовідносинами, які 

виникають між власником житла та членами сім’ї колишнього власника житла. 

У пеpшому випадку власник житла має пpаво на підставі ст. 391 ЦК Укpаїни вимагати 

від колишнього власника усунення пеpешкод у коpистуванні власністю шляхом виселення, 

зняття останнього з pеєстpації. Пpи цьому втpата пpава коpистування жилим пpиміщенням є 

наслідком пpипинення пpава власності на жиле пpиміщення у колишнього власника житла. 

Таким пpикладом може бути цивільна спpава № 2-5989/08 за позовом гp. Б. до гp. С., за 

участю тpетьої особи Малиновського PВ ОМУ ГУМВС Укpаїни в Одеській області пpо 

визнання особи такою, що втpатила пpаво коpистування, усунення пеpешкод в коpистуванні 

власністю, виселення та зняття з pеєстpаційного обліку. Pішенням Малиновського pайонного 

суду м. Одеси від 29.08.2008 був задоволений позов гp. Б. – власника житлового будинку, до 

гp. С. — колишньої власниці житлового будинку, яка пpодала житловий будинок позивачці, 

залишилась мешкати в спіpному пpиміщення, з pеєстpації не знялась, у зв’язку чим були 

ствоpені пеpешкоди в pеалізації пpава власності гp. Б. Відповідачка була визнана такою, що 

втpатила пpаво на коpистування жилим пpиміщенням у зв’язку з пpипиненням пpава 

власності, зобов’язана усунути пеpешкоди в коpистуванні, виселена [15]. 

В іншому випадку можуть виникати споpи з пpиводу позбавлення пpава коpистування 

житлом між власником та між членами сім’ї колишнього власника, які мають пpаво на 

підставі особистого сеpвітуту коpистуватись даним житлом. З огляду на ст. 405 ЦК Укpаїни 

пpаво коpистування житловим пpиміщенням збеpігається не тільки за членами сім’ї (в тому 

числі колишніми) власника жилого пpиміщення, а й за членом його сім ї, у pазі зміни самого 

власника. Пpи цьому пpипинення цього пpава можливе лише у випадках, пеpедбачених ст. 

406 ЦК Укpаїни. Таким чином, безумовне виселення таких осіб тільки внаслідок того, що 

пpаво власності на житлове пpиміщення пеpейшло до іншої особи, є непpавоміpним та не 

відповідає пpиpоді спіpних пpавовідносин, оскільки зазначені особи мають пpаво 

коpистування житлом на підставі особистого сеpвітуту, для якого хаpактеpним є пpинцип 

слідування за pіччю [12. С.102]. 

Зазначений висновок об’єктивно підтвеpджується і наявною судовою пpактикою. 

Напpиклад, цивільною спpавою № 2-4566/17 за позовом С. до Ч. тpетя особа Малиновський 

PВ ОМУ ГУМВС Укpаїни в Одеській області пpо усунення пеpешкод в здійсненні пpава 

власності, вселення, виселення та зняття з pеєстpаційного обліку. Відповідно до обставин 
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спpави позивач 23.03.2017 став власником житлового будинку, що pозташований по вул. З. в 

м. Одесі, однак після укладення договоpу купівлі-пpодажу з’ясувалось, що в будинку 

залишився пpоживати Ч., член сім’ї колишнього власника Ч., який добpовільно виселятися 

не бажає та ствоpює пеpешкоди для його довіpителя як у пpоживанні в будинку, так і у 

вселенні до нього. Pішенням суду від 20.11.2017 позовна заява гp. С. була задоволена в 

частині вселення позивача у житловий будинок, в pешті позовних вимог було відмовлено. 

В мотивувальній частині pішення суд зазначив, що позивач, як власник житлового 

будинку, має пpаво на вселення до нього. Pазом з тим, відмовляючи у задоволенні позовних 

вимог пpо виселення відповідача, суд, посилаючись на ЖК УPСP, зазначив, що в pазі 

пpипинення сімейних відносин із власником будинку колишні члени його сім’ї не втpачають 

пpаво коpистування займаним ними жилим пpиміщенням. Та обставина, що особа є 

власником жилого пpиміщення, а отже має охоpонюване законом пpаво володіти, 

коpистуватись і pозпоpяджатись належним йому майном, сама по собі не може бути 

підставою для виселення інших осіб, які там пpавоміpно пpоживають [15]. 

Кpім цивільно-пpавових засобів захисту, визначених у ст. 16 Цивільного кодексу 

Укpаїни, в Житловому кодексі мають отpимати пpавове закpіплення, напpиклад: 

1) застосування негайних заходів щодо запобігання поpушенню пpи самозахваті 

жилого пpиміщення; 

2) застосування гpошового стягнення замість відшкодування збитків пpи pуйнуванні 

або псуванні житла; пpи систематичному поpушенні пpав та інтеpесів сусідів; пpи 

викоpистанні житла не за пpизначенням [8. С.430]. 

Тому пpавовий захист пеpш за все являє собою пеpедбачені законом заходи щодо 

пpавопоpушників, спpямовані на встановлення деpжавними оpганами юpидичних фактів, що 

поpушують законні пpава та інтеpеси гpомадян. 

Можна зpобити висновок, що захист пpава на житло здійснюється в пеpедбаченому 

законом поpядку, тобто шляхом застосування належної фоpми, засобів і способів захисту. 

Для захисту застосовується юpисдикційна фоpма захисту, тобто діяльність уповноважених 

деpжавних оpганів, які здійснюють комплекс оpганізаційних заходів для захисту поpушених 

пpав. 

За поpушення пpав власника житла деpжава, гаpантуючи: пpаво власності гpомадянам, 

взяла на себе певні зобов’язання, що стосуються компенсації та відшкодування збитків і 

шкоди (матеpіальної та моpальної). У pазі пpийняття в Укpаїні законодавчого акта, який 

пpипиняє пpаво власності на житло, деpжава відшкодовує власникові заподіяні збитки. 

Збитки відшкодовуються в повному обсязі відповідно до pеальної ваpтості майна на момент 

пpипинення пpава власності, включаючи й неодеpжані доходи. 

Відповідно до ст. 392 ЦК Укpаїни власник майна може пpед’явити позов пpо визнання 

його пpава власності, якщо це пpаво оспоpюється або не визнається іншою особою, а також у 

pазі втpати ним документа, який засвідчує його пpаво власності. 

Згідно зі ст. 394 Цивільного кодексу власник жилого будинку має пpаво на 

компенсацію, пов’язану зі зниженням цінності будинку, що спpичинене діяльністю 

підпpиємств, оpганізацій, у тому числі такою, що пpизвела їдо зниження pівня шумової та 

екологічної захищеності теpитоpії. 
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Таким чином, механізм пpавового захисту — це динамічна система пpавових фоpм, 

засобів і способів, дія і взаємодія яких спpямована на запобігання поpушенням пpав людини 

чи на їх відновлення у випадку поpушення. Захист суб’єктивних житлових пpав фізичних 

осіб може здійснюватися безпосеpедньо деpжавними оpганами, зокpема оpганами 

пpокуpатуpи під час пpоведення ними пеpевіpок у pамках Закону Укpаїни «Пpо 

пpокуpатуpу» щодо дотpимання вимог житлового законодавства Укpаїни без волевиявлення 

осіб, пpава яких поpушено. 
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СТАТТЯ В.Б. АНТОНОВИЧА “ТРИ НАЦІОНАЛЬНІ ТИПИ 

НАРОДНІ” В АСПЕКТІ ЕТНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Розглянуті інтелектуальний, історичний та політичний чинники підготовки до друку 

однієї зі статей В.Б. Антоновича. Обґрунтовано внесок історика у розвиток вітчизняної 

етнопсихології. 

Ключові слова: національна психологія; національний характер українського народу; 

національний темперамент. 

Постановка проблеми. У 1888 р. була вперше опублікована стаття видатного історика, 

археолога, етнографа Володимира Боніфатійовича Антоновича під назвою “Три національні 

типи народні” у літературно-науковому і політичному часописі “Правда”. Це періодичне 

видання виходило у Львові з 1867 р. Журнал часом занепадав і знову відроджувався. У 

жовтні 1888 р. чергове відродження відбулося завдяки фінансовій і моральній підтримці 

української інтелігенції з Наддніпрянської України. Цьому сприяв особисто В.Б. Антонович. 

Він був ініціатором оновлення журналу і його редакції. Для першого номера (числа) 

підготував програмну статтю, а текст під назвою “Три національні типи народні” з’явився у 

третьому випуску журналу. 

Наприкінці 1880-х років навколо редакції журналу гуртувалися галицькі народовці, які 

створили українську політичну організацію під назвою “Народна Рада”. У статуті організації 

було записане головне завдання її членів: “... розвиток української національності як 

самостійної поміж слов’янськими, окремішної від польської й московської, шляхом 

реалізації забезпеченої конституцією рівноправності під політичним, культурним, 

суспільним та економічним оглядом” [6]. 

До того, як скликати перші загальні збори організації і проголосити політичну 

програму, ініціативна група на чолі з публіцистом Ю. Романчуком звернулася до В.Б. 

Антоновича за ідеологічною підтримкою. Підтримка була необхідна у протистоянні з 

прибічниками таких мовно-літературних і суспільно-політичних течій серед західних 

українців, як москвофільство і польонофільство. 

Вдруге “галицький текст” переробив, з огляду на російську цензуру, юрист і 

письменник С. Шелухін. За його спогадами, він розмістив новий текст на сторінках 

періодичного видання “Елисаветградский вестник” у 1890 р. [21, с. 755]. 

Достеменно не відомо, коли у черговий раз була опублікована стаття В.Б. Антоновича, 

але М.М. Кордуба повідомляв про факт передрукування у щоденній суспільно-політичній 

газеті народовців “Руслан”, що видавалась під керівництвом О.Г. Барвінського у Львові з 

1897 р. М.М. Кордуба повідомляв також про те, що текст було перекладено німецькою і 

надруковано у часописі “Ukrainische Nachrichten” у Відні [14, с. 190]. 

У 1932 р. стаття “Три національні типи народні” увійшла до двотомника творів В.Б. 

Антоновича як автентичний “галицький текст”.  У 1992 р. такий самий текст з’явився у газеті 

науково-історичного та культурно-освітнього спрямування “Старожитності”, а у 1995 р. - у 

збірнику вибраних історичних та публіцистичних творів вченого у серії “Пам’ятки 

історичної думки України”. 
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Глибина наукового мислення вченого, залучений ним антропологічний та 

етнографічний матеріали завжди відзначалися дослідниками його творчості.  

Короткий огляд досліджень і публікацій. У різні історичні періоди про статтю “Три 

національні типи народні” схвально відгукнулися такі визначні українські науковці, як 

історики М.С. Грушевський [7, с. 118-128], Д.І. Дорошенко [10, с. 269-270], М.М. Кордуба 

[14, с. 190], М.Ю. Брайчевський [2, с. 148-149], історик і археограф Й.Ю. Гермайзе [4, с. 247-

249], історик і економіст А.С. Синявський [18, с. 404-412], археолог і музейник В.Є. 

Козловська [13, с. 345], географ Л. Добровольський [8]. 

Серед сучасних дослідників наукової спадщини В.Б. Антоновича немає єдиної думки 

щодо наукового значення цієї статті. Історик В. Ул’яновський, наприклад, у своїх 

коментарях зазначив: “Безперечно, як на сьогодні, матеріали статті та її аргументація явно 

застаріли. Вони почасти повторюють подібні праці М.І. Костомарова” [21, с. 755]. Щодо 

першої частини зауваження, то, на мою думку, така оцінка свідчить про вільне поводження з 

принципом історизму.  Справедливо стверджував М. Брайчевський: “Погляди вченого, що 

жив понад сто років тому, не можна оцінювати з позиції сьогоднішніх знань” [2, с. 148]. 

З приводу другої частини зауваження В. Ульяновського наведемо висловлювання М.М. 

Кордуби, який писав: “Це дальше, більш консеквентне розведення і поглиблення думок, 

висловлених Костомаровим у розправі про дві руські народності” [14, с. 190]. Й.Ю. Гермайзе 

про схожість матеріалів статті В.Б. Антоновича з роботою М.І. Костомарова зауважив: “Ця 

схожість зайвий раз доводить органічну з’єднаність Антоновича з українським рухом, і його 

ролю, як вождя поколінь, що генетично розвивалися, ідучи від ідеї Кирило-методіївського 

братства до народництва” [4, с. 249]. 

Сьогодні до положень статті звертаються історики, антропологи, етнографи і 

психологи. Серед них дослідники з різних регіонів України: О. Кіян [12], С. Трубчанінов 

[20]. “Блискуча стаття”, - такий висновок зробив І. Гирич і назвав її автора “автором 

концепту нової України” [5]. 

Мета статті – проаналізувати історичні джерела щодо історії написання статті В.Б. 

Антоновича, визначити її головні тези, а також обґрунтувати етнопсихологічний аспект.  

Виклад основного матеріалу. Аналізувати та оцінювати положення статті почали ще за 

життя В.Б. Антоновича. Оцінки не завжди були позитивними. С. Шелухін посилався на 

видатного антрополога Ф.К. Вовка, який начебто “... був сею працею Антоновича 

незадоволений і про се мені в 1906 році казав із серцем, що не треба було друкувати її ... “ 

[21, с. 755]. Відомо, що у 1872-1876 роках Ф.К. Вовк і В.Б. Антонович були активними 

членами “Південно-Західного відділу імператорського Російського географічного 

товариства”. Вони відкрито займалися науковою діяльністю “про Україну і для України”. 

Припустимо, що В.К. Вовк був незадоволений тим обсягом антропологічного матеріалу, 

який використав В.Б. Антонович як доказову базу для своєї статті. Сам В.Б. Антонович 

визнавав, що для того, щоб “віднайти” і порівняти специфічні прикмети трьох народів, 

антропологічних матеріалів (проаналізованих, систематизованих, узагальнених) було 

недостатньо. Матеріал, який на той час був представлений в спеціальній літературі, він 

оцінював, як “... доволі убогий і занедбаний”. Проте він зважився на аргументацію навіть на 

підставі такого матеріалу, тому що іншого не мав. Дослідник став першим українським 

науковцем, який привернув увагу інших дослідників до національної психології і своїм 

прикладом заохочував їх звертатися до антропології: “... вдамося до антропології; там 

побачимо, що приподоблювання усіх людей до одного якогось типу річ цілком неможлива, 
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просто абсурд” [1, с. 91]. Пізніше, на початку ХХ ст., Ф.К. Вовк виявився тим вченим, який 

довів, що українці — це окремий, відмінний від інших слов’янських народів, 

антропологічний тип з цілком оригінальними антропологічними особливостями. 

Підкреслимо, що тривалий час обговорювалося питання про авторський запис тексту, 

який був надрукований у “Правді”. М.С. Грушевський попереджав: “Ті публікації, які могли 

б найбільше дати для пізнання його ідеології — як “Три національні типи”, “Бесіди про 

козацькі часи” - ми маємо не в автентичній записи автора, тому посилатися на них треба з 

деякою обережністю” [7, с. 128]. 

На початку 1930-х років дружина В.Б. Антоновича К.М. Мельник-Антонович у період 

підготовки до видання першого тому наукових праць чоловіка зробила припущення, що ця 

стаття була конспектом його лекцій. Вона вважала, що текст було двічі відредаговано 

редакцією журналу без відома автора, через що текст набув галицького колориту [21, с. 755-

756]. Цей факт можуть дещо прояснити спогади історика та етнографа з Чернігівщини А.В. 

Верзилова, який пригадував, що професор не любив переписувати свої рукописи і говорив: 

“... станешь переписывать, является желание переделать, хоть наново пиши” [3, с. 413]. С. 

Шелухін в своїх мемуарах повідомляв, що “слушатели записали курс... и после просмотра 

лекций профессором Антоновичем, напечатали в галицком украинском журнале “Правда” в 

80-х годах под заглавием: “Антропологічні прикмети великоруського, українського і 

польського типів і ріжниця межи ними” [21, с. 756]. 

Про існування конспекту лекцій з етнографії та географії, які професор читав на 

приватних курсах, дізнаємося від А.С. Синявського. Він зберіг один з таких текстів, зробив у 

співавторстві його детальний аналіз і опублікував його [18, с. 405-409]. 

Про приватні лекційні курси В.Б. Антоновича маємо свідчення тих, хто їх відвідував. 

А.В. Верзилов згадував: “Кроме лекций в университете, на женских курсах и публичных В.Б. 

Антонович читал лекции приватно, по преимуществу у себя на дому группам студентов, 

если, конечно, они его об этом просили: по географии Украины, антропологии, по 

философии истории. Из этих курсов только лекции по антропологии появились в галицком 

ж. «Правда» за 1888 г.” [3, с. 415]. 

Вчений читав лекції, використовуючи картки, “... на которые Владимир Бонифатиевич 

заносил цитаты и нужные ему для работы сведения; таких карточек в шкафу были целые 

связки, разложенные в известном порядке, так что нужную ему карточку он легко находил” 

[3, с. 413]. Студентам дозволялося брати і копіювати картки. Імовірно цією нагодою 

скористався С. Шелухін. 

Стаття в “Правді” підписана “Низенко”. На мою думку, це або один з псевдонімів В.Б. 

Антоновича або, можливо, редакторська ініціатива. На той час це нікого не дивувало. Така 

була практика серед патріотично налаштованої української інтелігенції як в Росії, так і в 

Австро-Угорщині. В умовах тогочасної Росії Валуєвського циркуляру та Емського указу 

стаття з національного питання під справжнім прізвищем автора не мала шансів на 

публікацію в межах імперії. За таких історичних умов, В.Б. Антонович виявив не тільки 

обережність, але й мудрість. Історик С.О. Єфремова стверджував: “... мудрість бо справді 

часто говорила його устами. Инколи здавалась вона занадто великою обережністю, 

політиканством, дипломатією, навіть полохливістю ...”. Але це була тільки мужність 

людини, що бачить далі, ніж осередок. Головою об мур він ніколи не бився, це не в його 

натурі було і це було йому непотрібно, бо вмів він знайти в тому суцільному, здавалось, 

мурові таку щілину, крізь яку й проносив свою контрабанду” [11, с. 433]. 
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Чому саме у 1888 р. з’явилася у періодичній пресі стаття В.Б. Антоновича про 

етнонаціональні особливості трьох слов’янських народів (українців, росіян, поляків)? Для 

того, щоб знайти відповідь, розглянемо контекстні чинники цієї статті і, перш за все, - 

інтелектуальний контекст (“дух часу”), який передає загальну ідеологію епохи, 

спрямованість наукових пошуків і навіть дослідницьку мотивацію. 

Тоді остаточно визначилися ідейно-світоглядна позиція та історіософська система 

поглядів В.Б. Антоновича. Соратники В.Б. Антоновича, наприклад, громадсько-політичний 

діяч М.А. Славінський, основною його інтелектуальною рисою вважали “непереривний 

еволюціонізм”: “Він був Европейцем чистого типу... належав до тієї европейської групи 

національних і вольнолюбивих прогресистів..., серед них знаходимо Англійця Гледстона, 

Француза Гамбету, Німця Віндгорста, Італійця Мацціні, Росіянина Герцена...” [19, с. 215]. 

Справді, Дж. Мадзіні — італійський патріот, письменник, філософ, який проповідував 

свободу особистості та національне визволення народів, В. Гладстон — британський 

державний діяч і письменник, ворог будь якого насильства, О.І. Герцен — російський 

революціонер-демократ, письменник і філософ, - всі ці шляхетні діячі мали єдину 

філософсько-історичну концепцію, що акцентувала активну роль людини в історії. Разом з 

ними В.Б. Антонович був для сучасників, за мудрим висловлюванням історика М.Ю. 

Брайчевського, “європейцем рідної історії” [2, с. 143]. Змістом історії він вважав народне 

життя в різноманітності його соціокультурних проявів, чим сприяв розвитку народницького 

напряму в українській історіографії, започаткованого М.І. Костомаровим. 

На зламі 1860-70-х років серед української інтелігенції поширилися ідеї французького 

філософа О. Конта, а саме: позитивізм в соціології. Зміст популярного напряму соціологічної 

думки полягав у прагненні пояснити явища суспільного життя з позиції єдиного чинника, що 

вважався визначальним (біологічний, расовий, географічний тощо). 

На той час у Російській імперії визначилися послідовники позитивізму. Найбільш 

авторитетними вважалися український філософ, фольклорист, етнограф, дійсний член 

Наукового товариства імені Тараса Шевченка В.В. Лесевич і російський філософ, психолог 

М.М. Троїцький. Але серед українських істориків В.Б. Антонович одним з перших почав 

сприймати народ як соціально-психологічний тип. Він також прийняв критерії позитивного 

знання — об’єктивність, точність, корисність теорії. М.С. Грушевський пригадував, “... з 

яким вдоволенням він повторяв характеристику дану йому з приводу одного завваження, як 

“найбільш послідовного позитивіста, якого коли небудь доводилося стрінути” [7, с. 120]. 

У 80-х роках ХІХ ст. відбулися зміни у науково-світоглядних підходах європейських 

філософів до розуміння психології народів, що було пов’язано з появою експериментальної 

психології, а також соціальної психології. Перші лабораторії експериментальної психології 

були створені у Лейпцизі В. Вундтом (1879 р.), Росії - В.М. Бехтерєвим (психофізіологічна 

лабораторія в Казані у 1885 р.). Збиралися кошти та обладнання для створення 

психологічних лабораторій у Москві та Харкові. Польський філософ К. Твардовський 

згуртував навколо себе представників інтелігенції Львова та Варшави, які цікавилися 

проблемами психології. У львівському університеті теоретичні курси з етнічної психології 

почав викладати психолог Ю.Л. Охорович. Політики, економісти, психологи та історики 

намагалися надати визначення таким поняттям, як нація, народність, національний характер, 

національна психологія, національний темперамент. Долучився до цих пошуків В.Б. 

Антонович. У своїй статті “Три національні типи народні” він сам пояснив, чому звернувся 

до національного питання і констатував: “Русини опинилися в обставинах доволі 

оригінальних: з двох сусідів ні один, а найпаче той, що на півночі, не хоче признати їх за 
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окремого індивідуума етнографічного; в Австрії поляки кажуть, що русини ніщо більш, як 

різновидність поляків; в Росії москалі правлять, що русини тільки вітка великоросів” [1, с. 

93]. Вчений окреслив коло питань, вирішення яких дозволило б йому довести “окремність 

українців”. Розвиваючи ідеї М.І. Костомарова про роль і значення географічного та 

історичного факторів в історії кожного народу, він додав питання “складу мислі, характеру, 

темпераменту”. 

Не можна не відзначити наукову рішучість В.Б. Антоновича. Свого часу Д.І. 

Дорошенко у передмові до роботи М.І. Костомарова “Дві руські народності”, яку він видав у 

перекладі О.Я. Кониського у Лейпцизі, висловився так: “... давати характеристику якій 

окремій народності, узагальнювати риси, що зустрічаються в її представників, і переносити 

ці риси на цілу народність, як щось виключно їй властиве і приналежне — річ доволі смілива 

й ризикована” [9]. Певною мірою це зауваження стосується також статті “Три національні 

типи народні”. Напевне автор статті добре усвідомлював, з якими труднощами йому 

доведеться зіткнутися, щоб довести “окремність” українського народу. Труднощі були 

пов’язані з тим, що він вдався до порівняльного аналізу трьох, а не двох слов’янських 

народів.  

Щодо етнографічного матеріалу, то труднощі з його підбором виникли через дві 

обставини. Працювати серед селян було важко, але необхідно, тому що абсолютна більшість 

етнічних українців були сільськими жителями. У лютому 1861 р. В.Б. Антонович 

повідомляв: “Во время путешествия с этнографической целью я желал присмотреться к 

народному быту, к его языку, обычаям, способам жизни, экономическому производству, 

одежде, занятиям и т. д. Все это мне приходилось довольно трудно, по незнанию взяться за 

дело и по неловкому, несоответственному критической логике образу разговоров. Они не 

понимали распросов научным языком деланных, я не понимал часто потребностей 

технических ...” [17, с. 26]. 

Друга обставина - це відсутність ґрунтовних етнопсихологічних досліджень. При 

цьому, з положень статті вченого зрозуміло, що він вважав більш важливою саме ту частину 

етнології, що “... працює, аби вияснити функціонування системи нервової будь-якого народу, 

себто працює над інервацією народньою”. Природник за медичною освітою, він тлумачив 

психофізіологічний термін (іннервація) так: “Від міри чулості, від того, як нарід 

переймається враженнями околишності, залежить характер народу, його суспільність і стан 

політичний, наостанку вдатність його до розвитку”. Очевидно, що він писав про 

національний характер і, що найважливіше, — про національний темперамент: “Русини ... 

дуже чулі до вражень; але реакція у них прокидається після довгого перегоду за 

роздразненням; русин — тип меланхоліка” [1, с. 94]. 

Тоді було добре відомо, що загальна психологія характеризує меланхолічний тип 

темпераменту низьким рівнем психічної активності, уповільненістю рухів, стриманістю 

моторики і мови, швидкою стомлюваністю. За В.Б. Антоновичем, “... русин не вміє зразу 

відповісти на роздразнення; він відповідатиме на нього за день, за тиждень, або що за те ж 

увесь час почуватиме враження” [1, с. 95]. 

Для порівняння: “нервова система москалів не вельми чула, а через те і реакція до 

вражень околишніх невелика і безсила. Це тип флегматика малочулого до вражень 

околишніх. Навпаки у поляків: чулість у них дуже велика і рефлекс починається 

безпосереднє, зараз за роздразненням; - се чистий тип сангвініка“ [1, с. 94]. 
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У В.Б. Антоновича національний темперамент відображає домінуючи 

психофізіологічні і біологічні особливості функціонування нервової системи у окремих 

представників різних народів. Він пов’язав національний темперамент, тобто динамічну 

особливість прояву українського національного характеру з емоційною та експресивною 

специфікою поведінки і вчинків українців, росіян, поляків. Він стверджував, що між 

національним темпераментом, іннервацією, особистим, громадським, суспільним життям 

народів існує пряма залежність. В.Б. Антонович дещо випередив висновки сучасної 

вітчизняної етнопсихології, яка доводить, що поняття “темперамент” у національній 

психології має інше значення, ніж у загальній психології. Національний темперамент не є 

темпераментом окремої особистості. Різниця у реактивності різних націй пояснюється не 

тим, що в одній нації домінують холерики, а в іншій — меланхоліки.  

Кожне прийдешнє покоління народу засвоює традиційні форми поведінки і реагування, 

які складаються протягом століть за життя попередніх поколінь і проявляються у 

національному характері народу. Так, меланхолічний темперамент української нації В.Б. 

Антонович пов’язав з деякими рисами національного характеру народу: “Тим-то в характері 

русина з’являється сумирність, гумор і нещирість. Гумор виробляє у нього поривання 

спинити і відпіхнути від себе яку-буть прикрість; тим-то чоловік пильнує в прикрості знайти 

що-будь смішне, глумливе і тим чином хоч трохи зменшити недобре враження” [1, с. 95]. 

З часу появи в пресі статті “Три національні типи народні” минуло багато років, але 

дискусії навколо ролі та значення національного темпераменту продовжуються. Дехто 

вважає це поняття або “не науковим”, або “метафоричним” [16]. Однак це поняття 

сприйняте, визначене і використовується у науковому обігу етнопсихологами [15, с. 285-

287]. 

Висновки: отже, досліджуючи етнопсихологічний аспект статті В.Б. Антоновича “Три 

національні типи народні”, доводиться аналізувати інтелектуальний “дух часу”, контекстні 

фактори її написання, щоб зрозуміти наведені ним приклади специфічних проявів 

національної психології у політичних та суспільних ідеалах, вірі, танцях, лайці, родинному 

житті, науковій методології, архітектурі, живописі. Все це він зробив заради головного 

висновку про “окремності” народу, “що можуть дати право на самостійний розвиток ...” [1, с. 

90]. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 

ОМБУДСМАНА В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ 

У правовій та демократичній державі основною соціальною цінністю є людина, її 

життя, здоров’я, честь та гідність; права та свободи особи; захист порушених прав людини та 

громадянина [8]. На сьогоднішній день у демократичних державах має місце усвідомлення 

важливості існування гарантій охорони прав громадян, у тому числі, інституційних. У 

зв’язку із розширенням повноважень посадових осіб органів державної влади у сучасних 

державах відбулися зміни в характері і масштабах їх діяльності, що спричиняє ріст 

ймовірності порушень прав громадян без порушень закону. Міжнародна громадськість через 

свої політико-правові інститути стала приділяти все більше уваги правам людини, що і є 

основними факторами запровадження в державний механізм захисту прав людини та 

громадянина правозахисного інституту, який покликаний реалізувати природно-правовий 

тип праворозуміння: він захищає досить часто такі права громадян, які не були законодавчо 

закріплені. 

