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ВІТАЛЬНІ СЛОВА 
Шановні учасники міжнародної науково-практичної  

конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі 
права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022»! 
Від імені ректорату і вченої ради Академії Державної пенітен-

ціарної служби вітаю вас із початком роботи цієї конференції, про-
ведення якої вже стало доброю традицією у стінах нашого закладу 
вищої освіти. 

У цьому науковому заході беруть участь понад 100 учасників 
як з України, так і з інших країн, зокрема Чеської Республіки, Рес-
публіки Казахстан, Естонії, для обміну досвідом, знайомства з но-
вими підходами, взаємозбагачення наукової, практичної та освіт-
ньої складових у системі підготовки здобувачів вищої освіти й 
супроводження процесів реформування в різних сферах суспільних 
відносин. Серед учасників конференції – вчені з 36 закладів вищої 
освіти, наукових установ, представники державних і недержавних 
інституцій, здобувачі вищої освіти. 

Незважаючи на надскладну ситуацію в Україні, в Академії 
Державної пенітенціарної служби ефективно здійснюються освіт-
ній процес та наукова діяльність, продовжується поступальний ро-
звиток у площині покращення якості підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців для правоохоронних органів та соціальної сфери. 

Міністерство юстиції України та Академія Державної пенітен-
ціарної служби приділяють велику увагу підготовці персоналу для 
органів і установ виконання кримінальних покарань, орієнтації на-
укових розвідок на забезпечення належного рівня супроводу діяль-
ності Державної кримінально-виконавчої служби України. Прина-
гідно зазначу, що у травні 2022 року всі кафедри Академії та її 
територіально відокремлені відділення пройшли державну реєстра-
цію 10 науково-дослідних робіт, у контексті яких побудовано робо-
ту секцій конференції. 

Хочу висловити подяку співорганізаторам конференції, а саме: 
Міністерству юстиції України, Національній академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Наці-
ональній академії внутрішніх справ, Національному університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Одеському держа-
вному університету внутрішніх справ, Харківському національно-
му університету внутрішніх справ, Дніпропетровському державно-
му університету внутрішніх справ, Науково-дослідному інституту 
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вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Наці-
ональної академії правових наук України, Національному універси-
тету «Львівська політехніка», Костанайській академії Міністерства 
внутрішніх справ Республіки Казахстан імені Шракбека Кабилбає-
ва, Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка), Талліннському універ-
ситету технологій (Естонія). 

Ураховуючи широке географічне представництво учасників 
конференції, не викликає жодних сумнівів те, що обмін результа-
тами проведених наукових досліджень стане підґрунтям для фун-
даменту реформ, що сьогодні відбуваються в системі вищої освіти, 
кримінально-виконавчій та соціальній сферах, економіці й суспіль-
ному управлінні. Лише спільними зусиллями можна досягти запла-
нованих цілей та ефективно їх реалізувати. 

Упевнений, що сьогоднішня міжнародна науково-практична 
конференція є майданчиком для висловлення учасниками власного 
бачення щодо теоретичних і практичних проблем у галузі права, 
освіти, соціальних та поведінкових наук, свідченням того, що в Ук-
раїні не згасає наукова думка, а всі, хто прагне творити, думати, 
аналізувати, вдосконалювати, готові до наукової полеміки та апро-
бації отриманих наукових здобутків. 

 
З повагою та вдячністю  
 

ректор Академії Державної пенітенціарної служби,  
доктор педагогічних наук, професор,  
заслужений працівник освіти України, 
полковник внутрішньої служби Олексій ТОГОЧИНСЬКИЙ 
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Шановні колеги, учасники конференції! 
 

Від імені Міністерства юстиції України та від себе особисто ві-
таю з початком роботи міжнародної науково-практичної конферен-
ції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, 
соціальних та поведінкових наук – 2022». 

У мене особисто немає жодних сумнівів, що низка проблемних 
аспектів як теоретичного, так і практичного характеру, нові напра-
цювання, досягнення, відкриття, пов’язані з підготовкою високок-
валіфікованих фахівців у закладах вищої освіти України, у тому 
числі в умовах воєнного стану, потребують наукового обговорення 
та широкого висвітлення. Тому питання та ідеї, які заплановані для 
демонстрації в межах конференції, є вкрай важливими й актуаль-
ними. 

Нині Академія Державної пенітенціарної служби як заклад ви-
щої освіти із специфічними умовами навчання, науковий і методи-
чний центр проводить освітню діяльність у галузі підготовки фахі-
вців для органів і установ виконання покарань, соціальної сфери, 
сектору економіки й суспільного управління. Необхідно позитивно 
оцінити те, що освітні, освітньо-професійні та освітньо-наукові 
програми Академії передбачають формування професійних компе-
тентностей за такими актуальними в умовах сьогодення напряма-
ми, як: виконання кримінальних покарань, пробації й запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою згідно з вимогами націона-
льного законодавства та міжнародно-правових актів; реалізація ко-
рекційних програм роботи з диференційованими категоріями засу-
джених та суб’єктів пробації; психолого-педагогічний супровід 
процесів виконання покарань та підготовки персоналу Державної 
кримінально-виконавчої служби України; організація ефективної 
зайнятості засуджених; утримання військовополонених відповідно 
до міжнародно-правових стандартів тощо. 

З огляду на вищевикладене, пошук шляхів для ефективного 
правового забезпечення цих питань має здійснюватися саме за до-
помогою ґрунтовного наукового осмислення, що дозволить розро-
бити якісні зміни та доповнення до чинного законодавства України. 
А тому суголосними вимогами сьогодення є робота секцій конфе-
ренції, де знайшли місце проблеми, що обумовлені: викликами для 
суб’єктів підприємницької діяльності у зв’язку з воєнним станом в 
Україні; стратегією розвитку професійної компетентності в україн-
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ському та світовому освітньому просторі; використанням результа-
тів психологічних досліджень особистості, групи, колективу; між-
народно-правовими засадами захисту прав людини в сучасних умо-
вах; реалізацією кримінальної відповідальності в умовах воєнного 
стану; використанням інформаційних технологій; специфікою про-
ведення соціально-виховної та психологічної роботи; психолого-
педагогічними особливостями викладання іноземних мов. 

Переконана, що проведення наукового заходу в онлайн-
форматі не знизить його цінності та надасть змогу вченим і практи-
кам поділитися досвідом, взаємно збагатити арсенал знань. Упев-
нена, що висловлені учасниками конференції ідеї знайдуть своє 
застосування не тільки в науці, а й на практиці. Сподіваюся, що ця 
конференція сприятиме утвердженню благородних ідеалів права й 
освіти на ниві професійної діяльності. Бажаю вам приємного та 
результативного наукового спілкування, творчих успіхів, здоров’я, 
миру та добра! 

 
З повагою  

 

Державний секретар  
Міністерства юстиції України    Олена БОГАЧОВА 
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СЕКЦІЯ 1  
ВИКЛИКИ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У ЗВ’ЯЗКУ З ВОЄННИМ СТАНОМ В УКРАЇНІ 

Гончаренко Оксана Григорівна,  
доктор економічних наук, професор,  

начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін  
Академії Державної пенітенціарної служби  

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО 
КОМПЛЕКСУ ДКВС УКРАЇНИ  

Трансформація ринкових умов господарювання змінює вимоги 
та підходи до організації і управління виробничо-господарської 
діяльності як суб’єктів національної економіки, так і суб’єктів ви-
робничого комплексу ДКВС України. Важливими завданнями в 
умовах мінливого ринкового середовища є формування виробни-
чих систем установ виконання покарань на такому рівні, який би: 
по-перше, забезпечив їх ритмічну і безперебійну роботу, по-друге, 
ефективне використання наявного ресурсного потенціалу; по-третє, 
надав можливість залучати до суспільно-корисної праці у сфері 
матеріального виробництва засуджених з метою їх виховання і по-
дальшої ресоціалізації.  

Процес реформування виробничого комплексу Державної кри-
мінально-виконавчої служби України має охоплювати такі заходи. 
По-перше, проведення комплексної ревізії виробничо-
господарської та фінансової діяльності державних підприємств 
(виробничих майстерень, підсобних господарств) з метою виявлен-
ня та узагальнення інформації щодо наявності: 

 матеріальних та фінансових ресурсів (у тому числі перебу-
вання в оренді земельних ділянок, майна, будівель та споруд); 

 % зносу основних фондів; 
 % залучення засуджених до трудової діяльності; 
 дотримання організаційно-штатної дисципліни тощо. 
По-друге, державні підприємства УВП не є прибутковими, а 

тому доцільно змінити їх організаційно-правовий статус і створити 
виробничі майстерні (підсобні господарства) як структурний під-
розділ виправного закладу. При виробничих майстернях забезпечи-
ти функціонування професійно-технічних навчальних закладів для 
отримання засудженими робітничих професій. Професійно-техніч-
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не навчання здійснювати відповідно до потреб регіонального ринку 
праці. 

По-третє, на думку Н. Крісті, ув’язнені й тюрми не завжди є тя-
гарем для держави та її економіки [3], а тому в сучасних умовах ефе-
ктивним шляхом залучення інвестиційних ресурсів є створення асо-
ціації виробничих систем, яка б інтегрувала на рівні Міністерства 
юстиції (Департаменту з питань виконання кримінальних покарань) 
в період реорганізації процеси реалізації інвестиційних проєк-
тів/програм, спрямованих на розширення ринків збуту товарів і пос-
луг, підвищення економічної ефективності виробництва, створення 
нових робочих місць для засуджених. Джерелами інвестицій можуть 
бути: фінансування з регіональних і місцевих бюджетів, державні 
замовлення, заходи державної підтримки, приватні інвестиції. 

По-четверте, зміна організаційно-правового статусу державно-
го підприємства УВП (на умовах державного-приватного партнерс-
тва) передбачає зміну форми власності з державної на приватну. 
Суб’єкт господарювання функціонує відповідно до діючого зако-
нодавства, організація та спеціалізація виробництва повинна врахо-
вувати режимні вимоги виправного закладу, а також професійно-
технічну підготовку засуджених в установі. 

Варто зазначити, що більшість суб’єктів виробничого комплек-
су ДКВС України має налагоджені кооперативні зв’язки [1], тому 
для приватних власників, які взаємодіють із цими суб’єктами, пе-
редбачити:  

1. Систему пільгового кредитування на модернізацію основних 
фондів (відповідно до проєкту програми Кабінету Міністрів Украї-
ни з підтримки малого і середнього підприємництва) або їх лізинг 
(згідно із Законом України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 
№ 723/97 ВР). 

2. Систему пільгового оподаткування прибутку (як мотивацію 
за використання малокваліфікованої, але дешевої робочої сили за-
суджених) – мотивацію ризиків (ст. 136 Податкового кодексу Укра-
їни доповнити пунктом такого змісту «під час провадження вироб-
ничої діяльності господарюючими суб’єктами, які використовують 
працю засуджених (попередньо ув’язнених) ставка податку встано-
влюється у розмірі 5 %». 

Отже, оскільки виробничо-господарська діяльність суб’єктів 
господарювання установ виконання покарань оцінюється за крите-
рієм соціальної ефективності [2], то підвищення його рівня, а також 
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зниження рівня постпенітенціарного рецидиву сприятиме розробка 
механізму взаємодії приватного підприємства й установи для тієї 
категорії засуджених, яким після звільнення нікуди повертатися, і в 
яких відсутні соціальні зв’язки, аби вони мали можливість залиши-
тись працювати на підприємстві та проживати в гуртожитку.  
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Пришляк Олена Валеріївна,  
юрисконсульт товариства з обмеженою відповідальністю  

«Науково-виробниче підприємство «Опті»  

ПОДАТКОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ 
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ  

Українські суб’єкти господарювання під час воєнного стану зі-
ткнулися з новими умовами діяльності, що створили їм якісно нові 
виклики, які одні змогли сприйняти та перейти на якісно новий рі-
вень, а для інших стали непереборною силою. Серед проблем, що 
постали перед бізнесом у воєнний час, є такі: 

 Ринкові: втрата постійних, стратегічних постачальни-
ків/покупців; зупинення діяльності в очікуванні розвитку воєнних 
подій, заморожена реакція покупців, релокація і т.д.; 

 Економічні: нестача коштів для продовження ведення госпо-
дарської діяльності, зростання цін на сировину, зникнення сировини 
й товарів для діяльності виробництва, неможливість залучення інве-
стицій, важкість отримання кредитів від банку на діяльність і т.д.; 

 Кадрові: еміграція цінних кадрів, відсутність роботи для тих 
працівників, які залишилися, або значне зменшення роботи, вели-
кий конкурс на робоче місце у зв’язку з приїздом внутрішньопере-
міщених осіб і т.д.; 

 Податкові: законодавча невизначеність щодо можливості по-
рушення Податкового кодексу України та відповідальності за це, 
проведення перевірок суб’єктів господарювання незважаючи на 
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воєнний стан, маніпуляції з податком на додану вартість, у тому 
числі з процедурами з реєстрації податкових накладних і звітуван-
ня, проблеми сплати податків та збільшення податків, закриття ре-
єстрів для визначення статусів контрагентів.  

Якщо перші три групи проблем розв’язуються за допомогою 
засобів антикризового управління, то група податкових викликів 
для українського бізнесу – це особливий пакет завдань, які суб’єкти 
господарювання зобов’язані виконати, щоб продовжити діяльність. 

Завдання 1. Вчасно та в повному обсязі сплачувати податки. 
Завдання 2. Реєструвати податкові накладні, подавати звіти з 

податку на додану вартість, класти кошти на електронний рахунок 
у розмірах, достатніх для реєстрації податкових накладних і сплати 
податку на додану вартість. 

Після того, як спливуть у липні 2022 року терміни, визначені як 
межові для приведення до чинного законодавства суб’єктом госпо-
дарювання незареєстрованих з лютого 2022 року податкових на-
кладних, сплаченого податку на додану вартість та подання декла-
рацій з ПДВ, на суб’єкти господарювання накладатимуть штрафні 
санкції. Для того, щоб привести до зазначеної відповідності стан 
розрахунків з бюджетом та реєстрації податкових накладних, влас-
ник бізнесу повинен внести грошові кошти на електронний подат-
ковий рахунок. У зв’язку з тим, що з початком воєнного стану по-
даткові накладні не реєструвалися, то зобов’язання за ПДВ за 
лютий (друга половина) – квітень 2022 року штучно завищені удві-
чі на користь держави. Такий напівзаконний стан вимушеного по-
двійного оподаткування призвів до тяжких наслідків бізнесу. Судо-
ва практика з цього питання відсутня. 

Завдання 3. Уникати випадків, за яких реєстрація податкових 
накладних може бути зупинена, а в разі зупинення – прийняти усі 
можливі способи для відновлення реєстрації. 

Перші реєстрації податкових накладних у деяких суб’єктів гос-
подарювання були зупинені через визначення платника податків 
ризиковим та без будь-яких пояснень, з яких підстав суб’єкт госпо-
дарювання був визначеним ризиковим. Отже, з відкриттям можли-
вості реєструвати податкові накладні набули чинності ще довоєнні 
списки, за якими платник податків автоматично є ризиковим, як 
правило, це підприємства аграрного сектору господарювання, що є 
стратегічні підприємства на теперішній час. Таким чином, з боку 
ДПС створюються фінансові перешкоди для здійснення діяльності 
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стратегічних суб’єктів господарювання. Це також актуально і для 
інших підприємств-виробників. Законотворець повинен був перед-
бачити подібні маніпуляції з боку контролюючих органів і, надаю-
чи право на перевірки, тимчасово, на час воєнного стану, заборони-
ти зупинку реєстрації податкових накладних. 

Завдання 4. Вчасно та правильно подавати податкові звіти. 
Воєнний стан – це не тільки територіальна загроза життю лю-

дини, це також і психологічний тиск, людський фактор. 
З умовним позбавленням штрафних санкцій згідно з Податко-

вим кодексом України з дня ведення воєнного стану до спливу те-
рмінів у липні 2022 року у силі залишилися адміністративні санкції 
за недотримання строків подання звітів. Штрафні санкції, які не 
спроможні сплатити суб’єкти господарювання, не зможуть попов-
нити державний бюджет, однак завдадуть нищівного удару україн-
ському бізнесу.  

Завдання 5. Сприяти проведенню перевірок інспекторами ДПС.  
Таким чином, суб’єкти господарювання для продовження гос-

подарської діяльності повинні визначитися зі стратегією взаємодії з 
контролюючими органами, а саме: 

 Погоджуватися зі штрафними санкціями контролюючих ор-
ганів або відстоювати свою правоту у правому полі, за потреби – в 
судовому порядку. Звертаємо вашу увагу, що, як свідчить судова 
практика, багато різних питань податкового законодавства часто 
вирішуються на користь платників податків. 

 Сплачувати податки в повному обсязі (у тому числі наперед) 
або користуватися наданим законодавством безсанкційним відтер-
мінуванням сплати податкових платежів з плановим погашенням 
податкового боргу. 

 Відмовитися або користуватися податковими пільгами, но-
вими умовами спрощеної системи оподаткування. 

 Здійснювати господарську діяльність будь-як, лише б діяль-
ність велася і приносила кошти, або дотримуватися законодавства і 
вкладати у спеціаліста з обліку та права. 

 Підтримувати корупцію серед представників контролюючих 
органів або відстоювати свої права у визначеному законодавством 
порядку. 
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СЕКЦІЯ 2 
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ  
ТА СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Аніщенко Вікторія Олександрівна,  
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки  

та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби;  
Разумейко Наталія Сергіївна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник кафедри педагогіки  
та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби  

ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНОСТІ 
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ДКВС УКРАЇНИ 

Актуальність розвитку soft skills (м’яких навичок) офіцерів 
Державної кримінально-виконавчої системи України (далі – ДКВС 
України), перелік яких достатньо широкий та періодично оновлю-
ється, підсилюється тим, що офіцери-пенітенціаристи мають воло-
діти певними сучасними компетенціями відповідно до міжнарод-
них стандартів підготовки персоналу пенітенціарних установ та 
органів пробації [1; 2].  

Здебільшого увага вітчизняних та закордонних учених, практи-
ків, результати досліджень яких з проблеми розвитку та навчання 
soft skills висвітлюються на всесвітніх форумах, привернута до під-
готовки професіоналів сфери бізнесу, підприємництва, соціального 
менеджменту, менеджменту проєктів та послуг, ІТ-менеджменту 
тощо. І, на жаль, на відміну від західних теорій підготовки спеціа-
лістів військової, правоохоронної сфери, у вітчизняному науковому 
просторі можна виокремити поки що незначні напрацювання щодо 
формування soft skills офіцерів, у тому числі й пенітенціаристів. 

Тому на сьогодні постала необхідність в обґрунтуванні набору 
м’яких компетенцій та створення моделі формування soft skills 
майбутніх та діючих офіцерів ДКВС України в умовах ступеневої 
підготовки з урахуванням вимог міжнародних стандартів підготов-
ки пенітенціарного персоналу. 

Міжнародний досвід свідчить про те, що пріоритетне завдання 
в підготовці сучасного офіцера-пенітенціариста полягає в тому, 
щоб сформувати і розвинути його особистість як компетентного 
професіонала, спроможного виконувати службово-професійні за-
вдання згідно з функціональними обов’язками, громадянина, який 
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здатен забезпечити високий рівень безпеки суспільства, керівника-
лідера, здатного створювати робочі команди, управляти процесами 
та керувати персоналом відповідного підрозділу пенітенціарної 
системи, брати на себе відповідальність за ухвалення управлінсь-
ких рішень, постійно самовдосконалюватися та сприяти саморозви-
тку й самомотивації до самовдосконалення своїх підлеглих. 

Треба розуміти, що soft skills – це не суто людські якості й ха-
рактеристики особистості (доброта, кмітливість, спокійність, емпа-
тійність, толерантність тощо), це м’які компетенції, тобто спромо-
жність самостійно й ефективно діяти в межах своїх повноважень 
(активації власного розвитку, прийняття змін та вміння аналізува-
ти, змінювати, узгоджувати певні управлінські рішення тощо). Ос-
новні чесноти і якості офіцера-пенітенціариста, що є лідером, як-
от: фаховість, патріотичні переконання, прагнення до постійного 
самовдосконалення та вимогливість до особового складу як до са-
мого себе, воля, самодисципліна, ініціативність, розсудливість, 
упевненість, ерудованість, відповідальність, комунікабельність, 
самоконтроль, мужність (емоційна зрілість), емоційний баланс і 
стабільність, толерантність, комунікабельність, які тісно пов’язані з 
набутими офіцером soft skills компетенціями. 

Виходячи з аналізу досвіду підготовки пенітенціарного персо-
налу в державах Європейського Союзу, США, скандинавських кра-
їнах, можна виділити низку soft skills для офіцерів-пенітенціаристів 
[3; 4], а саме: аналітичне мислення та інноваційність; активне нав-
чання і стратегії навчання; розв’язання складних проблем; критич-
не мислення й аналіз; креативність, оригінальність та ініціатив-
ність; лідерство й соціальний вплив; використання технологій, 
моніторинг і контроль; витривалість, стресостійкість та гнучкість; 
логічна аргументація, розв’язання проблем та формування ідей то-
що. 

Формування soft skills у офіцерів-пенітенціаристів потребує від-
повідних педагогічних умов. Якщо hard skills закладаються на спеці-
алізованих (фахових) кафедрах та забезпечуються профільними нав-
чальними дисциплінами, то soft skills формуються переважно під час 
вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. Під час формування 
soft skills офіцерів-пенітенціаристів виклад навчального матеріалу 
має вміщувати елементи проблемності (ситуаційні завдання, кейси, 
практико-орієнтовані проєкти тощо). Це сприяє розвитку в офіцерів-
пенітенціаристів здатності до критичного мислення, яке завдяки його 
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основним функціям (аналітичність, асоціативність, логічність, сис-
темність, самостійність) можна вважати підґрунтям для використан-
ня інтерактивних методів. У формуванні soft skills офіцерів-
пенітенціаристів ефективними є такі інтерактивні методи, як: дебати, 
дискусії, міні-конференції, науково-практичні круглі столи та інші, 
що містять практико-орієнтовані проблемні питання.  
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ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 
СУДНОВОДІЇВ ТА ЇЇ СТРУКТУРА  

Лідерська компетентність є однією з найважливіших у структу-
рі готовності фахівців з навігації та управління судном до профе-
сійної діяльності. На це наголошується у сучасних нормативно-
правових документах, що регламентують підготовку майбутніх су-
дноводіїв. Лідерська компетентність є інтегрованим поняттям, яке 
розкладається на диференціальні компетенції й охоплює знання, 
уміння і навички професійної компетентності і професійної мобі-
льності, здатність формувати корпоративну культуру й поведінку 
членів колективу, адаптаційну здатність, уміння орієнтуватися в 
інформаційних потоках, оптимально вирішувати професійні й соці-
альні проблеми, здійснювати ефективне управління і контроль дія-
льності колективу для розв’язання професійних завдань персона-
лом, а також вміння працювати в команді. 

Серед важливих професійно-особистісних вимог до судноводіїв 
визначальними є здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані 
управлінські рішення; здатність працювати в команді, організову-
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вати роботу колективу у типових і нетипових умовах; уміння вияв-
ляти та вирішувати проблеми; володіти навичками міжособистісної 
взаємодії; вміння мотивувати членів суднової команди для досяг-
нення спільної мети [1]. 

Щодо змісту лідерської компетентності майбутніх судноводіїв, 
то узагальнення результатів аналізу наукових публікацій та норма-
тивних документів з питань стандартів освіти і професійної підго-
товки дозволяє зробити висновок, що у структурі цього інтегрова-
ного поняття можна виокремити когнітивний, практично-
діяльнісний, професійно-особистісний компонент та ціннісно-
мотиваційний компоненти [2]. 

Когнітивний компонент охоплює знання психології роботи з 
персоналом, особливостей управління людськими ресурсами, ко-
мунікації, особливостей формування команди тощо. 

Практично-діяльнісний компонент передбачає наявність у суд-
новодія сформованих умінь та навичок підтримувати серед членів 
суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, 
взаємодопомоги, навички керівника і вміння працювати в команді, 
застосовувати методи ефективного управління ресурсами, здійсню-
вати менеджмент та мотивацію персоналу суднової команди, нави-
чки ведення переговорів і вміння вибудовувати комунікації тощо.  

Професійно-особистісний компонент охоплює організаторські, 
професійно-ділові, емоційно-комунікативні, інтелектуально-
креативні та морально-вольові властивості, серед яких стійкість до 
підвищених психологічних навантажень, до тривалого емоційного 
напруження, здатність швидко і вміло вирішувати особистісні та 
групові конфлікти, висока моральність, що дозволяє бути прикла-
дом для наслідування, впевненість, емоційний інтелект, високий 
рівень мотивації, оптимізм, харизматичність, професіоналізм та 
відповідальність, робочий авторитет, особиста ефективність тощо.  

Щодо ціннісно-мотиваційного компоненту, то він охоплює праг-
нення до самоствердження та консерватизму, прихильність корпора-
тивній культурі, прагнення особистої безпеки і владних повнова-
жень, орієнтацію на загальновизнані людські та професійні цінності, 
наслідування традицій, відкритість до змін, цінності самотрансцен-
денції (універсалізм, добро). Метою цінностей самоствердження і 
консерватизму; які мають індивідуальну спрямованість, є прагнення 
уникати тривоги та втрати цілей і цінностей, прагнення до самозбе-
реження. Метою цінностей відкритості до змін і самотрансценденції 
є прагнення до свободи (свобода вибору, свобода прийняття рішень 
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тощо) та позбавлення тривоги та тривожних станів, сприяння досяг-
ненню цілей, саморозвиток і вихід за власні межі). 

У дослідженні ми виходимо з того, що в комплексному поєд-
нанні наявність усіх цих компонентів дозволяє забезпечити ефек-
тивне управління судном і персоналом суднової команди, безпеку 
членів екіпажу, пасажирів та вантажів у різних ситуаціях професій-
ної діяльності. 

Отже, лідерська компетентність є однією з найважливіших у 
структурі професійної компетентності фахівців морського та річко-
вого транспорту. Це підтверджує узагальнення актуальних вимог 
до змісту і якості професійної підготовки майбутніх судноводіїв, 
що містяться у вітчизняних нормативних документах та Міжнарод-
ній Конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків і не-
сення вахти. З урахуванням сутнісно-понятійного та функціональ-
ного аналізу, автором зроблено висновок, що лідерська 
компетентність є інтегрованим поняттям, яке розкладається на ди-
ференціальні компетенції й охоплює знання, уміння і навички про-
фесійної компетентності і професійної мобільності, здатність фор-
мувати корпоративну культуру й поведінку членів колективу, 
адаптаційну здатність, уміння орієнтуватися в інформаційних по-
токах, оптимально вирішувати професійні й соціальні проблеми, 
здійснювати ефективне управління і контроль діяльності колективу 
для розв’язання професійних завдань персоналом, а також вміння 
працювати в команді. Зміст лідерської компетентності майбутніх 
судноводіїв охоплює когнітивний компонент (знання психології 
роботи з персоналом, особливостей управління людськими ресур-
сами, комунікації, особливостей формування команди тощо), прак-
тично-діяльнісний компонент (уміння та навички підтримувати 
серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, добро-
зичливості, взаємодопомоги, навички керівника і вміння працювати 
в команді, застосовувати методи ефективного управління ресурса-
ми, здійснювати менеджмент та мотивацію персоналу суднової ко-
манди тощо), професійно-особистісний компонент (організатор-
ські, професійно-ділові, емоційно-комунікативні, інтелектуально-
креативні та морально-вольові властивості, серед яких стійкість до 
підвищених психологічних навантажень, до тривалого емоційного 
напруження, здатність швидко і вміло вирішувати особистісні та 
групові конфлікти, висока моральність, що дозволяє бути прикла-
дом для наслідування) та ціннісно-мотиваційний компонент (при-
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хильність корпоративній культурі, прагнення безпеки і влади, оріє-
нтація на загальновизнані людські та професійні цінності). 

Перспективами подальших досліджень є обґрунтування струк-
тури лідерської компетентності та визначення діагностичного апа-
рату для з’ясування стану її сформованості у майбутніх фахівців з 
навігації та управління судном. 
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фізичної підготовки та особистої безпеки Національної академії  

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького  

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ НА 

ТАКТИЧНОМУ РІВНІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ  
Результати аналізу науково-теоретичних основ вирішення про-

блеми неперервної фізичної підготовки офіцерських кадрів [1; 2; 3], 
визначення сутності і характеристики структури та змісту фізичної 
підготовленості офіцерів-прикордонників на тактичному рівні вій-
ськової освіти, урахування особливостей цього процесу у вищому 
військовому навчальному закладі Державної прикордонної служби 
України (далі – ВВНЗ ДПСУ), особливостей професійної діяльності 
та професійно-особистісних вимог до майбутніх офіцерів-
прикордонників, а також характеристика критеріїв, показників і 
рівнів фізичної підготовленості офіцерів-прикордонників дозволи-
ли провести констатувальний етап педагогічного експерименту. 
Його метою є з’ясування стану фізичної підготовленості офіцерів-
прикордонників на тактичному рівні військової освіти в умовах 
традиційної системи навчання. 

Насамперед вважаємо за доцільне уточнити, що професійна 
підготовка офіцерів ДПСУ здійснюється в Національній академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельни-



26 

цького (НАДПСУ). Цей навчальний заклад єдиний в Україні здійс-
нює підготовку офіцерського складу для прикордонного відомства. 

Підготовка офіцерів тактичного рівня військової освіти відбу-
вається на трьох факультетах: факультеті безпеки державного кор-
дону (здійснюється підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю «252 Безпека державного ко-
рдону»), факультеті правоохоронної діяльності (здійснюється під-
готовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 
спеціальностями «Правоохоронна діяльність» і «Право»), факуль-
теті забезпечення оперативно-службової діяльності (здійснює під-
готовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за спеціально-
стями «Автомобільний транспорт», «Телекомунікації та 
радіотехніка», «Психологія» і «Філологія»).  

Отже, для проведення дослідження щодо стану фізичної підго-
товленості офіцерів-прикордонників на тактичному рівні військо-
вої освіти (констатувальний етап експерименту) залучатимуться 
курсанти з трьох факультетів. Отримання емпіричних даних дозво-
лить зробити висновок про якість фізичної підготовки курсантів, 
виявити резерви та можливості освітнього процесу щодо фізичної 
підготовки, встановити рівень готовності науково-педагогічних 
працівників забезпечувати процес неперервної фізичної підготовки 
на рівнях військової освіти, а також визначити, яким чином можна 
покращити якість професійної підготовки майбутніх офіцерів у 
ВВНЗ ДПСУ щодо формування прагнення офіцерів до постійного 
професійного фізичного розвитку та самовдосконалення, готовнос-
ті застосовувати у процесі оперативно-службової діяльності набуті 
прикладні і методичні знання з фізичної підготовки, прикладні ру-
хові вміння і навички особистої безпеки, навички захисту і нападу з 
використанням спеціальних засобів та прийомів рукопашного бою, 
застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби у визначених за-
конодавством ситуаціях під час виконання службових обов’язків. 
На констатувальному етапі експерименту також з’ясуємо рівень 
фізичної витривалості, сформованість фізично-вольових властивос-
тей курсантів і слухачів, рівень загальної фізичної та спеціальної 
фізичної підготовленості в умовах повсякденної діяльності з охо-
рони державного кордону, а також під час моделювання ситуацій 
ведення сучасного бою. Отримані результати забезпечать обґрун-
тування концепції дослідження (концептуальні основи покращення 
неперервної фізичної підготовки курсантів і слухачів на тактично-
му рівні військової освіти), а також допоможуть визначити та об-
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ґрунтувати педагогічні умови, що забезпечать поліпшення педаго-
гічної системи неперервної фізичної підготовки курсантів. 

Для проведення констатувального етапу експерименту, що три-
вав у період з березня по травень 2019 року, проведено досліджен-
ня, що мало на меті отримання кількісних параметрів за обраними 
критеріями (психолого-аксіологічним, предметно-
інструментальним, поведінково-компетентнісним та індивідуально-
функціональним). 

Відповідно до логіки дослідно-експериментальної роботи для 
дослідження обрано групу курсантів (набору 2015 та 2016 років) 
старших курсів. Загалом для проведення дослідження було залуче-
но 275 курсантів 3–4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (тактичного рівня військової освіти). 

Відповідно до показників психолого-аксіологічного критерію в 
дослідженні ставилася мета дослідити рівень прагнення до опану-
вання вміннями і навичками особистої безпеки; сформованість пра-
гнення до розвитку фізичної витривалості, фізично-вольових влас-
тивостей, загальної фізичної та спеціальної фізичної 
підготовленості; рівень сформованості ціннісного ставлення до за-
нять з фізичної культури і спорту, ставлення до здорового способу 
життя; сформованість прагнення до фізичного самовдосконалення. 

Відповідно до показників предметно-інструментального крите-
рію в дослідженні ставилася мета дослідити рівень володіння знан-
нями теоретичних основ фізичної культури і спорту; нормативних 
документів, що регламентують організацію і проведення фізичної 
підготовки у ДПСУ; методики проведення занять з фізичної підго-
товки з персоналом та спортивно-масової роботи в підрозділах 
ДПСУ; особливостей застосовування фізичної сили і спеціальних 
засобів у визначених законодавством випадках; принципів здорово-
го способу життя і вимог особистої та громадської гігієни; особли-
востей застосовування спеціального обладнання та інвентаря під 
час проведення всіх форм фізичної підготовки. 

Відповідно до показників поведінково-компетентнісного кри-
терію в дослідженні ставилася мета дослідити рівень володіння 
уміннями і навичками виконання вправ і нормативів з фізичної під-
готовки, методикою проведення всіх форм фізичної підготовки пе-
рсоналу та спортивно-масової роботи в підрозділах ДПСУ, особис-
тої та громадської гігієни, з організації змагань з військово-
прикладних видів спорту, проводити контроль фізичної підготов-
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леності підлеглих і оцінювати фізичну підготовку підрозділу, а та-
кож застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та 
прийоми рукопашного бою. 

Відповідно до показників індивідуально-функціонального кри-
терію в дослідженні ставилася мета дослідити рівень фізичної сили; 
витривалості; швидкості; гнучкості; спритності; прихильності здо-
ровому способу життя; педагогічних здібностей. 

Для отримання кількісних даних за цими показниками було ви-
користано такі методи дослідження: оцінювання курсантів у різних 
ситуаціях навчальної та службової діяльності; метод експертного 
оцінювання; есе; співбесіда; інтерв’ювання; оцінювання властивос-
тей курсантів і слухачів під час їхньої участі у рольових іграх; оці-
нювання професійно-особистісних властивостей курсантів і слуха-
чів під час вирішення ними ситуаційних завдань; виконання 
практичних завдань; виконання нормативів. 