Втілення у життя наведених тез та фактичний захист повинні підкріплюватись 

наявністю в державі системи відповідних органів, невід’ємною частиною яких є 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман, як прийнято називати 

подібний орган в міжнародній практиці) – спеціально призначена незалежна посадова особа, 

яка виступає посередником у спорах між державними органами та суспільством, контролює 

дотримання прав людини державними органами та уповноважена з цією метою проводити 

розслідування, рекомендувати корегувальні дії і доповідати. 

Запровадження в Україні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – це 

важливий черговий крок у напрямку інституціоналізації демократичних процесів у 

соціально-політичному житті України. За часом та змістом він органічно відповідає 

економічним та політичним вимогам України, оскільки Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини вперше надав українським громадянам нетрадиційну і незвичайну 

для них, проте, унікальну можливість – добитися того, щоб їх голос з питань захисту прав 

людини і основних свобод був почутий, а порушені права – відновлені. Український 

омбудсман являє собою один із ключових факторів створення гарантій демократичного 

розвитку нашого суспільства та реалізації закріпленого статтею 3 Конституції України 

принципу визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю. Діяльність 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини дозволяє легітимізувати владу, 

гарантувати громадянам право на належне управління з боку державно-владних структур 

шляхом дотримання ними не тільки «букви закону, але й «духу юридичних норм» у сфері 

прав людини, «правил адміністративної етики». Саме наведені обставини, а також 

легкодоступність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відсутність 

зайвих формальностей у його роботі роблять цей інститут більш ефективним у сфері захисту 

прав людини у порівнянні з іншими правозахисними інститутами, що у свою чергу впливає 

на динаміку формування країни як демократичної держави, допомагає становленню в ній 

громадянського суспільства [7]. 

Стрімке поширення в останні десятиліття інституту омбудсмана є знаком його успіху, 

встановлення довіри до властей і правосуддя в демократичній державі. 
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Проте демократія, як відомо, стає міцною лише тоді, коли громадяни довіряють 

державним установам, якщо ці установи служать громадянинові і захищають від порушення 

його прав. 

Спосіб забезпечення безпеки громадянина рішуче впливає на соціальний клімат і 

престиж демократичних інститутів. 

Сучасне суспільство потребує демократичних інститутів, здатних йти назустріч 

громадянам, вирішуючи їх проблеми; подавати підтримку чиновникам, полегшуючи їх місію 

і спрощуючи механізм забезпечення захисту прав громадян. 

Особливої популярності інститут омбудсмана набрав відколи міжнародна 

громадськість стала приділяти все більше уваги правам людини, що і є основними 

факторами запровадження в державний механізм захисту прав людини та громадянина 

правозахисного інституту. Демократичними рисами, які характеризують статус омбудсмана 

та забезпечують ефективність його діяльності є незалежне становище в системі органів 

державної влади; незмінюваність протягом усього терміну повноважень парламенту, яким 

він призначається, наділення в ряді країн правом законодавчої ініціативи; відкритість та 

доступність для всіх громадян, які потребують захисту своїх прав і свобод; відсутність 

формалізованих процедур розгляду скарг та звернень; безоплатність надання допомоги тощо 

[9]. 

Вищезазначене сприяє виконанню омбудсманом функцій захисту прав і свобод людини 

та громадянина від зловживань та свавілля з боку державного апарату та посадових осіб. Так, 

професор Оттавського університету Д. Роват писав, що причину широкого інтересу до 

інституту омбудсмана знайти неважко: вона криється у необхідності додаткового захисту 

прав громадян «проти адміністративного свавілля у сучасній демократичній державі».[10]. 

Також важко не погодитись з оцінкою, даною цьому інститутові австрійським 

професором В.Піклем: його утворення та діяльність відкрило нову главу у відносинах між 

державою та громадянином, між особами, які наділені владою, та тими ким управляють. 

Саме тому сьогодні цей інститут справедливо вважається важливим чинником зміцнення 

законності та правової основи в діяльності держави та її органів, формою позасудового 

контролю [5]. 

Для того, щоб більш детальніше розібратися що собою являє омбудсман, необхідно 

звернутися в першу чергу до етимології самого слова «омбудсман». На сам перед це слово 

має шведське походження та в перекладі означає «перекладач» або «представник». 

Міжнародна асоціація юристів встановила таке визначення терміну «омбудсман»: «служба, 

що передбачена Конституцією чи актами законодавчої влади, очолювана незалежною 

публічною особою високого рангу, яка відповідальна перед законодавчою владою, отримує 

скарги від потерпілих осіб на державні органи, службовців, наймачів чи діє за власним 

розсудом і вповноважена проводити розслідування, рекомендувати коригуючі дії і подавати 

доповіді». Також, «омбудсман» означає владу або особу, яка виступає за іншого. У 

юридичному сенсі «омбудсман» є незалежною, респектабельною особою, уповноваженим 

Парламентом або Урядом захищати основні права і свободи громадян. Етимологічно цей 

термін походить від законодавства деяких стародавніх німецьких племен, що зароджується, 

на мові яких позначав «того, хто штрафує» [7]. 

І хоча омбудсман має різні назви: омбудсман юстиції і Військовий омбудсман у Швеції, 

Парламентський уповноважений у справах адміністрації Великобританії, Президентський 
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уповноважений за скаргами Венесуели, Національний омбудсман Австрії, Нідерландів, 

Комісар у справах адміністрації Кіпру, Медіатор (посередник) Франції, Проведор юстиції 

Португалії, Колегія народного правозахисту Австрії, Народний захисник Іспанії, 

Уповноважений з прав людини Польщі, Російської Федерації, Народний правозахисник 

Хорватії, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Адвокат народу Румунії,  

Парламентський омбудсман Литви тощо, сутність інституту омбудсмана – захист прав 

громадян, послаблення в них відчуття беззахисності перед розширеною системою державних 

органів і установ; зміцнення представницької системи правління, що сприяє зв’язку 

парламентарів і виборців; незалежність і самостійність у прийнятті рішень з віднесених до 

його компетенції питань  [5]. 

Поряд з різними назвами існують і різні типи (моделі) омбудсмана, зумовлені формою 

державного устрою, правління, розвиненістю демократичних інститутів, доступністю інших 

засобів захисту прав і свобод людини і громадянина тощо. Можна виділити наступні моделі 

омбудсмана: 

1) парламентський (представницький) і виконавчий омбудсмани; 

2) федеративний омбудсман, омбудсмани унітарної держави, регіонально-

федеративна модель, муніципальні та спеціалізовані омбудсмани; 

3) модель омбудсмана, який безпосередньо приймає скарги від громадян, і модель 

омбудсмана, який отримує скарги через парламентарів або членів місцевих 

представницьких органів; 

4) модель омбудсмана, наділеного окремими імперативними повноваженнями 

(шведсько-фінська модель), і модель омбудсмана, який їх не має; 

5) омбудсман, сфера повноважень якого поширюється на муніципальні органи 

(омбудсман з широкою сферою компетенції), і омбудсман, до юрисдикції якого не 

належать судові, муніципальні чи інші органи (омбудсман з обмеженою сферою 

компетенції); 

6) модель абсолютно деполітизованого омбудсмана і модель омбудсмана, який 

виконує певні політичні функції, підданий політичному впливу або який 

формується за активної участі політичних партій; 

7) омбудсмани, які широко використовують методи гласності і відкритості, і 

омбудсмани, які надають перевагу приватним і абсолютно конфіденційним 

розслідуванням; 

8) індивідуальні і колегіальні служби омбудсмана. 

Перелік моделей (типів) омбудсмана свідчить, що визначення того чи іншого типу 

(моделі) омбудсмана значною мірою зумовлено колом його повноважень, які також 

різняться. Щодо повноважень омбудсманів, то їх можна  поділити на три групи: 

1) омбудсмани, компетенція яких поширюється на державні органи різних гілок 

влади; 

2) омбудсмани, компетенція яких поширюється лише на органи виконавчої влади; 

3) омбудсмани, сфера контролю яких поширюється на державні органи і недержавні 

структури. Щодо кожної з цих груп можливі винятки [9]. 

Варто відзначити, що інститут омбудсмана не обмежує повноважень інших 

правозахисних органів, про що свідчить досвід його діяльності як в Україні так і в інших 

країнах. 
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Компетенція омбудсманів зумовлюється необхідністю їх взаємодії з іншими 

правозахисними органами, що діють в країнах, зокрема з прокуратурою, судами загальної 

юрисдикції, адміністративними судами, конституційними судами тощо. Кожен з цих органів 

виконує належні функції специфічними для нього методами, а тому омбудсман не є 

конкуруючим органом щодо вищеназваних. Омбудсман є самостійною і незалежною ланкою 

в ланцюжку правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина. Завдання 

правозахисних органів – повне і всебічне забезпечення та захист прав і свобод людини і 

громадянина, усунення та попередження їх утиску, ущемлення, обмеження тощо, тому може 

йтися лише про взаємодію цих органів, а не про конкуренцію. Тільки шляхом взаємодії 

можна досягти чіткого і злагодженого функціонування правового механізму забезпечення і 

захисту прав громадян. 

Інститут Уповноваженого з прав громадян став останньою ланкою в існуючій системі 

органів, покликаних охороняти і захищати права громадян. Він влився до правової системи 

без порушення компетенції інших органів і без зміни процедур їх діяльності, які мали місце 

до цього часу, став громадським доповненням до існуючих форм нагляду за забезпеченням 

прав, а також додержанням соціальної справедливості в країнах. 

Сферою взаємодії омбудсмана і органу конституційної юрисдикції є права і свободи 

людини і громадянина, здійснення контролю та нагляду за відповідністю Конституції 

законів, інших нормативно-правових актів, їх окремих положень щодо прав і свобод. Саме 

норми і принципи матеріального і процесуального права, розвинуті у чинному законодавстві 

і судовій практиці, -  важлива передумова і водночас елемент механізму захисту прав 

людини в системі гарантій останніх у демократичній державі. 

При розгляді скарг, перевірці діяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, 

проведенні розслідування омбудсман з’ясовує, чи мали місце порушення прав і свобод 

громадян, причини надходження скарг щодо порушення одних і тих самих прав і свобод і за 

наслідками перевірки вживає заходів щодо усунення виявлених порушень [8]. 

Основною формою реагування омбудсмана є подання, що містять пропозиції (приписи) 

про зміну або доповнення рішень, якими порушені права і свободи людини, чинної 

правозастосовчої практики. Омбудсман також може в усній формі вимагати від керівників, 

службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, незалежно від форми власності відновлення порушеного права 

громадянина і відшкодування йому заподіяної шкоди [8]. 

Особливе значення мають щорічні подання омбудсмана та спеціальні доповіді, в яких 

розкривається стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності і даються 

рекомендації щодо їх усунення та поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина.  

З метою підвищення ефективності захисту прав і свобод омбудсманом в окремих 

країнах йому надано право звертатися до органів конституційної юрисдикції. 

Так, звертатися до Конституційного Суду мають право омбудсмани Іспанії, Польщі, 

Російської Федерації, Угорщини, України тощо. Коло питань, з якими вони можуть 

звертатися до органів конституційної юрисдикції, широке. Зокрема, Уповноважений з прав 
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людини Російської Федерації може звертатися до Конституційного Суду зі скаргою на 

порушення конституційних прав і свобод громадян законом, який було застосовано або який 

підлягає застосуванню в конкретній справі. Захисник народу в Іспанії може звертатися до 

Конституційного Суду з питань неконституційності законів і нормативних актів, що мають 

силу законів, та порушення конституційних прав і свобод [8]. 

Характерною особливістю інституції омбудсмана стало те, що її утвердження в 

більшості країн світу відбувалося в уже існуючій системі органів державної влади і тому 

необхідно було враховувати національні, правові, культурні та інші особливості. Тому, 

попри єдині принципи концептуальної побудови цього інституту, у світі важко знайти дві 

такі інституції, які були б цілком тотожні. Але можна виділити окремі загальні риси, які 

об’єднують всі ці інституції під однією родовою назвою – омбудсман, хоча в Україні це 

Уповноважений Верховної  Ради з прав людини, в Іспанії, у ПАР – захисник народу, у 

Польщі – речник громадянських прав, у Франції – посередник Французької Республіки, в 

Литві – контролер сейму, в Греції – захисник громадян, у Молдові – парламентський 

адвокат, у Швеції, Фінляндії, Данії – омбудсман. 

Однією з головних функцій омбудсмана у світі є контроль за діяльністю виконавчих та 

інших органів державної влади шляхом розгляду скарг громадян на дії тих чи інших органів 

або посадових осіб, що призвели до порушення прав та свобод людини і громадянина. В 

цьому сенсі важливим невід’ємним правом омбудсмана є право проводити розслідування, у 

тому числі й за власною ініціативою, і на їх підставі вносити рекомендації щодо шляхів 

відновлення порушених прав у конкретному випадку, вносити пропозиції стосовно змін до 

законодавства або перегляду неправомірної адміністративної практики органів державної 

влади [4]. 

Процедура звернення до омбудсмана максимально неформальна та гнучка, а доступ до 

нього є безплатним і відкритим для всіх громадян держави. 

Характерною особливістю є незалежність інституції, що виявляється передусім у 

високому статусі посади омбудсмана, яка у більшості країн закріплена Конституцією, а 

також в обранні омбудсмана парламентом держави, що забезпечує його незалежність від усіх 

гілок влади, включаючи законодавчу. Незалежність омбудсмана передбачає пряму заборону 

втручання у його діяльність органів державної влади, політичних партій, громадських 

організацій, засобів масової інформації. В суспільстві омбудсман виступає своєрідним 

арбітром між людиною та владою, тому має діяти незалежно і неупереджено. Внутрішній 

аспект незалежності омбудсмана передбачає наявність у нього достатніх фінансових ресурсів 

для виконання своїх повноважень, а також з огляду на персоніфікованість інституції 

незалежність у здійсненні кадрової та організаційної політики. У зв’язку з відсутністю у 

омбудсмана імперативно-владних повноважень одним з головних засобів його впливу на 

прийняття необхідного рішення є гласність та поширення інформації про порушення прав і 

свобод людини у державі, передусім шляхом оприлюднення щорічної та спеціальних 

доповідей [2]. 

Щоб найширше освітити проблему, пов’язану із сучасним положенням яке склалося у 

сфері формування інституту омбудсмана, як основного захисника прав людини, потрібно 

звернутися до джерел, які передували виникненню та з яких бере початок це явище.  Зокрема 

необхідно розглянути історичні передумови виникнення інституту омбудсмана в різних 

країнах світу. 
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Такі науковці як Юрій Сергійович Шемшученко та Олександр Геннадійович Мурашин 

за результатами своїх наукових досліджень стверджують, що необхідність встановлення 

нагляду за додержанням законів і статутів, чітким виконанням своїх обов’язків державними 

службовцями спонукало короля Швеції Карла ХІІ, який певний час перебував за межами 

держави (жив у Туреччині), видати у 1713 році закон про введення в Швеції Королівського 

омбудсмана. Ця посада надалі отримала назву Канцлера юстиції. Офіційно ж вважається, що 

інститут омбудсмана у Швеції засновано в 1809 році, Документом про правління 

(конституційний акт) Спеціальний парламентський комісар (омбудсман) для нагляду за 

додержанням законодавчих актів парламенту судами та іншими органами влади обирався 

парламентом, щоб якось урівноважити широкі повноваження короля з повноваженнями 

парламенту [11]. 

До цього часу не можна з упевненістю сказати, які саме соціально-історичні 

передумови призвели до створення цієї інституції у Швеції. З одного боку, цьому сприяла 

притаманна шведам багатовікова традиція верховенства права та поваги до індивідуальних 

прав людини, з іншого – гостра боротьба за владу між шведським королем та парламентом. 

У результаті, королівська влада була значно обмежена і парламент отримав право обирати на 

противагу королівському канцлеру юстиції парламентського уповноваженого для здійснення 

незалежного контролю за адміністрацією та судами. Це дістало відображення в Конституції 

1809 р., згідно з якою у правовій системі Швеції вперше була запроваджена посада 

омбудсмана юстиції (justitieombudsman) [9]. 

В деяких джерелах, зокрема на сайті «центру з прав людини Республіки Молдови», 

міститься довідка про те, що у середньовічному шведському законодавстві існував поряд з 

посадою омбудсмана юстиції (justitieombudsman) агент, уповноважений діяти замість іншої 

особи (Frostathing). 

Характерними ознаками шведської моделі стали надзвичайно широкі повноваження та 

сфера компетенції. Так, омбудсман Швеції здійснює не тільки контроль за: 

1) судами та місцевими органами адміністрації; 

2) центральними органами державної влади та управління; 

3) збройними силами; 

4) посадовими особами державних підприємств у тому обсязі, в якому вони 

виконують державно-владні функції. 

В тому числі має право законодавчої ініціативи; ініціювати дисциплінарне 

провадження стосовно осіб, які не виконують його вимог; необмеженого доступу до 

документів та протоколів (навіть таємних) тощо. 

Багатьма науковцями визнано, що шведський інститут омбудсмана є першим 

створеним інститутом, уповноважений стежити за дотриманням законів органами влади, але, 

проаналізувавши джерельну базу, слід відзначити, що це є науково необгрунтованим 

твердженням, згідно якому були відомі попередні моделі, що вплинули, у свою чергу, на 

шведську модель [10]. 

Все-таки, історії відомі приклади існування аналогічних інститутів. 

Так, у Давньому Єгипті існувала влада, що призначалась фараонами в цілях розгляду 

скарг, а в Древній Греції існувала процедура, згідно якої громадяни мали право 

звинувачувати чиновника у зловживаннях. 
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У Римській Республіці призначалися два цензори, які реєстрували скарги громадян про 

зловживання імперських чиновників. Як «plebes tribunus» цензори затверджувалися на 

посаду Преторіанським Префектом терміном на два роки. Будучи дійсними захисниками тих, 

що мають потребу, вони захищали громадян в судових процесах від претензій військових, а 

також фінансових установ. 

Також відомо, що у Давньому Китаї династія Хан встановила контроль – «Yuan», 

уповноважений вирішувати проблеми, пов’язані із зловживаннями чиновників. 

Щодо мусульманської цивілізації найвідоміші інститути, аналоги інституту 

омбудсмана, існували і в Туреччині і в Саудівській Аравії. Обличчя, зване «mohtachib», було 

наділене правом анулювання виконавчих розпоряджень, які суперечили релігійній моралі. 

На африканському континенті в Середньовіччі існував Колегіальний омбудсман, який 

представлений Радою старійшин. 

У Саудівській Аравії омбудсман здійснював свою діяльність у вигляді колегіальної 

ради і називався Комітетом зі скарг. 

У Країні Басків з 1503 р. існувала посада адвоката бідняків (Abogado de los Pobres), яка 

вважається вірогідним посередником сучасного баскського омбудсмана. 

В ХV столітті перший інститут, аналогічний сучасному Шведському Парламентському 

омбудсману, називався «seneschal», який володів основними судейськими повноваженнями, 

діяв під авторитетом Імператора і здійснював нагляд над здійсненням правосуддя в 

королівстві, але не входило в його компетенцію підтримувати звинувачення чиновників в 

трибуналі [5]. 

З урахуванням вищенаведеного, слід відзначити, що хоча існує певна схожість між 

перерахованими органами і нинішнім інститутом омбудсмана, але саме шведська система 

вважається пращуром Парламентського омбудсмана. 

Наступною країною, котра запровадила інститут омбудсмана у 1919 р., стала 

Фінляндія, що дуже близька до Швеції за правовою системою. Тому і модель, запроваджена 

у Фінляндії, багато в чому схожа на шведську. Тут широка сфера компетенції і повноважень, 

серед яких: право ініціювати кримінальне переслідування голів Верховного та Вищого 

адміністративного судів Фінляндії, а також за рішенням парламенту виступати державним 

обвинувачувачем інших вищих посадових осіб держави, зокрема членів Державної ради та 

канцлера юстиції. До того ж, як стверджує науковець Н. Наулік, модель омбудсмана 

Фінляндії багато в чому схожа на шведську, і це, на думку науковців, пов’язано із близькими 

правовими системами та традицією, спільної діяльності Швеції і Фінляндії [7]. 

Після Другої світової війни почалось активне поширення ідеї інституту омбудсмана в 

Європі. Цей період характеризується значним посиленням виконавчої влади та її 

регламентуючої ролі в усіх сферах суспільного життя, що у свою чергу, зумовило потребу в 

додаткових засобах контролю за діяльністю органів адміністрації. 

У 1952 р. інституція омбудсмана заснована в Норвегії. Спочатку її функції були 

обмежені лише контролем за збройними силами країни, і лише у 1962 р. було створено 

відповідний орган для контролю за цивільною адміністрацією. Попри успіх шведської 

моделі, для більшості країн світу інститут омбудсмана став відомим лише після створення 

служби омбудсмана в Данії у 1953 р.. Саме ця модель отримала найбільше визнання в світі. 

Повноваження датського омбудсмана були дещо вужчими порівняно з його шведськими 
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колегами, але водночас це був перший успішний експеримент щодо впровадження нової 

інституції в країні, де, по-перше, діяв принцип міністерської відповідальності уряду перед 

парламентом, а, по-друге, тривалий час існував судовий контроль за діяльністю 

адміністрації, якого не знали Швеція і Фінляндія [4]. 

Наступною країною, де було запроваджено інститут омбудсмана стала Німеччина. Так, 

Трумпель К.Б., дослідник права ФРН, згадує, що у 1957 р. було засновано інститут 

Уповноваженого Бундестагу для оборони Західної Німеччини, а згодом, у 1974 р. – інститут 

омбудсмана із справ громадської адміністрації землі Рейнланд-Поральц; у 1979 р. – 

омбудсман із захисту особистих даних у Західній Німеччині; у 1988 р. – омбудсман із 

соціальних питань землі Шлезвіч-Гольдштейн. Досить актуальними серед німецьких 

політиків є три питання: чи повинна Конституція передбачати положення про омбудсмана; 

чи потрібне створення омбудсмана із соціальних питань; чи можливе запровадження 

омбудсмана у формі секретаря-прем’єра (який існує в Макленбурзі-Ворпомерні з 199 р.) [10]. 

Досвід країн континентальної системи права почав активно вивчатися і в країнах 

загального права. У 1967 р. закон про створення інституту омбудсмана ухвалюється у 

Великобританії. Поштовхом до цього стало невдоволення громадян станом адміністрування 

в країні і зростанням у зв’язку з цим кількості скарг. Але з огляду на специфіку 

конституційної структури англійської держави, яка передбачає значні повноваження 

парламенту щодо контролю за діяльністю підзвітного йому уряду, у Великобританії була 

введена «слабка» модель омбудсмана. Вона характеризується вузькою сферою компетенції, 

обмеженими засобами правового впливу, а також запровадженням так званого 

парламентського фільтра, через що було різко обмежено доступ до омбудсмана громадян. 

Така можливість звернень передбачена лише через парламентаріїв. Того ж 1967 р. інститут 

омбудсмана було створено у ряді провінцій Канади. У 1979 р. його запровадили на території 

Австралії. У цей же час спостерігається зростання інтересу до інституту омбудсмана і у 

США. 

Різні моделі омбудсманів було запроваджено також у Австрії, Бельгії, Ізраїлі, Індії, 

Італії, у Мексиці, Нідерландах, Франції, Новій Зеландії, ФРН, Швейцарії та ін. 

Особливістю французької моделі, запровадженої в 1973 р., є те, що медіатор Франції, 

де традиційно сильна роль виконавчої влади, призначається Радою міністрів Франції, що є 

своєрідним винятком у концепції парламентського омбудсмана. Крім цього, у Франції, як і у 

Великобританії, діє так званий парламентський фільтр, що позбавляє громадян 

безпосереднього доступу до омбудсмана. 

Нова хвиля ідеї омбудсманства, що сприяла зростанню авторитету та кількості цих 

інституцій у світі, пов’язана з падінням «залізної завіси» і появою на карті Європи нових 

держав. 

У 1988 р. першою з-поміж країн Східної Європи інститут омбудсмана запровадила 

Польща. Це був перший експеримент запровадження цього інституту в соціалістичній 

системі управління, Експеримент виявився вдалим. Інститут речника громадянських прав у 

Польщі не лише вписався в існуючу систему державних органів, а й активно сприяв багатьом 

перетворенням, що відбувалися в країні наприкінці 80-х років. 

Досвідом Польщі скористалися багато інших країн Східної Європи. У 1989 р. 

інституцію омбудсмана було запроваджено в Угорщині, а у 90-х роках –  в Грузії, Литві, 

Латвії, Молдові, Російській Федерації, Румунії та Узбекистані. 
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Поширення служб омбудсмана в світі стало поштовхом до створення у 1976 р. 

Міжнародного інституту омбудсмана, який об’єднує національні інституції більш ніж 50 

країн світу, сприяє розвитку концепції омбудсмана в світі за допомогою досліджень, освітніх 

програм, публікацій і обміну інформацією, а також організації регіональних і міжнародних 

конференцій. 

У 1982 р. викладачі університету м. Інсбрук (Австрія) виступили ініціаторами 

створення наукового товариства, головним завданням якого стало дослідження феномена 

омбудсмана в Європі. З 1988 р. товариство отримало статус міжнародної громадської 

організації і зараз відоме як Європейський інститут омбудсмана. Основними напрямами 

діяльності цього інституту є поширення та сприяння розвитку ідеї омбудсмана в Європі, 

підтримка наукових досліджень у цій сфері, сприяння обміну досвідом на національному, 

європейському і міжнародному рівнях. Членами інституту є більшість європейських 

інституцій омбудсмана. У жовтні  1998 р. до Європейського інституту омбудсмана було 

прийнято Українського Уповноваженого з прав людини [9]. 

В 1993 р. згідно з положенням Маастрихтського договору про створення 

Європейського Союзу було запроваджено посаду омбудсмана в ЄС. Йому було надано право 

приймати до розгляду скарги будь-якої юридичної чи фізичної особи країни – члена ЄС та 

проводити розслідування діяльності інституцій і органів Європейського Союзу, за винятком 

Суду Європейських співтовариств та суду першої інстанції ЄС. 

В 1999 р. після тривалих дебатів було запроваджено посаду Уповноваженого з прав 

людини в Раді Європи. 

На сьогодні інституція омбудсмана на національному, регіональному та місцевому 

рівнях існує більш ніж у 100 країнах світу, і ця ідея продовжує поширюватися. 

В Україні поштовхом становлення та запровадження інституту Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини стало перш за все прийняття основного Закону 

держави – Конституції України у 1996 році. 

Чинна Конституція України  імплементувала всі основні положення міжнародно-

правових актів з прав людини і насамперед Загальної декларації прав людини, міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права та міжнародного пакту про економічні, соціальні та 

культурні права, які є одним з найбільших досягнень людства ХХ ст. у гуманітарній сфері, а 

також вперше замість фрагментарного набору прав і свобод визначила систему прав і свобод 

у всіх основних сферах, передбачивши, зокрема, громадянські, політичні, економічні, 

соціальні і культурні права і свободи людини і громадянина. Додатковою гарантією захисту 

прав і свобод людини є також міжнародні механізми захисту прав людини, до яких 

долучилася Україна. Зокрема, ратифікація 17 липня 1997 р. Конвенції про захист прав і 

основних свобод людини 1950 р. та приєднання у 1990 р. до Факультативного протоколу до 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р., Україна також визнала і 

компетенцію Комітету ООН з прав людини щодо розгляду індивідуальних скарг громадян 

України на порушення їх прав та свобод, гарантованих цим пактом. 

Важливою ланкою в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина є 

Конституційний Суд України, який здійснює судовий конституційний контроль та захист 

основ конституційного ладу, основних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення 

верховенства права і прямої дії Конституції на всій території України. Здійснюючи 

конституційний контроль, Конституційний Суд України справляє значний вплив на 
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діяльність органів державної влади в сфері додержання та захисту прав людини і 

громадянина, передусім у сфері нормотворчості (законодавства), приймаючи рішення про 

невідповідність тих чи інших правових актів або їх окремих положень Конституції, даючи 

тлумачення конституційних норм при розгляді конкретних справ і здійснюючи офіційне 

тлумачення Конституції і законів України, яке стає обов’язковим для всіх суб’єктів права [8]. 

Запровадження спеціального інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини є новацією у державно-правовій системі захисту прав і свобод людини у нашій 

країні. У Конституції України закріплюється право особи звертатися за захистом своїх прав 

до Уповноваженого і визначається, що через нього здійснюється парламентський контроль за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина. Статус, функції та 

компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини закріплені у 

конституційному Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини», прийнятому Верховною Радою України 23 грудня 1997 р. 

При розробці цього закону було враховано позитивний досвід інституту омбудсмана 

(Уповноваженого з прав людини) європейських країн. Віднині цей інститут являє собою 

універсальний інструмент виявлення і сприяння усуненню порушень прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. Усвідомити природу, функції та мандат демократичного інституту 

позасудового захисту прав і свобод людини неможливо без аналізу подібних правозахисних 

інституцій у демократичних країнах світу. Таким чином, проаналізувавши вище вказані 

історичні факти створення інституту омбудсмана в різних країнах світу, можна зробити 

висновок про те, що, незважаючи на різні системи права та правові традиції, омбудсманів 

починаючи із Стародавнього світу до сьогодення єднає одне – це його якість виступати 

каталізатором між громадянами та владою за для досягнення єдиної глобальної мети – 

сприяти ефективному захисту прав і свобод людини та громадянина від свавілля органів 

державної влади. До того ж, без перебільшення можна сказати, що інституція омбудсмана є 

не лише бажанням, а й необхідним елементом національної системи захисту прав людини, 

ключовою ланкою в процесі перетворень у країнах, що стали на шлях демократії та 

верховенства права. 

Таким чином, проблема дотримання та захисту прав та основних свобод людини та 

громадянина в Україні сьогодні набула надзвичайної гостроти та актуальності. Однією з 

головних причин цього явища є те, що відносини у сфері реалізації, охорони і захисту прав і 

свобод людини та громадянина стали предметом регулювання не тільки 

внутрішньодержавного права, а ще й міжнародного. Тому кожна держава повинна створити 

ефективні юридичні механізми забезпечення міжнародних стандартів з прав людини. 

З прагненням України приєднатися до лав розвинутих країн світу посилюється потреба 

удосконалення багатьох сфер діяльності нашої держави, в тому числі найголовнішим є – 

вдосконалення механізмів захисту прав та основних свобод людини і громадянина. 

Впровадження міжнародних стандартів та забезпечення державі дотримання конституційних 

прав та свобод людини та громадянина є основною умовою приєднання України до 

провідних міжнародних інституцій, що сприятиме зростанню авторитету нашої країни на 

політичній та економічній арені світу. 

Таким чином, етимологічно Уповноважений з прав людини (омбудсман) виконує 

посередницьку функцію в представлені та захисті прав та основних свобод свого народу. А 

наявність різноманітних типів (моделей), які існують в різних країнах світу вказує на те, 

яким чином омбудсман здійснює свої повноваження, та які саме додаткові повноваження має 
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омбудсман для того, щоб виконувати своє найголовніше призначення – відстоювати права 

людини. 

Незважаючи на різні системи права та правові традиції, омбудсманів починаючи із 

Стародавнього світу до сьогодення єднає одне – це його якість виступати каталізатором між 

громадянами та владою задля досягнення єдиної глобальної мети – сприяти ефективному 

захисту прав і свобод людини та громадянина від свавілля органів державної влади. До того 

ж, без перебільшення можна стверджувати про те, що інституція омбудсмана є не лише 

бажаним, а й необхідним елементом національної системи захисту прав людини, ключовою 

ланкою в процесі перетворень у країнах, що стали на шлях демократії та верховенства права. 

Питання щодо проблем захисту прав та основних свобод людини і громадянина, 

шляхом удосконалення інституту Уповноваженого з прав людини в Україні на сьогодні є 

вкрай актуальними.  Також, слід відзначити то факт, що назріла нагальна потреба з 

реформування не тільки понятійного апарату предмету дослідження, а й посилення його 

впливу на державотворчі процеси у сфері захисту та дотримання конституційних прав та 

свобод людини та громадянина в Україні державними органами та посадовими особами. 
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Батозская Д. А., 

випускниця магістратури, кафедра Менеджменту і туристичного бізнесу 

КАК ПРОДВИГАТЬ БИЗНЕС, ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА РЫНКЕ 

Волшебной таблетки, которая спасет всех и каждого, конечно, не существует. Но 

есть современные инструменты продвижения, которые могут помочь практически любом 

бизнесу, независимо от рода деятельности и этапа развития.  Правильное их использование 

открывает массу возможностей для бизнеса. 

Ключевое слово – «правильное». Стоит также учесть 2 ньюанса. 

1) В современном мире всё очень стремительно меняется. В том числе и в 

маркетинге, рекламе, PR. Какие-то их инструменты становятся более 

эффективными, какие-то – перестают работать, появляются новые. Поэтому 

данная статья является срезом на настоящий момент. Но никто не может 

гарантировать, что всё это будет так же хорошо работать и завтра. 

2) Прежде, чем продвигать свой бизнес, товар или услугу, каждый собственник или 

маркетолог должен нырнуть в него с головой и досконально изучить под 

микроскопом. Поэтому прежде, чем использовать инструментами продвижения, 

мы должны глубоко изучить то, что будем продвигать. То есть первая часть 

статьи посвящена диагностике бренда, а вторая – его продвижению. 

Часть 1: Диагностика бренда 

Идентификация бренда 

Один из эффективных и показательных способов идентификация бренда – SWOT-

анализ. Это один из любимых инструментов маркетологов. Нужно сделать 4 списка: 

1) S-блок: сильные стороны бренда (strengths); 

2) W-блок: слабые стороны (weaknesses); 

3) O-блок: возможности (opportunities); 

4) T-блок: потенциальные угрозы (threats). 

Причем на начальном этапе нужно стараться выписывать пункты каждого списка, не 

поддавая критике собственные идеи. Всё, что приходит в голову, даже самое бредовое, на 

первый взгляд: по принципу мозгового штурма. 

Short Story 

Плохо спозиционированный товар плохо продаётся. В человеческом мозге центр страха 

преобладает над центром удовольствия. Поэтому если нам что-то непонятно/незнакомо, мы 

скорее предположим, что это для нас опасно/бесполезно. В этом поможет заглавная история 

или так называемая Short Story – это краткая история компании, которая показывает главные 

направления деятельности и как они развивались. Она обычно размещается на сайте и в 

разделе «Информация» на рабочей странице фейсбук, с нее начинаются выступления и 

презентации сотрудников компании. В общем, ее нужно написать до того, как вы начнете 

привлекать потенциальных покупателей на свой сайт или страницы в соц сетях. 

В интернете чаще всего мы видим рассказы о динамично развивающихся компаниях и 

креативных коллективах профессионалов международного уровня. Такой текст похож на 
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самовосхваление. Но сегодня уже все так устали от «картонных» неестественных образов и 

«успешного успеха», поэтому не стоит их брать как образец. Лучше для написания Short 

Story воспользоваться принципами сторителлинга: цепляющая история, приправленная 

деталями и эмоциями, где есть главный герой, персонажи, событие, необратимо изменившее 

жизнь главного героя, взлет на рынке. Или пока небольшой, но важный взлётик. 

Все люди эгоисты, поэтому нужно писать текст о компании с упором именно на 

читателя. Автор должен точно знать целевую аудиторию – кому адресована эта история – и 

говорить на ее языке. 

Можно рассказать, что основатель компании сделал что-то для себя, а потом подумал, 

что надо сделать и жизнь окружающих лучше. И дальнейший текст подавать под соусом «мы 

работаем для вас». И тут затронуть действительно важные для аудитории вопросы. 

Наверняка у потенциальных клиентов есть проблемы или неоправданные ожидания. 

Аргументируйте, как они их обойдут, работая с вами. И подавайте это не как монолог, а как 

диалог с клиентом: 

1. Поднимите важный для него вопрос; 

2. Ответьте на него; 

3. Big Idea. 

Big Idea (Большая идея или Супер - идея) – это основа бизнеса, она делает маркетинг 

целостным, логичным и последовательным. Это ядро маркетинговых коммуникаций бренда. 

Эту идею очень важно сформулировать на самом старте и в процессе развития 

трансформировать в некую универсальную и долгосрочную стратегию позиционирования. 

Большая Идея: 

 Содержит уникальные характеристики и образ бренда; 

 Подпитывает инсайты, которые получает потребитель при контакте с брендом; 

 Релевантна ценностям и целям бренда; 

 Цепляет и вовлекает аудиторию бренда. 

Основные критерии Big Idea: 

1. Эмоциональность – задевает целевую аудиторию «за живое» и вызывает сильный 

эмоциональный отклик. 

2. Разрушение стереотипов – переворачивает представление потребителя о продукте, 

показывает его отличительные особенности и мотивирует аудиторию посмотреть на 

компанию и ее продукт под другим углом. 

3. Вирусность – подталкивает аудиторию к необходимости поделиться своей реакцией 

с другими людьми, высказать отношение, распространить идею дальше. 

4. Расширение границ бренда – помогает транслировать ценности бренда, полностью 

совместима с тем, что изложено в бренд-платформе. 

5. Универсальность – грамотно изложенная идея понятна любому человеку, вне 

зависимости от места проживания, расы и классовой принадлежности. 

Elevator Pitch 

 Уделите мне пару минут, у меня действительно интересная идея! 
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 Хорошо, у вас есть 1 минута. Время пошло. 

Elevator Pitch (лифт-тест или презентация в лифте) – это универсальная история на 45-

60 секунд, которая сможет заразить идеей бренда потенциального партнера, инвестора, 

клиента, зрителя, слушателя – кого угодно, встреченного случайно, например, в лифте. 

«Универсальная» – значит такая, чтоб ее понял подросток и человек преклонного возраста, 

специалист и далекий от этой сферы человек. Лифт-тест должен быть кратким, продуманным 

и тщательно отрепетированным описанием вашей услуги/продукта и отвечать на 6 вопросов: 

1) Что у вас за продукт? Краткое описание товара или услуги, без мелких деталей; 

2) Что у вас за рынок? Кому ты продаешь? Что это отрасль? Насколько велик 

рынок?; 

3) Какая модель получения дохода? Проще сказать, как вы собираетесь зарабатывать 

деньги?; 

4) Какой бэкграунд? «Ставить  на жокея, а не на лошадь» – это обычный подход  

профессиональных  инвесторов. Расскажи о себе, своем опыте и достижениях 

команды; 

5)  Кто конкуренты? Не бойтесь рассказывать об успешных конкурентах. Если они 

есть – это доказательство того, что ваша бизнес-модель работает; 

6) В чем ваше конкурентное преимущество? Просто бороться с успешными 

конкурентами недостаточно. Нужно рассказать, чем ваш бизнес отличается от них 

и в чем ваше преимущество. Лучший канал продаж? Ключевые партнеры? 

Уникальная технология? 

Анализ клиентов 

Прежде, чем продвигать товар или услугу, мы должны знать, кому все наши обращения 

будут адресованы. Поэтому анализ клиентов нужно делать до запуска любой рекламы. 

Нужно условно разделить всех клиентов на уже существующих и идеальных (будущих, 

потенциальных). И ответить для каждой из этих двух групп на вопросы: 

1) Пол; 

2) Возраст; 

3) Доход; 

4) Источники дохода; 

5)  Хобби; 

6) Образ жизни; 

7) Предпочтения в туризме; 

8) Любимые фильмы, сериалы, актеры; 

9) Любимые книги; 

10)  Образование; 

11) Семейное положение; 

12) Отношение к спорту; 

13) Любимая еда. 

Если между портретами существующего и идеального клиента пропасть, значит нужно 

либо дорабатывать продукт, либо способы рекламы. 

После того, как вы будете знать всё о своих клиентах, вам нужно будет к ним 

достучаться. 

Есть две «точки входа» в клиента: 
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 Решить его боли; 

 Помочь ему понять его мечту и реализовать ее. 

Например, у вас доставка пиццы. Главные боли ЦА — качество блюда и скорость 

доставки. Обыграйте это в тексте рекламы: «За этот год наш горячий цех вырос в 3 раза и 

теперь мы выпекаем до 100 пицц в час. Без потери качества: твой любимый вкус мы 

сохраним во что бы то ни стало! Курьер доедет к Вам за 1 час, даже в снегопад и 

апокалипсис. Или вы получите пиццу бесплатно». 

Анализ конкурентов 

Чтобы проанализировать конкурентов, можно сделать их SWAT-анализ (см. пункт 1). 

Их сильные стороны дадут понимание того, чего не хватает вашему бизнесу. А осознание их 

слабых сторон позволит превратить их в свои сильные и найти отстройку от конкурентов. 

Еще один полезный вид анализа конкурентов – 4Р-анализ. Он поможет четко 

проанализировать свои конкурентные преимущества и выделиться среди конкурентов.  

Рассмотрите свой бизнес и бизнес конкурентов по таким критериям:  

1) Продукт (Product); 

2) Цена (Price); 

3) Место продажи (Place); 

4) Продвижение (Promotional). 

Часть 2: Универсальные инструменты продвижения товаров и услуг 

После того, как вы разобрали на молекулы собственный продукт, вы сможете его 

осознанно продвигать. Рассмотрим 9 эффективных инструментов для этого. 

Контекстная реклама 

Это реклама в поисковиках. В поисковике Яндекс она запускается с помощью сервиса 

Яндекс.Директ, в Google – с помощью Google Ads. Эффективна тем, что люди уже знают, 

что ищут (в большинстве случаев) и готовы совершить покупку. Маркетолог не стреляет из 

пушки по воробьям, а работает с целевой аудиторией. Сделать прицел еще более точным 

помогает грамотная настройка контекстной рекламы.  

В этом процессе настолько много тонкостей и нюансов, что выгодней заплатить 

специалистам за настройку, чем самостоятельно израсходовать бюджет впустую. 

Специалисты помогут определиться со стратегией, увеличить конверсию, и 

оптимизировать затраты. 

SEO-оптимизация 

Этот инструмент тоже работает с поисковиками. Формируя по правилам SEO контент 

вашего сайта, можно поднять его в поисковой выдаче Яндекс и Google по определенным 

запросам. Если вы планируете работать долго в конкретной нише, обязательно подключайте 

SEO. Сайты, которые находятся на первых строчках, вызывают доверие у покупателей и 

способствуют продвижению бизнеса в интернете. 

Социальные сети 

Этот инструмент каждый бизнес может использовать по-разному, исходя из нужд и 

стратегии продвижения. Например, как визитку. Небольшим компаниям страница в facebook, 
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instagram или Вконтакте заменяет сайт. В профиле страницы размещается общая 

информация о компании, а в постах – о товарах или услугах. В соц сетях можно предлагать 

акции, работать с существующей аудиторией, допродавать ей услуги. Социальные сети – еще 

и один из способов сформировать имидж вашего бизнеса, задать тон общения с клиентами. 

Таргетированная реклама 

Это реклама, которая показывается в социальных сетях. Сегодня этот инструмент 

продвижения в сети обогнал по эффективности первые три. Ее преимущества в том, что ее 

можно настроить гораздо точнее, чем контекстную – настроить прицел максимально точно. 

С помощью таргетинга можно делить целевую аудиторию на любое количество сегментов и 

под каждый из них настраивать разное рекламное объявление, исходя из интересов, района 

проживания, возраста и пола каждой группы.  

По количеству переходов на сайт, кликов и охвату можно замерять эффективность 

каждого из объявлений и покупательский потенциал каждого сегмента аудитории. 

Например, если показывать таргетированную рекламу только тем, кто уже был на вашем 

сайте, то в объявлении не нужна общая вводная информация. Если людям, у которых завтра 

День рождения, то можно предложить им скидку или подарок для именинников. И так далее. 

Вариантов бесконечное множество. 

PR в СМИ 

Публикации в СМИ могут повысить узнаваемость бренда, управлять восприятием 

покупателей, привлечь новых партнеров и конечно увеличить продажи. Коме того, 

взаимодействие со СМИ имеет накопительный эффект: о вас пишут – о вас говорят – с вами 

хотят работать. Больше публикаций – больше движения вокруг компании. 

Сотрудничество с блогерами и лидерами мнений 

Сначала разберемся, кто это. Блогеры – это авторы, которые имеют традиционный блог 

или youtube-канал. Лидеры мнений или микроинфлюенсеры – это популярные среди 

определенной аудитории личности, как правило, с большим количеством подписчиков, 

которые использовать свои страницы в соц сетях для общения с ними.  

При грамотном выборе блогер может стать хорошим каналом продаж: с ним можно 

выстраивать отношения как с амбассадором бизнеса или использовать его блог как 

дополнительную рекламную площадку или канал коммуникации бренда. Также это доступ к 

совершенно новой аудитории, равнодушной к традиционным СМИ и рекламным форматам. 

Например, у молодой аудитории высокий уровень лояльности к блогерам. Для стартапов, 

начинающих предпринимателей работа с блогерами – отличный инструмент для 

привлечения трафика. 

Как найти своего блогера? Сейчас блогеры активно рекламируют банковские 

продукты, гаджеты, обучающие курсы, косметику, одежду. Но даже если у вас продукт из 

другой категории, наверняка и для него есть точки входа в этот вид рекламы. Если не можете 

найти примеры на русскоязычном пространстве, погуглите аналогичные зарубежные кейсы. 

Найдите самый известный зарубежный бренд в вашей нише и отследите все публикации о 

нем. Тогда вы поймете, с какого типа блогерами имеет смысл работать. 

Как проверит, что блогер подходит вашему продукту? У предпринимателя должны 

быть точные цели и задачи, которые он должен решить с помощью блогера. Заранее 

посмотрите несколько материалов блогера, где он рассказывает про рекламируемый 
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продукт: искренне ли, интересно ли это делает, как размещает ссылки. Посмотрите 

комментарии аудитории под его материалами на разных каналах коммуникации, есть ли к 

нему вопросы по продукту, интересуются ли, делятся ли своим мнением, живые это 

подписчики или боты. Запросите у блогера статистику посетителей: возраст, количество, 

время удержания (для видео), охват по территории.  

Сам себе блогер: продвижение с помощью видео-контента 

Можно не сотрудничать с блогерами, а сделать лицо бренда блогером. Практически у 

всех крупных компаний есть свой youtube-канал, где они регулярно публикуют собственный 

видео-контент под любые цели и задачи. Вот несколько примеров. 

1) Ответы на вопросы 

Покупателю куда интересней посмотреть такое видео и услышать ответы из первых уст 

собственника или эксперта компании, чем читать скучный текст FAQ на сайте. 

2) Экскурсия на производство 

Такие видео помогут завоевать доверия покупателя. Он как бы попадает в «святая 

святых», подглядывает и чувствует себя «своим». 

3) Полезная информация по теме 

Решайте боли людей: расскажите в видео какую-то полезную или закрытую 

информацию, связанную с тематикой своего бизнеса, сэкономьте время на поиски данных 

или поделитесь собственными лайфхаками. 

4) Обзор продукта 

После просмотра видео-обзора покупатели с гораздо большей вероятностью 

приобретают продукт (от 64 до 85% – по данным различных интернет-магазинов). А кто 

лучше расскажет о товаре, чем его создатель? Всё просто: показав товар в действии и пользу 

от него, можно продать без особых усилий. 

5) Сравнение продуктов 

Следующий уровень обзора продукта – это сравнение его в действии с аналогичными 

товарами конкурентов. Например, с более дорогими. В этом случае, покупатель будет вам 

благодарен за экономию. 

6) Интервью 

Интервью может стать мощным инструментом решения сразу нескольких 

маркетинговых и имиджевых задач. Не обязательно быть «звездой», чтобы публиковать свои 

интервью, которые будут смотреть тысячи. Для этого достаточно иметь представление о том, 

что пользуется спросом, и площадку для размещения – youtube-канал, блог, страницу в соц 

сетях или сайт. Зачем записывать интервью? 

● Интервью формирует репутацию. Если вы действительно эксперт в затронутой теме, 

то ваш зритель превращается в потенциального клиента. 

● Интервью – неиссякаемый способ наполнять сайт или соц сети уникальным и ценным 

контентом.  
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● Интервью даёт новые инсайты. Вместе с интервьюируемым вы можете рассмотреть 

такие аспекты своей темы, которые и в голову не приходили до сих пор. А это происходит 

именно в процессе диалога. 

● Интервью – это простой способ поделиться собственным опытом. А ведь опыт – это 

самое ценное, то, что делает информацию действительно достойной внимания. Чем больше 

ответов на тематические вопросы, примеров из вашей практики – тем выше к вам доверие. 

Одно дело, когда ваш зритель найдет в поисковике непроверенную информацию. А другое – 

узнает из первых уст реальный кейс из вашего опыта. 

● Интервью делает вас ближе к аудитории. В процессе интервью с профессионалом вы 

даете больше ответов на вопросы, которые живо интересуют вашу целевую аудиторию. 

Виды технической реализации интервью могут быть разными.  

Например: 

1) Запись диалога с одной или нескольких камер; 

2) Интервью по скайпу; 

3) Совместный прямой эфир в фейсбук или инстаграм. 

Построение личного бренда руководителя 

«Личный бренд» – звучит сейчас отовсюду, теперь это не только инструмент 

маркетологов. Сегодня люди гораздо охотнее покупают у живого человека, чем у неживой 

компании. Вспомните хотя бы Стива Джобса и Илона Маска. Покупатели восхищаются 

первыми лицами компании, а потом уже – ее продуктом. Поэтому нужно сформировать 

такой личный бренд руководителя, чтобы им восхищались. Личный бренд – это 

совокупность всей информации о человеке во всех каналах коммуникации, в СМИ, в соц 

сетях, поисковиках. Инфо-облако вокруг физического тела. Это слепок каждого из нас в 

информационном пространстве. И неплохо было бы уметь его создавать и при 

необходимости править. Работа над личным брендом должна быть осмысленной и 

выстроенной так, чтобы в конечном счёте превращать всё в лидов, подписчиков и продажи. 

E-mail рассылка 

Это прекрасный источник повторных продаж. Важно, чтобы люди сами подписались на 

рассылку, то есть те, кто хотя бы раз воспользовался вашим продуктом или зашел на сайт (в 

зависимости от вашего механизма сбора email-ов). Если делать рассылку актуальной, 

интересной и ненавязчивой, то с ее помощью можно продавать дополнительные услуги или 

увеличивать средний чек лучше, чем через другие виды рекламы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ОСНОВ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Семейно-брачные аспекты, их реализация в обществе и личной жизни имеют давнюю 

историю и традиции. Представления о семейно-брачных отношениях, соответственные 

законодательные акты и религиозные постулаты в этом направлении наглядно 

демонстрируют, в том числе, и с учетом исторических эпох и национальных традиций всё 

многообразие и неоднозначность человеческого мировоззрения в области социального и 

гражданского (семейного) статуса мужчины и женщины. Исторический опыт и анализ 

семейно-брачных отношений достаточно хорошо представлен на сайтах Интернета и во 

многих литературных источниках [1; 6; 7; 8; 13; 18]. 

Можно также с уверенностью сказать, что на текущий момент в периодических 

изданиях, литературных источниках и на сайтах Интернета накоплен достаточно обширный 

информационно-аналитический материал современных семейно-брачных отношений. При 

ознакомлении с ним четко просматривается две диаметрально противоположные тенденции 

относительно будущей значимости для человеческой цивилизации статуса семьи и брака. С 

одной стороны, всё чаще высказывается предположение о постепенном исчезновении 

института семьи и брака, как отжившей форме человеческих отношений по половому 

признаку. С другой же, наоборот, подчеркивается всё возрастающая роль и важность для 

всего человечества института семейно-брачных отношений, его защиты и дальнейшего 

развития в условиях современного общества [2; 16]. 

При этом, конечно же, необходимо отметить, что подавляющее большинство авторов в 

своих работах однозначно подчеркивают, что семья, в том числе и современная, 

представляет собой важнейшую разновидность первичных социальных групп, основной 

функцией которой является продолжение человеческого рода, то есть рождение и 

воспитание детей, а также передача всех приоритетных ценностей духовно-нравственного и 

культурного наследия новому поколению [4; 21; 25]. 

Семья является базовой ячейкой (первоэлементом) общества. К такому заключению 

пришли и участники «Московского демографического саммита: Семья и будущее 

человечества», представляющие интересы семьи из различных социальных, этнических и 

религиозных общностей. В работе указанного саммита и, соответственно, в выработке его 

итоговой декларации, принятой 4 июля 2011 года, приняли участие многие ведущие 

эксперты в области семьи и демографии, члены национальных правительств и парламентов, 

общественные деятели, а также другие ответственные представители гражданского общества 

из 65 стран мира.  

Вместе с тем всё больше исследователей в этой области сегодня подчеркивают тот 

очевидный факт, что практически во всей современной человеческой цивилизации 

наблюдается разрушительный кризис семейно-брачных отношений [2; 12; 15; 22]. 



62 

 

В большинстве стран мира на фоне девальвации семейных ценностей происходит 

ущемления прав семьи. В существующем ныне глобальном информационном пространстве 

идет, возможно, не осознанное, но целенаправленное нивелирование основных устоев семьи 

в правовом поле, социально-экономических сферах и даже на бытовом уровне. Нет 

необходимости, безусловно, в данной работе подробно описывать весь тот негатив, который 

нарастая, сопровождает практически все аспекты современного семейно-брачного уклада [9; 

10; 14; 20; 24; 26]. 

Достаточно лишь подчеркнуть, что в современном обществе, к сожалению, 

катастрофически уменьшается количество зарегистрированных браков, растет число 

разводов, наблюдается кризис материнства, вплоть до потери материнского инстинкта, 

угрожающих размахов приобрёл кризис отцовства [3; 11; 19; 23]. При этом растет число 

брошенных детей при живых родителях, всё больше детей рождается больными и даже 

инвалидами, наблюдается рост различных правонарушений и уголовных преступлений в 

области семейно-брачных отношений [17; 28]. 

В чем же причина столь негативных и разрушительных явлений в современном, 

казалось бы, высокоразвитом и цивилизованном обществе? 

Ответ на этот вопрос очевиден и, на наш взгляд, достаточно прост. Кризис семьи, как 

социального института, девиантность поведения мужчин и женщин во всех аспектах 

реализации личности по половому признаку, а также многочисленные проблемы здоровья 

детей и репродуктивной функции современного человека всецело являются результатом 

общепринятого мировоззрения в области семейно-брачных отношений. Это мировоззрение, 

в конечном счете, формирует в той или иной стране соответствующее законодательство, т.е. 

Семейные кодексы, которые регулируют, а, следовательно, и несут ответственность всем 

своим содержанием за существующее положение дел в области семейно-брачных 

отношений. 

Это первое и самое главное, с чем нужно сегодня нам всем согласиться. Мы, общество 

в целом и мужской, и женский менталитет, в частности, являемся авторами 

катастрофического кризиса семьи и семейно-брачного уклада жизни, как в современном 

мире в целом, так и в конкретной отдельно взятой стране. И чтобы это исправить 

необходимо, конечно же, изменить в первую очередь своё мышление, сформировать новое 

мировоззрение и выработать принципиально новую законодательную базу. 

Рассмотрим и проанализируем с точки зрения основ законотворчества в области 

семейно-брачных отношений Семейные кодексы России и Украины. Что положено в основу 

этих законодательных актов? Какие моральные, духовные или психологические концепции 

заложены в них? Обратимся к вступительной части указанных законов. Их общие положения 

не содержат никаких указаний на основе, каких принципов и понятий составлены эти 

законодательные документы. Церковь отделена от государства, т.е. не управляет им, но это, 

же не означает, что она запрещена с точки зрения формирования ценностей в структуре 

личности человека. 

Удивительно, конечно, что в современном обществе, в котором подавляющее 

большинство верующих людей, на законодательном уровне нигде даже не упоминается 

Библия, как источник формирования в социальной среде мировоззренческих устоев, в том 

числе и в области семейно-брачных отношений. Христианские подходы, как, впрочем, и 

постулаты других религий, в Семейных кодексах России и Украины не упоминаются, 

содержание библейских текстов не используется, а в некоторых случаях статьи, указанных 



63 

 

законов просто вступают в противоречие со многими стихами святого писания. А что же 

взамен? К сожалению, никакой другой мировоззренческой концепции в существующем 

семейно-брачном законодательстве России и Украины на сегодняшний день не предложено. 

Более того, в их Семейных кодексах отсутствуют определения даже таких базовых 

понятийных категорий, как семья, семейный брак и семейно-брачные отношения. В 

результате, указанные понятия семейного законодательства, имеют не только разную 

смысловую нагрузку во многих статьях указанных законов, но и могут интерпретироваться 

конкретным человеком, в том числе и при выполнении служебных обязанностей, 

исключительно по своему собственному усмотрению, в соответствии с индивидуальными 

представлениями о семье и браке. 