Узагальнення значень середніх балів за показниками психоло-
го-аксіологічного, предметно-інструментального, поведінково-
компетентнісного та індивідуально-функціонального критеріїв фі-
зичної підготовленості (тактичний рівень військової освіти) 
(n = 275), дозволило побудувати загальну таблицю з даними зна-
чень середніх балів за всіма критеріями (таблиця 1). 

Таблиця 1  
Значення середніх балів за критеріями фізичної підготовленості 

майбутніх офіцерів-прикордонників (тактичний рівень військової 
освіти) (n = 275) 

Критерії Середній бал 
Психолого-аксіологічний 3,433 
Предметно-інструментальний 3,464 
Поведінково-компетентнісний 3,341 
Індивідуально-функціональний 3,445 
Середнє значення 3,420 

Отримані результати дослідження стану фізичної підготовле-
ності курсантів і слухачів в умовах традиційної системи навчання у 
ВВНЗ ДПСУ свідчать про наявність освітніх і педагогічних резер-
вів. Для їх реалізації необхідно обґрунтувати концептуальні основи 
неперервної фізичної підготовки офіцерів-прикордонників на так-
тичному та оперативному рівнях військової освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ  
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ НАТО  
У ПІДГОТОВКУ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ 

Система військової освіти є важливим компонентом сектору 
безпеки і оборони України. Вона забезпечує Збройні Сили, інші 
військові формування та окремі складові сектору безпеки та оборо-
ни (зокрема ДПСУ) офіцерським і сержантським складом. 

Військова освіта передбачає набуття особою комплексу профе-
сійних компетентностей відповідно до військової спеціалізації, фор-
мування та розвиток її індивідуальних здібностей та може здобува-
тися одночасно з профільною середньою, професійною (професійно-
технічною), фаховою передвищою чи вищою освітою [1]. 

Особливістю системи військової освіти України є те, що вона 
інтегрована у загальнодержавну систему освіти і регулюється як 
нормативними документами з питань загальної освіти, так і відом-
чими нормативно-правовими актами. Проте, в умовах російської 
збройної агресії та інших потенційних гібридних загроз сувереніте-
ту нашої держави, необхідності поповнення лав сектору безпеки і 
оборони професійним та вмотивованим офіцерським і сержантсь-
ким складом потребують оновлення засадничі положення держав-
ної політики у сфері військової освіти та підготовки. Йдеться про 
переформатування алгоритму здобуття військовослужбовцями сту-
пенів вищої освіти і рівнів військової освіти шляхом набуття нових 
освітніх та професійних компетентностей, а також перехід на про-
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грами, що сумісні з програмами закладів освіти держав – членів 
НАТО та держав – партнерів НАТО.  

Дослідження систем професійної військової освіти країн – членів 
НАТО показує, що за зовнішньої схожості вони мають низку суттє-
вих відмінностей щодо поєднання професійної військової підготовки 
та освіти, термінів здобуття освіти або проходження підготовки. Так, 
наприклад, терміни здобуття освіти в навчальних закладах країн – 
членів НАТО відповідають вимогам стосовно здобуття освітніх рів-
нів («бакалавр», «магістр») і становлять: на тактичному рівні від 3 до 
3,5 років, на оперативному рівні – від 10 місяців до одного року, на 
стратегічному рівні – від 5 місяців до двох років [2].  

Як правило, терміни і зміст підготовки (або підвищення квалі-
фікації та професійного рівня) визначаються на підставі напрямів, 
мети, змісту цієї підготовки (курсів, факультативів тощо). У біль-
шості країн – членів НАТО переважає професійна військова підго-
товка, а не військова освіта, що зумовлюється малою чисельністю 
збройних сил і невеликим обсягом державного замовлення. Однак 
спостерігається тенденція до впровадження магістерських програм 
на оперативному рівні, що свідчить про розуміння необхідності 
поглиблення навченості та освіченості офіцерських кадрів, почи-
наючи з бригадної ланки [2]. 

Ще однією тенденцією, що притаманна системі військової освіти 
країн-членів НАТО (за винятком США, де створено систему профе-
сійної військової освіти, поєднану з професійною підготовкою), є 
їхня імплементація в національні системи освіти, що базуються на 
вимогах Болонського процесу та регулюються законодавчими або 
відомчими актами своїх країн у галузі освіти і науки. Подібна ситуа-
ція характерна і для України. Зокрема в європейських країнах-членах 
НАТО освітні програми і програми професійного підвищення квалі-
фікації військовослужбовців побудовані на європейській кредитно-
трансферній системі (ECTS), для якої характерними є триступенева 
система вищої освіти, додаток до дипломів бакалавра і магістра єв-
ропейського зразка, кредити ECTS як одиниці обліку навчальної ро-
боти, модульна система навчання, єдині європейські оцінки, компле-
ксне управління і моніторинг якості вищої освіти [2]. 

Оскільки Україна приєдналася до Болонського процесу і стала 
частиною європейського освітнього та наукового простору, то його 
вимоги повною мірою поширюються на систему військової освіти. 
Тому за нинішніх умов важливим є поєднання і врахування в системі 
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військової освіти як вимог європейської кредитно-трансферної сис-
теми, так і норм, вимог і правил, передбачених стандартами НАТО. 

Водночас трансформація військової освіти в контексті реаліза-
ції стандартів НАТО може супроводжуватися певними негативни-
ми явищами, що потрібно врахувати на етапі розробки та обґрунту-
вання концепції військової освіти та її нормативного забезпечення. 

По-перше, це ризик механічного перенесення в систему війсь-
кової освіти тенденцій, що мають компілятивно-наслідувальний 
характер, внаслідок чого нівелюється наукове обґрунтування цілей, 
змісту і результатів освітньо-професійної підготовки військовос-
лужбовців у ВВНЗ. 

По-друге, є ризик некритичного запозичення чужого досвіду, 
зокрема в галузі стандартизації. Впровадженню стандартів має пе-
редувати їхній ретельний аналіз з прогнозуванням можливих нас-
лідків для всіх компонентів системи військової освіти. 

По-третє, є ризик спотворення інноваційної сутності компетент-
нісного підходу щодо гнучкості підходів до розроблення стандартів 
із забезпечення якості вищої освіти. Йдеться про те, що європейсь-
кий простір вищої освіти характеризується різноманітністю політич-
них систем, систем вищої освіти, суспільно-культурних та освітніх 
традицій, мов, прагнень і очікувань. Це робить єдиний монолітний 
підхід до якості та забезпечення якості у вищій освіті недоречним. 

У процесі трансформації військової освіти в контексті реаліза-
ції стандартів НАТО важливо врахувати також особливості функ-
ціонування окремих складових сектору безпеки і оборони, зокрема 
ДПСУ – правоохоронного органу спеціального призначення, що 
реалізує державну політику у сфері безпеки державного кордону 
України та охорони суверенних прав України в її виключній (мор-
ській) економічній зоні [3]. 

З огляду на такі специфічні функції ДПСУ, формат здобуття 
професійної військової освіти майбутніми офіцерами потребує ре-
тельного обговорення з урахуванням реалій вітчизняного законо-
давства та зарубіжного досвіду. Доводиться констатувати, що у 
різних країнах Північноатлантичного альянсу є різниця в підходах 
до створення навчальних програм. З огляду на це, потрібно знайти 
основне і спільне в цих підходах і адаптувати нову систему війсь-
кової освіти до українських реалій. На думку експертів, фокус ува-
ги потрібно зосередити на тактичному рівні освіти, який відповідає 
першому (бакалаврському) рівню вищої освіти [4].  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕРСОНАЛУ УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ 

ПРОБАЦІЇ 
Відповідно до Закону України «Про пробацію», що ухвалений 5 

лютого 2015 року та набув чинності 28 серпня 2015 року, професійна 
діяльність працівника уповноваженого органу з питань пробації» 
спрямована на точне й неухильне виконання передбачених завдань і 
функцій з метою забезпечення реалізації єдиної (державної) політики 
у сфері виконання кримінальних покарань через пробацію [1]. 

Відомо, що зміст роботи працівника органу пробації визнача-
ється посадовою інструкцією, яка складається з урахуванням спе-
цифіки завдань і функцій, до яких належить підготовка досудової 
доповіді на обвинуваченого, здійснення нагляду за особами, звіль-
неними від покарання з випробуванням, виконання покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, реалізація пробаційних програм 
тощо. Як видно, спектр діяльності пробаційного працівника досить 
широкий і змістовний. 

Виходячи з цього, важливість завдань, які покладені на персо-
нал органів з питань пробації, витікає з необхідності сприяння 
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створенню та забезпеченню системи гарантованої безпеки в суспі-
льстві шляхом виправлення засуджених, запобігання скоєння ними 
нових злочинів і зумовлює необхідність наявності високого рівня 
сформованості складових професійної компетентності, необхідної 
для досягнення окресленої мети. 

За формальними ознаками займатися професійною діяльністю з 
питань пробації може лише особа, котра обов’язково повинна мати 
належний стан здоров’я, бути дієздатною, не мати судимості, мати 
вищу освіту педагогічного, соціального, психологічного або юри-
дичного профілю і характеризуватися системою цілком сформова-
них конкретних особистих, ділових, моральних якостей. 

 Ці вимоги та рекомендації обов’язково враховують під час до-
бору при формуванні кадрового потенціалу персоналу пробації. 

Ми ж зосередимо нашу увагу на досягненні необхідних резуль-
татів у процесі професійної підготовки працівників пробації, зок-
рема під час проходження курсів підвищення кваліфікації. До речі, 
працівники пробації повинні періодично, але не менш як один раз 
на два роки, проходити підвищення кваліфікації. 

Отже, виконання функціональних обов’язків, які передбачає 
професія працівника пробації, вимагає відповідної професійної 
компетентності загалом і сформованих її окремих компонентів.  

Тому, окрім загальних, основні спеціальні знання і вміння, що 
забезпечують належний рівень професійної компетентності, мо-
жуть бути представлені щонайменше у вигляді кількох блоків-
модулів, а саме: 

- модуль загально-, спеціально- та нормативно-правових знань 
і вмінь; 

- модуль етично-, психолого-, соціально-педагогічних знань і 
вмінь; 

- модуль знань і вмінь застосування методів когнітивно-
поведінкової терапії та просоціального моделювання; 

- модуль знань і вмінь з основ кейс-менеджменту; 
- модуль знань і вмінь зі спеціальної підготовки. 
Оволодівши знаннями окреслених блоків під час підвищення 

кваліфікації, працівник уповноваженого органу пробації набуде 
компетентностей, які дозволять щонайменше: 

- збирати та аналізувати необхідну інформацію, у тому числі 
про вплив криміногенних факторів на поведінку «клієнтів»; 



34 

- здійснювати компетентну оцінку ризику вчинення повторно-
го кримінального правопорушення; 

- складати будь-яку соціально-психологічну, психолого-
педагогічну чи кримінально-правову характеристику на підлеглого; 

- надавати вмотивовані рекомендації профілактичного плану з ме-
тою запобігання вчиненню повторного злочину або правопорушення; 

- встановлювати довірливі стосунки та налагоджувати ефекти-
вну комунікацію; 

- виконувати інші, не менш важливі функції, що обумовлені 
функціональними та посадовими обов’язками. 

Урешті, успішній реалізації набутих знань і вмінь у подальшій 
професійній діяльності сприяє раціональне поєднання змісту та різ-
номанітних технологій теоретичного навчання з практичними впра-
вами, тренінгами, ситуаційними, рольовими та діловими іграми, 
стажуванням на посаді, вміло організованим наставництвом, консу-
льтуванням за участю досвідчених фахівців на основі перевірених на 
практиці порад, розроблених методичних рекомендацій, проведеного 
мотиваційного інтерв’ювання, відкритого і закритого анкетування, 
тестування та інших форм оцінки профпридатності фахівця. 

Урахування задекларованих окреслених положень, що стосу-
ються основних вимог до професійної компетентності персоналу 
уповноважених органів з питань пробації, сприятимуть не лише 
організації більш змістовного та якісного навчання під час підви-
щення кваліфікації зазначеної категорії працівників, а й у подаль-
шому налагодженню плідної взаємодії з різними інституціями зад-
ля досягнення мети виправлення, ресоціалізації засуджених. 

У світлі тенденцій сучасної професійної психолого-педагогічної 
науки усвідомлене знання та розуміння складових професійної ком-
петентності допоможе відкрити й зафіксувати нові можливості плід-
ної взаємодії працівників пробації зі своїми «клієнтами», побудувати 
таке співробітництво, в якому доброзичливе ставлення з боку пре-
ставників пробації стимулюватиме в підлеглих бажання до відкрито-
го і довірливого спілкування, що дуже важливо для досягнення успі-
ху під час реалізації пробаційних програм. 

Нагадаємо, що відповідно до частини 3 статті 10 Закону України 
«Про пробацію», що визначає мету, завдання, підстави, види проба-
ції, правовий статус персоналу органу пробації та суб’єктів пробації, 
а також пункту 11 Порядку розроблення та реалізації пробацїйних 
програм, затвердженого постановою Кабінету Miнicтpiв України від 



35 

18 січня 2017 року № 24, для суб’єктів пробаціії затверджено ряд 
пробаційних програм, а саме: «Змінна прокримінального мислення», 
«Подолання агресивної поведінки», «Попередження вживання пси-
хоактивних речовин», «Формування життєвих навичок». Кожна про-
баційна програма призначається за рішенням суду особі, звільненій 
від відбування покарання з випробуванням. Пробаційна програма 
передбачає комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної 
поведінки або її окремих проявів, формування соціально сприятли-
вих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити [1]. 

Список використаних джерел: 
1. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII. Відомості 

Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 93 із змінами, внесеними згідно із 
Законом від 21.12.2016 р. № 1798-VIII. Відомості Верховної Ради України. 
2018. № 3–4. Ст. 26. 

2. Про затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних про-
грам: постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 24.  

3. Корнієнко І. О., Алмаші С. І. Методологія проведення тренінгів: курс 
лекцій з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціаль-
ності 053 «Психологія». Мукачево: МДУ, 2016. 60 с.  

Макогончук Наталія Віталіївна,  
кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри психології, 

педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії  
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;  

Гевко Олена Іванівна,  
старший викладач кафедри психології, педагогіки  

та соціально-економічних дисциплін Національної академії  
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького  

ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: 
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ  

Головний вектор сучасного розвитку вищої освіти в Україні ви-
значається загальним спрямуванням вітчизняної вищої школи на 
входження в загальноєвропейський і світовий освітній простір. 
Провідним підходом у навчанні стає системно-діяльнісний, спря-
мований на застосування активних форм пізнання. Змінюється кон-
цепція та традиційні форми навчання. Посилюється мотиваційна та 
пошукова складова лекцій і семінарських занять. Значний акцент 
робиться на самостійне навчання та використання знань на практи-
ці, на перетворення студента з пасивного спостерігача за навчаль-
ним процесом в його ініціатора та творця.  
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Велика увага приділяється трансформації історичної освіти, що 
пов’язано з українською інтеграцією в об’єктивну реальність світо-
вої освітньої системи, радикальними перетвореннями в українській 
державі, з розвитком історичної науки. Чималу роль відіграє і під-
вищена увага до проблем історичного минулого країни, викликано-
го своєрідною «битвою за історію». Більше того, суспільство заці-
кавлене в системному та цілісному уявленні про себе та свою 
країну, формуванням якого має займатися історична наука. 

У процесі змін, що відбуваються, виявляються деякі складності в 
викладанні історії, пов’язані зі слабким володінням навичок, особли-
во, самостійної роботи. Постає питання про пошук нових технологій 
та методів. Основним у цій сфері має стати пізнавально-мотивуючий 
потенціал, який значною мірою залежить від проблемних, евристич-
них, дослідницьких, інформаційних способів у поєднанні з самостій-
ною діяльністю студентів. Великі можливості мають електронні тех-
нології, які можуть допомогти викладачеві у забезпеченні студентів 
основним та додатковим матеріалом для самостійної роботи [3]. 

Як свідчить досвід, найбільш ефективними є такі форми, як 
проблемні лекції та семінари-дискусії. В умовах інформаційної пе-
ренасиченості такі форми, в порівнянні з іншими формами, можуть 
пробудити та стимулювати пізнавальний інтерес у студентів. Змо-
дельована ситуація дозволяє виявляти різноспрямовані вектори іс-
торичного розвитку, заснованих на протиріччях між науковим фак-
том історії та повсякденному уявленню студента, іноді і 
помилковому. Організація семінарів-дискусій вимагає певної під-
готовки. Виділення зразкових тем для обговорення: наприклад, 
особливості розвитку Київської Русі у виборі віри; історичні та 
правові концепції століття Просвітництва і т.д. 

Чималу роль відіграють інформаційні технології: система 
Скайп, електронна пошта, чати, віртуальні дошки і т.д. Поєднання 
таких форм та методів роботи значно розширює можливості і для 
викладача, і для студента для створення нового середовища спілку-
вання ‒ співпраця між учасниками навчально-пізнавальної діяльно-
сті. Крім цього, останнім часом все більш актуальним стає питання 
розширення можливостей системи дистанційного навчання, яка є, в 
тому числі, і інструментальною платформою для розробки викла-
дачами онлайн-курсів [2]. 

Система дистанційного навчання створює умови формування 
альтернативи традиційної організації навчальної роботи за допомо-
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гою віртуальної освітньої системи. Аудиторія замінюється кібер- або 
віртуальною аудиторією. Організаційна роль викладача набуває но-
вих якостей. Однією з властивостей єдиного освітнього простору в 
умовах використання системи дистанційного навчання є інтерактив-
не спілкування, за допомогою якого можна передавати необхідні 
знання, уміння, у тому числі й навички самостійної роботи. 

Чимала увага звернена на перевірку знань студентів з викорис-
танням завдань, тестів і т.д. Обговорювані проблеми інколи мають 
неординарні оцінки, пов’язані з особливостями розвитку простору. 
А перед студентом стоїть завдання – систематизувати на основі 
дослідження науковий матеріал, виробити власне рішення та логіч-
но обґрунтувати судження з наукового питання. Все це потребує 
розвитку навички творчої діяльності, що включає пошук та систе-
матизацію наукової інформації, а також вміння презентувати свої 
дослідження та їх виховання в самостійному дослідному проекті. 

Цьому складному процесу може допомогти пошук нових, твор-
чих методів та рішень. Останніми роками популярності набуває 
використання кейс-методів (кейс-стаді) [1]. Суть методу: проблем-
не викладання знань супроводжується організацією самостійної 
роботи студентів. Особливістю є відтворення проблемної ситуації 
на базі фактів з реального життя. 

Для глибшого розуміння соціальних, політичних, культурних 
процесів можна використовувати історичний дискурс-аналіз, який 
більш дієвий, ніж конспектування чи реферування. Це творча робо-
та з елементами критичного аналізу, під час якого можна одночас-
но аналізувати процес та його структуру, тобто описати та поясни-
ти основні риси, властивості, динаміку взаємодії тощо, внаслідок 
чого можуть виникнути нові дослідження.  

Таким чином, інноваційні методи навчання історії України у 
ВНЗ базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток 
і самовдосконалення особистості, на розкриття її можливостей і 
творчого потенціалу, створюють передумови для оптимізації нав-
чального процесу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОГО 
РІВНЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

У Стратегії воєнної безпеки України зазначено, що створення сис-
теми всеохоплюючої оборони нашої країни на засадах стримування, 
стійкості та взаємодії потребує модернізації «систем військової освіти 
та підготовки особового складу для сил оборони, запровадження освіт-
ньо-професійних програм підготовки офіцерського, сержантського та 
старшинського складу з використанням досвіду бойових дій, методики 
підготовки, принципів і стандартів НАТО» [3]. 

Одна з провідних суперечностей системи військово-
професійної підготовки офіцерів Збройних Сил України (ЗСУ) по-
лягає в необхідності задовольнити запити військового командуван-
ня щодо компетентності майбутніх керівників підрозділів і водно-
час забезпечити вимоги масового навчання в системі вищої освіти. 
У цьому контексті розглянемо особливості професійної освіти офі-
церів тактичного рівня Сухопутних військ ЗСУ як найбільш харак-
терної військової спеціальності на прикладі їх військово-
професійної, тактичної, тактико-спеціальної підготовки. 

Завданням системи вищої військово-професійної освіти є фор-
мування корпусу офіцерів високої кваліфікації, які мають міцні 
знання, широкі вміння й навички для організації та виконання бо-
йових завдань, а також ефективного навчання, виховання й управ-
ління підрозділами і частинами в мирний час, здатні сприймати і 
творчо реалізувати інновації, готові до неперервного самовдоско-
налення. Підготовка офіцерських кадрів базується передусім на 
особливостях ведення бойових дій у сучасній війні, завданнях у 
мирний час підтримувати постійну бойову готовність, на належно-
му рівні навчати й виховувати особовий склад. 

Вирішальною силою під час військових сутичок була, є та зав-
жди залишатиметься людина. Про це зокрема свідчить практика 
російсько-української війни, розв’язаної Росією, особливо після 
прямого вторгнення 2022 р. Навченість, підготовленість, злагодже-
ність і відданість справі воїнів, а також уміння командування всіх 
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рівнів спиратися на військові колективи і вести їх за собою нині 
стоїть на одному рівні з технічним оснащенням військ новітнім 
озброєнням і бойовою технікою. Це вимагає особливої уваги до 
навчання та виховання офіцерських кадрів ЗСУ. 

Для розроблення оптимальної, динамічної системи військово-
професійної підготовки офіцерів у військових вищих навчальних 
закладах (ВВНЗ) необхідно створити модель випускника, адекватну 
сьогоденним вимогам ведення війни, у тому числі гібридними ме-
тодами і неконвекційної (англ. conventional warfare). та науково-
технічної революції, перспективного розвитку військової школи 
тощо. Така модель, на наш погляд, має відповідати наслідкам нау-
ково-технічної революції, перспективам розвитку військової школи 
тощо та враховувати різні напрями підготовки, зокрема: морально-
психологічної; специфічної професійної; соціально-гуманітарної. 
Ці складові моделі виступають у діалектичній єдності як у межах 
кожної дисципліни, так і всього освітнього процесу. 

Завдання підготовки курсантів у ВВНЗ спрямовані на форму-
вання в них установлених стандартом освіти професійних компете-
нтностей, які визначають спроможність виконувати функціональні 
обов’язки за посадою у мирний час і бойових завдань у воєнний 
період, у тому числі спроможність ухвалювати відповідальні рі-
шення в ситуаціях вибору, вирізнятись мобільністю, динамізмом, 
здатністю реалізовувати свої професійні та творчі здібності [1, с. 2]. 
Збройним Силам потрібні офіцери широкого профілю, що володі-
ють усіма типами і засобами озброєння, як вітчизняного, так і зару-
біжного. З огляду на це, військова освіта має бути націленою на 
розвиток ініціативи, компетентності, прагнення досягати найвищих 
кінцевих результатів під час виконання поставлених бойових за-
вдань і навчання підлеглих. 

В основу військово-професійної підготовки покладені глибокі 
знання та творчі вміння, що забезпечують опанування комплексом 
озброєння та бойової техніки на основі фундаментальної освіти. 
Тому, на думку науковців, більш енергійно та цілеспрямовано слід 
виконувати завдання підвищення методологічного та науково-
технічного рівня військово-професійної підготовки у ВВНЗ. Вини-
кла гостра потреба активізації розумової діяльності майбутніх офі-
церів, здатності самостійно та творчо опановувати знання й форму-
вати вміння. Необхідно цілеспрямовано прищеплювати курсантам 
наукові методи пізнання та діяльності, перетворювати професійне 
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навчання на живе, зацікавлене вирішення проблем (проблемна орі-
єнтація освітнього процесу).  

Погоджуємося з тим, що назріла потреба перегляду основ тех-
нічного мислення офіцерів, питань широкого використання ІКТ у 
службовій діяльності. Науковий підхід до визначення змісту війсь-
ково-професійної підготовки вимагає концентрації навчального 
матеріалу на вузлових проблемах і темах, що визначають професі-
оналізм молодого офіцера. Доцільно посилити міждисциплінарну 
інтеграцію профільних дисциплін щоб формувати у курсантів цілі-
сну сукупність професійних компетентностей. Поява нової техніки 
та озброєння має органічно включатись до загальної системи дис-
циплін військово-професійної підготовки. Щоб забезпечити опера-
тивне реагування на зміни у змісті навчання, схема підготовки має 
бути гнучкою за структурою. 

Особливості виконання завдань бойового застосування підроз-
ділів Сухопутних військ істотно впливають на форми і методи так-
тичної, тактико-спеціальної підготовки. До основних організацій-
них форм належать: лекції, семінари, групові вправи та заняття, 
тактико-спеціальні заняття та навчання. Крім того, тактична, такти-
ко-спеціальна підготовка курсантів здійснюється на загальновійсь-
кових тактичних навчаннях та в період військового стажування. 
Методи і форми підготовки тісно взаємопов’язані та взаємозумов-
лені. Конкретна форма та вид занять передбачають один чи кілька 
провідних та ще декілька допоміжних методів навчання. Їх розгляд 
і конкретизація визначають спрямованість на гарантування ефекти-
вності проведення занять і, як наслідок, якості тактичної, тактико-
спеціальної підготовленості курсантів. Застосовані зміст, форми і 
методи залежать від вимог, що висуваються до випускників і нев-
пинно підвищуються зі зростанням науково-технічного прогресу, 
технічної оснащеності Збройних Сил, розвитком військової справи, 
удосконаленням озброєння та техніки. Ці чинники зумовлюють 
потребу постійного вдосконалення передусім методів навчання, 
подальшої зміни та впровадження нових форм організації навчання 
та виховання. 

На сучасному етапі розвитку військової справи підготовка май-
бутніх офіцерів, як свідчить досвід, має низку істотних недоліків. До 
них відносимо: недостатнє диференційоване та індивідуалізоване 
навчання; не повне охоплення курсантів поточним контролем на за-
няттях; незадовільне оволодіння навичками самостійної роботи, тво-
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рчого підходу до здобуття знань; недостатнє вироблення у курсантів 
таких якостей, як сміливість, рішучість, ініціативність, лідерство, 
вміння ухвалювати рішення у критичних обставинах реального бою 
тощо. З огляду на це потребує вдосконалення методика проведення 
занять із тактичної, тактико-спеціальної підготовки; необхідна пода-
льша оптимізація технічних засобів навчання та розроблення новіт-
ніх, комп’ютерно орієнтованих тренажерів і симуляторів. 

З урахуванням курсу нашої держави на вступ до Організації 
Північноатлантичного договору реформування Збройних Сил зу-
мовлює перехід на стандарти НАТО для успішної співпраці з краї-
нами – партнерами. Упровадження сучасних стандартів має, пере-
дусім, забезпечити взаємодію та сумісність різних видів і родів 
військ усіх країн Альянсу з метою підвищення боєготовності та 
обороноздатності [2, с. 46].  

Вагомим ресурсом для сил оборони нині, в умовах повномасш-
табної війни, є не лише міжнародна допомога та підтримка, а й 
удосконалення військової освіти і підготовки військ. Це потребує 
визначення пріоритетів державної політики, оновлення цілей і 
шляхів реалізації інновацій у царині військової освіти, воєнної без-
пеки та оборони. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  

За умов воєнного стану постала потреба в запровадженні нових 
підходів до вибору технологій та методів навчання, що зумовлює 
необхідність у створенні педагогічних умов, які б впливали на за-
безпечення ефективності освітнього процесу. 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про вищу освіту», 
освітній процес у закладі вищої освіти «проваджується через сис-
тему науково-методичних і педагогічних заходів, що спрямовані на 
передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 
інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на форму-
вання гармонійно розвиненої особистості» [7].  

Серед публікацій, в яких представлено специфіку підготовки 
пенітенціарного персоналу в закладах вищої освіти, можна назвати 
праці Аніщенко В. [1], Безносюка О. [2], Горбача І. [3], Дармо-
грай П. [4], Конопацької О., Можарівського М. [5], Кузнєцо-
ва О. [6], Скирта Р. [8], Хашева В., Шаблистого В. [9] та інших, які 
розглядали навчання курсантів як можливість отримання ними сту-
пеневої освіти та розвитку тих чи інших компетентностей. 

Щодо створення відповідних педагогічних умов з урахуванням 
особливостей освітнього процесу, Ашеров А. та Логвіненко В. вка-
зують на те, що педагогічні умови мають відображати функціональ-
ну залежність суттєвих компонентів педагогічного явища від ком-
плексу об’єктів (речей, їх станів, процесів, взаємодій) у різних 
проявах, а також повинні відповідати певним вимогам (мати систе-
мний характер; мати чітко визначену структуру та забезпечувати 
зв’язки між елементами цієї структури; враховувати особливості 
професійної підготовки студентів в контексті їхньої готовності до 
професійної діяльності) [10]. 

Набутий протягом останнього часу досвід свідчить про те, що 
педагогічні умови обумовлюють особливості організації педагогіч-
ного процесу в умовах воєнного стану і виступають основою для 
освіти, розвитку особистості курсанта в спеціально створеному се-
редовищі через застосування інформаційних і комп’ютерних тех-
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нологій, співпрацю суб’єктів учіння, мотивацію навчання та інте-
лектуальний розвиток, формування національної свідомості і пат-
ріотизму, пізнавальну діяльність та практико-орієнтовану наповне-
ність змісту навчальних дисциплін. 

Значну роль в умовах воєнного стану в організації освітнього 
процесу відіграють технології дистанційного навчання (змішаного 
навчання), що потребує відповідного методичного й дидактичного 
забезпечення навчальних дисциплін. Під час відбору змісту тем від 
викладача вимагається відбір матеріалу з орієнтацією на форму-
вання знань та вмінь, які в першу чергу пов’язані з професією та 
мають найсуттєвіше значення для курсанта. Цього можливо досяг-
ти за рахунок схематичного представлення навчального матеріалу, 
розробки порівняльних таблиць, слайдів, які оформлюють з мініма-
льним використанням тексту.  

Диференціація змісту матеріалу навчальних дисциплін шляхом 
скорочення його обсягу і водночас забезпечення засвоєння курсантами 
задекларованих в освітній програмі загальних і спеціальних компетен-
тностей відбувається за рахунок збереження послідовності та логіки 
його викладання, орієнтації на самостійну роботу, розробку пізнава-
льних завдань, тестів, створення кейсів, електронних підручників. 

Водночас викладачу необхідно чітко визначити критерії та по-
казники оцінювання навчальних досягнень курсантів через такі 
складові, як: обсяг засвоєних програмних знань та сформованих 
умінь і навичок; опанування методів та прийомів, витребуваних у 
подальшій професійній діяльності. 

Кожне заняття з курсантами має будуватися на комунікації, ро-
звивати в них здібності до критичного мислення, аргументації, ко-
лективного обговорення проблемних питань, взаємодії. 

Серед особливостей організації освітнього процесу в умовах 
воєнного стану можна назвати такі, як: 

– створення небезпечних умов для роботи викладачів та нав-
чання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком (за умо-
ви постійного оголошення повітряних тривог, артилерійських та 
ракетних обстрілів тощо); 

– налагодження комунікації з усіма суб’єктами освітнього про-
цесу, в тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних те-
хнологій; 

– запобігання витоку інформації з обмеженим доступом, яка 
циркулює у вигляді акустичних хвиль; 
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– розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентнос-
тей у здобувачів вищої освіти з використанням платформ дистан-
ційного навчання (Zoom, Google Сlassroom, Prometheus, Future 
Learn, Creative Practice та ін.); 

– формування готовності у здобувачів вищої освіти до виконан-
ня посадових обов’язків за різними напрямами професійної діяльно-
сті (нагляд за засудженим; соціально-виховна робота; реалізація 
пробаційних програм та програм диференційованого виховного 
впливу; облік засуджених; контроль за додержанням засудженими 
порядку та умов відбування покарання, режиму; залучення засудже-
них до позбавлення волі до суспільно корисної праці, загальноосвіт-
нього і професійно-технічного навчання тощо) шляхом здійснення 
практичної підготовки в органах та установах виконання покарань; 

– використання технологій дистанційного навчання (інтернет-
конференції, форуми, електронні бесіди (chats), тести, електронні 
підручники з навчальних дисциплін, електронні бібліотеки (репо-
зитарії) та ін.); 

– змішане навчання, що поєднує онлайн-навчання, традиційне 
навчання з викладачем та самостійну роботу курсантів і слухачів; 

– поточний та підсумковий контроль знань, дострокова атеста-
ція здобувачів вищої освіти, які навчаються на випускному курсі. 

Таким чином, педагогічними умовами, що забезпечують фор-
мування програмних компетентностей курсантів в умовах воєнного 
стану, є: 

– організація освітнього процесу з урахуванням особливостей 
подальшої професійної діяльності випускника (засвоєння знань та 
набуття практичних умінь і навичок їх застосування в галузі права, 
освіти, соціальних та поведінкових наук тощо);  

– конструювання змісту підготовки майбутніх фахівців з вико-
ристанням інтерактивних методів та технологій навчання (ситуа-
ційні вправи, рольові ігри, кейс-метод та ін.); 

– запровадження технологій дистанційного навчання; 
– регулярний контроль знань та вмінь курсантів і слухачів на 

основі чітко визначених критеріїв оцінювання їхніх навчальних 
досягнень; 

– створення викладачами умов та ресурсів для самостійного 
навчання курсантів. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОФІЦЕРА-
ПРИКОРДОННИКА: ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ 

У час, коли охорона та захист державного кордону потребують 
від офіцерів-прикордонників уміння масштабно мислити, прогно-
зувати ситуації на державному кордоні, вирішувати складні спеціа-
лізовані завдання та практичні проблеми безпеки ділянки держав-
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ного кордону й орієнтуватись в інформаційних потоках, суттєво 
змінюються і підходи до формування їхньої професійної компетен-
тності.  

Важливого значення набувають формування нового ставлення 
прикордонників до діяльності з охорони кордону, до себе, до інших, 
способи прийняття рішень, аналізу та вирішення професійних про-
блем, використання найбільш раціональних способів, прийомів ро-
боти, дотримання вимог професійної етики під час міжособистісної 
професійної взаємодії, готовність до самоосвіти, саморозвитку, про-
фесійного самовдосконалення. Сформованість цих складових профе-
сійної компетентності дасть можливість офіцеру-прикордоннику 
ефективно виконувати службові завдання незалежно від їхнього ти-
пу й рівня, налагоджувати комунікативну взаємодію, обирати необ-
хідну стратегію і тактику спілкування з персоналом, представниками 
органів місцевого самоуправління, інших силових структур, орієн-
туючись на систему базових духовно-моральних цінностей.  

Професійна компетентність офіцерів-прикордонників характе-
ризує спосіб їхньої професійної діяльності, охоплює сукупність 
ціннісних орієнтацій, світоглядних знань та спеціальних компетен-
цій у сфері охорони кордону, визначає професійний тип мислення, 
поведінку в професійному середовищі, професійні моделі взаємодії 
і спілкування, є умовою ефективної професійної діяльності з охо-
рони кордону. Їхня професійна компетентність зумовлена змістом 
та функціями їхньої професійної діяльності як представників при-
кордонного відомства, передбачає історично сформовані й переві-
рені часом стандарти, способи діяльності, виконання завдань з охо-
рони кордону на високому рівні, оптимальними способами та з 
досягненням максимального результату. 