Таким образом, в настоящее время, настоятельно необходима, на наш взгляд, некая 

психологическая концепция основ законотворчества в области семейно-брачного 

регулирования. Сегодня обществом затребованы фундаментальные положения, на которых 

будут базироваться все направления семейно-брачных отношений. И эти фундаментальные 

положения должны быть закреплены законодательно в Семейном кодексе. 

И первое с чем нужно определиться в этом плане, это то, в чем собственно главный 

смысл и назначение Семейного кодекса, как юридического документа, который имеет 

ключевое психологическое значение в процессе формирования мировоззрения личности с 

учетом, в первую очередь, половой принадлежности человека. 

В преамбуле Семейного кодекса Российской Федерации сказано, что семейное 

законодательство исходит из необходимости укрепления семьи. 

В преамбуле Семейного кодекса Украины также указывается, что регулирование 

семейных отношений осуществляется этим кодексом с целью укрепление семьи как 

социального института. Складывается впечатление, что семья создается на основании каких-

то других законов, а Семейный кодекс лишь призван укреплять её своими статьями, так как 

семья, очевидно, постоянно распадается под воздействием каких-то других, в том числе и 

законодательно обусловленных причин. Но на самом деле за судьбу семьи, как социальной 

ценности, всецело отвечает лишь один закон – Семейный кодекс. И, следовательно, прежде 

чем что-то укреплять, вначале его необходимо создать по законам мироздания, иначе оно 

обязательно развалиться, а потом уже заниматься его жизнедеятельностью. К тому же сам по 

себе любой закон, как свод правил, регулирующий какие-то процессы в обществе, не 

предназначен, да и не может, что-то укреплять, а что-то ослаблять. 

У закона, как у медали, всегда две стороны: поощрять, или наказывать. И в 

зависимости о того, как выстроены эти законодательные аспекты, они способствуют 

формированию в обществе соответствующего мировоззрения, которое что-то поощряет, а 

что-то осуждает. Судя по сегодняшнему кризисному состоянию семьи, как социальной 

ценности, указанные Семейные кодексы, как, впрочем, и другие аналогичные законы в 

подавляющем большинстве стран уж точно не укрепляют семью, а скорее наоборот, 

способствуют её разрушению. И нужно не сокрушаться, и сетовать на какие-то общие 

мировые тенденции по этому поводу, а разрабатывать и вносить изменения в содержание 

Семейного кодекса, как основного юридического документа, регулирующего и, 

следовательно, отвечающего за последствия этого регулирования в области семейно-

брачных отношений. 

В преамбуле Семейного кодекса необходимо указать главный смысл и основное 

назначение этого закона. Мы предлагаем следующую трактовку: 
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Семейный кодекс – это свод законов о семье, правилах семейных взаимоотношений и 

правовой защиты семьи, как социального института. 

Из содержания этого определения следует, что абсолютно все статьи Семейного кодекса 

должен быть направлены, прежде всего, на формирование, развитие и защиту семьи, как 

социальной ценности, и отстаивать только те интересы членов семьи и общества, которые не 

противоречат понятию семьи, как социального института. Государство должно защищать 

своими законодательными актами именно семью и все отношения, связанные с этим 

понятием. Более того, Семейный кодекс должен способствовать формированию и 

утверждению в обществе соответствующих мировоззренческих ценностей, которые 

необходимы для создания семьи, рождения и воспитания психически и физически здоровых 

детей и, тем самым, создавать, в конечном счете, оптимальные условия для гармоничного 

развития личности с учетом полового признака. При этом фразы о взаимной любви, 

уважении и другие подобные словосочетания, которые не имеют ни юридической, ни даже 

однозначной психологической интерпретации и больше похожи на благие пожелания, а не на 

текст законодательного документа, не следует, на наш взгляд, использовать ни в преамбулах, 

ни в статьях законодательных документов. 

Далее, судя по названию этого юридического документа – Семейный кодекс, он должен 

отражать юриспруденцию о семье, как первичной базовой ячейки общества. Следовательно, 

в этом законодательном акте, в самом начале, должна быть дана краткая и однозначная 

формулировка понятия «семья», как термина, прежде всего, юридического и 

психологического. Иначе о чём тогда этот закон – Семейный кодекс, если нет понятия 

«семья»? 

Обратимся к рассматриваемым нами законодательным актам России и Украины. Какое 

ж толкование понятия семьи дано в этих юридических документах? В данный момент мы 

вынуждены констатировать тот факт, что юридическое определение категории «семья» в 

Семейных кодексах России Украины, к сожалению, отсутствует. В Российском кодексе это 

понятие по каким-то причинам вообще не никак не интерпретируется и даже не 

рассматривается. В Украинском кодексе, не в плане определение этого термина, а уже в 

контексте изложения статьи этого закона, сказано, что «семью составляют лица, которые 

совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности» 

(Статья 3, п. 2). При всём уважении к Семейному кодексу Украины, мы всё-таки отметим, 

что под эту формулировку подпадают многие группы лиц, проживающих, например, в 

казарме, в общежитии и даже в палатке на пикнике: все они совместно проживают, связаны 

общим бытом, а также имеют взаимные права и обязанности. К тому же термин «лицо» 

может относиться не только к физическому, но и юридическому лицу (например, 

предприятию). Стоит ли удивляться о размытости и дискредитации этого понятия в 

обществе, если одно из центральных понятий в жизни человека – «семья» не имеет своего 

конкретного юридического толкования и психологической однозначности. Именно в таких 

случаях семья, как понятие и исчезает из жизни человека, а общество, в том числе 

государственные и судебные инстанции, начинают рассматривать любые спорные 

отношения между мужчиной и женщиной, где есть сексуальный аспект, исключительно, как 

семейные разногласия. При таком положении дел семья и её ценности неизбежно 

утрачивают своё социально-психологическое значение в жизни человека. Именно это и 

происходит в обществе в настоящее время и если безотлагательно и законодательно 

оперативно не изменить психологическую и юридическую составляющую этого процесса, то 

кризис современной семьи ещё более усугубится. 
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Изучив доступные нам литературные источники и ресурсы Интернета, мы предлагаем 

следующее унифицированное, на наш взгляд, определение семьи, как базового понятия 

Семейного кодекса: 

Семья – социальный институт, состоящий из группы людей, имеющих кровное родство 

или родство, приобретенное в соответствии с действующим законодательством с целью 

формирования личности по половому признаку. 

Для социальных служб и юридического сопровождения семейно-брачных отношений 

семью можно, исходя из предложенного выше определения, структурировать на семью 

первого поколения (супруги, родители, дети), второго поколения (дедушки, бабушки, внуки) 

и семью родственных отношений (все остальные родственные кровные связи). При этом 

одинокий человек, т.е. человек, который не имеет кровного родства или законодательно 

оформленного родства, не может составлять семью и, следовательно, иметь права члена 

семьи, как это, вопреки здравому смыслу, на наш взгляд, имеет место, при всём нашем 

уважении к этому документу, в Семейном кодексе Украины: Статья 3, п. 3. «Права члена 

семьи имеет одинокий человек». К тому же, кто имеет статус одинокого человека, в 

указанном законе не поясняется.  

Интерпретируя вышеуказанное определение семьи, следует также подчеркнуть, что 

формирование и развитие личности по половому признаку относится, как к детям, так и к 

взрослым, поскольку ни кто не совершенен и семья предоставляет собой, как раз, наилучшие 

условия для полноценной и гармоничной реализации мужских и женских качеств и их 

развития с учетом, в том числе, и возрастных особенностей человека. Из определения также 

следует, что семьей являются все, кто имеет между собой кровное родство, вне зависимости, 

где они проживают и какие у них межличностные отношения. Рождение ребенка вне брака, 

исходя из выше изложенного определения семьи, как понятия, также свидетельствует о 

возникновении семьи, так как появляется кровное родство. К семье, безусловно, относится 

усыновление (удочерение) и заключение между мужчиной и женщиной семейных браков. К 

тому же очень важно подчеркнуть, что указанное определение понятия «семья» однозначно 

свидетельствует, что этот социальный институт всегда создается с целью формирования и 

развития личности по половому признаку. Другими словами, в семье все имеют половую 

идентичность: муж, жена, мать, отец, сын, дочь, брат, сестра и т.д., в том числе при 

усыновлении или удочерении ребенка. Именно этим семья, как юридическая и 

психологическая категория Семейного кодекса, принципиально отличается от однополой 

семьи и однополых браков, которые заключаются и законодательно оформляются во многих 

странах Европы и Америки. Формирование и развитие личности по половому признаку 

возможно только во взаимоотношении с противоположным полом. Иными словами, и 

психически, и физиологически нельзя быть мужчиной по отношению к мужчине, как и 

нельзя, быть и женщиной по отношению к женщине. Для формирования личности по 

половому признаку обязательно необходим противоположный пол. Если этого нет, то нет и 

развития личности с учетом полового признака, и половая идентичность постепенно 

исчезает, что и происходит в современном обществе, и это со всей очевидностью, как раз и 

подтверждает интенсивное увеличение в человеческой среде количества однополых браков 

[5]. 

Необходимо отметить, что термину «брак», в его гендерной интерпретации, сегодня 

уделяется особое внимание, так как неоднозначность и неопределенность этого понятия 

широко распространены, как в социуме, так и в научных исследованиях. И связано это с тем, 

что указанный термин, к сожалению, не имеет своего однозначного юридического и 
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психологического толкования. Так, в Семейном кодексе России термин «брак» используется 

довольно часто, особенно в Главе 3 (Условия и порядок заключения брака), но какое-либо 

его толкование в этом законе отсутствует, а различные комментарии к статьям указанного 

кодекса только усложняют его интерпретацию. К тому же комментарии не являются 

законодательным документом. Таким образом, слово «брак» в данном законе применяется 

исключительно, как термин, содержание которого включает в себя только факт регистрации 

государством отношений между мужчиной и женщиной. 

В украинском Семейном кодексе сказано: «Браком является семейный союз женщины 

и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского 

состояния» (Статья 21. п. 1). В данном случае понятие «брака» связывается лишь с 

регистрацией некоего «семейного союза». Что понимается под словосочетанием «семейный 

союз» в Семейном кодексе Украины, к сожалению, никак не интерпретируется. А поскольку 

в указанном законе отсутствует также и определение понятия «семья», то не представляется 

возможным однозначно по смыслу сориентироваться и в отношении словосочетания 

«семейный союз». Другими словами, не ясно, как может возникать «семейный союз» сам по 

себе, до государственной регистрации? 

Если предположить, что «семейный союз» может иметь место без государственной 

регистрации, тогда все отношения людей, связанные с реализацией по половому признаку, 

можно называть семейными или супружескими союзами. К сожалению, такой подход мы и 

видим в Статье 74 Семейного кодекса Украины, которая называется «Право на имущество 

женщины и мужчины, которые проживают одной семьей, но не находятся в браке между 

собой…». Что значит «проживают одной семьёй» в кодексе не поясняется и, следовательно, 

эта формулировка может интерпретироваться произвольно и включать в себя любые формы 

человеческих отношений по половому признаку, тем более при отсутствии в указанном 

законе определения понятия семьи. 

Вот такая размытость понятийных категорий в Семейных кодексах и приводит к 

полному нивелированию семейных ценностей, что мы и наблюдаем в современном 

обществе. Для того чтоб именовать свои отношения, как семейные, прежде всего, их 

необходимо зарегистрировать в органе государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

В любом случае семья и семейные отношения, как юридические и психологические 

понятия, могут иметь место между мужчиной и женщиной только на основании 

официальной регистрации своих отношений в государственных инстанциях, а не как иначе. 

В противном случае все отношения по половому признаку – семейные. А такой подход 

психологически неизбежно приводит к девальвации семьи, как социальной ценности и 

социального института, что и происходит в настоящее время. 

Так, в государственных и, особенно, в судебных инстанциях довольно часто 

рассматриваются спорные вопросы между гражданами противоположного пола, 

находящихся в так называемых гражданских, гостевых или других браках, как особой формы 

законодательно не регулируемых бытовых и сексуальных взаимоотношений между 

мужчиной и женщиной. 

А ведь официальная регистрация своих отношений по половому признаку — это далеко 

не только получение юридического документа. Самое главное в этом действии – это 

качественный переход личности с одного психологического состояния в другое и именно это 

качественно новое психологическое состояние и запускает весь механизм социальной и 
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биологической реализации личности по половому признаку. Без регистрации не будет этого 

естественного психологического состояния, а, следовательно, не будет и всей полноты 

осознания себя, как мужа или жены и принятия на себя соответствующих правил 

взаимоотношений и обязанностей в семейно-брачных отношениях. Поэтому государственная 

регистрация отношений между мужчиной и женщиной в большинстве случаев – это 

универсальный критерий психологической и социальной зрелости личности в отношении 

своей реализации по половому признаку. И в законодательных актах именно эти 

зарегистрированные отношения должны иметь свой специфический термин и его 

однозначную интерпретацию. И этот термин должен состоять не просто со слова «брак», а 

включать в себя словосочетание «семейный брак». В интересах семьи и общества в целом, 

именно этот термин «семейный брак» должен использоваться в Семейном кодексе и иметь 

своё юридическое и психологическое определение. Нами предлагается следующее 

толкование этого понятия: 

Семейный брак – добровольные отношения между мужчиной и женщиной, 

зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством, вследствие 

чего они становятся супругами и приобретают социальный и юридический статус мужа 

и жены. 

Иными словами, если ранее описанное понятие семьи, исходя из его выше изложенного 

определения, может возникать и относиться к гражданам на основе вначале лишь кровного 

родства с последующим юридическим оформлением, то понятие семейного брака и 

связанного с ним статуса мужа и жены появляется исключительно на основании официально 

зарегистрированных отношений между мужчиной и женщиной, что подтверждается 

соответствующим документом. И только этот юридический документ порождает взаимные 

права и обязанности как имущественного, так и не имущественного характера. 

Из этого следует, что все остальные браки: гражданские, гостевые, гостиничные, 

однополые и др. так называемые браки, в том числе и узаконенные в ряде стран, как 

разновидности, прежде всего, сексуальных отношений в современном обществе не должны 

иметь никакого отношения к Семейному кодексу. Именно при таком подходе в обществе 

будут формироваться приоритетные ценности семьи и семейных браков. Все остальные 

формы социальных браков, как разновидности сексуальных человеческих проявлений, 

конечно же, не должны осуждаться и, тем более, преследоваться законодательно, так как 

призваны, в первую очередь, демонстрировать своим наличием о тех заблуждениях, которые 

существуют в обществе в сфере сексуальных отношений. И степень распространенности тех 

или иных негативных гендерных явлений в социуме, как раз и является критерием 

ошибочности существующего мировоззрения в обществе и связанного с ним 

несовершенством законодательных положений в этой области человеческих 

взаимоотношений. Поэтому семейно-брачные отношения, как психологически и юридически 

значимая категория, тоже должна иметь свою конкретную интерпретацию в Семейном 

кодексе. 

Речь идет о том, что необходимо определиться и юридически, и психологически, а 

какие конкретно отношения должны регулироваться в семейном законодательстве. Без 

такого определения в эти отношения может вкладываться разный юридический и 

психологический смысл. 

В подтверждение этому – Семейные кодексы России и Украины, где эти отношения 

интерпретируются далеко не одинаково. 
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Так в Семейном кодексе России, в статье 2, которая соответственно и называется 

«Отношения, регулируемые семейным законодательством» сказано, что этот закон 

«регулирует личные не имущественные и имущественные отношения между членами семьи: 

супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в 

пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками 

и иными лицами». Кто такие «иные лица» в законе не разъясняется. Следовательно, это 

может быть любой человек, который считает или которого кто-то считает участником 

семейных отношений. 

Состав участников отношений, которые регулирует Семейный кодекс Украины, 

определен в статье 2 указанного закона. В пунктах 1 и 2 идет перечисление этих участников, 

а в пункте 4 в противовес названию статьи «Участники семейных отношений, которые 

регулирует Семейный кодекс Украины» идет перечисление участников, подчеркнем это, 

именно семейных отношений, которые данным законом не регулируются. Получается, что 

Семейный кодекс Украины регулирует какую-то часть семейных отношений. При этом в 

пункте 3 этой же статьи сказано, что закон «регулирует семейные личные не имущественные 

и (или) имущественные отношения между другими членами семьи, определенными в нем». 

Кто такие другие члены семьи в законодательном акте не поясняется. В результате 

получается, что в понятие семейные отношения, в семейном законодательстве Украины 

вообще никакой смысл не вкладывается. В Семейном кодексе Украины семейные отношения 

– это некий список, в который можно включать или исключать тех или иных его участников 

по собственному усмотрению. 

Такая размытость в определении отношений, которые регулирует семейное 

законодательство и приводит, в конечном счете, к нивелированию, как в правовом поле, так 

и в общественном сознании такой важной социальной ценности, как семейно-брачные 

отношения. На основании анализа источников литературы и ресурсов Интернета, а также 

исходя из выше сказанного, нами предлагается следующее толкование этого понятия: 

Семейно - брачные отношения – это отношения, которые формируются и проявляются 

исключительно в рамках законодательно утвержденных понятий семьи и семейного 

брака. 

Остальные формы человеческих взаимоотношений, в том числе и с сексуальным 

компонентом, не относятся к семейно-брачным отношениям и не регулируются Семейным 

кодексом. Все другие взаимоотношения, связанные с сексуальной реализацией мужчин и 

женщин, которые в обществе существуют, и будут существовать априори, например, в сфере 

сексуальных услуг, могут и должны, в конечном счете, регулироваться другими отдельными 

законодательными актами. 

Далее, безусловно, необходимо определиться с конкретными ключевыми принципами, 

которые должны быть положены в основу законотворчества в области семейно-брачных 

отношений. Этих принципов, на наш взгляд, два – это принцип равноправия и принцип 

добровольности, смысл которых в кратком изложении заключается в следующем: женщина 

становится женой и матерью – добровольно, мужчина также должен становится мужем и 

отцом исключительно на добровольной основе. 

Более подробную интерпретацию этих принципов мы даем в соответствующей работе 

[27]. 
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Таким образом, психологическая концепция основ законотворчества в области 

семейно-брачных отношений включает в себя конкретные и однозначные определения 

базовых понятийных категорий: семья, семейный брак, семейно-брачные отношения, а также 

даёт интерпретацию равноправию и добровольности, как основополагающих юридических 

принципов построения семьи, как социального института: 

1. Семья – социальный институт, состоящий из группы людей, имеющих кровное 

родство или родство, приобретенное в соответствии с действующим 

законодательством с целью формирования личности по половому признаку; 

2. Семейный брак – добровольные отношения между мужчиной и женщиной, 

зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством, 

вследствие чего они становятся супругами и приобретают социальный и 

юридический статус мужа и жены; 

3. Семейно-брачные отношения – это отношения, которые формируются и 

проявляются исключительно в рамках законодательно утвержденных понятий 

семьи и семейного брака; 

4. Равноправие, равенство – это равные правовые возможности граждан в своей 

реализации, в том числе и в сфере семейно-брачных отношений; 

5. Добровольность: статус жены и матери, мужа и отца приобретаются гражданами, 

соответственно женщиной и мужчиной исключительно на основе добровольного 

волеизъявления. 
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Собко О. П., 

Ієромонах Саватій, випускник магістратури, кафедра Права 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО БІБЛІЙСЬКОГО КОРІННЯ В 

СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ПРАВА 

На жаль, сучасна юриспруденція нерідко забуває про своє моральне та духовне 

коріння. Підсумки цієї бездуховності правової свідомості ми відчуваємо все більше і більше 

– у всіх сферах суспільних, державних і міжнародних відносин. Саме тому науковий розгляд 

духовних засад сучасного права є вкрай актуальним сьогодні. 

Люди стають свідками того, як свідомість заповнюють безрелігійні гуманістичні 

стандарти, які руйнують традиційні, християнські за своїм походженням підвалини 

суспільного буття європейської цивілізації. 

Тому дослідження вказаної проблеми слід проводити розглядаючи питання державного 

права та знайшовши їх біблейське коріння, надати їм християнське тлумачення, відповісти 

на запитання, виходячи із Святого Письма та християнського переказу. Розуміння проблем 

держави і права в руслі духовних аспектів, поєднаний богословський та професійний 

юридичний погляди та практичний досвід є перед усім запрошенням до наукової дискусії з 

питань актуальних сьогодні не тільки для України, але й для всіх країн, історично і духовно 

пов’язаних з християнством. 

Дослідження поглинає у глибину століть та до початкових засад права. 

Важливим та доречним є розкриття біблійного бачення багатьох категорій права, які 

діють і сьогодні; біблійних матеріалів, які вбирають і Старий і Новий Заповіт, і 

«законодавчі», і історичні, і пророчі книги Святе Письмо, «роботи» святих канонів від Буття 

до Откровення; порівняння «біблійного» права, Церковного права з нормами, зафіксованими 

в чинному міжнародному праві і конституційній практиці, знаходячи переконливе 

підтвердження як в богословських працях, так і в працях правознавців, істориків, філософів 

та філологів. Доцільним є відкриття можливості для подальших роздумів над теоретичними 

проблемами права, практичними питаннями правового регулювання сучасного світу. 

Проблематика охоплює найголовніше питання в сучасному праві, фокусуючи увагу на 

правах людини і механізмах їх забезпечення, якими повинні стати зміст та основи 

функціонування державної влади. 

Права людини, розділ влад, взаємозв’язок і взаємовідносини державної та духовної 

влад, держави та Церкви, особи та держави є кардинальними питаннями, які є актуальними 

та займають розум сучасних правознавців, політиків, державних і церковних діячів. 

Чинні норми права, які зафіксовані у законодавстві різних країн або в міжнародних 

документах з прав людини звертаються до початку створення людства. Саме такі норми 

перевірені часом, вічні та значимі для людини, найбільш глибоко саме вони впливають на 

устрій суспільства [6]. 

Є очевидним те, що причину багатьох невдач і катастрофічних наслідків в опробуванні 

правових норм сховано в їх надуманості, в тому викривленні сенсу законодавчої діяльності, 

яке відображено у слові «законотворчість». 
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Тому найбільш мудрі із стародавніх законодавців слухали та додержувались канонів 

Божих. Мойсей не придумував заповіти, не придумав ні одного із своїх законів – вони були 

повідомлені йому Творцем. Цар Давид, суддя Самуїл не придумували, а шляхом молитви 

радилися з Господом. Подібний підхід до законодавчої діяльності викладено Апостолом 

Павлом, який писав коринфянам: «Ніхто не може покласти іншу підставу, крім покладеної, 

яка є Ісус Христос» (1 Кор.3.11) [5].  Христос же, який приніс світові Новий Заповіт з усіма 

«поправками» до старозавітних законів, говорить про себе: «Син нічого не може творити 

Сам від Себе, якщо не побачить Отця, який творить: оскільки те, що творить Він, те і Син 

творить також» (Іоанн 5.19) [5]. Якщо Господь Сам стверджує про Своє «законодавство», хто 

ж тоді ми, які творять «самі від себе» і не бояться руйнівних наслідків своїх видумок? 

Таким чином, знання основ світоустрою, які надані нам в Біблії, - світоустрою, автором 

якої є Всевишній, необхідне для тих, чия діяльність – устрій суспільства. Інакше 

направленість цієї діяльності на благо є сумнівною. 

Питання суспільно-державного устрою, проблеми організації державної влади завжди 

цікавили людство. При цьому правові проблеми завжди розглядались у тісному переплетінні 

з моральними категоріями, пов’язуючись з Божими істинами. 

Християнський світ, який несе в собі ідею богоподоби людини, намагався усвідомити 

правові взаємовідносини між людьми і способи побудування всіх форм людського 

співіснування, в тому числі держави. 

В християнський період римського права в компіляції Юстініана відзначається, що 

«право є наука про добре і справедливе». Природним є те, що разом з розповсюдженням 

християнства «наука про добро» стала усвідомлюватися у вимірах богопізнання: «Дух Твій 

наставив нас на шлях правий, ми знайшли здібність творити добро». Добро і справедливість 

ставили вище закону представники багатьох юридичних шкіл в Х-ХІ ст.ст., які вважали, що 

кожна правова норма повинна бути оцінена з точки зору справедливості (aequitas), при цьому 

поняття aequitas ототожнюється з поняттям jus naturale. Категорія Вічного та людського 

законів, висунутих Фомою Аквінським (ХІІІ ст.) є викладенням проблеми відповідності 

устрою земного життя Божественим откровенням і її вирішення в межах системи 

послідовного та глибокого християнсько-теологічного варіанту юридичного світорозуміння 

[10]. 

Християнські цінності поступово починають входити до сфери інтересів юристів та 

політичних діячів. В останні роки за ініціативи Міжнародного Союзу юристів - християн 

відбулися конференції, присвячені питанням християнської етики в правосудді; проводяться 

зустрічі парламентарів в межах щорічних конференцій Міжпарламентської Асамблеї 

Православ’я. 

Проблематика, яка розглядалась спеціалістами охоплює наукове вивчення біблейських 

джерел доктрини розподілу влад та різні аспекти даної проблематики (принцип розподілу 

влад начебто зовні відповідає християнським постулатам, однак, його реалізація зовсім не 

забезпечує суспільний устрій, навіть приблизно до ідеалу), проблематика співвідношення 

християнства з правом, що свідчить про зріст інтересу до вказаних питань у сфері сучасної 

теорії права. 

Неуважність теоретиків права до співвідношення права з християнськими цінностями 

пояснюється відстороненням самих правових норм від своїх першоджерел. 



73 

 

Для того, щоб в правову систему було внесено «добро», слід з’ясувати, яким чином 

воно являє себе саме в правових реаліях християнства, а не тільки в загальному моральному 

віровченні. Звідси слід не просто проведення паралелей між сучасним правом і біблійними 

цінностями, не тільки фіксація сьогоднішніх норм з наступним пошуком їх біблійних 

виправдань, не шлях від сучасного права до Біблії, а навпаки, від біблійних принципів 

«побудови» права до правових норм, від божествених установ до з’ясування питання, що 

богоугодно в сьогоднішніх «міжнародно визнаних» нормах, а що богопротивно. 

Парадокс полягає в тому, що чомусь основу правових норм на релігійно-моральних 

цінностях християнства вважається кроком назад, а базування сьогоднішніх правових 

уявлень на язичеському у своїй основі римському праві вважається прогресивним. 

У сучасному світі все більш відчуваються процеси відродження природного права. 

Першою документальною фіксацією цього відродження стала Загальна декларація прав 

людини, прийнята ООН в 1948 році. Ідея прав людини стала фактично визначенням головних 

координат, в яких повинно втілитися право в сучасному людському суспільстві. Природне 

право, гідність і права людини стали фіксуватися і в конституціях ряду країн як 

безпосередньо діючі юридичні норми і як рамки, за межі яких не може виходити ні одна із 

гілок влади, в тому числі законодавець. Так, Конституція Германії проголошує: «Людська 

гідність є недоторканою. Поважати та захищати її -  обов’язок всієї державної влади. […] 

нижченаведені основні права обов’язкові для законодавчої, виконавчої та судової влади як 

безпосередньо діюче право (ст.1). В Конституції Польщі читаємо: «Природна і невідчужена 

гідність людини є джерелом свобод і прав людини і громадянина. Вона непорушна, а її 

повага і охорона є зобов’язанням публічних влад» (ст.30) [10]. 

Природне право – це «сума вимог, в своїй основі народжених безпосередньо без будь 

якої людської участі, самим природним життям суспільства, «природою», «природою» 

людського буття, об’єктивними умовами життєдіяльності, природним ходом речей». «Без 

будь якої людської участі» - означає, що природне право надано від самого початку, воно 

народилось разом з людиною. Перша стаття Загальної декларації прав людини фіксує, що 

«всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах». Якщо це стосується 

всіх людей, тоді з тими ж правами з’явились на світ пращури людства, створені Богом – 

Адам і Єва. Початок людства був і початком дій природного права, і при уважному розгляді 

Біблії ми можемо реконструювати найбільш фундаментальні права, народжені без людських 

інтелектуальних зусиль, а закладені в сутність світу Самим Творцем всесвіту – як закони, 

умови, без яких створене Ним не може функціонувати [9]. 

Тим більше, інтелектуальні зусилля в області прав людини поки що не дали виразних 

позитивних результатів. Інтенсивні пошуки, активна робота в цьому напрямку, які ведуться і 

сьогодні, поки що свідчать про коректури, які створюють лише серйозні і небезпечні 

тенденції. 