Для належного формування професійної компетентності май-
бутніх офіцерів-прикордонників важливого значення набуває увага 
до ціннісного та операційного компонентів. Йдеться насамперед 
про ознайомлення курсантів із сутністю професійної діяльності, 
місією прикордонника, суспільним значенням його праці, підви-
щення мотивації до вивчення проблематики професійної культури, 
розвиток її комунікативного компонента шляхом використанням 
діалогових методів навчання відповідно до правил, цінностей та 
норм професійної взаємодії. Окремо слід вказати на важливість 
ознайомлення курсантів з історією української суспільно-
політичної думки та сучасною українською мілітарною літерату-
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рою, оновлення змісту дисциплін гуманітарної і професійної підго-
товки та використання дискусійних методів для прилучення прико-
рдонників до європейських цінностей прикордонної служби, вдос-
коналення навичок спілкування засобами тренінгу проблемної 
комунікації. Велику увагу слід також надавати формуванню у кур-
сантів навичок роботи з інформацією та протидії ворожій пропага-
нді, використання проблемних методів, відпрацювання навичок 
самостійного вирішення складних спеціалізованих завдань і про-
блем. Своєю чергою використання потенціалу навчально-творчих 
завдань допоможе формувати навички розв’язання проблемних 
ситуацій, ділової комунікації та конструктивної співпраці в коман-
ді, вивчення проблематики лідерства й управління прикордонним 
підрозділом, розвивати в майбутніх офіцерів-прикордонників твор-
че мислення. 

Широко слід передбачити використання потенціалу дослідни-
цьких методів для вивчення проблематики лідерства та управління 
прикордонним підрозділом. Під час викладання навчальних дисци-
плін «Морально-психологічне забезпечення», «Педагогіка та пси-
хологія», «Основи управління» курсантам слід пропонувати різні 
дослідницькі завдання, що стосуються їхньої майбутньої професій-
ної діяльності («Військове лідерство як прийняття рішень», «Війсь-
кове лідерство в умовах стресу», «Лідерство в умовах динамічної 
війни», «Військове лідерство і відповідальність», «Цінності війсь-
кового лідерства», «Лідерство і нова українська військова культу-
ра» та ін.). Ці методи дають неабиякі можливості для розвитку ін-
телектуальних здібностей майбутніх офіцерів-прикордонників, 
формування їх як національної інтелектуальної еліти. Виконуючи 
такі роботи, курсанти здобуватимуть, поглиблюватимуть, розши-
рюватимуть та систематизовуватимуть теоретичні знання з про-
блематики управління, управлінського впливу й лідерства, набува-
тимуть практичних умінь роботи з інформацією.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ 
СФЕРИ ПРАЦІВНИКІВ СТРЕСОГЕННИХ ПРОФЕСІЙ 
Останніми десятиліттями все більше уваги приділяють дослі-

дженням стресу у зв’язку із професійною діяльністю людини. Все-
світня організація охорони здоров’я професійний стрес називає 
«хворобою XXI ст.», оскільки цей вид стресу трапляється в будь-
якій професії світу і набув розмірів глобальної епідемії.  

Особливе значення ціннісно-смислові орієнтації посідають у 
діяльності стресогенних професій, набуваючи характеру централь-
ного елемента у структурі професійного образу світу, що й зумов-
лює актуальність дослідження цього питання. 

Загальнотеоретичні проблеми самоактуалізації та самореаліза-
ції особистості вивчали П. Горностай, А. Маслоу, К. Роджерс; кон-
цепції смислової структури свідомості досліджували Г. Балл, 
Л. Виготський, Л. Засєкіна, О. Леонтьєв, О. Лурія, Н. Чепелєва; 
концепції аксіогенезу особистості – З. Карпенко, О. Колісник, 
Г. Радчук; теорії професійного становлення особистості – Ж. Вірна, 
Р. Каламаж, Є. Клімов, А. Маркова, В. Рибалка. 

Ціннісно-смислову орієнтацію відносять до складних особисті-
сних утворень, що впливають на всі сфери життя людини, визначає 
свідоме ставлення до явищ дійсності, у тому числі позицію щодо 
себе, людей, суспільства, до своєї професійної діяльності. 

Психологічною основою ціннісно-смислових орієнтацій особи-
стості є різноманітна структура потреб, мотивів, інтересів, цілей, 
ідеалів, переконань, світогляду, що створює спрямованість особис-
тості, яка виявляє соціально детерміноване ставлення особистості 
до реальності [2]. 

Система цінностей людини є усвідомлюваною, інтерналізова-
ною частиною системи її особистісних смислів. Результатом усві-
домлення цілей і сенсу власного життя є ціннісно-смислові орієн-
тації людини. Ціннісно-смислові орієнтації, визначаючи 
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центральну позицію особистості, впливають на спрямованість та 
зміст соціальної активності, загальний підхід до навколишнього 
світу та самого себе, надають сенс та напрямок діяльності людини, 
зумовлюють її поведінку та вчинки. Людина прагне знайти сенс і 
відчуває фрустрацію або екзистенційний вакуум, якщо це прагнен-
ня залишається нереалізованим [4]. 

Ціннісно-смислові орієнтації як стійкі властивості особистості 
формуються та розвиваються також у процесі трудової діяльності. 
У процесі професійної діяльності людина неминуче залучається до 
певних суспільних взаємин з іншими людьми. Професійна діяль-
ність стимулює розвиток особистості та її ціннісних орієнтацій че-
рез нові зв’язки, зосередженням яких насамперед є колектив [1]. 

Якщо обрана професія та реалізований життєвий сенс, досягнута 
життєва цінність складають діяльнісно-смислову єдність для 
суб’єкта, то професійна діяльність набуває сутнісного сенсожиттєво-
го характеру. Однак, якщо основні життєві цінності суб’єкта – поза 
професією, вона є лише засобом реалізації цих цінностей. Таким чи-
ном, ціннісно-смислові орієнтації особистості виявляються, закріп-
люються та коригуються у професійній діяльності індивіда [3]. 

Процес формування ціннісно-смислових орієнтацій та профе-
сійна діяльність взаємодетерміновані. З одного боку, ставлення до 
професійно-трудового середовища формується на основі системи 
особистісних смислів людини, обумовлених минулим досвідом, що 
усвідомлюється як частина цієї системи, що існує у вигляді ціннос-
тей та ціннісних орієнтацій; з іншого боку, професійна діяльність 
впливає на систему ціннісних орієнтацій особи. У процесі профе-
сійної діяльності при позитивній мотивації формується професійна 
придатність, яка накладає помітний відбиток на людину, її психо-
моторику, стереотипи мови й мислення, на установки й ціннісні 
орієнтації. Участь людей у професійній діяльності, що має загальні 
ознаки, веде до формування в них подібних рис особистості, обу-
мовлених професійними вимогами до психічних та психофізіологі-
чних особливостей людини. Ціннісно-смислове ставлення до про-
фесії може займати відокремлене становище стосовно до всіх 
інших компонентів ієрархії, практично з ними не перетинаючись. 

Для представників цієї системи важливим є активне, діяльне, 
продуктивне життя, що ґрунтується на саморозвитку, свободі вибо-
ру, упевненості в собі та внутрішній гармонії. Високий рівень осо-
бистісних цінностей свідчить про те, що для представників системи 
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«людина – людина» важливими є здоров’я, кохання, наявність дру-
зів, розваги, сімейне життя. У професійних цінностях розкриваєть-
ся сутність професійної діяльності представників системи «служін-
ня та допомога людям». 

Привертає увагу низький рівень цінностей творчості серед пра-
цівників стресогенних професій, адже повноцінне розкриття особи-
стості у професійному середовищі можливе лише за умови творчо-
го підходу. Особливо це стосується людей, які працюють у галузі 
стресогенних професій, оскільки за родом своєї діяльності вони 
неминуче стикаються з непрогнозованими ситуаціями. Між рівнем 
емоційного вигорання працівників та ступенем їхньої самореаліза-
ції існує зворотна залежність: чим вищий рівень емоційного виго-
рання (емоційного виснаження, деперсоналізації), тим нижчий сту-
пінь їхньої самореалізації в різноманітних сферах життя. 
Особистості без виражених проявів емоційного вигорання набагато 
вище оцінюють рівень свого матеріального добробуту, почувають-
ся вільніше і гармонійніше, ступінь їхньої самореалізації вищий у 
сфері освіти, релігії та в коханні, вони відповідальні за себе і свої 
життєві вибори й цінності – у коханні та в роботі. Варто зауважити, 
що саме здатність любити і здатність працювати називалися 
З. Фрейдом як основні критерії здорової (продуктивної, зрілої) осо-
бистості. Існує залежність, яка виявляється в більшій виразності 
внутрішнього конфлікту в системі цінностей серед працівників 
стресогенних професій, що характеризуються відсутністю вираже-
них ознак емоційного вигорання. Очевидно, протиріччя в системі 
цінностей створюють у психіці напругу, не досягають високої (па-
тологічної, хворобливої) виразності, а виступають як умови (пси-
хологічний засіб) саморозвитку особи. У структурі цінностей ряту-
вальників з високим рівнем емоційного вигорання дисонанси та 
протиріччя виражені набагато слабше, що ускладнює, мабуть, про-
цес саморозвитку особистості та корекцію синдрому емоційного 
вигорання [5]. 

Також слід зазначити, що рівень емоційного вигорання праців-
ників пов’язаний із показниками свідомості життя. Особистості, 
стійкі до вигорання, розглядають своє життя як більш емоційно 
наповнене та орієнтоване в майбутнє, ніж їхні колеги з високим 
рівнем емоційного вигорання. 

Унаслідок дистресу відбувається деформація особистості, що 
виявляється в емоційному виснаженні, деперсоналізації та редукції 
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особистих досягнень, пов’язаної з певними змінами в системі цін-
нісно-смислових утворень. В основі низької толерантності до виго-
рання може лежати не тільки невідповідність стресової ситуації та 
індивідуально-психологічних особливостей особистості, а й неви-
рішені конфлікти в системі цінностей людини. Внутрішні проти-
річчя та конфлікти в системі цінностей – обов’язковий елемент 
здорової, зрілої психіки. Процес розвитку особистості є вирішен-
ням внутрішніх протиріч, виявляє існування в системі цінностей 
високої толерантністі до емоційного вигорання.  
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ВПЛИВ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСТОНІЇ НА ПСИХІЧНИЙ 
РОЗВИТОК СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Вегетативні порушення є однією з найактуальніших проблем 
сучасної науки, що насамперед обумовлено їх значною поширеніс-
тю. За даними епідеміологічних досліджень, 80 % дітей стражда-
ють на ті чи інші порушення, що клінічно виявляються у вигляді 
вегетативної дисфункції. 

Крім того, вегетативна нервова система (ВНС) бере активну 
участь у процесах адаптації та патогенезі більшості соматичних 
захворювань, тому оцінка її стану відіграє важливу роль у комплек-
сній терапії практично будь-якої соматичної патології дитини. 

Вивчення психологічних особливостей поведінки дітей із веге-
то-судинним синдромом дозволить фахівцям виявляти початкові 
етапи захворювання і завдяки цьому вдосконалювати заходи про-
філактики вегето-судинної дистонії (ВСД) у дітей старшого шкіль-
ного віку. Поряд з медикаментозною терапією при лікуванні веге-
тативно-судинного синдрому широко застосовують психотерапію, 
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метою якої є усунення патологічної симптоматики. Методи психо-
терапії можуть бути різними (навіювання, гіпноз, переконання, ви-
користання групових занять), а вегетативні розлади практично зав-
жди виникають як реакція організму людини на стрес. 

Профілактика та лікування вегетативної дисфункції повинні 
починатися в дитинстві. Помилкова думка, що вегетативна дисфу-
нкція є станом, що відображає особливості зростаючого організму, 
який згодом самостійно проходить. Вегетативна дисфункція, що 
виникла в дитячому або підлітковому віці, є несприятливим фоном 
і провісником багатьох захворювань. 

Аналіз науково-методичної літератури та досліджень останніх 
років свідчить про те, що нині активізується робота з цієї пробле-
ми; вона висвітлюється в серіях науково-популярних видань, у 
психодіагностичній, педагогічній та методичній періодиці [5]. 

Серйозна увага до цієї проблеми не випадкова, тому що вегета-
тивна дистонія у дітей розвивається під впливом різних факторів, 
таких як: емоційні стреси, гормональна перебудова організму (ста-
теве дозрівання), зміна кліматичних зон, фізичні або розумові на-
вантаження, загострення неврологічних, ендокринних, соматичних 
захворювань, невротичні розлади, спадок. 

При вегето-судинній дистонії відзначаються різноманітні психі-
чні порушення, пов’язані з безпосереднім та опосередкованим впли-
вом хвороби на психіку: за різними даними, у 70–100 % випадків 
захворювання. Переважання невротичних розладів над психотични-
ми свідчить про необхідність пильної уваги до особистісних особли-
востей хворих, у той час як у більшості випадків аналізу піддаються 
переважно психопатологічні прояви хвороби. У цьому використову-
ється переважно клінічний метод. Психодіагностичні методи засто-
совуються досить рідко і зазвичай як допоміжні. 

Інтерес медичних психологів зосереджується переважно у сфері 
класичних психосоматичних захворювань. Ймовірно, саме тому пси-
хологічні дослідження хворих з ВСД досі настільки нечисленні. 
Останнім часом велика увага приділяється визначенню якості життя 
(це здатність індивідуума відповідати своєму становищу та отриму-
вати задоволення від цього) різних категорій хворих. Основними 
причинами зниження якості життя є серцебиття, перебої в роботі 
серця, відчуття зупинки серця, загальна слабкість, швидка стомлю-
ваність, необхідність обмежувати фізичні зусилля, розумову працю, 
тривога за своє здоров’я. Таким чином, соматичне страждання при 
ВСД тісно переплітається з порушеннями психічної сфери. 
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Багато авторів говорять про високий рівень особистісної та си-
туативної тривоги у хворих на ВСД. Д.М. Ісаєв [3] наголошує, що 
існує тісний зв’язок між особистісними, психічними відхиленнями 
та змінами вегетативної регуляції, причому цей зв’язок тим вираз-
ніший, чим більш виражені ці відхилення. 

Отже, несприятлива життєва ситуація сприяє розвитку психоло-
гічного конфлікту. Таким чином, для висвітлення процесів, що від-
буваються між особистістю та середовищем, слід вивчати їхній вза-
ємовплив, аналізуюч зміни як особистісні, так і середовища. 
Потрібно доповнити індивідуально-психологічний підхід соціально-
психологічним, а саме: конкретизувати особистісний підхід аналізом 
соціальних ситуацій, у яких особистість функціонує. Сприймаючи 
соціальну адаптацію через взаємодію особистості та середовища, 
необхідно розуміти, що ні особистість, ні ситуація не існують влас-
ними силами, вони тісно взаємопов’язані та взаємозалежні. Вкрай 
цікавими видаються взаємини між особливостями особистості та 
особливими середовими ситуаціями, що стосуються особистісних 
характеристик. 

Справжнє дослідження має практичне значення. Такі особливо-
сті індивідуальної свідомості дітей із ВСД, як спрощене сприйняття 
себе та інших людей, специфічне розуміння сутності особистісних 
якостей можуть слугувати психотерапевтичними «мішенями». Ве-
лика кількість захисних механізмів і насамперед реакція запере-
чення свідчать про необхідність спеціальних розробок щодо їх 
ослаблення, створення корекційних програм. 

Прояви, характерні для вегетативно-судинної дистонії, часто 
спостерігаються в підлітковому віці. Це може бути пов’язано з пе-
реходом дитини до більш дорослого життя; крім того, це захворю-
вання може бути супутнім при таких захворюваннях, як артрити, 
бронхіальні астми та ін. Аналіз отриманих під час проведеного до-
слідження результатів показав, що серед дівчаток ВСД трапляється 
набагато частіше, ніж серед хлопчиків. Це пов’язано з тим, що дів-
чатка переважно значно емоційніші, ніж хлопчики, які найчастіше 
приховують свої емоції. І чим старшою стає дитина, тим сильніше 
виявляються симптоми захворювання. Отримані дані дозволяють 
говорити, що найбільш яскрава картина захворювання проявляєть-
ся у віці 15–16 років. Багато дітей під час виконання методики 
«Малюнок людини» висловлювали своє негативне ставлення до 
будь-якої конкретної людини, виявляючи агресивну поведінку.  
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У більшості випадків після завершення пубертатного періоду 
симптоми вегето-судинної дистонії купіруються. Дітям, у яких збе-
рігаються хворобливі прояви, необхідне спостереження лікаря та 
проведення підтримувальної терапії. 

Прогноз вегето-судинної дистонії сприятливий, часто її прояви 
назавжди залишаються в дитинстві. Однак без профілактики та лі-
кування ВСД може призводити до стійкого підвищення артеріаль-
ного тиску, через що змінюються структура та функції різних внут-
рішніх органів; до порушень процесів травлення та ін. За наявності 
симптомів вегето-судинної дистонії необхідно проводити регулярні 
(зазвичай сезонні) курси профілактики загострень, що охоплюють 
фототерапію, вітамінотерапію, масаж, лікувальну фізкультуру, фі-
зіотерапевтичні процедури, санаторно-курортне лікування [4]. 

Профілактику розвитку вегето-судинної дистонії необхідно ро-
зпочинати ще в дитячому віці. Нерідко висловлюється думка, що 
ВСД у дитини є захворюванням, яке навіть без лікування минає з 
віком. Проте доведено, що серед більшості дорослих пацієнтів у 
ранньому дитинстві були ті чи інші клінічні прояви дистонії, які з 
плином часу лише посилилися [5]. 