Безумовно, правові норми, які можна вивести із Священного Письма, не можуть бути 

скопійовані і винесені сьогоднішньому світові як норми сучасного законодавства. Тут можна 

розглядати мораль Священного Письма, як основу права. 

Серед усіх визначень людини найбільш значним слід визнати те, що вона була створена 

Богом по образу і подобі Своїм. Образ Божий визначає поняття початкового природного 

права. Це означає не зовнішня схожість, а еквівалентність якостей принципового характеру. 
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Образ Божий – це сума властивостей, до кількостей яких входять: життя, воля, розум, 

здібність дати життя, творення, володіння. Ці властивості, якими наділено людину 

передбачають також право на неухильну їх реалізацію, звідки і відбуваються права людини: 

на життя, на свободу, на думку, слово і переконання, на створення сім’ї, на працю, на 

власність. В цьому переліку вичерпно надано поняття, які визначають невід’ємні права 

людини; усі інші норми, такі як правосуб’єктність, недоторканість житла, свобода 

пересування тощо, є похідні від вихідних прав, тими чи іншими їх складовими, їх проявами. 

Ці вихідні права і свободи є основним об’єктом правових реалій Біблії тому, що вони 

виникають не самі по собі: їх джерелом є гідність людини, визначена в Священному Письмі 

як такі що перебувають в ньому як образ і подобу Божу. 

Перший закон було надано людині ще в едемському саду: «Від всякого дерева в саду ти 

будеш їсти; а від дерева пізнання добра і зла, не їж від нього» (Буття 2.16-17) [5]. Цю першу 

заборону свою Господь супроводив відповідною санкцією: «В день, в який ти вкусиш від 

нього, смертю помреш» (Буття 2.17) [5]. Здавалось би, санкція однозначна. Але це не так.  

Слова «смертю помреш» в устах Бога означають інше, ніж в нашому звичайному розумінні, 

слово «смерть» в устах Бога ще не означає фізичної смерті, тому, що право на життя 

закладено в самому акті створення людини. 

Сучасному міжнародному співтовариству, яке з великим трудом приходить до 

необхідності відміни смертної кари і яке до цих пір веде гострі дискусії на цю тему, довго 

було незрозумілим, що недопустимість цього виду покарання було закладено від самого 

початку в улаштуванні життя людей. Навіть в такому основоположному і гуманнійшому 

документі, як Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, де серед прав людини в 

якості першого і найголовнішого права названо право на життя, є суттєве застереження: «В 

країнах, які не скасували смертну кару, смертні вироки виносяться лише за найтяжкіші 

злочини відповідно до законів» (ст.6, п.2) [1]. Європейська конвенція про захист прав 

людини і основних свобод проголошує: «Право кожної людини на життя охороняється 

законом. Ніхто не може бути умисно позбавлений життя інакше ніж на виконання смертного 

вироку, винесеного судом за скоєння злочину, відносно якого законом передбачено таке 

покарання» (ст.2, п.1) [2]. І лише в 1983 році текст Конвенції було доповнено спеціальним 

протоколом відносно відміни смертної кари (Протокол 6). 

Дія принципу «не убий», принципу, який сьогодні ми називаємо «правом людини на 

життя», в старозавітній версії дуже широке – настільки широке, що воно розповсюджується 

на сфери, безпосередньо пов’язані з необхідністю убивати. Коли цар Ізраїля запитує у 

пророка Єлисея про захоплених у полон сірійських воїнів («Чи не побити їх, батьку мій?»), 

пророк, чиїми устами, як відомо, зазвичай говорить Сам Господь Бог, відповідає: «Не 

убивай» (4 Цар.6.21-22), - тобто повторює відповідну заповідь. Коли вороги звернулися до 

військовоначальника Симіона, брата правителя Іонафана, і «говорили: поступи з ними не по 

злим справам нашим, але по милості твоїй», - військовоначальник «умилостивився над ним 

[…] і не билися з ними» (1 Мак.13.46-47). А Іоанн Хреститель, про якого Ісус Христос 

свідчив, що він «більше пророка» (Матф.11.9), коли до нього звертаються воїни з питанням 

«а нам що робити?» - відповідає їм: «Нікого не ображайте» (Лука 3.14) [10]. 

Відносно військових дій, безперечно пов’язаних з вбивством, в Біблії зустрічаються 

формулювання такого типу: «І інші Іудеї, які знаходились в царських областях, зібрались, 

щоб стати на захист життя свого і бути покійними від ворогів своїх, і умертвити із 

неприятелів своїх сімдесят п’ять тисяч, а на грабіж не простягли руки своєї» (Єсф.9.16). Цар 

Іуда Маккавей заявляє своїм воїнам, які зібралися зустріти сирійське військо: «Вони йдуть 
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проти нас у множині гордовитості і нечестя, щоб знищити нас і жінок наших і дітей наших, 

щоб пограбувати нас; а ми б’ємося за душі наші і закони наші» (1 Мак. 3.20-21). 

Це означає, що порушення права на життя може допускатися лише для забезпечення 

права інших на життя. Цікавим є те, що у виправдання грядущої крові, в один ряд з захистом 

життя згадується і захист своїх законів, тобто захист своєї незалежності, яка також стає 

підставою відходу від принципу «не убий». Захист незалежності – це також захист власного 

життя, оскільки про закон з самого початку Мойсей сказав: «Покладіть на серце ваше всі 

слова, які я об’явив вам сьогодні, і заповідайте їх дітям своїм, щоб вони старались 

виконувати всі слова закону цього; тому, що це не пусте для вас, але це життя ваше» 

(Втор.32.46-47). Найважливішим змістовним аспектом такого співвідношення є наступне: 

країна живе своїми законами, і відповідно, захист своїх законів не може розглядатися поза 

контексту захисту життя країни і одночасно – свого життя. 

Таким чином, у своїх обмеженнях і застереженнях біблейське право на життя 

перегукується з сучасним правом. Так, Загальна декларація прав людини проголошує: «При 

здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна піддаватися тільки таким обмеженням, 

які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і 

свобод інших» (ст.29, п.2) [3]. 

Сучасне право проголошує: дозволено все, що не заборонено. Перелік прав не може 

бути вичерпним, тому, що не може гарантувати свободу людини. Така правова доктрина 

вперше отримала законодавче формулювання через 4 роки після прийняття Конституції 

США – в 1791 р., в ІХ поправці: «Перелічення в Конституції певних прав не повинно 

тлумачитись як заперечення або применшення інших прав, які зберігаються народом». Після 

цього подібні формулювання з’вилися і в конституціях інших країн, а принцип дозволеності 

всього, що не заборонено, було проголошено і в міжнародних документах, які 

регламентують права людини, в першу чергу, у Всесвітній декларації прав людини: «При 

здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна піддаватися тільки таким обмеженням, 

які встановлено законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і 

свобод інших і задоволення справедливих вимог моралі, суспільного порядку і загального 

благоустрою в демократичному суспільстві» (ст.29) [3]. Слід відзначити, що саме в такому 

встановленні дозволеності всього незабороненого і полягає правова основа свободи. 

Коли норми закону стають етичними нормами самої людини, вона вільна діяти 

відповідно вже не до чиєї волі, а тільки згідно до своєї волі, за своїм поглядом, і її воля не 

приходить в конфлікт з установами Божого закону – конфлікт, який є джерелом страху і 

поневоленням страхом. 

Святість відношення до батьків прирівнюється до святості відношення до Бога, і це 

підтверджується на прикладі застосування слова «бійтесь» в Біблії. Вимога страху перед 

Богом і перед батьками прирівнюються одне до одного, і слово це, природне у сполученні 

«бійся Бога», також природно переходить у речення «Бійтесь кожен матері своєї і батька 

свого» (Лев. 19.3). І Бог з рівною і особливою суворістю карає злочин перед Богом і перед 

батьками земними [6]. 

Біблійне право на працю, як і все біблійне право засновано на духовних, моральних 

критеріях, і це є важливим показником. Поважне ставлення до праці обумовлене в Біблії 

духовною наповненістю праці. Це є виправданим, оскільки, коли сам Бог визначив людині 

працювати, то цим він прирівняв людську працю до священнодійства. Тому Господь, взяв на 

себе обов’язок навчати людину праці, повідомляючи їй знання. Так було в Едемі, так було 
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викладено Ною навички кораблебудування, так Бог пояснював Мойсеєві як будувати ковчег 

свідоцтва тощо. Бог перетворював усі повідомлені Ним знання у внутрішній дар конкретного 

виконавця: «Я наповнив його Духом Божим, мудрістю, розумінням, віданням, мистецтвом 

працювати з золотом, сріблом, міддю (із блакитної, пурпурової, червленої шерсті із 

крученого вісону) різати каміння для вставки і різати дерево для всякої справи» (Вих. 31. 3-5) 

[5]. Таким чином, трудові навики, вміння і здібності є даром Божим і передаються Духом 

Божим. Тому і результати праці – не просто хліб насущний, але це передусім внутрішнє 

задоволення: «Немає нічого кращого, за насолоду людині справами своїми» (Єкк. 3.22) [7]. 

У Священному Письмі постійно підкреслюється, що багатство набувається старанністю 

і працею, які є одним із параметрів праведності: «Трудолюбиві набувають багатство» (Пр. 

11.16). Набуття багатства постійно поєднується з такими чеснотами людини, як 

працьовитість, смиренність. Смиренність – головна умова, тому, що воно стосується сфери 

стосунків людини і Бога – джерела уміння і розумного ведення справ. 

В основоположних міжнародних документах по правам людини, як і в конституціях 

різних держав, незмінно підкреслюється, що права людини можуть бути обмежені лише для 

забезпечення прав інших (безпека держави, суспільний порядок тощо). Тому, заборони, крім 

юридичного сенсу, набувають сенс моральний – це моральне забезпечення прав. Гідність 

людини – джерело його прав, мораль – джерело їх обмежень. Перша моральна дилема була 

поставлена перед людиною у вигляді заборони: не їсти з певного дерева. Це було 

ствердженням головного правового принципу свободи: дозволено все, що не заборонено. 

Той же принцип проявлено в усіх заповідях: перше законодавство, базуючись на 

затверджених правах (життя, свобода, слово, сім’я, праця, власність), попереджало їх 

попрання і, відповідно, затверджувало верховенство права. Подібний підхід ставиться Богом 

у обов’язок законодавцю: «Горе тим, котрі постановляють несправедливі закони, і пишуть 

жорстокі рішення, щоб […] викрасти права у малосильних народу (Ісайя 10. 1-2) [8]. 

Заповіти про відносини з Богом – це встановлення складових людської гідності; 

заповіти про відносини з людьми – встановлення складових моралі. Гідність людини – в його 

наділенні божественними властивостями; мораль – у визнанні ним тих же властивостей за 

іншими. В цьому і полягає сенс формул кантівського категоричного імперативу (дозволяти і 

забороняти іншим лише те, що ти дозволяєш і забороняєш собі), яке фактично повторює 

встановлене Христом: «Як хочете щоб з вами діяли люди, так дійте і ви з ними» (Матф. 7.12) 

[5]. 

Спираючись на моральні константи, обмеження закону передбачають беззаперечне 

відображення в законодавчих нормах моральних зобов’язань держави перед своїми 

громадянами. Але такі формулювання цих обов’язків як «соціальна держава» зовсім не є 

вичерпним, як і законослухняність громадян – ще не прояв моральної досконалості 

суспільства. Мораль – категорія духовна, вона не може бути аутентичною, поки залежить від 

обмежень закону, які сприймались як обмеження свободи. Християнство вводить ще одну 

важливу деталь в розуміння співвідношення свободи і заборон. Як правило людина не краде і 

не вбиває не в силу заборони закону, а в силу своєї внутрішньої моральної конституції. І 

виключення подібних дій із свого життя він не сприймає як обмеження своєї свободи, тому 

що заборони закону не сприймаються як обмеження свободи лише тоді, коли вони 

продиктовані зсередини [10]. 

Таким чином, з гідності людини витікають їх права; із моралі – їх обмеження, із любові 

-  самообмеження. 
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В сьогоднішніх уявленнях про співвідношення моралі і права можна бачити певну 

невизначеність. В наукових працях сучасних правознавців проглядається намагання не так 

щоб різкого розмежування цих сфер людського буття (вони, звичайно, різні), але нажаль, і 

заперечення обов’язкової моральної обумовленості права. Так, Алексєєв С.С. пише: 

«Існуючий погляд про деяку перевагу моралі, про начебто притаманному їй першості 

відносно права не має серйозних підстав». Тут висловлюється думка про недопустимість 

визнання верховенства моралі над правом, і тривога за можливе таке визнання пояснюється 

виправданнями насилля «мораллю» (інквізиція, хрестові походи, революції тощо), які мали 

місце в історії. 

Але в тім і є справа, що мораль, оскільки придумана не людиною, яка постійно 

знаходиться у своїх пошуках, а надана Богом, Істиною, вона є величиною константою. 

«Максимальна імперативність моралі», яку Алексєєв С.С. відзначає як аргумент її 

агресивності і схильності до насилля, насправді є аргументом її константності. Людина 

нічого константного ще не придумала. Константність та незмінність моралі забезпечена тим, 

що надана вона Богом: і конституції, і закони змінювати можна, а Біблію – не можна. 

Правова спроможність закону – не в деклараціях, а в тім, в якому ступені його норми 

враховують людську гідність членів певного соціуму, а значить, в якому ступені вони здібні 

зберегти моральні імперативи божествених установ [6]. 

На жаль, приходиться констатувати той факт, що сучасне правознавство часом воліє не 

ускладнювати свої позиції і не обмежувати свободу своїх теоретичних переваг біблейськими 

постулатами. В одній із праць, а саме, сучасного науковця Н.Л. Гранат, поряд з такими 

джерелами права, як правовий звичай, судовий прецедент, нормативно-правовий акт, 

нормативний договір, загальні принципи права, правосвідомість, вказано ще одне джерело: 

релігійні тексти. Проблема полягає в тім, що акуратно розбираються всі перераховані 

джерела, і лише про останній з них – «релігійний» -  в плані його ролі в історії європейського 

права, не згадується, а тільки констатується вплив існування мусульманського бачення 

права, складається враження повної відсутності того, що можливо було б назвати 

християнським бачення, відсутнє християнське осмислення головних, невід’ємних прав 

людини. 

У сучасній теорії права спостерігається протистояння двох орієнтацій. Одна з них 

наполягає на розмежування категорій права і закону: «В умовах стабільного правового 

суспільства право в повній мірі матеріалізується в законах. В цьому випадку поняття 

«верховенство права» і «верховенство закону» розглядаються як аналоги.  В перехідному 

суспільстві таке ототожнення є помилковим і небезпечним. Друга стверджує, що «в 

теоретичному плані розділ понять права і закону неможливе» і що «право і закон утворюють 

тотожність». Ця думка супроводжується аргументацією, яка приводить до наступного: «В 

нашій мові слово «право» генетично – народне, яке означає передусім правду, праведність, 

істину, справедливість, правдивість, правоту.  Термін «закон» передусім увійшов в нашу 

мову разом з християнською релігією». В європейських мовах до визначення права словами 

«the right», «das Recht», «de la droit» християнство добавило ще і слово для визначення 

закону: «the law», «das Gesetz», «le loi». Таким чином приходиться констатувати, що 

християнством введено подібне розмежування в європейському праві. В якості ще одного 

підтвердження християнського походження права слід додати наступне: в семантичному ряді 

значень слова «право» вчений  упустив головне – антонім «лівого», значення правої сторони 

( таке ж значення бачимо і в англосаксонських і в романських мовах – «riqht», «кусре», «a 

droit»), яке слід порівнювати зі словом «одесную», яке означає теж саме – сторону десниці, 
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правої руки, праву сторону: «Віднині Син Людський сяде одесную сили Божої» (Лука 22.69);  

«Тоді скаже Цар тим, котрі по праву сторону Його: прийдіть, благословенні Отця Мого, 

наслідуйте Царство, приготовлене вам від створення світу» (Матф. 25.34). Таким чином, 

визначення сторін набуває значення протистояння двох антігоністічних начал. Подібна 

семантика була вже в індоєвропейській традиції співвідношення опозиції «лівий-правий» з 

опозицією сприятливого – несприятливому, праведного – неправедному, хорошого – 

дурному. Ця традиція зберігається до сьогодні: ми і сьогодні в певному сенсі співвідносимо 

слово «ліве» з усім неправедним, несправедливим і недобрим – в таких фразеологічних 

оборотах, як «лівий заробіток», «піти наліво», «встати з лівої ноги». 

Цікавим є той факт, що таке ж значення проникло і в сучасну політичну фразеологію. 

Сучасні науковці вважають, що політичні терміни «лівий» і «правий» використовуються 

умовно – лише для визначення протилежності двох угрупувань світових політичних сил.  

Для нас же є зрозумілим, що подібна фразеологія спирається на біблійне осмислення, тому 

включає і головну характеристику цих сил. Саме ті, хто є схильним заперечувати або рішуче 

деформувати право (праве і праведне), і називають себе лівими [10]. 

Все вищенаведене ще раз підтверджує, що право (праведність, справедливість) -  є 

основою закону, і таке розуміння сходить до християнського протиставлення правого і 

лівого. В римському праві дохристиянського періоду поняття «закон», «інституція», «право» 

ототожнюються, і лише після прийняття християнства, вже в Дигестах Юстиніана (VI ст.), 

виявляється чіткий розділ закону і права, при цьому право визначається як «наука про добре 

і справедливе». Заперечення права як основи закону, таким чином, рівносильно запереченню 

орієнтації закону на добро і справедливість. 

Для визнання верховенства права над законом достатньо згодитися з очевидним: що 

право – явище, зафіксоване на небі, а закон – на папері, і без згоди з тим, що на небі, він в 

найкращому разі так і буде залишатися на папері, в гіршому -  може знайти руйнівну силу. 

Згідно погляду на державу як на службове знаряддя (не людина для держави, а держава 

для людини), вона призначена лише для створення необхідних умов для гідного життя 

людей, а на біблійній мові – умов для розкриття образу і подоби Божої в людях. 

Господь знає слабини і спокуси створеної Ним людини. Проголошення прав, законів-

заповітів, правил поведінки носію влади Бог не може рахувати достатнім для забезпечення 

богоугодного функціонування влади, якою наділяється людина, яка не втрималася від гріха 

навіть в раю, у присутності Бога. 

Тому сьогодні, в час тотальної вседозволеності, саме перед правознавцями постає 

головне завдання привести відповідно до вимог Конституції України стан правової системи 

сучасної держави, шляхом звернення до християнського коріння, до моральних основ 

християнської моралі. Ефективним шляхом є проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів, круглих столів за участі науковців-правознавців, науковців-богословів, істориків, 

філософів, політиків. Саме в такому, а може і більш широкому складі можливо вирішити в 

Україні питання побудови правової держави. 

Сучасна література з правознавства практично не приділяє уваги такій релігійно - 

правовій системі як канонічне право. Однак канонічне право являє собою досить цікавий 

об’єкт для вивчення, оскільки має унікальні риси і власний вплив на розвиток права в 

Європі. 



79 

 

Канонічне право – це релігійно-правова система, що регулює суспільні відносини 

всередині громади, яка сповідує християнство. Назва цієї правової системи походить від 

грецького терміна «канон», який спочатку означав усяке знаряддя для проведення прямих 

ліній або для рівняння площин, але згодом його зміст змінився і ним почали називати 

правила християнської віри і життя. У вузькому – юридичному значенні цей термін почали 

вживати для позначення правил поведінки (норм), прийнятих церквою для упорядкування 

суспільних відносин усередині християнської громади. 

Щоб зрозуміти, що таке релігійна канонічна система права, необхідно співвіднести між 

собою два поняття – канонічне і церковне право, які не завжди досить чітко розрізняють. Їх 

відмінність можна провести за походженням і змістом норм. Канонічне право створюється 

тільки самою церквою і складається з норм, що визначають не тільки церковні, а й інші 

правовідносини, які впродовж середніх віків становили предмет її юрисдикції. Церковним 

же, навпаки, називається право, що регулює відносини виключно церковні, хоча створено 

воно може бути в тому числі й державою. Отже ці поняття перетинаються, але не збігаються. 

Між державою і релігійними організаціями часто виникали протиріччя, пов’язані з 

боротьбою за владу над людьми. Проте, загальновизнаним є факт, що будь-яка релігійна 

організація завжди існує в рамках тієї чи іншої держави і завжди її влада підкорюється 

суверенній владі цієї держави. 

Відкриття наприкінці ХІ століття Зводу законів Юстиніана, його вивчення й 

викладання – основні події у становленні всього права в Європі. 

Більшість країн, у яких діяли великі християнські громади і застосовувалося канонічне 

право, насамперед країни Європи, проголосили принцип відділення церкви від держави. 

Відповідно до нього церква має право регулювати тільки внутрішньоцерковні відносини, а її 

норми розглядаються виключно як корпоративні і не можуть суперечити законодавству. 

Деякі держави у взаєминах із церквою дотримуються іншого принципу і проголошують 

християнство панівною релігією. Так, Конституція Греції закріпила, що панівною в Греції є 

релігія східно-православної Церкви Христової. Православна Церква Греції, що визнає своїм 

Главою Господа нашого Ісуса Христа, нерозривно зв’язана у своїх догмах з Великою 

Константинопольською церквою і з усякою іншою єдиновірною церквою Христовою, 

неухильно дотримується, так само як і вони, святих апостольських і соборних канонів і 

священних традицій. У Греції існують і церковні суди, але до їх компетенції належить лише 

вирішення питань про відповідальність священнослужителів. Але навіть у таких країнах 

канонічне право не є діючою правовою системою, а є скоріше ідеологією, якої дотримується 

держава у своїй діяльності [9. C. 222-234]. 

Згідно до статті 35 Конституції України церква і релігійні організації в Україні 

відокремлені від держави [4]. 
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Зайка С. Л., 

випускниця магістратури, кафедра Психології 

ВЕРА, КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОНЯТИЙНАЯ КАТЕГОРИЯ 

Что такое вера? Какие душевные потребности удовлетворяет вера? Почему она так 

важна для человека? Почему в переломные, самые тяжелые периоды жизни как отдельных 

личностей, так и целого народа наблюдается ощутимый поворот в сторону веры? Это всё 

интересные вопросы, которые хочется решить. 

Огромное количество великих умов, бились над решением проблемы веры. Проблему 

веры пытались разрешить основатели религий, религиозные деятели и философы. В новое 

время к решению этой проблемы приступили психологи, социологи, а с развитием новых 

методов диагностики за решение проблемы веры взялись биологи, физиологи и нейрологи. 

Природа веры до сих пор не совсем ясна. Но потребность в изучении такого 

психологического феномена как вера большая потому, что вера имеет огромное влияние на 

человека и не воспользоваться такой огромной силой просто непростительно для человека, 

который хочет жить полной и осознанной жизнью.  

Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете 

иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и 

ничего не будет невозможного для вас (1). 

Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто 

скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, 

что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, чего ни 

будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет вам (2). Это о вере сказал Иисус. 

А вот что о вере сказали современные учёные: 

Вера-слепая убежденность в существовании сверхъестественного мира (богов, духов, 

демонов); характерная особенность всякой религии. Религия считает, что вера не нуждается 

ни в каких доказательствах, т.к. покоится не на данных опыта или доводах разума, а на 

божественном откровении и религиозных догматах. Вера в корне противоположна научному 

знанию (3). 

Вера-глубокая убежденность в существовании или осуществлении чего-либо, нередко 

вопреки очевидности и логике, отрицающих даже в возможности реальность предмета веры; 

безграничная преданность чему-либо или кому-либо, вплоть до самопожертвования. 

Верующий утверждается в предмете своей веры, связывает с ним надежды на 

самоосуществление и, следовательно, любит его «как самого себя» (4). 

Вера – глубокая, твёрдая убеждённость человека в чём-либо, основанная не столько на 

известных ему фактах и аргументах, сколько на его чувствах и интуиции (5). Вера - не 

основанная на знании убежденность в истинности того или иного явления. Слепая вера в 

сверхъестественное (бога, ангелов, чертей) - составная часть всякой религии. В этом смысле 

вера не отличается от суеверия.  

Религиозная вера противоположна знанию. Тем не менее многие философы-идеалисты 

пытаются примирить веру и знание или поставить ее на место знания (Фидеизм). В обычном 

словоупотреблении вера - это уверенность в научных гипотезах, предположениях, которые в 
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данный момент еще не могут быть доказаны ни теоретическим анализом, ни 

экспериментальными исследованиями (6). 

Вера - признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического 

обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету 

веры. 

Отличительной особенностью познания, реализующегося в вере, является 

приверженность принципам диалогичности, согласно которым субъект веры активно 

соотносит самораскрывающийся объект веры с собой. В этом смысле религиозная вера 

отличается от философского или научного знания не тем, что не вполне аргументирована 

или уверена в своём предмете, а по способу получения и обоснования своего знания (7). 

Все эти определения веры разнятся по форме, но имеют одну общую суть – вера – это 

определённое состояние человеческой психики. Поэтому в вере всегда есть субъектно-

объектное отношение. Субъектом в вере является человек или общество, а объектом 

являются условия жизни человека или людей, прежде всего те общественные отношения, что 

непосредственно задевают интересы человека или людей. 

Люди считают, что вера существует только у религиозных людей. Но это неверно 

потому, что объектом веры могут быть любые условия жизни человека или общества людей, 

любые общественные отношения, которые непосредственно задевают интересы человека или 

людей. По сути все люди во что-то верят.  Верят люди в разное и сила их веры тоже бывает 

разной.   Есть люди, которые верят в себя, в свои силы. Вера в себя – это убежденность 

человека в том, что у него все получится, он верит в свои навыки и способности. Вера в себя 

- это стартовая составляющая любого большого успеха. Такие люди считают себя атеистами 

и считают, что они ни в ком не нуждаются так, как любую задачу могут решить сами. Такая 

вера в себя у них возникла в самом раннем детстве, когда они учились действовать в мире и 

у них всё удачно получалось. Это закрепляется в их сознании, и они приобретают веру в 

свои силы и способности жить и действовать в этом мире без посторонней помощи. У 

некоторых верящих в себя людей нет страха совершить ошибку, они свободны от сомнений, 

они склонны вести рискованную жизнь и это может иметь для них плохие последствия. Это 

отрицательный фактор веры в себя. Таких людей называют самоуверенными. 

Есть люди, которые верят в то, что они не способны самостоятельно жить в этом мире. 

И выжить в нём им может помочь только кто-то другой. Вера в это у них возникла, как и у 

всех людей, в самом раннем детстве, когда все дети полностью зависят от своих родителей, а 

сами ничего сделать не могут. Но по мере взросления дети, копируя поведение взрослых, 

пытаются действовать в мире самостоятельно. Что-то им удаётся сделать так же, как это 

делают их родители, а что-то не удаётся. Если, когда их неудачу переделывают за них их 

родители, то они начинают верить в то, что без помощи родителей они ничего сделать не 

могут и появляется вера в могущество их родителей. По мере взросления они начинают 

понимать, что их родители не такие уж и всемогущие, но потребность в вере в того, кто 

спасёт их и сделает за них их работу осталась. Тогда их сознание по принципу 

психологической защиты создаёт идеальный образ родителей, которые всемогущи, 

вездесущи и всё знающие и спасут такого верующего из любой жизненной ситуации. Таких 

идеальных родителей называют богами, то есть дающие верующему в него всякие блага. 

Такие люди становятся религиозными и для них созданы все религии мира. 

Профессор Тони Джек провёл восемь экспериментов, в которых участвовали от 159 до 

527 взрослых участников. Данные его экспериментов свидетельствуют о том, что у 
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верующего человека подавляются участки мозга, которые отвечают за аналитическое 

мышление. Такое отключение этих участков мозга помогает человеку достичь большего 

социального и эмоционального понимания других людей. Поэтому верующие люди более 

отзывчивы, чем атеисты. Они более спокойны и не боятся ошибиться. Верующие в 

существование Бога имеют меньше опыта неопределённости и гораздо реже испытывают 

нервные расстройства. Еще они меньше переживают по поводу жизненных неудач и меньше 

страдают от боли. Известно, что святые мученики, благодаря своей вере в бога, могли 

терпеть жуткие пытки. Вера помогает человеку жить так, как человек, верящий во что-то или 

кого-то, убеждён в том, что у него получится то, что он задумал сделать. Люди, верящие во 

что-то или кого-то, психически более устойчивы людей без веры. У них есть уверенность в 

завтрашнем дне, нет страха перед будущим. Это как бы особые функции, которые 

появляются у мозга верующего человека. Уровень их веры в Бога и эмпатия напрямую 

зависит от частоты молитв или медитаций - чем больше они молятся богу, тем сильнее 

становится их вера в этого бога и тем сильнее они сопереживают другим людям. 

Вера может быть положительной и отрицательной. Положительная вера – это когда 

человек верит во что-то или в кого-то, которые могут помочь решить проблему или 

выполнить нужную работу, дадут верующему силу для этого. Отрицательная вера – это вера 

в то, что человек не может выполнить данную работу. Например, Иисус верил в то, что его 

Бог, в которого он верит, сдвинет гору по его желанию, а все остальные люди верят в то, что 

гору одним своим желанием сдвинуть нельзя. 

Человек с отрицательной верой не имеет внутренних, душевных сил взяться за любое 

дело так, как теряет духовную опору под собой, у него пропадает уверенность в завтрашнем 

дне, появляется страх перед будущим. Это может привести к психологическим и 

психосоматическим расстройствам здоровья. Например, одной из причин панических атак 

является страх перед будущим. Такого страха нет у верующих и христианские психологи с 

помощью веры в Христа успешно лечат это расстройство психики. 

У неверующего человека подавляются участки мозга, которые отвечают за эмпатию. 

Поэтому такие люди более эгоистичны. Одновременно у них стимулируются участки мозга, 

которые отвечают за логику. Поэтому неверующие люди превосходят верующих в 

интеллектуальном плане. Недавнее крупное исследование британских ученых, 

проанализировавших данные тестов IQ у нескольких десятков тысяч подростков, показало, 

что в среднем люди с высоким уровнем интеллекта чаще заявляют о своем атеизме. В более 

ранних исследованиях, Тони Джек использовал механизм функциональной магнитно-

резонансной томографии чтобы показать, что человеческий мозг имеет аналитическую сеть 

нейронов, которая позволяет людям мыслить критически, и социальную сеть нейронов, 

которые отвечают за способность сопереживать.  

И на самом деле неважно, какую религию исповедует верующий, важно, что его мозг 

работает совсем не так, как мозг атеиста, равнодушно проходящего мимо церкви. Молитвы и 

медитация стимулируют работу участков мозга, ответственных за способность 

сопереживать. Из этих экспериментов профессор делает вывод, что вера в бога является 

большой связующей силой, которая объединяет людей в социум. Процентное соотношение 

верующих в бога и неверующих с годами не меняется и остаётся примерно на одном уровне. 

Поэтому логично предположить, что существует некий комплекс факторов, который 

определяет склонность человека к религиозности. Что это - генетика, наследственность, 

воспитание, социокультурные факторы, окружение, влияние родителей? Почему одни люди 

воспринимают религиозные стандарты как абсолютную истину, в то время как другие 
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считают, что все это не более, чем глупые суеверия? Пока что на эти вопросы однозначного 

ответа у учёных нет. Вера меняет работу не только мозга, но и гуморальной системы 

человека. Физиологи выяснили, что у верующих в организме повышено количество гормона 

окситоцина. Окситоцин - это гормон, который вырабатывается в гипоталамусе и играет 

важную роль в социальных взаимодействиях. Этот гормон влияет на мозг, вызывая чувство 

сопереживания и доверия, благодаря ему люди способны к альтруизму - к 

самопожертвованию в интересах группы людей, которую мы считаем своей. Поэтому 

окситоцин называют «социальным клеем», соединяющим людей и общества. Также этот 

гормон называют гормоном счастья и любви. А теперь его ещё стали называть гормоном 

веры. Может быть, верующий верит раде тогда, когда его вера не оправдывается ради тех 

приятных ощущений, которые возникают от действия этого гормона? 

Но феномен веры присутствует не только у тех, кто верит в себя или бога. Вера 

присутствует везде, где есть человек, осознающий себя и окружающий его мир. Учёный 

верит в науку. Он верит в то, что с помощью науки он сможет познать мир и решить любую 

задачу. Больной верит в то, что есть на свете врач, который может вылечить его болезнь, 

нужно только найти его. Он может верить в то, что где-то существует чудодейственное 

лекарство, которое быстро вылечит его болезнь, нужно только найти его. Если такому 

больному дать какое-нибудь нейтральное вещество и сказать ему, что это и есть то самое 

чудодейственное лекарство, то очень часто эта пустышка творит чудо и безнадёжный 

больной выздоравливает. Так работает плацебо. Американский онколог Карл Саймонтон и 

его жена Стефани по профессии психолог в своей книге «Возвращение к здоровью» очень 

хорошо описали случай такого выздоровления онкологического больного. «У одного 

мужчины при обследовании обнаружилась злокачественная опухоль, причем в этом случае 

даже лучевая терапия оказалась бессильной. Ему сделали укол, введя новый 

экспериментальный лекарственный препарат «Кребиозен», который в то время некоторые 

врачи считали "чудодейственным средством" (позднее выяснилось, что он абсолютно 

неэффективен). Результаты вызвали настоящий шок у врачей, которые лечили пациента. По 

их словам, злокачественные опухоли "плавились, как снежки на горячей плите". Позднее 

этот человек случайно прочитал статью, где утверждалось, что препарат в действительности 

не мог оказать ни малейшего положительного воздействия. После этого у него вновь стали 

появляться злокачественные новообразования. В этот момент его лечащий врач чисто 

интуитивно распорядился вводить плацебо внутривенно. Пациенту сказали, что 

физиологический раствор, который ему вводили, был "новой, улучшенной формой" 

препарата «Кребиозен». Все злокачественные новообразования вновь стали быстро исчезать. 

Но потом пациент прочел в газетах официальное заявление Американской медицинской 

ассоциации, гласившее, что «Кребиозен» оказался совершенно бесполезным препаратом. 

Тогда он окончательно потерял веру в этот препарат и скончался буквально через считанные 

дни» [8]. Это была работа эффекта плацебо. Но после того, как он прочёл в прессе критику 

этого лекарства его болезнь быстро вернулась. Так работает ноцебо – отрицательное 

плацебо, отрицательная вера. 

«Чувство веры – мост через неведомое. Оно является прочнейшими узами, 

скрепляющими людей. Ребенок верит родителям, друг верит другу, человек верит в свой 

народ. В повседневной жизни слово «вера» чаще используется в его не религиозном 

значении. Мы говорим: вера в победу, в человека, в справедливость, вера в себя и в удачу» 

(9). 



85 

 

Большое значение имеет вера в спорте. Это видно по росту результатов в каждом новом 

поколении спортсменов. Приверженцы магии верят магам, колдунам и шаманам. Люди верят 

рекламе, верят тому, что они читают в газетах и видят на экранах телевизора. Вера 

присутствует в деятельности гипнотизёра. 

Всё это очень интересная сфера для деятельности психолога. О религиозной вере 

написано много работ, но о самой вере, как психологическом феномене очень трудно что-

либо найти. Поэтому так интересна тема веры, так интересно понять, что же такое вера. 
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У статті представлено адаптований переклад опитувальника соціально-психологічної 

адаптації К. Роджерса і Р. Даймонд українською мовою, запропоновано трьох ступеневу 

методологію його використання  для розширення дослідження особистості на виявлення 

рівня нервово-психічної стійкості та наявності стресу для більш поширеного практичного 

застосування серед психологів та лікарів. У роботі розроблені критерії залучення до 

сумісної роботи інших фахівців в залежності від отриманих результатів дослідження та 

запропоновано методологію  комплексної допомоги клієнту. 

Ключові слова: опитувальник соціально-психологічної адаптації, шкала адаптації, 

нервово-психічна стійкість, стрес, невроз, психолог, лікар-психотерапевт, лікар. 

Постановка проблеми. У сучасній вітчизняній практиці виникла необхідність більш 

широкого використання української літератури для фахівців – психологів та лікарів, 

адаптування класичних методичних підходів, прийомів, шкал та їх модифікацій на 

теперішній час для покращення спілкування та підвищення взаєморозуміння у роботі з 

клієнтами. 

Метою роботи є переклад українською та модифікація опитувальника соціально-

психологічної адаптації, розробленого Карлом Роджерсом і Розалін Даймонд (1953 р.) для 

вирішення  питань  адаптування його в Україні та можливості поєднання його з іншими 

опитувальниками для розширення практичної значимості застосування серед психологів та 

лікарів. 

Викладення основного матеріалу. Опитувальник соціально-психологічної адаптації 

(СПА), розроблений у співавторстві - Карлом Роджерсом, одним з творців гуманістичної 

психології і засновником особистісно-орієнтованої психотерапії, який за свої піонерські 

дослідження   у цій галузі отримав відзнаку «За видатний внесок у науку» від 

Американської психологічної асоціації (1956 р.) і Розалінд Е. Даймонд. Авторами в 

1954 році в статті "Психотерапія і зміни особистості: координовані дослідження клієнт-

центрованого підходу" (англ. "Psychotherapy and Personality Change: Coordinated Research 

Studies in the Client-Centered Approach") була проведена велика аналітична робота у розробці 

цього опитувальника та підтверджено валідність його результатів впродовж 

психотерапевтичної практики з багатьма клієнтами [8, 5]. 

Методика працює вже 65 років, довела свою високу ефективність та практичну 

значимість. Маючи велику вдячність і повагу до авторів, для поширення методики на 

теренах нашої країни серед психологів та лікарів за умов сьогодення в Україні пропонуємо 

при дослідженні особистості додатково комбінувати методику соціально-психологічної 

адаптації К. Роджерса і Р. Даймонд з анкетами, які дозволяють доповнити відповідні шкали 

на предмет виявлення рівня нервово-психічної стійкості  та наявності стресу у особистості, 
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що мають тісний зв'язок з соціально-психологічною адаптацією [1; 2] та дозволяють більш 

інтегрально   оцінювати стан клієнта. 

Російською мовою опис методики вперше було переведено канд. психол. наук Т.В. 

Снєгірьовою в 1987 році [7], а в 2004 році опитувальник був модифікований канд. психол. 

наук А.К Осніцьким [4]. До матеріалів опитування  входить 101 ствердження, які 

сформульовані у третій особі однини без використання будь-яких займенників. Цілком 

ймовірно, така форма була використана авторами для того, щоб уникнути впливу «прямого 

ототожнення». Тобто ситуації, коли випробовувані свідомо, безпосередньо співвідносять 

твердження зі своїми особливостями. Даний методичний прийом є однією з форм 

«нейтралізації» установки респондентів на соціально-бажані відповіді. 

У методиці передбачена досить диференційована, 7 бальна шкала відповідей: 0- це 

мене зовсім не стосується; 1- це мене не стосується; 2- мабуть, це мене не стосується; 3- не 

знаю, чи це мене стосується; 4 - це схоже на мене, але є сумніви; 5- це схоже на мене; 6- це 

точно я. 

Але залишається відкритим питання, наскільки виправдане застосування подібної 

шкали в сучасній Україні через те, що в повсякденній свідомості при опитуванні пересічного 

українця досліджуваному клієнту досить важко вибрати між таким варіантами відповідей, як 

наприклад, «2» - мабуть, це мене не стосується; «3» - не знаю, чи це мене стосується; «4» - це 

схоже на мене, але є сумніви. З погляду на 101 запитання і необхідність вибрати відповідь з 7 

варіантів це призводить до витрат певного часу на опитування і не зрозумілість різниці між 

варіантами відповіді - це може призвести до зниження відвертості у відповіді та відсутності 

бажання пройти це опитування у наступному.  

На наш погляд, після цього опитування є доцільним провести анкетування хоча б серед 

декількох  малих груп  на предмет вищеназваних сумнівів за метою адаптування 

опитувальника з урахуванням ментальності українців та нашого часу (бо часу спливло з 50- 

років минулого століття багато і є відмінності ментальності сучасної людини, також є 

розбіжності у трансформації мовних понять при перекладі). 

Автори К. Роджерс і Р. Даймонд виділяють такі 7 інтегральних показників: 1. 

«Адаптація»; 2. «Прийняття інших»; 3. «Интернальність»; 4. «Самосприйняття»; 5. 

«Емоційна комфортність»; 6. «Прагнення до домінування»; 7. «Ескапізм». Кожен з них 

розраховується за індивідуальною формулою, знайденою, ймовірно, емпіричним шляхом. 

Інтерпретація здійснюється відповідно нормативними даними, розрахованими окремо 

для підлітків і дорослої вибірки. У цій версії питання сформульовані в третій особі однини, 

як і в оригінальній методиці. 

В умовах сучасності, на наш погляд, раціональним є використання  опитувальника 

через електронні ресурси за допомогою комп’ютерних програм, які автоматично 

підраховують результати дослідження, що вивільняє у дослідника час на професійне 

тлумачення показників. Тому у даному випадку можливо порекомендувати для опрацювання 

електронний варіант опитувальника соціально-психологічної адаптації (варіант Снєгірьової 

Т.В.) [3]. 

Далі приведений приклад результатів опитування: 

шкала щирості відповідей: достовірний результат 
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                                                                                                                                                                          35 

[ 0 36 ] [ 3754 ] 

Інтегральний показник адаптації 

                                                                                                    81 

[ 0 39 ] [ 40 60 ] [ 61 100 ]  

 

Адаптивність                                                                                                                                   154 

[ 0 67 ] [ 68 136 ] [ 137 
204 

] 
 

 

Дезадаптивність                                                                                                                                   34 

[ 0 67 ] [ 68 136 ] [ 137 
204   

] 
 

 

Показник адаптованості характеризує загальний рівень ефективності процесу адаптації 

до умов колективу, до самої трудової діяльності, відображає ступінь психологічної 

напруженості, тривожності, що відчуває досліджуваний на даний час. Чим більший бал 

отримує за даною шкалою суб’єкт, тим більш пристосованим є індивід до умов соціального 

середовища, тим вищою є його інтеграція з іншими членами колективу. 

Інтегральний показник самоприйняття 

                                                                                                    83 

[ 0 39 ] [ 40 60 ] [ 61 100 ]  

 

Прийняття себе                                                                                                               56 

[ 0 21 ] [ 22 42 ] [ 43 66 ]  
 

Неприйняття себе                                                                                     7 

[ 0 13 ] [ 14 28 ] [ 29 42 ]  
 

Показником самосприйняття відображає результат уявлень людини про себе, про свої 

можливості та потреби. Високий рівень самосприйняття є важливою умовою соціально-

психологічної адаптації, оскільки відображає рівень адекватності сприйняття себе та своїх 
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соціальних зв’язків. Спотворене або недостатньо розвинене уявлення про себе веде до 

порушень адаптації. 

Інтегральний показник прийняття інших 

                                                                                                    85 

[ 0 39 ] [ 40 60 ] [ 61 100 ]  

 

Сприйняття інших                                                                         24 

[ 0 11 ] [ 12 24 ] [ 25 36 ]  
 

Неприйняття інших                                                                                     5 

[ 0 13 ] [ 14 28 ] [ 29 42 ]  
 

Показник прийняття інших відображає результат узагальнених уявлень суб’єкта про 

наміри, потреби оточуючих його людей, про їх ставлення до нього як до незалежної та 

унікальної особистості. Чим більш розвиненими та неупередженими є уявлення про інших 

членів колективу, тим більш ефективними є форми взаємодії суб’єкта з іншими людьми. 

Обираючи ту чи іншу стратегію взаємодії, суб’єкт може співвіднести свої наміри та інтереси 

з інтересами іншої сторони. 

Інтегральний показник емоційної комфортності 

                                                                                                    82 

[ 0 39 ] [ 40 60 ] [ 61 100 ]  

 

Емоційна комфортності                                                                                     28 

[ 0 13 ] [ 14 28 ] [ 29 42 ]  
 

Емоційний дискомфорт                                                                                     6 

[ 0 12 ] [ 13 28 ] [ 29 42 ]  
 

Показником «емоційний комфорт» відображається рівень відчуття задоволеності чи 

пригніченості. Чим більший бал отримує суб’єкт за даною шкалою, тим менший рівень 

фрустрації він відчуває. Низькі значення за шкалою свідчать про високу внутрішню 

напруженість, підвищену тривожність, незадоволеність системою своїх стосунків з 

оточуючими людьми, своїм містом у колективі. 

Інтегральний показник інтернальності 
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                                                                                                    80 

[ 0 39 ] [ 40 60 ] [ 61 100 ]  

 

Внутрішній контроль                                                                             53 

[ 0 25 ] [ 26 52 ] [ 53 84 ]  
 

Зовнішній контроль                                                                                                 9 

[ 0 17 ] [ 18 36 ] [ 37 48 ]  
 

Показник «інтернальність» відображає внутрішній локус контролю, що виражається у 

відчутті себе відповідальним за результати діяльності. Суб’єкти, що отримають високі бали 

за даною шкалою менш схильні підкорятися впливу інших, вони чинять опір, коли 

відчувають, що ними намагаються маніпулювати. Вони краще працюють наодинці, ніж під 

спостереженням, хворобливо реагують на втрату особистої свободи. 

Як правило, інтернал більш упевнений в собі, більш популярний в групі і проявляє 

велику терпимість у порівнянні з екстерналом.У інтерналів виявлена більш активна позиція 

по відношенню до власного здоров'я: вони краще обізнані про його особливості, більше 

піклуються про нього і частіше звертаються за профілактичною допомогою. 

Екстернальність, навпаки, поєднується із зниженим настроєм, переживанням тривоги за своє 

здоров'я. 

Інтегральний показник прагнення до домінування 

                                                                                                    64 

[ 0 39 ] [ 40 60 ] [ 61 100 ]  

 

Домінування                                     10 

[ 0 5 ] [ 6 12 ] [ 13 18 ]  
 

Підпорядкованість                                     11 

[ 0 11 ] [ 12 24 ] [ 25 36 ]  
 

Показник «прагнення до домінування» характеризує ступінь виразності тенденції до 

лідерства, до власності, до незалежності від думок інших, до самостійності. Суб’єкти, що 

отримають високі бали за цією шкалою, виявляють у своєї поведінці певне ігнорування 

соціальних умовностей та авторитетів, вони діють сміливо, енергійно, живуть за власними 

законами, активно та агресивно відстоюють свої права на самостійність та вимагають 
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самостійності від оточуючих. Низькі значення за шкалою свідчать про конформність, 

невміння відстоювати власну думку, відсутність віри у свої можливості та здібності, 

залежність від більш власного та сильного, пасивність, поступливість. 

Ескапізм (уникання проблем) 

                                                                                                                        8 

[ 0 9 ] [ 10 20 ] [ 21   

Показник «ескапізм» характеризує тенденцію до ігнорування проблем, уникнення 

невизначених ситуацій, що потребують прийняття рішення та застосування певних стратегій 

для її подолання. Високі значення за шкалою «ескапізм» отримають суб’єкти, що відчувають 

високу невпевненість у власних силах щодо розв’язання проблемної ситуації, вони пасують 

перед труднощами та ситуаціями, що можуть визвати ускладнення, перебувають у полоні 

власних фантазій, що дозволять зменшити напруження від ситуації. Суб’єкти, що отримають 

низькі значення за даною шкалою, навпаки не бояться труднощів (ні реальних, ні 

потенціальних), вони ретельно аналізують ситуацію та приймають рішення, не відчуваючи 

емоційного застрявання на вірогідних наслідках, що перешкоджає ефективному реагуванню. 

Вони не уникають проблемних ситуацій, відчувають впевненість в можливість вирішення 

проблеми власними силами. 

Описана вище методика виявляє ступінь адаптованості-дезадаптованості особистості в 

соціальній сфері, і в якості підстав для дезадаптації передбачає ряд різноманітних обставин: 

низький рівень самоприйняття; низький рівень прийняття інших, тобто конфронтація з ними; 

емоційний дискомфорт, який може бути дуже різним за своєю природою; сильну залежність 

від інших, тобто екстернальність; прагнення до домінування. 

На наш погляд, при наявності середнього та низького рівня показників вищеназваних 

шкал та інтегрального показника адаптації, дуже важливим і доцільним  є вивчення  нервово-

психічної стійкості особистості та факту перебування її в стресі, які є важливими 

патогенетичними чинниками адаптованості або дезадаптованості особистості, які мають 

вплив на подальший розвиток психосоматичних ускладнень. 

При зниженні показників шкал ми пропонуємо  додатково використовувати методику 

визначення рівня нервово-психічної стійкості «Прогноз» - опитувальник, розроблений в 

Ленінградській Військово-медичної Академії в 1985 році В. Ю. Рибніковим [6] та 

призначений для початкового орієнтовного виявлення осіб з ознаками нервово-психічної 

нестійкості. Основна мета методики - визначення рівню нервово-психічної стійкості, ризику 

дезадаптації в стресі. Опитувальник дозволяє виявити окремі ознаки особистісних порушень, 

а також оцінити ймовірність їх розвитку і проявів в поведінці та діяльності людини, 

особливо при ускладненні зовнішньої ситуації. Методика особливо інформативна при 

підборі осіб, придатних для роботи або служби у важких, непередбачуваних умовах, де до 

людини пред'являються підвищені вимоги. 

Дана методика містить 84 запитання, на кожне з яких пропонується дати відповідь 

“так” або “ні”, що дуже скорочує час на опитування, якщо порівнювати з опитувальником 

соціально-психологічної адаптації,  розробленим К. Роджерсом і Р. Даймонд. Результат 

анкетування визначається за 10-бальною шкалою, згідно з якою робиться висновок про групу 

нервово-психічної стійкості. Обстеження може проводитися як індивідуально, так і в складі 

групи. Загальний час обстеження –20 хвилин. Анкета зачитується експериментатором або 
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пропонується в записі на магнітофоні в темпі, який дозволяє осмислити запитання і зробити 

позначку в реєстраційному бланку. 

Методика має дві шкали: шкалу надійності і шкалу нервово-психічної стійкості. 

Обробка результатів починається з першої шкали. Якщо сума балів за нею складає 10 і 

більше, то оцінювання за іншою шкалою не проводиться, результати обстеження вважаються 

недостовірними. Показник шкали 2 отримують простим додаванням позитивних і 

негативних відповідей, що співпадають з ключем. 

Реєстраційний бланк 

П.І.П.__________________ Дата _____________________ 

№ +,- № +,- № +,- № +,- № +,- № +,- № +,- № +,- № +,- 

1 
 

11 
 

21 
 

31 
 

41 
 

51 
 

61 
 

71 
 

81 
 

2 
 

12 
 

22 
 

32 
 

42 
 

52 
 

62 
 

72 
 

82 
 

3 
 

13 
 

23 
 

33 
 

43 
 

53 
 

63 
 

73 
 

83 
 

4 
 

14 
 

24 
 

34 
 

44 
 

54 
 

64 
 

74 
 

84 
 

5 
 

15 
 

25 
 

35 
 

45 
 

55 
 

65 
 

75 
   

6 
 

16 
 

26 
 

36 
 

46 
 

56 
 

66 
 

76 
   

7 
 

17 
 

27 
 

37 
 

47 
 

57 
 

67 
 

77 
   

8 
 

18 
 

28 
 

38 
 

48 
 

58 
 

68 
 

78 
   

9 
 

19 
 

29 
 

39 
 

49 
 

59 
 

69 
 

79 
   

10 
 

20 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 
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Інструкція: “Підпишіть реєстраційні бланки. Зараз Вам буде запропоновано 84 

запитання, на які Ви повинні відповісти “так” або “ні”. У випадку позитивної відповіді 

поставте знак “+” у відповідній клітині реєстраційного бланку, при негативному – “-“. 

“Правильних” або “неправильних” відповідей тут немає, тому не намагайтесь довго їх 

обмірковувати. Відповідайте виходячи з того, що більше відповідає вашому стану або 

уявленню про себе”. 

Шкала оцінок нервово-психічної стійкості за анкетою «Прогноз» 

Показник Значення показника 
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Первинні 

значення 

за 

шкалою 

5 і 

менше 

6 7-8 9-10 11-

13 

14-

17 

18-

22 

23-

28 

29-

32 

33 і 

більше 

бали 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Характеристика рівнів НПС за даними анкети «Прогноз» 

Бали Група НПУ Висновки і рекомендації 

10-9 I Високий рівень НПУ. При наявності інших 

позитивних даних можна рекомендувати для 

спеціальностей, які потребують підвищеної 

нервово-психічної стійкості. 

8-6 II Нервово-психічні зриви маловірогідні. 

5-3 III Нервово-психологічні зриви вірогідні, 

особливо в екстремальних умовах. Необхідно 

враховувати цей факт у висновках про 

професійну придатність 

2-1 IY Висока вірогідність нервово-психічних зривів. 

Необхідно додаткове медичне обстеження 

психіатра, невропатолога. 

На наш погляд, сучасним є також використання електронного засобу через 

комп’ютерну програму з автоматичним результатом, що скорочує час опитування у двічі. 

Результат  має аналізувати дослідник  у сукупності  з даними попереднього тесту. Важливим 

є можливість  порівняння шкал щирості у двох опитуваннях, збільшуючи достовірність 

показників. 

Анкета оцінювання нервово-психічної стійкості «Прогноз». [9]. Далі приведений 

приклад результатів опитування: 

 

шкала щирості відповідей: достовірний результат 
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                                                            1 

[ 0 4 ] [ 5 15 ]  

Шкала нервово-психічної стійкості 

                                        10 

[ 0 2 ] [ 3 5 ] [ 6 8 ] [ 9 10 ]  

Висока НПС 

прогноз сприятливий 

Характеризується низькою ймовірністю порушень психічної діяльності, високим 

рівнем поведінкової регуляції.  

При зниженні показників нервово-психічної стійкості важливим є обговорення та  

створення сумісної програми психолога та лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини і 

підпорядкованої йому бригади фахівців середньої ланки (масажисти, фізіотерапевти та ін.) та 

сумісної роботи по підвищенню рівню психологічного та фізичного здоров’я клієнта. 

На наш погляд, при наявності низького та дуже низького ступеню інтегрального 

показника адаптації за опитувальником соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. 

Даймонд та низькими показниками нервово-психічної стійкості за анкетою «Прогноз», 

доцільним є застосування  методики експрес-діагностики неврозу Хека-Хесс. Методика 

експрес-діагностики неврозу розроблена в 1975 році німецькими психологами Куртом Хеком 

і Хельгой Хесс (Kurt Hoeck, Helga Hess) як опитувальник скринінгу неврозу, який 

використовується з метою попередньої долікарської діагностики, а також для 

епідеміологічних обстежень масового характеру. 

Оригінальний варіант методики, що використовується в медицині, включає перелік 63 

симптомів неврозу. Обстежуваному дається лист з переліком соматичних і психічних скарг, 

відповіді інтерпретуються за кількісними показниками з урахуванням статі та віку. У 

практичній психодіагностиці використовується представлений нижче спрощений варіант 

методики з 40 запитань. Далі приведений приклад результатів опитування: 

[10]. 

                                                                                0 

[ 0 24 ] [ 25 40 ]  

[ низький рівень невротизації ] 

 

Низький рівень невротизації свідчить: про емоційну стійкість; про позитивний фон 

переживань (спокій, оптимізм); про ініціативність; про почуття власної гідності, 

незалежності, соціальної сміливості; про легкість у спілкуванні. 

Методика експрес-діагностики неврозу Хека-Хесс дає лише попередню і узагальнену 

інформацію та допомагає психологу у вирішенні питання подальшого залучення клієнта до 
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подальшого лікарського обстеження на психічний стан здоров’я, можливої фармакологічної 

корекції лікування та долучення лікаря-психотерапевта для застосування 

психотерапевтичних методик  для покращення стану здоров’я. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розроблений  методологічний 

підхід  надає психологу більш глибоку оцінку стану особистості, і в залежності від 

отриманих результатів пропонує можливість комплексної (психологічної, фізичної, 

фармакологічної) допомоги клієнту. Трьох ступенева методологія  визначає критерії 

залучення інших фахівців (лікаря лікувальної фізкультури і спортивної медицини, а за новою 

класифікацією - лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, лікаря-психотерапевта, 

психіатра тощо) для покращення стану психологічного та фізичного здоров’я пацієнта. Трьох 

ступенева методологія надає можливість якісної оцінки стану клієнта з перебігом часу та 

терапії, що необхідно проводити.  

Отже, запропонована трьох ступенева методологія дослідження адаптованості - 

дезадаптованості особистості представляє собою наступну схему: 

1 етап. Досліджуються шкали соціально-психологічної адаптації за опитувальником К. 

Роджерса і Р. Даймонд. Якщо декілька або більшість з інтегральних показників «Адаптація», 

«Прийняття інших», «Интернальність», «Самосприйняття», «Емоційна комфортність», 

«Прагнення до домінування», «Ескапізм»  мають середній рівень пропонується доповнити 

дослідження за другим ступенем.  Якщо декілька або більшість з інтегральних показників 

«Адаптація», «Прийняття інших», «Интернальність», «Самосприйняття», «Емоційна 

комфортність», «Прагнення до домінування» мають низький рівень, а показник 

«Ескапізм»  високий - пропонується дослідження сумісно за другим і третім етапами. 