Таким чином, вегето-судинна дистонія є захворюванням, яке не 
створює загрози для життя людини, але при цьому суттєво знижує 
її якість. Наявність будь-яких ознак ВСД є підставою для консуль-
тації лікаря. Адже тільки своєчасне та правильне лікування – гара-
нтія покращення стану або повного одужання. Для запобігання роз-
витку захворювання необхідно нормалізувати режим дня, 
повноцінно відпочиваючи не менше 8 годин добу; правильно, регу-
лярно й різноманітно харчуватися; відмовитися від усіх шкідливих 
звичок і вживання кави; вести активний спосіб життя, уникати 
стресів та нервових навантажень. 
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ 

КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ 
Останнім часом в Україні та в інших державах європейського 

простору багато уваги суспільство приділяє пенітенціарній системі 
взагалі та виконанню окремих видів покарань, що і обумовлює ре-
формаційні процеси, які відбуваються у цій сфері. Беззаперечним є 
той факт, що покарання, пов’язані з позбавленням волі та ізоляцією 
засудженої особи від суспільства, містять найбільший спектр об-
межень та репресивності і по своїй суті є найсуворішим актом реа-
гування суспільства на протиправні дії злочинця.  

Існуючі умови тримання засуджених до позбавлення волі в уста-
новах виконання покарань (далі – УВП) в силу ряду причин чинять 
негативний вплив на них. Зокрема це обумовлено і наявністю в зло-
чинному середовищі кримінальної субкультури з притаманними їй 
антисуспільними атрибутами, такими як трансформація та поширен-
ня злочинного досвіду, об’єднання засуджених в атисуспільній діяль-
ності, протидії адміністрації УВП, порушення вимог режиму, культи-
вування неформальних правил поведінки, стратифікація та 
ієрархічний поділ засуджених на умовні касти, з набуттям для пред-
ставників окремих каст серед «професійних» злочинців певних при-
вілеїв, поширення серед засуджених паразитичних установок, наса-
дження їм певних норм «злочинної моралі» та забезпечення 
безумовного їх дотримання шляхом погроз, психологічного та фізи-
чного насильства. Особливої небезпечності це явище набуває, коли 
воно має підтримку та поширення серед значної чи переважної кіль-
кості засуджених установи, згуртовує їх у протиправній діяльності та 
протидії адміністрації, пришвидшує поширення псевдосоціальних 
цінностей, що мають кримінальне підґрунтя. Негативний вплив ок-
ремих елементів кримінальної субкультури на засуджених висвітлю-



56 

вали у своїх наукових роботах І. Г. Богатирьов, О. В. Щербина [1], 
М. М. Гернет [2], І. Я. Фойницький [3], О. Г. Колб, О. М. Литвинов, 
І. О. Колб, С. О. Колб, Л. М. Горбач, С. Ю. Чередніченко [4], 
В. В. Лень, Р. М. Кубрак [5], М. С. Пузирьов [6] та інші. За результа-
тами вказаних та інших наукових досліджень соціального середови-
ща засуджених встановлено, що на інтенсивність поширення серед 
засуджених та сталість підтримання негативних проявів криміналь-
ної субкультури має значний вплив криміногенний склад засуджених 
установи і засуджені, які потребують постійного профілактичного 
впливу. Станом на 01.01.2021 р. в УВП відбували покарання: 4 730 
осіб, засуджених на строк понад 10 років; 5 880 осіб – за умисне 
вбивство; 2 734 особи – за нанесення умисного тяжкого тілесного 
ушкодження; 6 188 осіб – за розбій та грабіж; 539 осіб – за зґвалту-
вання; 10 осіб – злочини проти основ національної безпеки [7]. З 
31551 засудженої особи, які відбувають покарання в УВП, 13488 не-
одноразово засуджені й відбувають покарання у виправних колоніях 
(далі – ВК) середнього рівня безпеки та 1545 – у ВК максимального 
рівня безпеки [7]. Як бачимо, 48 % серед засуджених є особами не-
одноразово засудженими та характеризуються високим рівнем сус-
пільної небезпеки. Виходячи з вищевказаного, можна зробити про-
міжні висновки про існування в умовах УВП досить сприятливого 
середовища для поширення серед засуджених елементів криміналь-
ної субкультури та злочинного впливу негативно спрямованих засу-
джених. 

До того ж на профілактичних обліках перебувало в 2013 р. – 
8705 [8] (2020 р. – 4199 [9]) засуджених, з них злісних порушників 
режиму тримання – 4988 (2066), схильних до злісної непокори – 
724 (517), до нападу та захоплення заручників – 322 (259), до вжи-
вання і розповсюдження наркотичних засобів – 2541 (1176), органі-
зації азартних ігор під матеріальну зацікавленість – 771 (223). Як 
свідчать вказані статистичні дані, попри сталу тенденцію зменшен-
ня чисельності «тюремного населення», існує доволі висока конце-
нтрація засуджених, які потребують постійного профілактичного 
контролю та впливу і є носіями кримінальних традицій негативного 
спрямування. 

Одним з ключових факторів протидії впливу «засуджених-носіїв 
кримінальних традицій» на загальну масу осіб, які відбувають пока-
рання в УВП, є локалізація в межах окремих дільниць установи в 
умовах одиночного розміщення засуджених, у виключних випадках 
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по двоє, в окремих невеликих приміщеннях із забезпеченням перед-
бачених законодавством норм житлової площі на одну особу. Лока-
лізація засуджених в окремих приміщеннях у нічний час з автомати-
чним зачиненням дверей персоналом установи надасть можливість 
постійного та якісного фізичного контролю за їхньою поведінкою у 
період перебування на території УВП незначної чисельності персо-
налу й послаблення візуального контролю за ними, унеможливить 
вчинення негативно спрямованими засудженими фізичного чи пси-
хологічного впливу на інших осіб, вчинення злочинних дій, пору-
шення локалізації, зібрання та безконтрольної концентрації в окре-
мих приміщеннях засуджених кримінальної спрямованості. 
Засуджені, які мають авторитет у кримінальних колах, здебільшого 
впливають на інших осіб шляхом створення угруповань, до складу 
яких залучаються засуджені зі значним кримінальним досвідом і є 
прибічниками злочинного способу життя, культивування злочинних 
традицій та правил поведінки. Окрема локалізація таких засуджених 
значно зменшить можливості їх міжособистісної комунікації, коор-
динації спільних дій та можливість впливу на загальну масу засу-
джених, це, у свою чергу, максимально забезпечить можливість реа-
лізації права засуджених на особисту безпеку, що передбачено ст. 7 
та 10 КВК України [11]. Така організація розміщення засуджених 
ускладнює переміщення заборонених предметів по території устано-
ви, максимально забезпечує ізоляцію окремих груп засуджених. Вже 
тривалий час одним з найпоширеніших порушень режиму серед за-
суджених є порушення локалізації, зокрема в 2020 р. виявлено 2098 
випадків [9]. Уникнути безконтрольного проникнення засуджених до 
локальних дільниць, виробничих ділянок, спальних приміщень, де 
вони не проживають і не працюють, цілком можливо, вигородивши 
їх 9-метровими огорожами суцільного заповнення, на зразок тих, що 
є в УВП Іспанії, Німеччини. Це також усунуло б і проблему переки-
дання заборонених предметів до УВП, що вже тривалий час є най-
поширенішим способом їх доставки в установу.  

Також локальне розміщення засуджених надасть можливість їм 
за необхідності усамітнитися, сформує усвідомлення наявності в 
них власної приватної території, полегшить роботу персоналу, 
спрямовану на переорієнтацію соціальних цінностей в індивідуаль-
них формах соціально-виховної роботи. Безумовно, індивідуальна 
локалізація має поєднуватися з організацією групових форм вихов-
ної роботи та трудової діяльності в денний час, наданням засудже-
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ним вільного часу для прогулянок на свіжому повітрі, спілкування 
між собою та перебування поза приміщеннями для проживання. 
Указані позиції не суперечать чинному КВК України та Європей-
ським пенітенціарним правилам, де зокрема зазначається: п.102.1. 
Поза правилами, які застосовуються до всіх ув’язнених, режим для 
засуджених ув’язнених мусить бути спрямований на те, щоб вони 
вели відповідальний спосіб життя без скоєння злочинів [10]. П. 25.2 
передбачено надання всім ув’язненим можливість проводити в день 
стільки часу за межами своїх камер, скільки необхідно для норма-
льної людської та соціальної взаємодії [10]. 

Поряд з цим за наявності великої кількості окремих приміщень 
для тримання засуджених виникає необхідність у залученні більшої 
кількості персоналу, збільшенні кількості часу для проведення за-
ходів режимного характеру, таких як обшуки, перевірка наявності 
засуджених, технічні огляди приміщень тощо. 

Чи не головною з перепон для впровадження індивідуальної 
локалізації засуджених є необхідність перебудови всіх діючих 
УВП, оскільки всі вони розраховані на рудиментну групову, заго-
нового типу організацію проживання засуджених. Зрозуміло, що це 
вимагатиме інвестиції значних коштів у проєктування, побудову 
нових та переобладнання вже існуючих приміщень. Слід зазначити, 
що вказані проблеми назріли вже давно й потребують вирішення, 
вони визнаються урядом нашої держави і закріплені в його розпо-
рядженнях [12]. З 2017 року названо один із пріоритетних напрямів 
реформування пенітенціарної системи  будівництво нових сучас-
них слідчих ізоляторів та УВП у великих містах України в рамках 
державно-приватного партнерства. Але, на жаль, досі жодного бу-
дівництва нової сучасної установи не розпочато. 

Побудова нових установ або хоча б нових окремих дільниць з 
приміщеннями для індивідуального проживання засуджених знач-
но підвищить ефективність покарання, надасть можливість трива-
лий час забезпечувати належне його виконання, дієво протидіяти 
поширенню негативного впливу на загальну масу засуджених, осіб 
з прокримінальним мисленням, поширення кримінальної субкуль-
тури в УВП, сприятиме процесу ресоціалізації засуджених. 
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Академії Державної пенітенціарної служби  

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ ЕМПАТІЇ ТА СТРАТЕГІЙ 
ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ  

В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ  
Актуальність проблематики емпатії та її розвитку в юнацькому 

віці детермінована насамперед тим, що емпатія в значній кількості 
досліджень розглядається як умова, необхідна для успішної реалі-
зації процесу міжособистісної і безконфліктної взаємодії; по-друге, 
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тим, що емпатія як психічне особистісне утворення досягає свого 
вияву в період статевої зрілості, згодом стає стимулятором альтруї-
зму та просоціальної поведінки.  

Власне, індивідуальні особливості емпатії починають виявля-
тися в підлітковому віці. Без емпатії, як виняткової здатності шви-
дше з «напівпогляду», а не з «напівслова», не уявляється можливим 
розуміння людьми одне одного. За відсутністю емпатії підуть у не-
буття альтруїстичні вчинки, боротьба за справедливість, а також 
багато величних почуттів, включно з ними товариськість і любов.  

Протягом багатьох років проблема емпатії привертала увагу за-
рубіжних та вітчизняних учених. І нині існує достатньо багато пси-
хологічних досліджень цього складного психічного утворення. Ем-
патія визначається як: опосередкована відповідь на сприйнятий 
емоційний стан іншої людини; конструкт, що містить афективний і 
когнітивний компоненти (Davis); цілісне явище, що складається з 
трьох взаємодіючих компонентів: когнітивного (розумові операції, 
фактичні знання про об’єкт або іншу особу); афективного (емоційні 
реакції на певний об’єкт або особу, емоції, почуття, переживання); 
конативного (моторні реакції, поведінковий намір людини стосов-
но до особи чи об’єкта відносин, дії, вчинки) тощо.  

Виділяються різновиди емпатії, наприклад, співчуття та співпе-
реживання (Гаврилова). Співпереживання – це переживання 
суб’єктом тих самих почуттів, які відчуває інший, через ототож-
нення з ним, а співчуття – переживання суб’єкта з приводу почуттів 
іншого, інших, відмінних почуттів. При співчутті суб’єкт пережи-
ває без співвіднесення з собою, тоді як при співпереживанні 
суб’єкт переживає почуття іншого ніби за себе, оскільки вони мали 
місце в минулому досвіді суб’єкта, або якщо вони пов’язані з пе-
редбаченням їм такої можливості для себе, особливо в найближчо-
му майбутньому. Виділяють також короткочасну й довготривалу 
емпатію. Короткочасна – розрахована на обмежений контакт з ін-
шими людьми в спілкуванні, в процесі якого людина стає на пози-
цію іншого. Довготривала емпатія протікає протягом тривалого 
часу і вимагає більш тісного спілкування з іншою людиною.  

Також у науковій літературі існує розподіл емпатії на ситуа-
ційну (її прояв залежить від ситуації) і диспозиційну емпатію (риса 
емпатії, що проявляється в широкому діапазоні ситуацій).  

Можливе також диференціювання на адекватну й неадекватну 
емпатію. У цьому випадку остання проявляється як радість при не-
благополуччі іншого, а емоційний відгук на емоційний стан іншого 
йде з протилежним знаком.  
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Нині в соціумі спостерігається тенденція збільшення напруже-
ності, посилення конфліктності та агресивності поведінки молодо-
го покоління. Молоді люди часто вступають у неформальні 
об’єднання, переживають зміну ціннісних орієнтацій, які призво-
дять до конфликтів, а також відбувається злам загальноприйнятих 
стереотипів поведінки. Проблематика зміни поведінки юнаків та 
дівчат описана в працях зарубіжних дослідників (А. Е. Лічко, 
В. Г. Степанов, В. С. Собкин, А. А. Реан, М. Korenblum; S. K. Smith, 
R. G. Meyes, А. Гюггенбюль та ін.). Аналіз наукових джерел з про-
блеми конфліктності особистості дозволив нам виділити кілька на-
укових підходів до визначення конфліктності особистості. Дослід-
ники визначають цю особистісну рису з кількох позицій: як стан 
готовності особистості до конфліктів, ступінь її залученості в роз-
виток конфлікту (Боднар, 2009); як кількість та інтенсивність кон-
фліктних діадних взаємодій (Рильська, 2010); як несвідома або час-
тково усвідомлювана установка особистості на конфлікт 
(Лабунська, 2013); як перманентна риса особистості, що акумулю-
ється її природними задатками й соціальним досвідом (Ващенко, 
2013). Конфліктність також визначається не як певна емоційна вла-
стивість людини, а сукупність емоційних властивостей, що містить 
у собі запальність, образливість і мстивість (Ільїн, 2009).  

Структура конфліктності як схильності особистості до конфлікт-
ної поведінки також розглядалася в наукових опрацюваннях бага-
тьох авторів. Найбільш цілісною, на наш погляд, є структура конфлі-
ктності, до якої належать такі основні компоненти: емоційний 
компонент (невміння управляти емоціями у ситуаціях взаємодії або 
конфлікту; вольовий (низький самоконтроль); пізнавальний компо-
нент (сприйняття провокаційних дій, суб’єктивність, невміння аналі-
зувати і прогнозувати ситуацію); мотиваційний компонент (спонукає 
та направляє конфліктну поведінку); поведінковий компонент (низь-
кий рівень володіння тілом, жестами, мімікою).  

Але досліджень щодо взаємозв’язку конфліктності та емпатії в на-
укових доробках майже немає, тож вважаємо цю тему актуальною як 
для теоретичного визначення, так і для емпіричного досвіду в галузях 
конфліктології, психології особистості та загальної психології.  

Емпіричні дані, отримані останнім часом, доводять, що на про-
цес вибору стратегій поведінки в конфліктній ситуації здійснюють 
вплив багато факторів, серед яких слід виділити такі особистісні 
якості, як акцентуації характеру, темперамент, емпатичні здібності. 
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Знання особливостей особистості, які лежать в основі формування 
вибору нераціональних стратегій поведінки в конфлікті, надало б 
допомогу у створенні більш цілеспрямованих програм з профілак-
тики порушень поведінки в юнацькому віці та розробки продукти-
вних стратегій поведінки.  

Намагання знайти шляхи вирішення цього питання й визначило 
проблему нашого подальшого дослідження.  

Люта Христина Романівна,  
студентка 5 курсу спеціальності 053 «Практична психологія»  

Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту  
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ  
У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ  

Від початку процесу реформування системи МВС та імплемен-
тації Резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» в 
Україні різниця між виконанням службових обов’язків чоловіків та 
жінок почала відчутно зменшуватися. У структурі Державної слу-
жби з надзвичайних ситуацій дівчата найчастіше обіймають посади 
диспетчера, психолога, інспектора або медика. Отримавши саме 
таку роботу, ці офіцери з великою відповідальністю, задоволенням 
та відданістю виконують свої посадові обов’язки, щодня допома-
гаючи тим, хто цього потребує. 

Необхідність аналізу проблематики мотивації дівчат до вибору 
професії рятувальника зумовлена специфікою поведінки особистості 
в нестандартних ситуаціях. Інтерес до цієї проблеми є закономірним, 
оскільки від професійної мотивації залежить ефективність застосу-
вання вмінь, навичок і знань здобувачів вищої освіти під час пода-
льшої фахової діяльності. З метою визначення чинників мотивації 
вибору професії в галузі безпеки людини у дівчат ми провели емпі-
ричне дослідження, в якому взяли участь 30 курсанток Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності віком від 17 до 20 
років. Опитування проходило на добровільній та анонімній основі.  