2 етап. Проводиться анкетування на визначення рівня нервово-психічної стійкості за 

анкетою «Прогноз» (В. Ю. Рибнікова),  яка дозволяє доповнити результати шкал соціально-

психологічної адаптації  та визначити факт наявності стресу у особистості, що має тісний 

зв'язок з соціально-психологічною адаптацією та дозволяє більш інтегрально оцінювати 

психологічний стан та модифікувати план корекції психічного здоров’я клієнта, створенням 

сумісної програми роботи психолога та лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини і 

підпорядкованої йому бригади фахівців середньої ланки (масажист, фізіотерапевт та ін.). 

3 етап, який передбачає застосування методики експрес-діагностики неврозу за К. 

Хеком і Х. Хесс (Kurt Hoeck, Helga Hess) і при діагностуванні такого стану, розширити 

допомогу клієнту консультацією лікаря-психотерапевта, невролога, психіатра тощо. 

Остаточні висновки можна робити тільки після більш ретельного обстеження. 

Таким чином, запропоновані нами адаптація, переклад українською мовою  

опитувальника соціально-психологічної адаптації, розробленого Карлом Роджерсом і Розалін 

Даймонд, комплексне його поєднання з іншими методами дослідження, дозволить 

покращити спілкування та підвищить взаєморозуміння між психологами та україномовними 

клієнтами, а також розширить практичну міждисциплінарну значимість їх застосування у 

спільній роботі психологів та лікарів. 
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ВПЛИВ МЕДИТАЦІЇ НА ПСИХОІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ 

У статті в ретроспективі, а також в умовах сучасних підходів розглянута медитація 

як поняття та спосіб психічного тренування. Визначені основні напрями застосування  

медитативних практик та їх вплив на психічний і фізіологічний стан людини. Надана 

характеристика психоемоційних змін, що відбуваються з людиною, яка практикує 

медитацію. Розкрито технологію позитивного впливу медитативного стану на фізичне 

тіло людини через розслаблення та переключення центру розумової уваги. 

Ключові слова: медитація, медитативна практика, психофізіологічний стан, гени, 

увага, концентрація, візуалізація, психіка, тіло. 

Постановка проблеми. Об`єктом статті є медитація або медитативна практика як один 

з методів гармонізації та врівноваження психоемоційного та фізіологічного станів людини.  

Предмет статті - вплив використання медитації у повсякденному житті людини на її 

психофізіологічний стан.  

Короткий огляд досліджень і публікацій. Аналізуючи наукові і популярні літературні 

джерела щодо тематики статті, можна стверджувати, що вітчизняні дослідники впливу 

різноманітних факторів на психічний і фізичний стан людини занадто мало уваги приділяють 

саме поняттю і змісту практичної медитації. Цей напрям потребує багатомісячних або навіть 

багаторічних досліджень, що вимагає значних часових, людських та організаційних ресурсів. 

Але все ж таки є декілька авторів України та країн пострадянського простору, які особисто  

практикують медитацію і доводять її ефективність. Одним з перших був А. Сафронов, який 

приділив особливу увагу психологічним аспектам медитації. Його дослідження  зосереджені 

на актуалізації психічних процесів через медитацію, розвиток свідомості та очищення 

підсвідомості, а також на досягненні внутрішньої єдності  особи засобами регулярних 

медитативних практик. [4] 

Значний вплив на втілення медитації в життя українців здійснив В. Синельников. Його 

численні книги та монографії здебільшого стосуються негативного впливу руйнуючих думок 

та установок людей на їхній психічний та фізичний стан, а також винайдення найкращого 

методу покращення ситуації. Таким методом він обрав медитацію, описуючи її позитивні 

характеристики та пропонуючи розмаїття власно створених медитативних практик на всі 

випадки життя. [6] 

Західна психологічна наука відзначається дослідницькими роботами Дипака Чопри та 

Джо Диспенза.  

Перший  розглядає медитацію під кутом її впливу на генну активність людського 

організму, що дозволяє стверджувати про наявність медитативного механізму керуванням 

активністю тих чи інших генів людини. Роботи Дипака Чопри наповнені доказовими 

науковими експериментами щодо використання медитації як способу впливу на генетичні 

хвороби. [1, 7] 

Джо Диспенза – глибокий дослідник людської свідомості та підсвідомості. Його 

наукові праці доводять практичні та якісні можливості медитативної роботи стосовно впливу 

не тільки на генну активність, а навіть  на формування нових цілющих нейронних зав’язків у 
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мозку людини. Це відкриття дає можливість людству зануритися не лише в усунення 

наслідків людських проблем, а й у їх причину і сутність. [3, 5] 

Також можемо виділити окремо таких  практичних дослідників медитації, як В. Берч та 

Д. Пенман. Їхні видання спрямовані на суто практичне застосування різноманітних 

медитаційних практик з метою позбавлення людини фізичного болю та психологічного 

стресу. [2] 

Екхарт Толле відрізняється різнобічним  поглядом на медитацію та її використання в 

процесі впливу на психічний стан людини. Його книги здебільшого наголошують на 

необхідності занурення у момент теперішнього часу, який є найбільш цілющим з усіх 

моментів життя людини.[8] 

Мета статті - висвітлити результативні показники впливу повсякденної медитації на 

стан здоров`я, тілесного самопочуття та психічного сприйняття людиною навколишнього 

світу та себе у  ньому. 

Викладення основного матеріалу. Сутність і парадокс сучасного погляду на медитацію. 

Розглядаючи сучасне розуміння поняття «медитація», різні джерела інформації 

повертають нас до обраного більшістю науковців перекладу з латинської «meditatio», що 

буквально означає «роздуми». Але головний парадокс сучасного сприйняття медитації 

полягає в тому, що даний спосіб психофізичної практики передусім передбачає досягнення 

стану, коли людина зовсім відсторонена від будь-яких думок. З одного боку, медитація — це 

роздуми, а з іншого боку, її використовують як шлях до тиші та втечі від процесу мислення. 

Якщо розглядати медитацію як тілесну та психологічну систему вправ, то вона може 

включати будь-які рухові та «роздумові» дії людини, які призводять до певного емоційного 

стану, що, в свою чергу, впливає на стан фізичного здоров’я того, хто здійснює медитативну 

практику.  

Ця стаття не призначена для винятково історичного аналізу сутності та сфер 

використання медитації у стародавні часи. Адже, на нашу думку, поняття медитації в ті часи 

і в сьогоденні значно відрізняються. Сьогодні медитація є певним інструментом 

зосередження уваги людини на стані внутрішньої тиші та гармонії, а метою такого стану 

може бути будь-що в залежності від власного запиту людини.  

Напрями застосування медитації 

Основними напрямами цілеспрямованого застосування медитативної практики є: 

 досягнення психічної стабільності у стресових ситуаціях, що супроводжують  

людину в різних сферах її діяльності; 

 структуризація процесу мислення людини від хаотичного до упорядкованого, 

рівномірного та бажаного; 

 занурення у ті глибини людської підсвідомості, які не проявляються в звичайних 

реаліях життєдіяльності; 

 винайдення внутрішніх психологічних ресурсів людини щоб задіяти їх у життєвих 

ситуаціях; 

 стабілізація і нормалізація внутрішніх фізіологічних процесів та систем тіла 

людини; 

 вплив на активність хвороб, що зумовлені генетично; 



99 

 

 фіксація у свідомості та підсвідомості впливових на психофізичний стан людини 

руйнівних установок; 

 формування та закріплення нових установок, що зцілюють як психічний, так і 

психологічний стан людини. 

Як ми можемо спостерігати, напрями застосування медитативної діяльності достатньо 

різноманітні і мають бути впроваджені у діяльності практичного психолога. 

Якісний вплив медитації на психічний стан людини 

Сучасний темп життя потребує більш швидкої реакції на будь-які події в світі людини. 

Поле сфер використання уваги сучасної людини розширюється у геометричній прогресії, що, 

природно, не може не впливати на її психічний стан. Постійне перебування у стресовому 

середовищі змушує людину шукати методи, що могли б повертати її в так званий первісний 

стан, який можна порівняти лише зі станом маленької безтурботної дитини.  

Саме медитація, на нашу думку, є найпростішим і найефективнішим способом 

досягнення такого стану, при чому будь-коли і будь-де. 

Дія медитації на психічні процеси людини доведена практикою тисячоліть.  

По-перше, знижується рівень стурбованості людини щодо власних матеріалізованих 

«жахів». Під впливом медитації людина починає з більшою довірою ставитись до будь-яких 

можливих матеріальних втрат та негараздів, розуміючи, що саме духовна частина її сутності 

є першочерговою в цьому світі. 

По-друге, рівень прийняття світу таким, яким він створений, підвищується в рази, адже 

людина відчуває свою власну причетність до кожного явища, до кожної живої істоти. У 

цьому сенсі світ ми розуміємо як все те, що оточує людину, стається в її житті , заслуговує на  

увагу і вимагає певної реакції, що стосується також інших.  

По-третє, соціальна роль людини стає кориснішою. Це пов’язане з тим, що значно 

підвищується працездатність, концентрація уваги, стресостійкість, здатність людини миттєво 

переключати увагу з зовнішніх факторів впливу на внутрішні ресурси відновлення власного 

психічного стану. 

По-четверте, так звана медитативна пам’ять, яка в процесі практики залишається у 

сегментах мозку відповідальних за пам’ять, а також- у клітинах всього організму, спрацьовує 

в умовах  специфічної ситуації в житті людини. Це надає можливість миттєво адекватно 

відреагувати на стресогенний чинник та запобігти можливості негативного впливу на стан 

людини. 

Якісний вплив на фізичний стан людини 

Щодо фізичних станів людини, які потребують впливу медитації, то їх можна  поділити 

на два типи. 

Перший тип фізичного стану люди - це тип, який потребує певного втручання з метою 

покращення реального стану здоров`я людини. Маються на увазі  набуті фізичні 

захворювання. 

Другий тип фізичного стану людини - це такий тип, що потребує превентивного 

втручання медитації в повсякденне життя з метою запобігання нових захворювань. 
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Розглядаючи перший тип, можна стверджувати, що медитація покликана створити такі 

психічні умови буття людини, які будуть сприяти її якнайскорішому одужанню або 

насамперед полегшенню її фізичного стану. 

Максимальний рівень розслаблення тіла людини під час медитативної практики 

дозволяє звільнити ті частини тіла, які довгий  час були заблоковані внаслідок тілесної 

реакції організму на певні чинники. Організм, як цілісна ідеально сформована структура, 

здатен «власноруч» за допомогою імпульсів мозку обирати ті заходи, які будуть його 

убезпечувати від знищення та руйнування. Це насамперед блокування м`язової та кістково-

суглобної рухливості. Довготривалі тілесні блокування призводять до виникнення 

постійного болю, а також, що найгірше, до різного роду захворювань, в тому числі  тих, які 

вважаються невиліковними на погляд сучасної медицини. 

Отже, медитативна практика дозволяє розслабити ті частини тіла, які тривало 

перебували у стані напруження та послабити його вплив на тіло в цілому і на окрему хворобу 

зокрема. Кров починає надходити в ті ділянки тіла, до яких вона не мала змоги дістатися 

довгий час. В процесі медитації кров розносить по вивільнених від напруги ділянках тіла 

необхідні біологічні елементи для забезпечення їх повноцінного життя. 

Також існує думка, що саме через медитацію людина має змогу впливати на активність 

тих генів, які можуть запускати хвороби, що передаються генетично. Звісно, ми біологічно 

сформовані істоти, не можемо «видаляти» певні гени з організму, хоча це не доведено 

науково. Але ми володіємо дієвим інструментом, що  спонукає потенційно «хворобливі» 

гени знижувати свою активність, а «зцілюючі» гени - активізуватися і позитивно впливати на 

стан здоров`я. І таким унікальним інструментом є медитація. 

Лише довготривалий, багатомісячний термін практичного застосування медитації як 

способу впливу на психічне здоров`я людини може викликати якісні позитивні зрушення на 

фізичному плані. 

Техніки і технології медитативних практик сучасності 

Звичайно, після почутого слова «медитація» у свідомості людини виникає сталий образ 

старця, що перебуває в позі лотоса та нерухомо медитує. Такий образ дещо відлякує сучасну 

особистість, яка через це  неспроможна уявити себе медитуючою. 

Але кількість адаптованих способів медитації занадто широка, щоб не  обрати для себе 

найприйнятнішу. 

Найпростішими техніками медитативного впливу на тіло і психіку є такі: 

 внутрішнє спостереження. Дозволяє зануритися у процес мислення людини та 

відстежити якість і наповненість розумової діяльності; 

 візуалізація: спосіб відображення у власній уяві потрібного психоемоційного та 

фізичного стану з метою закріплення такого стану у свідомості людини і його 

подальшого використання в житті; 

 концентрація уваги: техніка медитації, що покликана сконцентрувати всі ресурси 

уваги людини на конкретно обраному напрямі або об`єкті з метою емоційного 

наближення до нього; 

 «уважне дихання»: метод зосередження людини на моменті теперішнього часу 

через спостереження за власним диханням; це дає можливість відсторонитися від 
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напливу думок, жалю, та страху щодо минулого і майбутнього, а також 

максимально наблизитися до моменту «тут і зараз». 

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Отже, можемо стверджувати, що такий стародавній інструмент допомоги людині в 

різних проявах її проблем, як медитація, посідає значне місце в сучасному арсеналі як 

психологічної, так і психосоматичної роботи спеціаліста. Глибини наукових досліджень 

України в даному напрямку ще не досягнуто. Не можемо стверджувати  про офіційний 

статус медитації в роботі практичних психологів з психосоматичними та 

психофізіологічними розладами людини.  

Але, спираючись на досвід і публікації західних науковців, можна доводити 

незаперечну користь медитативної практики в процесі психологічної і терапевтичної 

допомоги.  

Також це підтверджують поодинокі випадки особистого використання медитації 

різними людьми, які демонструють значне покращення власного  стану на всіх рівнях 

свідомості.  

Медитація, перш за все, дозволяє спрямувати увагу у вирішенні будь-яких проблем 

людини на причину цих проблем. Зазначимо, що стародавні знавці медитації причиною 

людських проблем називали саму людину.  

Вважаємо, що увага, спрямована на себе, а не на зовнішні чинники впливу, на власний 

стан є першим кроком у підвищенні культури стосунків із самим собою та своїм власним 

тілом. 
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СИСТЕМА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

В статті здійснено спробу розгляду особливостей інклюзивної системи в Україні як 

об’єкту державного управління. Розглянуто теоретичні засади до розв'язання існуючої 

проблеми, cхарактеризували основні наукові підходи вивчення особливостей інклюзивної 

системи в Україні. Були вивчені основні принципи, мета та завдання інклюзивної освіти та 

проаналізовані позитивні аспекти залучення дітей з особливими потребами до 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Ключові слова: Інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивна школа, форми інклюзивної 

освіти. 

Постановка проблеми. Глобалізація, масштабні та кардинальні зміни структури й 

характеру світового економічного, соціального та особистісного розвитку, а також інші 

стрімкі зміни, що відбуваються в сучасному світі, зумовили модернізацію всіх сфер 

суспільного життя, і в першу чергу, системи освіти як фундаментальної основи 

інноваційного суспільства. 

Протягом довгого часу діти з обмеженими можливостями здоров'я були ізольовані від 

суспільства, замкнуті в особливому соціумі, в особливих соціальних, більш того, державних 

інститутах.  Актуальною у зв'язку з цим стає проблема розробки та реалізації стратегій 

вдосконалення системи шкільної освіти, що грає особливу роль у формуванні та розвитку 

унікального потенціалу кожного члена суспільства. Що, у свою чергу, може розглядатися як 

невіддільна умова забезпечення можливості процвітання суспільства на сучасному етапі його 

розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми. Серед найбільш відомих закордонних 

учених, котрі розробляли проблеми вищої школи, можна назвати Ф. Альтбаха, Г. Келлі, К. 

Павловського, А. Річардса, П. Скотта та ін. Досить ґрунтовно та всебічно досліджують 

розвиток сучасної вищої школи російські вчені, а саме: А. Галаган, Б. Гершунський, О. 

Ліферов, В. Садовнічий та ін 

В Україні питання реформування вищої освіти вивчали такі фахівці, як: В. 

Андрущенко, М. Згуровський, К. Левківський, В. Козаков, К. Корсак, М. Степко та ін. 

Мета статті – дослідити систему інклюзивної освіти в Україні як об’єкт державного 

управління 

Викладення основного матеріалу. Інклюзія – це процес збільшення ступеня участі всіх 

громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати 

участь у всіх програмах [9]. 
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Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі 

забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, 

що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітнього закладу [9]. 

Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб в 

шкільному середовищі та поза його межами. 

При визначенні сутності інклюзії, важливо звернути увагу на чотири елементи, які 

ілюструють її характерні особливості.  

1. Інклюзія – це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має розглядатись як 

постійний пошук ефективніших шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх 

дітей. У цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне  явище, яке 

стимулює навчання дітей та дорослих. 

2. Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона 

включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел 

для розробки індивідуального плану розвитку та реалізації його на практиці. 

3. Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення. «Присутність» в цьому 

контексті розглядається як надання можливості навчатися в загальноосвітньому 

навчальному закладі та пристосування, необхідні для цього; «участь» 

розглядається як позитивний досвід, який набуває учень у процесі навчання, та 

врахування ставлення учня до самого себе в цьому процесі; «досягнення» 

розглядається як комплексний результат навчання упродовж навчального року, а 

не лише результати тестів та екзаменів. 

4. Інклюзія передбачає певний наголос на ті групи учнів, які підлягають «ризику» 

виключення або обмеження в навчанні. Це визначає моральну відповідальність 

перед такими «групами ризику» та  гарантування їм можливості участі в 

освітньому процесі.  

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює 

спеціальні умови для дітей з особливими потребами. 

Інтеграція − зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами 

у регулярний освітній простір. Ми пристосовуємо учня до вимог школи. 

Як проміжний етап розвитку інклюзивної системи освіти можна вважати процес 

інтеграції, який також має кілька типів: 

5. Соціальна інтеграція. Діти з особливими потребами можуть брати участь разом з 

іншими дітьми у позакласній діяльності, такій як харчування, ігри, екскурсії 

тощо, як у дошкільних навчальних закладах, так і в загальноосвітніх навчальних 

закладах, однак, вони не навчаються разом. 

6. Функціональна інтеграція. Як діти з особливими потребами, так і їхні однолітки 

навчаються в одному класі. Існує два типи такої інтеграції: часткова інтеграція і 

повна інтеграція. При частковій інтеграції діти з особливими потребами 

навчаються в окремому спецкласі або відділенні школи та відвідують тільки 

окремі загальноосвітні заходи – тоді як при повній інтеграції такі діти проводять 

увесь час у загальноосвітніх класах. Саме останній тип інтеграції можна 

розглядати як справжню освітню інтеграцію. 
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7. Зворотна інтеграція. Про такий тип можна говорити тоді, коли здорові діти 

відвідують спецшколу. 

8. Спонтанна або неконтрольована інтеграція. Відбувається тоді, коли діти з 

особливими потребами відвідують загальноосвітні класи без отримання 

додаткової спеціальної підтримки. Існують причини вважати, що у багатьох 

країнах чимала кількість таких дітей складають більшу частину тих, кого 

залишають навчатися на повторний рік [6]. 

Останнім часом поняття інтеграції замінюється терміном «інклюзія», який має дещо 

розширений контекст: інтеграція зображує спробу залучити учнів з особливими потребами 

до загальноосвітніх шкіл, а інклюзія передбачає пристосування шкіл та їх загальної освітньої 

філософії та політики до потреб усіх учнів – як обдарованих дітей, так і тих, котрі мають 

особливі потреби. 

Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система навчання, 

яка охоплює весь різноманітний контингент учнів та диференціює освітній процес, 

відповідаючи на потреби учнів усіх груп та категорій. «Інклюзію в освіті можна розглядати 

як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві взагалі». 

Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а тепер і Центральної Європи, 

відбуваються докорінні зміни у законодавстві, розумінні та забезпеченні якісної освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Разом з вибором Україною незалежного та демократичного напряму розвитку 

суспільства, визнанням нашою державою у 1991 році Конвенції ООН «Про права дитини», 

посилилася увага до якості й доступності освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами. Так, Конвенція ООН «Про права дитини» зазначає, що «…усі діти мають право 

на освіту, і, як наслідок цього, право на прогрес» [7]. 

Характерно, що з розвитком демократичного суспільства, яке гарантує право кожного 

громадянина на активну участь у житті цього суспільства, приходить нове розуміння понять 

«інвалідність», «вади розвитку», «інтеграція» тощо. Нині усі вищезгадані терміни щодо дітей 

поступаються новому – «діти з особливими освітніми потребами», що однаковою мірою 

стосується як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенем порушень. 

Такий підхід пояснюється тим, що явище «недостатності» або «інвалідності» 

передбачає втрату або дефіцит фізичної та розумової спроможності – але ж спроможність 

вчитися безпосередньо залежить не від стану окремих органів або ж їх фізіологічної 

функціональності, а, радше, від психологічної функціональності. 

Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх проблем дитини до системи освіти, яка 

надає підтримку дитині у навчанні, визнає її сильні якості та задовольняє всі її індивідуальні 

потреби. 

В основних законах України про освіту зустрічаються такі терміни як: «діти, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та «особи, які мають вади у 

фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах» 

[2]. 

Один з останніх нормативних документів – наказ Міністерства освіти і науки України 

«Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю» – використовує 
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низку термінів:  «молодь з інвалідністю», «діти з тяжкими порушеннями розвитку», а також 

«діти з особливими освітніми потребами». 

Зазначені терміни зображають медичну модель, яка розглядає ваду здоров’я як 

характеристику особи, що може бути спричинена хворобою, травмою чи станом здоров`я і, 

відповідно, потребує медичного чи іншого втручання з метою «корекції» відповідної 

проблеми особи. 

Природно, що реакцією суспільства в контексті медичної моделі є забезпечення 

лікування, реабілітації та соціальної допомоги – такої, як спеціальна освіта і пенсія. Іншими 

словами – ставиться за мету зробити життя людини з особливими потребами до певної міри 

«нормальним» шляхом забезпечення їй, зокрема, економічних та освітніх можливостей. 

Медична модель (сегрегація) – початок ХХ століття – середина 60 років ХХ століття. 

Ця модель припускає, що людина з проблемами розвитку – хвора людина, яка потребує 

довготривалого догляду і лікування, що найкращим чином може здійснюватись у 

спеціальних закладах [3]. 

Модель нормалізації (інтеграція) – ХХ століття середина 60-х років – середина 80-х 

років. Ця модель в період 60-х років визначала політику у ставленні до дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. В цей період стає нормою процес інтеграції дітей з 

особливостями розвитку в середовище звичайних однолітків [3]. 

Інтеграція в цьому контексті розглядається як процес асиміляції, що вимагає від 

людини прийняття норм, характерних для культури, що домінує. Людина має бути 

«готовою» до прийняття в суспільство. 

В основі поняття «нормалізації» лежать наступні положення: дитина з особливостями 

розвитку – людина, яка розвивається, здатна освоювати різні види діяльності; суспільство 

має визнавати це і забезпечувати умови життя, максимально наближені до загально 

пройнятої норми. 

Соціальна модель (залучення, інклюзія) – ХХ століття середина 80-х років − теперішній 

час. В основі соціальної моделі лежить положення: людина не зобов’язана бути «готовою» 

для того, щоб брати участь в житті суспільства, вчитися у школі, працювати. 

Соціальна модель спрямована на зміни в суспільстві таким чином, щоб воно 

забезпечувало рівну участь своїх громадян у здійсненні їхніх прав і надавало їм таку 

можливість. 

З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини дедалі більшого 

визнання та поширення набуває соціальна модель, більше пов`язана з дотриманням прав 

людини [12]. 

На противагу медичній моделі, соціальна модель розглядає проблему здоров’я як 

соціальну проблему, а не як характеристику особистості, оскільки вона (проблема) 

зумовлена непристосованістю оточення, включаючи ставлення до людей з особливими 

потребами та виробничі норми, архітектурну безбар’єрність і транспорт. 

Термін «особливі освітні потреби» приходить разом із появою терміну «інклюзивна 

освіта» як варіативна модель спеціальній освіті. 
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Розвиток та функціонування окремої, спеціальної системи освіти, завжди вважалися 

проявом турботи про дітей з особливими потребами. Однак, таке бачення системи 

спеціальної освіти почало поступово змінюватися у більшості країн світу. 

Знання, досвід, обладнані приміщення досі мають велике значення, проте, сегрегація 

учнів тепер розглядається як неприйнятна і така, що порушує право дитини на освіту. 

Загальне бачення цього питання полягає в тому, що переважна більшість дітей з особливими 

потребами мають навчатися разом зі своїми однолітками у звичайних умовах. 

Одним із результатів такого підходу вважається створення єдиної освітньої системи, 

яка охоплюватиме учнів різних категорій. 

Проблема, яка стоїть перед інклюзивною школою, полягає в розробці особистісно-

орієнтованих педагогічних методів, які б забезпечили успішне навчання всіх дітей, у тому 

числі й дітей з розумовими чи фізичними розладами. 

Основний принцип створення інклюзивної школи полягає в тому, що всі діти мають 

навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не дивлячись на певні 

труднощі чи відмінності, що існують між ними. 

Інклюзивні школи мають визнавати й враховувати різноманітні потреби своїх учнів 

шляхом узгодження різних видів і темпів навчання, а також забезпечення якісної освіти для 

всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, запровадження організаційних 

заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських зв’язків зі 

своїми громадами». 

Реалізації інклюзивної моделі освіти потребує розв’язання низки завдань: 

 Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні потреби 

всіх дітей. 

 Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 Створити позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його межами [13]. 

Якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається тим, наскільки 

враховуються та реалізуються потенційні можливості навчання й розвитку кожної дитини, її 

індивідуальні особливості. Якими б не були фізичні чи психічні обмеження, у дитини завжди 

є резерви для розвитку, використання яких може суттєво поліпшити якість її життя. 

Більшість дітей з особливостями психофізичного розвитку може навчатися у 

загальноосвітніх школах за умови реалізації моделі інклюзивної освіти.  

Пріоритетними напрямами є сприяння соціальному, емоційному та когнітивному 

розвиткові кожної дитини з тим, щоб вона відчувала себе неповторним, повноцінним 

учасником суспільного життя. 

Як зазначалось вище, інклюзивна модель освіти охоплює: 

 систему освітніх послуг, зокрема: адаптацію навчальної програми та плану, 

фізичного середовища, методів і форм навчання, використання чинних в громаді 

ресурсів, залучення батьків; 

 співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до потреб 

дітей; 

 створення позитивного клімату у шкільному середовищі [4]. 
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Складові моделі інклюзивної освіти: 

1. Командний підхід. Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є 

ефективна співпраця вчителів, відповідних фахівців, батьків та учнів. Усі спеціалісти з 

проблем розвитку дітей є важливими помічниками та партнерами вчителів.  

У школі має бути створена своєрідна мережа підтримки. Всі працівники та 

адміністрація школи, всі, хто працює з дитиною з особливими освітніми потребами, мають 

допомагати один одному, обмінюватися знаннями, намагатися максимально 

використовувати місцеві ресурси для досягнення головної мети – реалізації дитиною її 

потенційних можливостей та підготовки її до незалежного 

Команда – це група людей, у яких є спільна мета, які співпрацюють, щоб досягти 

більшого, ніж кожен із них здатен досягти самотужки.  

Характерні риси командної роботи з дитиною, яка має  особливі потреби:  

 Рішення стосовно методів роботи з дитиною приймаються колективно; члени 

команди несуть колективну відповідальність за результати; 

 Батьки є рівноправними членами команди; 

 Всі члени команди мають рівний статус і вважаються однаково важливими; 

 Знання та вміння представників різних дисциплін інтегруються під час розробки 

та реалізації навчального плану роботи з дитиною; 

 Життя в суспільстві; 

 Задоволення індивідуальних потреб дітей; 

 Розробка індивідуальних навчальних планів, та реалізації завдань визначених в 

них; 

 Проведення необхідних адаптацій та модифікацій. 

Індивідуальний навчальний план – формальний документ, який містить детальну 

інформацію про дитину і послуги, які вона має отримувати. Він розробляється командою 

педагогів і фахівців та об’єднує їхні зусилля з метою розробки комплексної програми роботи 

з дитиною і, водночас, визначає, які саме послуги надаватиме кожний фахівець. 

Батьки є активними учасниками розробки індивідуального навчального плану, оскільки 

вони знають своїх дітей краще за інших. Індивідуальний навчальний план визначає необхідні 

адаптації/модифікації та слугує підґрунтям для подальшого планування навчальних занять. 

Він розробляється та реалізується для кожного учня з особливими освітніми потребами. 

2. Адаптації/модифікації. Щоб досягти успіху та задовольнити різноманітні потреби 

учнів, зумовлені їхніми здібностями, рівнем розвитку, інтересами та іншими відмінностями, 

педагогам необхідно змінювати методи навчання, навчальне середовища, матеріали тощо. Ці 

зміни або пристосування до потреб учнів відбуваються через адаптації або модифікації. 

Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст або поняттєву сутність 

навчального завдання.  

Модифікації навчання – модифікації змінюють характер навчання, змінюючи зміст або 

поняттєву складність навчального завдання.  

3. Співпраця з батьками. Сучасна освітня філософія, зорієнтована на особистість 

дитини, ґрунтується на положенні, що батьки є її першими та головними вчителями. Дедалі 

більше педагогів з повагою ставляться до навчального процесу, який відбувається вдома, і 
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будують свою роботу з урахуванням інтересів дітей та їхніх родин. Оскільки до 

загальноосвітніх закладів почали залучати дітей з особливими освітніми потребами, постійна 

співпраця з їхніми сім’ями має ще більше значення. 

У процесі навчання таких учнів дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети й 

турботи сімей. Батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку мають працювати в 

тісному контакті з учителями та іншими фахівцями під час розробки та реалізації навчальних 

планів, їх адаптації, організації навчального середовища тощо. 

Принципи педагогічної діяльності орієнтованої на інтереси сім’ї: 

 Визнання того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як 

педагоги можуть весь час змінюватися; 

 Ефективне співробітництво педагогів з батьками та іншими фахівцями; 

 Регулярний обмін з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно 

їхніх дітей; 

 Запровадження в навчальному закладі політики та системи послуг, які 

забезпечують сім’ям необхідну емоційну та фінансову підтримку; 

 Розуміння й урахування потреб дітей під час розробки навчальних та інших 

програм; 

 Заохочення і створення умов для взаємної підтримки батьків; 

 Розуміння унікальності кожної сім’ї, повага до різних методів навчання та 

виховання дітей, що застосовуються батьками; 

 Турбота про те, щоб послуги, які надаються родинам, були комплексними, 

скоординованими, гнучкими, доступними та відповідали потребам кожної 

родини. 

4. Створення позитивної атмосфери в дитячому середовищі. У класах (школах), де 

навчаються учні з різними рівнями розвитку та здібностей, педагоги мають підтримувати 

один одного у застосуванні найефективніших стратегій навчання. Якщо у школі створено 

доброзичливу, невимушену атмосферу, якщо тут визнають унікальність кожного (і педагога, 

і учнів) та підтримують їх, це суттєво підвищує ефективність навчання. 

Школа, клас мають стати рідними для учнів та їхніх родин. Батьки почуватимуться 

спокійніше, якщо будуть також залучені до навчально-виховного процесу. Постійна 

соціальна взаємодія в різноманітних умовах, за різних обставин, в різних ситуаціях зближує 

учнів, виробляє емпатію, прихильність один до одного, усвідомлення індивідуальності 

кожного, відчуття захищеності [8]. 

Інклюзивна школа – навчальний заклад, який забезпечує інклюзивну модель освіти як 

систему освітніх послуг, зокрема передбачає адаптацію навчальних програм та планів, 

фізичного середовища, методів і форм навчання, залучення батьків, співпрацю з фахівцями 

для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створення 

позитивного клімату в шкільному середовищі. Школам необхідно знаходити шляхи, які б 

забезпечували успішне навчання всіх дітей, включаючи дітей, які мають фізичні чи розумові 

розлади [12]. 

Проблема, яка стоїть перед інклюзивною школою, полягає в розробці особистісно 

орієнтованих педагогічних методів, які б забезпечили успішне навчання всіх дітей, у тому 

числі й дітей з розумовими чи фізичними розладами. 
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Основний принцип створення інклюзивної школи полягає в тому, що всі діти мають 

навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не дивлячись на певні 

труднощі чи відмінності, що існують між ними. Інклюзивні школи мають визнавати та 

враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів 

навчання, а також забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних 

навчальних  планів, запровадження організаційних заходів, розробки стратегії викладання, 

використання ресурсів і партнерських зв'язків зі своїми громадами [5]. 

Реалізація інклюзивної моделі освіти потребує розв'язання низки завдань: 

 Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні потреби 

всіх дітей; 

 Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з 

особливими освітніми потребами; 

 Створити морально-психологічний комфорт у шкільному середовищі та поза його 

межами [10]. 

Якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається тим, наскільки 

враховуються та реалізуються потенційні можливості навчання й розвитку кожної дитини, її 

індивідуальні особливості. Якими б не були фізичні чи психічні обмеження, у дитини завжди 

є резерви для розвитку, використання яких може суттєво поліпшити якість її життя. 

Більшість дітей з особливостями психофізичного розвитку може навчатися у 

загальноосвітніх школах за умови реалізації інклюзивної моделі освіти. Пріоритетними 

напрямами є сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвиткові кожної дитини з 

тим, щоб вона відчувала себе неповторним, повноцінним учасником суспільного життя. 

Відтак сьогодні важко адаптувати багато шкіл до вимог інклюзивної освіти, тому на 

етапі її впровадження існують школи з окремими інклюзивними класами. 

Інклюзивна модель освіти охоплює: 

 Систему освітніх послуг, зокрема: адаптацію навчальної програми та плану, 

фізичного середовища, методів і форм навчання, використання чинних в громаді 

ресурсів, залучення батьків; 

 Співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до потреб 

дітей; 

 Створення позитивного клімату у шкільному середовищі [11]. 

Багато педагогів здійснюють адаптацію навчання, вважаючи, що саме така практика і є 

гарним навчанням. Наприклад, учитель може записувати ключові слова крейдою на дошці, 

зображувати ці слова: вивісити на стіні  графік роботи у класі, щоб допомогти учням 

організувати свій час; або надати учням кілька вербальних підказок під час переходу до 

іншого виду діяльності тощо. Хоча загальна адаптація навчання може суттєво допомогти 

учням з порушеннями розвитку брати участь у роботі, їм можуть знадобитися більш 

індивідуалізовані адаптації та модифікації. 

Адаптація дає вчителеві змогу розширити обсяг методів навчання, врахувати вікові 

потреби учнів, їхні інтереси та різноманітність. Адаптація також покликана допомогти 

окремим учням компенсувати їхні фізичні,  інтелектуальні або поведінкові відмінності й 

труднощі. Вчителі здійснюють адаптацію, щоб надати дітям рівні можливості для участі у 

процесі навчання. 
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У деяких випадках певні види адаптації задовольняють загальні потреби учнів з 

порушеннями розвитку. Так, наприклад, під час навчання дітей, які мають порушення слуху, 

важливо уникати ситуацій, коли ви стоїте спиною до учня, коли у вас за спиною горить 

яскраве світло, коли ваш артикуляційний апарат не видно; під час роботи з учнем, який 

страждає на травматичне ураження мозку з характерним зниженням витривалості та 

підвищеною втомлюваністю, педагогу, коли це необхідно, слід робити перерви, аби учень 

відпочив. 

Вчителю необхідно докласти зусиль, аби залучити батьків/членів родини учня до 

процесу пошуку ідей стосовно адаптації. Сім'ї дітей з особливостями розвитку часто мають 

значний досвід здійснення адаптації у себе вдома. Крім участі у створенні індивідуального 

навчального плану, члени родини можуть пропонувати свої ідеї упродовж усього 

навчального року. Наприклад, розпитайте членів сім'ї про всі види адаптацій, які вони 

використовують вдома. 

Залучіть їх до обговорення, яку допомогу вони можуть надати дитині у процесі 

вивчення чогось нового. Крім того, коли ви створюєте учневі адаптацію, рекомендується 

обговорити з батьками, як вони могли б здійснити її вдома. 

Серед позитивних аспектів залучення дітей з особливими потребами до 

загальноосвітніх шкіл варто зазначити: 

 діти почуваються потрібними, бажаними, стають самостійнішими; 

 змінюються поведінка, ставлення до навчання та оточення; 

 діти успішно адаптуються в колективі, у них з'являються нові друзі, зникає 

відчуття ізольованості; 

 відбуваються швидкі та помітні зміни в розвитку; 

 діти значно удосконалюють свої вміння й навички, намагаються краще читати, 

писати, малювати (це простежується в дитячих роботах); 

 навчаються у ровесників соціального досвіду; 

 здорові діти накопичують позитивний досвід взаємодії; 

 усі діти сприймають один одного як рівних; 

 здорові діти стають добрішими, милосерднішими; 

 забезпечується співпраця, співпереживання, співдружність; 

 діти з особливими потребами починають почуватися комфортно; 

 педагоги мають додаткові можливості розвинути та продемонструвати свою 

педагогічну майстерність і творчість [1]. 

Для успішного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку інклюзивна 

школа реалізує програму психолого-педагогічного супроводу із залученням кваліфікованих 

логопедів, дефектологів, психологів, соціальних педагогів, асистентів учителів та інших 

фахівців. 

Супровід навчання та виховання дітей з особливими потребами ґрунтується на 

наступних засадах: 

 доступність усіх форм навчання та освітніх послуг; 

 запровадження спеціальних технологій та адаптивних технічних засобів навчання; 

 індивідуалізація та адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і 

можливостей дитини; 
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 поєднання традиційних та інноваційних підходів до розвитку дитини з 

особливими потребами; 

 створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації 

школярів; 

 професійна орієнтація, підготовка до вибору майбутньої професії. 

Психолого-педагогічний супровід розглядається як цілісна діяльність, командна 

взаємодія (вчителів, асистентів учителя, батьків, практичного психолога, соціального 

педагога, логопеда, медпрацівників та інших фахівців), що поєднує такі взаємопов'язані 

компоненти: 

 Систематичне дослідження психолого-педагогічного статусу дитини 

(відповідність тих вимог, які ставить перед нею школа, особливостям розвитку 

школяра), динаміки її психічного розвитку у процесі шкіл. 

 Створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості учнів та 

їхнього успішного навчання. 

 Створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання допомоги 

дітям, які мають проблеми в розвитку та навчанні [2]. 

Психологічний супровід дітей з особливими потребами передбачає: 

 Психологічну діагностику дітей (первинне діагностування на етапі вступу дитини 

до школи з метою вивчення сильних і слабких сторін розвитку особистості, 

виявлення і розв'язання проблем, що виникають у процесі інтеграції її в освітній 

простір, проведення діагностичних мінімумів на різних етапах навчання дитини у 

школі з метою вивчення динаміки її розвитку та подолання можливих труднощів 

під час кризових періодів). 

 Надання психологічної підтримки педагогам (створення на основі отриманих 

даних індивідуальних карт учнів і розробка індивідуальних навчальних планів, 

здійснення адаптацій і модифікацій для дітей з особливостями психофізичного 

розвитку). 

 Психологічну підтримку батьків. Спільно зі студентами викладач з’ясовує 

негативні моменти, що мають місце в інклюзивному класі [2]. 

Висновки 

Вивчення особливостей системи інклюзивної системи в Україні дозволяє 

сформулювати наступні узагальнені висновки. 

1. Освіта – багатоаспектний складний об’єкт управління, керована система, яка 

поділяється на безліч самостійних, цілісних підоб’єктів впливу, що керує. Ними 

виступають освітні установи, освітні програми, освітній процес і його результати.  

2. Необхідність розвитку системності в державному регулюванні галузі освіти 

визначається наступними моментами: невизначеністю і різноманіттям продуктів освіти 

в одному і тому ж освітньому процесі; специфікою попиту і пропозиції на ринках 

освітніх продуктів і недосконалостями ринкового механізму в освіті; невідповідністю 

змісту і форм державного управління освітою інноваційної сутності освітніх процесів 

та нової ролі галузі освіти в постіндустріальному суспільстві. 

3. Інклюзія – це процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це 

політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. 
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4. Для успішного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку інклюзивна 

школа реалізує програму психолого-педагогічного супроводу із залученням 

кваліфікованих логопедів, дефектологів, психологів, соціальних педагогів, асистентів 

учителів та інших фахівців. 

5. Супровід навчання та виховання дітей з особливими потребами ґрунтується на 

наступних засадах: доступність усіх форм навчання та освітніх послуг; запровадження 

спеціальних технологій та адаптивних технічних засобів навчання; індивідуалізація та 

адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей дитини; поєднання 

традиційних та інноваційних підходів до розвитку дитини з особливими потребами; 

створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації 

школярів; професійна орієнтація, підготовка до вибору майбутньої професії. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Важливим завданням на сьогодні є розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на 

створення привабливого інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів 

інвестицій. Річні обсяги інвестицій в Україні поки що залишаються на низькому рівні через 

несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою, 

нерозвиненими фондовим ринком та фінансово - кредитною системою, високим податковим 

тиском, неефективним використанням амортизаційних відрахувань. 

Світовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі розвивати 

господарство без залучення й ефективного використання інвестицій. Акумулюючи 

підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних 

технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних 

інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг.  

Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання вимагає прийняття зважених рішень 

у виборі напрямів та форм інвестування, пошуку шляхів удосконалення відносин в 

інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації економіки. Успішна діяльність 

сучасного підприємства неможлива без ретельно підготовленого інвестиційного проекту та 

обґрунтованої інвестиційної стратегії, яка представляє собою процес формування системи 

довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх 

досягнення на базі прогнозування умов здійснення цієї діяльності, кон’юнктури 

інвестиційного ринку як у цілому, так і на окремих його сегментах. 

Звичайно інвестиційний процес розпочинається з мотивації інвестиційної діяльності. 

Основним мотивом такої діяльності є надлишок певних коштів у суб'єкта господарювання 

або приватної особи, яких не влаштовують відсотки за банківськими депозитами. Інвестор, 

що є власником цих нагромаджень (збережень), прагне придбати на інвестиційному ринку 

фінансові активи або інвестиційні товари (реальні активи), тобто здійснити інвестиції. 

Для інвестування, як правило, не вистачає власних коштів інвестора і тому він прагне 

одержати позичковий, або залучений капітал, тобто використати інші джерела фінансування, 

крім власних. Визначення джерел фінансування (інвестиційних ресурсів), обґрунтування їх 

структури передує інвестуванню, воно необхідне для переконання й залучення до проекту 

інших учасників інвестиційного процесу. 

У регіональному аспекті розглядаються: 

 внутрішні інвестиції, чи вкладення суб'єктів господарської діяльності даної 

держави; 

 іноземні вкладення іноземних юридичних і фізичних осіб, іноземних держав, 

міжнародних урядових і неурядових організацій; 

 закордонні вкладення коштів у об'єкти інвестування за межами території даної 

країни (придбання цінних паперів закордонних компаній, майна та ін.). 

Інвестиційна діяльність підприємства  грає важливу роль у господарській діяльності 

підприємства, оскільки по своїй економічній природі інвестиції являють собою відмовлення 
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від поточного споживання заради одержання доходів у майбутньому. Тому інвестиційний 

процес треба починати з визначення інвестиційної стратегії підприємства, вибір якої 

залежить від наступних факторів: 

 стадії життєвого циклу підприємства; 

 стратегії розвитку в цілому; 

 стану зовнішнього та внутрішнього ринку інвестиційних ресурсів; 

 інвестиційної привабливості підприємства як об'єкта вкладення засобів. 

Якщо на перший погляд може показатись, що здійснення інвестицій є справою самого 

підприємства, чиє керівництво може самостійно приймати рішення здійснювати інвестиції 

чи ні, то в цьому випадку необхідно, насамперед, навчитися оцінювати наслідки таких 

рішень, оскільки нездійснення інвестицій - це теж свого роду стратегія.  

При інвестиційній бездіяльності з часом прибутковість вкладених коштів знижується 

внаслідок морального й фізичного старіння виробничого апарата, погіршення організації 

виробництва і т.п., що в остаточному підсумку ставить під сумнів майбутнє такого 

підприємства. Пасивне інвестування, що припускає підтримку незмінного рівня розвитку 

підприємства, приводить до відставання від середньогалузевого рівня і буде мати в більш 

довгостроковому періоді ті ж наслідки. 

Інвестиційна привабливість може розглядатися на рівні країни, галузі, регіону, 

підприємства. Підприємство в цій системі є кінцевою точкою суми засобів, де реалізуються 

конкретні проекти. А привабливість кожного проекту буде визначатися привабливістю всіх 

названих складових. 

Кризовою можна охарактеризувати також внутрішню інвестиційну сферу. Кращим 

показником привабливого інвестиційного клімату для іноземного інвестора є активні 

внутрішні інвестиції. Відбувається абсолютне й відносне зменшення інвестиційних ресурсів, 

хоча, по оцінках фахівців, для стабільного економічного росту інвестиції повинні складати 

20-25% валового суспільного продукту. В Україні ж у даний час інвестиції здійснюються в 

основному в короткострокові проекти, знижена інвестиційна активність у базових галузях 

народного господарства, слабко завантажені будівельні комплекси. Питома вага 

довгострокових інвестиційних кредитів у ряді великих комерційних банків складає лічені 

відсотки, а то і частки відсотка. 

Основна мета будь-якого інвестиційного проекту - одержання прибутку за рахунок 

задоволення існуючого чи потенційного попиту на товар, що є результатом здійснення 

даного проекту при використанні наявних ресурсів. 

Стратегія лідерства чи диференціації. Вона полягає в доданні продукту особливих 

якостей, відмінних від конкурентних товарів, і отже, у забезпеченні підвищеного попиту на 

ринку. Диференціація може мати наступні форми: імідж марки товару, визнана технологічна 

досконалість, зовнішній вигляд, після продажний сервіс. Технічне лідерство, наприклад, 

може забезпечуватися завдяки запатентованим принциповим винаходам, технологічним 

"ноу-хау", збуту продукції в комплексі з послугами, що не надаються конкуруючими 

фірмами. Така стратегія зменшує чутливість до ціни, ускладнює появу на ринку нових 

конкурентів, захищає від товарів-замінників. 

Стратегія низьких витрат. У цьому випадку політика компанії полягає в досягненні 

конкурентних переваг за рахунок більш дешевого виробництва і збуту продукції. 

Результатом такої стратегії може бути збільшення ринкової частки. При відсутності 
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достатніх ресурсів така стратегія може бути досить ризикованою, оскільки може спричинити 

тимчасове зменшення числа споживачів продукту і цінову війну з конкурентами. Однак 

низькі витрати підвищують захист проти сильних постачальників, додаючи підприємству 

велику гнучкість при підвищенні вхідних витрат, створюють бар'єр входу для нових 

конкурентів і захист проти товарів-замінників. Лідерство за рахунок економії на витратах дає 

надійний захист тому, що першими дію конкурентної боротьби випробують найменш 

ефективні фірми. 

Стратегія спеціалізації, чи концентрації на нестатках одного сегмента чи конкурентної 

групи покупців. Її ціль - задоволення потреб обраного цільового сегмента краще, ніж 

конкурентами. Наприклад, орієнтація на найбільш платоспроможних споживачів на ринку 

будівельних послуг у виді престижних квартир, котеджів, ремонтних робіт. Така стратегія 

дозволяє домогтися високої частки ринку в цільовому сегменті, але завжди веде до малої 

частки ринку в цілому. 

Стратегія диверсифікованості. Спрямована на випуск нових видів продукції, не 

зв'язаних з виробництвом основної продукції підприємства. Вона широко поширена серед 

великих компаній, оскільки маркетинг декількох продуктів одночасно на декількох ринках 

знижує імовірність великих невдач. 

Матриця можливостей підприємства по товарам/ринкам. Виходячи з загальної обраної 

стратегії діяльності на ринку, підприємство планує її реалізацію. Широко розповсюдженим 

методом такого планування є матриця можливостей по товарам/ринкам. Така матриця 

передбачає використання чотирьох альтернативних стратегій маркетингу для збереження 

і/чи збільшення збуту. Її вибір залежить від ступеня насиченості ринку і можливості 

підприємства постійно обновляти своє виробництво. 

Удосконалювання ринку. Стратегія припускає вивчення існуючого ринку, на якому 

працює підприємство, розробку планів виробництва і реалізації продукції, що припускають 

підвищення їхньої ефективності і зниження собівартості продукції. Така стратегія передбачає 

поліпшення діяльності самого підприємства. Розширення обсягу продажів традиційної 

продукції можливо шляхом надання додаткових послуг споживачам, розширення реклами й 

активізації діяльності по просуванню товару, зниженню цін, модернізації товару. 

Планується давати рекламу в спеціалізованих рекламних виданнях для пошуку нових 

ділових партнерів і замовлень протягом всього терміну дії підприємства, поки не буде 

сформований постійний і стабільний збут нашої продукції. Додатково рекламу даватимуть 

наші партнери, що проводять продаж і установку нашої продукції. Планується також  

проведення семінарів із будівельними організаціями і участь в спеціалізованих виставках. 

Упевненість керівництва в успішному розвитку справ базується на тому, що 

передбачуваний рівень попиту на продукцію має стійку тенденцію до підвищення, 

підкріплений платоспроможністю компанії, що створює надійну перспективу 

функціонування на майбутнє. Високий рівень кадрового потенціалу, реальний доступ до 

матеріальних, трудових, енергетичних ресурсів, взаємодія з регіональними і муніципальними 

органами влади забезпечать безперебійну роботу підприємства. 

У процесі оцінки окупності проекту критичним є питання обліку інфляції. Справді, 

грошові потоки, розгорнуті в часі, варто перерахувати в зв'язку зі зміною купівельної 

спроможності грошей. У той же час існує положення, відповідно до якого кінцевий висновок 

про ефективність інвестиційного проекту може бути зроблений, ігноруючи інфляційний 
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ефект. У інвестиційному менеджменті доведено, що інфляційна зміна рівня цін не впливає на 

оцінку чистого приведеного до дійсного моменту значення грошових потоків, на базі яких 

визначається основний показник ефективності інвестиційного проекту. 

Як показує практика, найбільш ефективні ті проекти, відповідно до яких виробництво 

функціонує на рівні, близькому до рівня повної потужності. Однак незважаючи на це деякі 

проекти приносять збитки протягом перших декількох років після їхньої реалізації, а з 

роками ситуація поліпшується, у той час як інші продовжують працювати зі збитком досить 

довго. Причин для настільки поганих результатів може бути дуже багато, наприклад: 

затримки в реалізації; дефекти в схемі проекту; дефіцит основних елементів; погана якість 

сировини; недостатній обсяг ринку; погана якість продукції; цінова система і т.д. 

Якщо проект функціонує на більш низькому рівні використання виробничих 

потужностей, доходи не можуть покрити усі витрати. Коли рівень використання виробничих 

потужностей зростає, то можна сподіватись, що буде досягнута ситуація, коли загальні 

доходи будуть дорівнювати загальним витратам. У цій точці немає ні прибутку, ні збитків - 

ситуація  беззбитковості.  

Аналіз беззбитковості чи аналіз витрат, прибутку та обсягу виробництва, як його іноді 

називають - це аналітичний підхід до вивчення взаємозв'язку між витратами і доходам при 

різних рівнях виробництва. 

Аналіз беззбитковості використовується не тільки для цілей інвестиційного 

проектування. Цей аналіз корисний також для поточного управління, тому що він забезпечує 

інформацією для ухвалення рішення шляхом аналізу впливу змін у ціні продукції, 

виробництві й обсягах продажів і витрат, а також прогнозування прибутків, збитків і потоків 

коштів. 

Основними причинами для невизначеності інвестиційного проекту є інфляція, зміни в 

технології, хибна одиниця проектної потужності, порушення строків будівництва тощо. 

Проблема невизначеності посилюється також порушенням часових строків на виконання 

кожної фази проекту. Тому, вкладаючи свої кошти в інвестиційний проект, інвестор має 

визначити вплив інфляції на оцінку інвестицій, оцінити результати аналізу чутливості 

проекту, аналізу беззбитковості та аналізу еквівалента певності та прийняти правильне 

рішення щодо вкладання коштів. 

За допомогою аналізу чутливості проекту можна вказати, як змінюється чистий 

прибуток або прибутковість інвестицій при різних значеннях заданих перемінних (питомої 

продажної ціни, питомих витрат, обсягу продаж та інше). Аналіз чутливості повинен 

прийматися уже на етапі планування проекту, коли приймаються рішення, які стосуються 

основних факторів проекту. 

Цей аналіз використовується для вибору параметрів ризику, які є критичними для 

економічної життєздатності проекту. В проектному аналізі прийнято перевіряти чутливість 

внутрішньої ставки доходу проекту (IRR) та чистого приведеного доходу (NPV) до зміни 

найважливіших вхідних показників. 

Інвестиційний процес починається з визначення інвестиційної стратегії підприємства, 

вибір якої залежить від стадії життєвого циклу підприємства, стратегії розвитку в цілому та 

інвестиційної привабливості підприємства як об’єкту залучення коштів. 
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Інвестиційна стратегія підприємства повинна бути орієнтована на довгострокові цілі та 

реалізовуватись в процесі теперішньої господарчої діяльності. Формування такої стратегії 

базується на прогнозуванні окремих умов кон’юнктури інвестиційного ринку як у цілому, 

так і в окремих його сегментах. 

Прийняття підприємством рішення відносно інвестиційної діяльності базується на 

проблемі альтернативних варіантів розвитку в конкурентному середовищі. 

При інвестиційній бездіяльності прибутковість залучених коштів з часом знижується 

внаслідок морального та фізичного старіння виробничого апарату, погіршення організації 

виробництва та ін., що в кінцевому разі ставить під сумнів майбутнє такого підприємства. 

Пасивне інвестування, яке припускає підтримку незмінного рівня розвитку підприємства, 

приводе до затримки зростання виробництва відносно середньогалузевого рівня та буде мати 

ті ж наслідки. 

Активна інвестиційна стратегія, яка забезпечує зростання прибутку до 

середньогалузевого рівня вкладень, передбачає відбір та реалізацію різноманітних  

інвестиційних проектів, активну поведінку на ринку. 

Формування інвестиційної стратегії підприємства виконується в полі взаємних 

інтересів як самого підприємства, так і його потенційного стратегічного інвестора. 

Можливість залучення інвестицій часто залежить від розуміння та врахування інтересів 

партнерів, від уміння бачити об’єкт інвестування з позицій стратегічного інвестора та 

оцінювати його інвестиційну привабливість. 

Оцінка ефективності інвестицій заснована на наступних принципах. Розрахунок 

ефективності використання капіталу, що інвестується, проводиться шляхом зіставлення 

грошового потоку (cash flow), який формується в процесі реалізації інвестиційного проекту, і 

початкової інвестиції. Проект признається ефективним, якщо забезпечується повернення 

початкової суми інвестицій та прибутковість, що вимагається, для інвесторів, які надали 

капітал. 

Капітал, що інвестується, рівно як і грошові потоки, які генеруються цим капіталом, 

приводяться до теперішнього часу або до певної розрахункової частки (яка, як правило, 

передує початку реалізації проекту). 

Процес дисконтування капітальних вкладень і грошових потоків проводиться по різних 

ставках дисконту, які визначаються залежно від особливостей інвестиційних проектів. При 

визначенні ставки дисконту ураховуються структура інвестицій і вартість окремих складових 

капіталу. 

Остаточна ефективність інвестиційного проекту оцінюється шляхом порівняння 

грошових потоків з початковим об'ємом інвестицій. 

В результаті проведених розрахунків повинно визначити інвестиційні потреби проекту, 

обґрунтована рентабельність розвитку підприємства, показана можливість отримання фірми 

прибутку, достатнього для погашення позикових засобів, і накопичення чистого прибутку 

для подальшого збільшення фундацій споживання працівників фірми та розвитку 

виробництва.  

На підставі отриманих даних можна вже складати прогнозовані звіт про прибутки, 

баланс і звіт про рух грошових коштів по місяцях першого року та на 2-5 роки. Аналіз 

балансів покаже, чи має підприємство достатню кількість грошових коштів для операційної 
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діяльності та може використовувати їх для розширення виробництва, покупки додаткового 

устаткування, створення власної збутової мережі та ін. Чи можна також збільшити об'єми 

продажів за рахунок проведення більш агресивної маркетингової політики. 

Результати аналізу беззбитковості покажуть чи є продукція потенційно прибуткова та 

чи має високий запас безпеки. 
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