Отримані результати досліджень за методикою «Діагностика 
мотивації до успіху» (Т. Елерса) дала можливість визначити роль 
домінування мотиву успіху. У 17 % опитуваних виявлено середній 
рівень мотивації до успіху. У таких людей сформовані компоненти 
мотивації, вони активні та ініціативні у своїй професії. 60 % респо-
ндентів показали помірно високий рівень мотивації до успіху, що 
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свідчить про розумінням залежності успіху від самопізнання та са-
морозвитку. Вони часто підвищують свій рівень компетентності, у 
них проявляється сила волі, відповідальність за власні дії та само-
контроль. Дуже високий рівень мотивації до успіху був виявлений 
у 23 % опитаних дівчат. Такі люди схильні уникати ризику, в них 
великі сподівання на успіх. 

За методикою «Мотивація до уникнення невдач» (Т. Елерс) ви-
явлено, що у 36 % опитаних така мотивація низька. Вони орієнто-
вані на успіх, здатні долати проблеми. У 27 % – середній рівень 
мотивації до уникнення невдач, у 10 % – високий рівень та у 27 % – 
надто високий рівень мотивації до уникнення невдач. Слід зазначи-
ти, що чим вищий показник до уникнення невдачі, тим менше лю-
дина схильна до ризику й потребує більшої стабільності. 

Аналіз результатів проведення діагностичної методики «Моти-
вація професійної діяльності» (К. Замфір у модифікації А. Реана) 
дав змогу з’ясувати загальну професійну мотивацію майбутніх ря-
тувальниць. Найбільш вираженим виявився показник внутрішньої 
мотивації – 59 %. Це свідчить про те, що їхня діяльність і є їхньою 
метою, а не засобом досягнення інших цілей. Така мотивація не має 
системи заохочення чи покарання, вона проявляється спонтанно. У 
38 % опитаних дівчат виявлена зовнішня позитивна мотивація, яка 
ґрунтується на системі матеріальних або моральних заохочень. Для 
опитуваних таким видом мотивації може бути прагнення підви-
щення по службі. Найменші показники із зовнішньою негативною 
мотивацією – 3 %, яка характеризується певними покараннями за 
недобре виконану роботу. Це можуть бути примуси, догани, заува-
ження, все те, що спонукає діяти з метою уникнути покарання. 

За допомогою методики «Діагностика мотивації до схвалення» 
(Д. Краун та Д. Марлоу) вдалося дослідити, що у 17 % опитуваних 
низький показник мотивації до схвалення, який свідчить про низь-
ку потребу у спілкуванні. Середній показник виявлений у 70 % 
опитаних дівчат. Це означає, що вони помірно орієнтовані на спіл-
кування з оточенням, уміють прислухатися до інших, проте сильної 
похвали не потребують. У 13 % опитаних виявлена висока мотива-
ція до схвалення. Цей показник вказує на те, що в таких людей ви-
сока потреба у спілкуванні та схваленні від оточення. 

«Диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО) Є. Клімова 
дав можливість визначити, до яких типів професій психологічно на-
лежать опитувані. У процесі дослідження виявлено, що до типу «лю-
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дина – природа» належать 15 % дівчат. Для людей цього типу перед-
бачені такі професії, як еколог, агроном, садівник, зоолог, біолог. До 
типу «людина – техніка» виявили належність 26 % дівчат. Об’єктом 
праці для них слугують технічні системи, устаткування, машини. Най-
більше виражений показник, зафіксований у належних до типу «лю-
дина – людина» – 32 %. Професії, пов’язані зі спілкуванням з людьми, 
їх обслуговуванням та тісною взаємодією. Наприклад, учитель, вихо-
ватель, юрист, лікар, психолог, соціолог, поліцейський. До типу «лю-
дина – знакова система» належать 15 % респондентів. Їм найбільше 
підходять професії, пов’язані з обліком, базами даних, цифровими та 
буквеними знаками, у тому числі музичні спеціальності. Найменш 
виражений показник виявлений у дівчат типу «людина – художній 
образ» – 12 %, для яких характерна схильність до творчих спеціально-
стей (фотограф, художник, поет, письменник, артист, музикант, юве-
лір, композитор, дизайнер, модельєр тощо). 

За допомогою кореляційного аналізу було встановлено кореля-
ційні пари, що дають змогу зробити висновки щодо досліджуваної 
проблеми. Шкала «уникнення невдач» корелює зі шкалою «людина 
– людина» (,364*): дівчата, в яких переважає професійний тип «лю-
дина – людина», схильні до більшої мотивації щодо уникнення не-
вдач. У них високий страх ризику, бояться припуститися помилок і 
неточності в роботі. Вони можуть часто проявляти пасивність та 
острах брати на себе відповідальність. 

Також під час аналізу було виявлено такі кореляційні пари: 
шкала «внутрішня мотивація» корелює зі шкалами «мотивація до 
схвалення» (,473**) та «зовнішня позитивна мотивація» (-,383*): 
внутрішню мотивацію до діяльності в дівчат підсилює зовнішня 
позитивна мотивація. Вона проявляється при додаткових заохочен-
нях. Такий зв’язок є позитивним у роботі, оскільки зовнішня моти-
вація сприяє збільшенню обсягу виконаної роботи, а внутрішня – 
підвищенню якості виконання певної праці. На внутрішню мотива-
цію може впливати оточення. Якщо під час виконання службових 
обов’язків жінок хвалять за виконану роботу, це позитивно вплине 
на їхню мотивацію, оскільки вони відчуватимуть свою цінність і 
будуть намагатися досягати ще кращих результатів.  

Проаналізувавши шкалу «людина – техніка», був виявлений 
зв’язок зі шкалою «зовнішня позитивна мотивація» (-,398*). Таким 
чином, на дівчат, у яких переважали результати «людина – техні-
ка», більшою мірою впливає стимулювання до праці за допомогою 



65 

грошового забезпечення та просування по службі. Рівень задоволе-
ності в таких осіб вимірюється залежно від того, наскільки цінною 
є ця винагорода для службовця. Чим більшу цінність вона має, тим 
кращим буде результат. Позитивні стосунки з колегами можуть 
підсилювати бажання виконувати свою роботу якісно та своєчасно. 

Отже, в результаті узагальнення емпіричних даних були вияв-
лені різні рівні мотиваційних сторін особистості. Передусім спрос-
товано гіпотезу про те, що гарантія соціального забезпечення є до-
мінуючим мотивом у виборі виду діяльності дівчат, оскільки чільне 
місце в мотивації діяльності посідають внутрішні чинники.  
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ВИНИКНЕННЯ 
ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ  

Унаслідок війни в Україні, високого тиску під час навчального 
процесу зростає рівень стресу, тож реагування буде залежити від 
темпераменту та особливостей характеру. В основі появи психосо-
матичного захворювання спостерігається реакція на емоційне пе-
реживання, яке супроводжується змінами та порушеннями функці-
онування органів. Виникає так звана соматизація – переживання 
психологічного стресу на фізіологічному рівні. Якщо людина не 
допускає природного вираження своїх емоцій, вони залишаються 
невідреаговані. Через це стримані емоції знаходять вихід у вигляді 
тілесних відчуттів, а повторення подібного стереотипу поведінки 
поступово формує реальну хворобу. Орган чи система, які будуть 
уражені, залежать від індивідуальної схильності людини, що й зу-
мовило актуальність цього дослідження. 
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Загальнотеоретичні моделі концепції психології залежної пове-
дінки особистості вивчали О. Змановська, О. Єгоров, О. Лічко, 
Д. Менделевич та ін.; принципи надання психологічної допомоги – 
О. Бондаренко, К. Роджерс, Т. Яценко; принцип захисного механі-
зму – Й. Броєр, З. Фрейд; С. Консторум (теорія біопсихосоціальної 
природи людини та біопсихічної терапії). 

Психіка людини впливає на роботу серця та судин, як і сомати-
ка. Різні стани системи кровообігу залежать від того, в якому стані 
перебуває людина: спить або не спить, активна чи спокійна, збу-
джена чи розслаблена, тобто як вона сприймає ту чи іншу ситуацію 
у зв’язку зі своїм темпераментом.  

За умови певних тривалих внутрішньоособистісних та міжосо-
бистісних конфліктів і відповідної схильності це зрештою призведе 
до захворювання. Якщо людина не навчилася послідовно справляти-
ся зі своєю емоційністю, норовом, темпераментом, вона буде змуше-
на постійно себе пересилувати в ситуаціях, де необхідно бути «ін-
шою». Тобто діяти всупереч своїм внутрішнім відчуттям (бути 
ввічливою та послужливою, коли відчуваєш гнів; стриманою і холо-
днокровною, коли відчуваєш душевний біль тощо). 

Розглядаючи хворобу ізсередини, можна припустити, що вона є 
метафоричним відображенням того чи іншого конфлікту. Наприклад, 
якщо болить шлунок, це пов’язують з тим, що людина когось чи чогось 
у своєму житті «не перетравлює»; якщо болить горло (ангіна), то лю-
дина чогось боїться, не висловлюючи своїх претензій, ну а якщо болять 
ноги – людина не хоче кудись ходити, наприклад, на роботу, на дачу 
тощо. 

Три основних типи неврозу розподіляються так: неврастенія, 
або невроз виснаження, часто виникає в осіб з астеноневротичним 
складом характеру; невроз нав’язливих станів – у психоастеніків та 
осіб з педантичним характером; істеричний невроз серед осіб з де-
монстративним (істероїдним) типом. Існує кілька гіпотез щодо 
причин виникнення психосоматики. Відповідно до однієї з них 
психосоматичні захворювання є наслідком стресу, зумовленого 
тривалими й непереборними психотравмувальними факторами. 

Інша теорія пов’язує виникнення психосоматики з внутрішнім 
конфліктом між однаковими за інтенсивністю, але різноспрямовани-
ми мотивами індивіда. Конфлікти різного змісту спричиняють певні 
види захворювань. Гіпертонічну хворобу пов’язують з наявністю 
конфлікту між високим соціальним контролем поведінки та нереалі-
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зованою потребою індивіда у владі. Нереалізована потреба викликає 
агресивність, виявити яку людина неспроможна через соціальні на-
станови. Виразкову хворобу 12-палої кишки пов’язують з неприйнят-
ною для самосприйняття потребою в захисті й заступництві. 

Відповідно до третьої теорії нерозв’язаний конфлікт мотивів 
породжує зрештою реакцію капітуляції, відмову від пошукової по-
ведінки, що створює найбільш загальну передумову розвитку пси-
хосоматичних захворювань. Це проявляється у вигляді явної чи 
маскованої депресії. 

Класичними прикладами психосоматичних захворювань меди-
чна психологія вважає бронхіальну астму, гіпертонічну хворобу, 
стенокардію, виразку 12-палої кишки, нейродерміт. Значний вплив 
психологічні чинники надають також виникненню мігрені, злоякіс-
них пухлин, ендокринних розладів: тиреотоксикозу, гіпотиреозу, 
цукрового діабету, безпліддя. 

У Стародавньому Китаї існувало вчення, засноване на енерге-
тичному лікуванні, згідно з яким у тілі людини є безліч енергетич-
них меридіанів, якими рухається енергія, перетікаючи з одного ор-
гану в інший. Інакше кажучи, хвороба виникає тоді, коли в якомусь 
із меридіанів утворюється «пробка» й енергія не проходить. Якщо 
якийсь орган не отримує достатньо енергії для роботи, він перестає 
нормально функціонувати. Причина виникнення «пробок» – свідо-
мість людини. Якщо людина дуже часто відчуває афект одного ви-
ду, страждає орган, який відповідає за цю емоцію. Скажімо, печін-
ка – вмістилище гніву, агресії, сечовий міхур – страх і т.д. Тобто, 
дозволяючи собі ті чи інші негативні емоції, ми самі створюємо 
хвороби того чи іншого органу. І позбавлятися слід насамперед 
саме цих емоцій, оскільки хвороби такого роду набувають хроніч-
ного характеру й одними ліками тут не впоратися [5]. 

Дослідження у сфері диференціальної психології показують, 
що в кожного індивіда, залежно від типу його темпераменту, є міс-
це найменшого опору. 

Таким слабким місцем у холериків, людей з вибуховим темпе-
раментом, є печінка і жовчний міхур. Відповідно хвороби холери-
ків – холецистит, хронічний гепатит, іноді цироз. Проте вони мо-
жуть не проявитися через вибуховий характер холериків та 
схильність ці емоції виплескувати. 

Серед сангвініків (не настільки поширений тип темпераменту се-
ред людської популяції, як інші) існує ризик захворювань ендокрин-
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ної, а також сечостатевої та дихальної системи.У сангвініків слабке 
місце – серце. На них чатує небезпека інфаркту, з високою ймовірніс-
тю повторного. 

Флегматики найбільш стійкі до захворювань, хворобам рідко 
вдається подолати цих «гігантів психічної стабільності». Однак, 
якщо флегматик захворіє, його хвороба протікає важко й погано 
піддається лікуванню. Флегматики хворіють на виразки шлунка, 
причому найнебезпечніші, які не бажають закриватися. 

Урешті меланхоліки – найнещасливіша щодо психосоматики 
група темпераменту, бо вони мають нещастя привласнювати хво-
роби решти груп. Меланхолік зовні створює враження скромної і 
поступливої людини, однак така взаємодія з оточенням тримає його 
в перманентній напрузі. А шкідливі звички (зловживання алкого-
лем, куріння, неправильне харчування) формуються як спосіб цю 
напругу зняти. Цей тип пов’язаний з чутливістю та емоціями. Ме-
ланхоліки жалісніші, ніж інші, більш зворушливі. Їм властивий си-
льний зовнішній вияв власних почуттів. Особливо виражена сльоз-
ливість. Спостерігається емоційна лабільність: нейтральний стан 
легко може змінитися і на радість, і на смуток. Харакиерне тривале, 
часом хворобливе переживання душевних потрясінь, глибина по-
чуттів і чуйність, уразливість, м’якосердечність та жалісливість. 
Проте меланхоліки також можуть бути недовірливі, виявляти спа-
лахи гніву й ревнощів. Вони довго переживають життєві події по-
зитивного й негативного змісту, а також розрив стосунків. Типовим 
способом подолання стресу для них є раціоналізація [1]. 

Меланхолічний тип темпераменту може бути причиною хвороб-
ливих депресивних реакцій на сильні переживання. Оскільки зміни 
роботи серця виявляються під час прояву і позитивних, і негативних 
емоцій, це має велике значення для формування характерних психо-
соматичних передумов до захворювання серцево-судинної системи 
саме у представників меланхолічного темпераменту, адже вони вирі-
зняються більшою чутливістю та емоційністю порівняно з іншими, 
тому частота появи реактивної депресії вища, отже, є ризики появи 
психосоматичних захворювань. Наприклад, відомо, що наявність 
депресії супроводжується підвищенням частоти інсульту в 1,7–2,6 
разу [3]. 

А серед хворих на інфаркт міокарда в пацієнтів з тяжкими де-
пресивними станами артеріальна гіпертонія трапляється удвічі час-
тіше, ніж у загальній групі хворих. Такі люди, що тривалий час 
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спрямовували емоційну гіперактивність та ворожість назовні, уре-
шті обертають їх проти самих себе [2]. 

Відповідно до статистики у кардіології зазвичай серед хворих 
пацієнтів переважають лише два типи – сангвініки й меланхоліки; у 
гастроентерології можна зустріти холериків з холециститами, пан-
креатитами, флегматиків – з виразками шлунка та меланхоліків – з 
усім букетом. 

Таким чином, знаючи тип свого темпераменту (визначити його 
можна емпірично або за «підказкою» організму – слабким місцем, 
яке виявляє себе в ситуаціях перенапруги), слід берегти «тендітну» 
систему організму, намагатися «підстелити соломку» заздалегідь. 
По-друге, на дозвіллі проаналізуйте, які саме емоції найчастіше бе-
руть над вами гору. Якщо певна негативна емоція явно переважає 
або таке почуття виникає в житті часто, у передбачуваних та повто-
рюваних умовах необхідно зберігати своє здоров’я, навчитися опа-
новувати її. Для цього є спеціальні психотерапевтичні вправи, але 
техніка завжди другорядна.  
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Складність проблем суспільства та особистості в сучасному 

світі потребує для свого вирішення використання понять, які ле-
жать на перетині різних галузей знань. Однією з таких категорій є 
категорія «благополуччя». Це мультидисциплінарне поняття, дос-
лідження якого потребує соціального, економічного, політичного 
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та інших видів аналізу. Психологічна наука надає особливу увагу 
цій категорії, що обумовлюється важливістю вивчення чинників 
повноцінно функціонуючої особистості. 

У результаті теоретичного аналізу було встановлено, що фено-
мен психологічного благополуччя особистості слід розглядати як 
результат переживання особистістю гармонії в особистому житті, 
пізнання власного потенціалу, успіхів чи досягнень у професійній 
реалізації. Термін «психологічне благополуччя» позначає стан єдно-
сті зовнішніх (об’єктивних) та внутрішніх (суб’єктивних) умов про-
цесу становлення особистості: позитивного ставлення до себе і свого 
минулого життя; наявності цілей і занять, що надають життю сенс; 
здатності виконувати вимоги повсякденного життя; відчуття безпе-
рервного розвитку і самореалізації; взаємин з іншими, пронизаних 
турботою і довірою; здатності дотримуватися власних переконань. 
Ключовими зовнішніми, соціальними складовими психологічного 
благополуччя особистості є: позитивні стосунки з іншими, автоном-
ність, компетентність. Внутрішніми умовами процесу становлення 
особистості є: самоприйняття, особистісне зростання, цілі в житті. 
Аналізу цього феномену присвячено роботи Н. Бредбурна, Е. Дінера, 
К. Ріффа, А. Вороніної, П. Фесенко, С. Карсканової, Л. Сердюк, 
В. Казначєєва, В. Оляницької, Т. Шевелєнкової та ін. 

Психологічне благополуччя існує насамперед у свідомості са-
мої людини і визначається як екзистенційне переживання нею ста-
влення до власного життя, пов’язане з такими повсякденними по-
няттями, як щастя, щасливе життя тощо. Для його характеристики 
також вживається термін «суб’єктивне благополуччя», який ввів 
Е. Дінер. Суб’єктивне благополуччя, на його думку, складається з 
трьох основних компонентів: задоволення, приємні емоції й непри-
ємні емоції. Названий автор вважає, що більшість людей так чи 
інакше оцінюють те, що з ними трапляється, в термінах «добре – 
погано», і така оцінка завжди має відповідне емоційне підґрунтя. 
Суб’єктивне благополуччя є не просто показником того, наскільки 
людина занурена в негативні стани, а й показує, наскільки одна 
людина щасливіша за іншу. Отже, цей автор прирівнює суб’єктив-
не благополуччя до щастя [3]. 

Близьке за змістом психологічному благополуччю поняття за-
доволеності, що розглядається в різних аспектах: як складник щас-
тя, задоволеність працею, задоволеність життям, однак цілісне ро-
зуміння задоволеності у психології поки не вироблено. 
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Ю. Кашлюк зазначає, що поняття «психологічне благополуччя» 
акцентує на суб’єктивній емоційній оцінці людиною себе й власного 
життя, а також на аспектах позитивного особистісного функціонуван-
ня. Подібне розуміння виділяє його, як наголошує авторка, з ряду ін-
ших понять, що часто неадекватно використовуються як синоніми 
(наприклад, поняття «психічне здоров’я» і «якість життя») [2]. 

С. Карсканова, вивчаючи психологічне благополуччя в рамках 
професійної діяльності, зазначає, що психологічне благополуччя 
сприяє професійному розвитку та виступає невід’ємною складовою 
безпечного, гуманного, людяного середовища [1]. Це особливо ва-
жливо в рамках вивчення професійної діяльності працівників 
ДСНС, оскільки вона за визначенням є екстремальною, небезпеч-
ною і пов’язаною з постійним ризиком для життя та психіки. 

Інтегруючи різні теорії, пов’язані з психологічним благополуч-
чям особистості, К. Ріфф пропонує узагальнену модель, що містить 
шість складових: позитивне ставлення до себе і свого минулого жит-
тя; наявність цілей і захоплень, що надають життю сенс; здатність 
виконувати вимоги повсякденного життя; почуття постійного розви-
тку і самореалізації; взаємини з іншими, пронизані турботою і дові-
рою; здатність дотримуватися власних переконань [4].  

Саме ці складові ми й вивчали в курсантів НУЦЗУ за допомо-
гою методики К. Ріфф. Аналіз отриманих результатів дав нам змогу 
стверджувати, що майбутні працівники ДСНС України мають до-
волі високі показники психологічного благополуччя, які визнача-
ються високими балами за шкалами «цілі в житті» та «особистісне 
зростання». Ці показники забезпечуються такими рисами, як цілес-
прямованість, осмисленість поведінки, прагнення до розвитку й 
особистісного зростання, а також позитивні взаємини і вміння зна-
ходити компроміси у стосунках. Водночас доволі багато досліджу-
ваних продемонстрували низькі показники автономії та управління 
середовищем. Відповідно під час роботи з цими здобувачами вищої 
освіти слід звернути увагу на аспекти позитивного функціонуван-
ня. 

Е. Дінер у своїх роботах ввів поняття «суб’єктивне благопо-
луччя». Воно складається з трьох основних компонентів: задово-
лення, приємні емоції і неприємні емоції. Як зазначає автор, тут 
йдеться про когнітивну (інтелектуальну оцінку задоволеності різ-
ними сферами свого життя) та емоційну (наявність поганого або 
хорошого настрою) сторони самоприйняття. Цей психолог вважає, 
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що більшість людей так чи інакше оцінюють те, що з ними трапля-
ється, термінами «добре – погано», і така інтелектуальна оцінка 
завжди має відповідно забарвлену емоцію [3]. 

Таким чином, можна стверджувати, що людина має високий рі-
вень суб’єктивного благополуччя, якщо в більшості випадків від-
чуває задоволення від життя, і тільки в окремих ситуаціях вона пе-
реживає неприємні відчуття. 

Задоволеність життям ми також дослідили з використанням ме-
тодики Е. Дінера. Отримані дані свідчать про те, що 64 % майбут-
ніх працівників ДСНС України в більшості випадків переживають 
задоволення від життя і щастя, на відміну від меншості (36 %), що 
частіше переживає незадоволення, тривогу й неприємні відчуття. 

Саме на осіб з низькими показниками суб’єктивного благопо-
луччя слід звертати увагу вихователям усіх рівнів (начальники кур-
сів, куратори тощо), оскільки такий стан справ, по-перше, чимось 
викликаний (можливо, саме умови навчання і проходження служби 
можуть бути якщо не причиною, то каталізатором такого стану ре-
чей). А по-друге, задоволеність життям – один з базових показників 
життєдіяльності, який формує якість життя та відображається в 
усіх його сферах, в тому числі в ефективності діяльності, що ро-
бить важливим дослідження й особливо регуляцію відчуття психо-
логічного благополуччя у курсантів. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ОХОРОНИ  
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день актуальною проблемою людства є стан i 
рівень забезпечeння прaв людини, якi мають складні внутрішньо-
державні й міжнародні аспекти прояву. Ця проблема безпосередньо 
пов’язана з недостатнім рівнем дотримaння закріплених у Консти-
туції України прaв i свобод людини самe з бoку держaви, що знахо-
дить свій вияв у певних труднощах щодо реалізації деяких із них, 
особливо це стосується соціально-економічних прaв, тaк i в недо-
статньому рівнi їх захищеності від правопорушень. 

Саме серeд актуaльних проблeм правa найбiльшу цікавість ви-
кликaють тi проблeми, якi пов’язанi iз захистoм прaв, свобoд i за-
кoнних інтересiв людини. Пoпри всi «законодавчi запевнення», щo 
людинa є найвищoю соціальнoю ціннiстю, насправді практичнa 
реалізацiя цьогo доленосногo положення, нa жаль, поки щo нe від-
булася повною мірою, як могла би відбутися. Навіть якщо не за-
глиблюватисяя у причини цьогo явищa, вoни добрe всім відомi i нa 
пeрший погляд. Самe людинa, її правa тa свободи, інтереси є пeр-
шими тa найважливішими цінностями в суспільстві. Ще історично 
ми можемо спостерігати, щo правa людини – стійкa категорія, якa 
еволюціонує разом із суспільством i державою. Багатo науковців і 
громадян суспільствa хочуть нарештi запропонувати тi теоретичнi 
напрацювання, кроки й теоретичнi узагальнення, якi допоможуть 
наблизити теорію прав людини дo прaктики її реалізації. 
С. Коталейчук розглядає правa людини як соціальну спроможність 
вільнo діяти, самостійнo обирати вид тa міру своєї поведінки з ме-
тою задоволeння різнобiчних матеріaльних i духoвних потрeб лю-
дини шляхoм користувaння певними соціальними благaми в межах, 
визначeних законодaвчими актaми. Він підкреслює, щo правa тa 
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свободи є ідентичними зa юридичною природою засобами гаранту-
вання, однак термін «свободa» надає ширшi можливостi для індиві-
дуальногo вибору тa є встановленою можливістю, яка дає змогу 
суб’єктові здійснювати всі можливi види юридичнo значущої пове-
дінки, зa винятком обмежень, встановлених законом [1]. У нашому 
суспільствi згіднo з Конституцією України всім громадянам щe з 
моменту народження наданi й гарантованi в рівному обсязi правa i 
свободи. Їх використання пов’язанe із запровадженням однакoвих 
стандартiв для всiх бeз винятків. Отжe, кожний громадянин можe 
користуватися нa рівних умовах з іншими громадянами всім спект-
ром прав і свобод без утиску з боку держави, без дискримінації з 
боку державних органів, окремих посадовців абo інших осіб. У та-
кий спосіб самe ідея прав людини сформованa як певний правовий 
ідеал, нa досягнення якогo орієнтований безпосередньo загальний 
розвиток національногo законодавствa, a способами йогo забезпе-
чення є загальнi принципи правa. 

Нa межi прав людини впливають також певнi соціальнi факто-
ри, серед яких вирізняють: інтереси й потреби людини, справедли-
вo збалансованi з інтересами й потребами суспільствa, мораль, щo 
домінує у відповідному суспільствi в певний час, і метa певногo 
правa людини тa домірність її правореалізації. 

У контекстi вищeзазначеногo зупинимося нa деяких умовах самe 
механізму забезпечення прав i свобод людини. «Слід погодитися з 
тим, – зазначає академік Ю. Шемшученкo, – щo зaбезпечення прав i 
свобод людини тa громадянинa залежить від багатьох факторів: сту-
пеня демократичностi владних інститутів держави, політичних, ку-
льтурних тa правових традицій; стану економіки; моральної атмос-
фери i злагоди в суспільствi, стану законностi тa правопорядку; 
механізмів, щo забезпечують відповідальність держави перед осо-
бою, тощo. Самe у всьому комплексi цi фактори здатнi забезпечувати 
нa належному рівнi правa i свободи людини тa громадянинa» [2]. 

Логікa наших міркувань підводить дo висновку: нa сучасному 
етапi розвитку України самe проблемa забезпечення прав i свобод 
громадянинa набуває дужe особливогo значення, аджe в сучасному 
світi ступінь забезпеченостi прав i свобод особи є тим ціннісним 
орієнтиром, який свідчить прo досягнутий рівень демократії держа-
ви й загалом ступінь розвиненостi суспільствa. Тому самe державa 
повиннa визнавати людину як найвищу соціальну цінність, встано-
влювати, легітимізувати, охороняти її правa i свободи тa забезпечу-
вати їх фактичнe здійснення. 
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ВИКОРИСТАННЯ «ЖИВИХ ЩИТІВ» ЯК ОДНЕ З 
ПОРУШЕНЬ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОГО 

ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 
У сучасних умовах розвитку суспільства, в умовах збройного 

конфлікту з рф окремої уваги набуває питання захисту життя та 
здоров’я цивільного населення. Живий щит – військово-політичний 
термін, що описує навмисне використання розміщення цивільних 
осіб в/або навколо військових будівель для стримування противни-
ка від нападу на ці цілі. Цей термін також вживається щодо вико-
ристання цивільних осіб (у буквальному сенсі) військовими під час 
нападів, змушуючи цивільних осіб іти перед солдатами. 

Використання такої технології є незаконною для держав, які є 
учасниками Першої, Другої, Третьої і Четвертої Женевських кон-
венцій (ЖК) (Використання цивільних осіб та інших підзахисних 
осіб в якості «живих щитів» (ст. 23 (1) ЖК III; ст. 28 ЖК IV; 
ст. 51 (7) Додаткового протоколу I); норма 97 Звичаєвого міжнаро-
дного гуманітарного права). Відповідно до ст. 8 (2) (b) Статуту 
Міжнародного кримінального суду, «використання присутності 
цивільної особи або іншої особи, що охороняється, для захисту від 
військових дій певних пунктів, районів або збройних сил» є війсь-
ковим злочином під час міжнародних збройних конфліктів [1; 2]. 

За змістом положень Інструкції про порядок виконання норм 
міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, за-
твердженої наказом Міністерства оборони України від 
23.03.2017 р. № 164, використання «живих щитів» належить до се-
рйозних порушень міжнародного гуманітарного права, направле-
них проти людей (п. 5 Інструкції) [3]. 

Отже, вчинення таких дій має кваліфікуватися за ознаками ч. 1 
ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодек-
су України, а за умови їх поєднання з умисним убивством – за 
ознаками ч. 2 цієї статті [4].  
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Проводячи розслідування, важливо зібрати всю наявну інфор-
мацію, яка допоможе визначити, чи використовував військовослу-
жбовець рф (далі –комбатант) військовополонених (далі – захище-
них осіб) для досягнення військових цілей під час нападу чи 
оборони. Зазвичай це випливає з конкретних обставин використан-
ня захищених осіб як живого щита. 

За будь-якої слідчої ситуації слідчий повинен спланувати 
з’ясування таких питань: 

1. Загальна інформація про особу щодо: 
(Питання ставляться для з’ясування загальної інформації що-

до особи, її соціального статусу, способу життя, що в подальшо-
му впливає на оцінку її показань.) 

– її біографії, яка стосується професійної (освіта, професія, рід 
діяльності тощо), особистої ситуації та сімейного стану; 

– місця фактичного проживання; 
– стану здоров’я особи під час події, обставини якої досліджу-

ються, і на даний час. 
2. Загальний контекст ситуації: 
1) опишіть обстановку в регіоні (населеному пункті, районі, за 

місцем проживання) напередодні;  
2) чи мали місце військові дії в регіоні (населеному пункті, 

районі, за місцем проживання) напередодні? Якщо мали, то війсь-
кові підрозділи яких держав брали участь у цих діях? Чому Ви так 
вважаєте (які розпізнавальні знаки, особливості військової форми 
чи озброєння про це свідчать)? 

3) чи була територія Вашого проживання захоплена військови-
ми підрозділами рф? Коли, від кого та яким чином Ви про це дізна-
лися? Де перебували в той час? Як Ви сприймали таку інформацію? 

3. Передумови використання захищених осіб як живого щита: 
1) опишіть, що відбувалось у регіоні за місцем Вашого прожи-

вання (які події мали місце; відновіть хронологію розвитку подій у 
населеному пункті, регіоні; чи мали місце активні бойові дії; що 
саме відбувалось; де Ви перебували в цей час); 

2) опишіть події в населеному пункті/регіоні у хронологічному 
порядку (які події мали місце; чи мали місце активні бойові дії; що 
саме відбувалось); 

3) чи бачили Ви військових у населеному пункті? Опишіть їх 
(скільки їх було; їхня форма одягу; відмітні знаки; наявність та 
вид зброї; переміщення); 
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4) чи бачили Ви військову техніку в населеному пункті / регіо-
ні? (кількість, вид техніки, наявність відмітних знаків на техніці, 
її переміщення); 

5) у яких приміщеннях (зазначити відому адресу чи інші озна-
ки) розташувалися армійські підрозділи рф у населеному пункті? 
Яким чином та від кого Ви про це дізналися? (уточнити дату й час 
розташування). 

4. Опис моменту використання захищених осіб як живого щита 
[5, с. 67]: 

1) розкажіть, що відбувалося в день, коли Вас та Ваших сусідів 
(знайомих, мешканців міста) використали (намагалися використа-
ти) для прикриття переміщення (розміщення військових об’єктів) 
підрозділів армії рф? 

2) уточніть час, місце, обставини таких подій: 
– хто саме (якщо відомо, то уточнити ПІБ, військове звання, 

особливі прикмети, форму одягу) та яким чином залучив Вас та 
Ваших сусідів (знайомих, мешканців міста) для захисту від війсь-
кових дій певних пунктів, районів або збройних сил рф? Які ко-
манди, накази та ким віддавалися? Які пропозиції та кому саме ви-
словлювалися? Хто з Ваших сусідів (знайомих, мешканців міста), 
інших осіб при цьому був присутній? 

– де саме відбувалися ці події? (Попросіть свідка вказати в 
метрах відстань по прямій до найближчого військового об’єкта. 
Чи були там солдати та скільки? Чи були військові машини? 
Зброя? Склади? Укріплення? Центри управління? Намагайтесь 
відобразити це якомога точніше та поясніть свідку, що це необхі-
дно, аби мати повну картину того, що відбулося); 

3) чи застосовували при цьому примус у вигляді погроз застосу-
вання зброї чи безпосереднього її застосування стосовно Вас чи ін-
ших захищених осіб? Ким саме та яким чином? Чи було спричинено 
Вам унаслідок таких дій фізичну, матеріальну чи моральну шкоду? 

4) що відбувалося після цих подій (деталізуйте за хронологією 
подальші дії осіб, що застосовували примус, та обставини за уча-
стю свідка)? 

Попросіть свідка описати час, коли мав місце примус та що 
відбувалося в тій області, коли атака відбулася (чи вівся вогонь 
якоюсь зі сторін, чи були переміщення військової техніки тощо); 

5) яким чином Вас та Ваших сусідів (знайомих, мешканців міс-
та), інших осіб використали (намагалися використати) як живий 
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щит для захисту від військових дій певних пунктів, районів або 
збройних сил? 

6) чи була, на Вашу думку, досягнута ця мета?  
7) чи було спричинено Вам або іншим особам тілесні ушко-

дження у зв’язку з використанням (намаганням використати) як 
живого щита для захисту від військових дій певних пунктів, райо-
нів або збройних сил? Чи зверталися у зв’язку з цим Ви або інші 
особи до медичних установ? Чи наявна відповідна медична доку-
ментація? (чи наявні в особи медичні документи, складені за ре-
зультатами її огляду внаслідок її поранення чи загибелі інших осіб; 
отримати в особи відомості про медичний заклад, де здійснювався 
огляд особи, яка отримала тілесні ушкодження; особа має надати 
всю відому інформацію про кожну особу, наприклад, ім’я; дата 
народження; ким є для особи (наприклад, батьки, діти, сусід то-
що); вказати контакти людей або де їх можна знайти); 

8) чи зверталися Ви до правоохоронних чи інших державних 
органів з приводу використання Вас та інших осіб як живого щита 
для захисту від військових дій певних пунктів, районів або зброй-
них сил? Чим підтверджується таке звернення? 

9) чи відомі Вам інші факти використання захищених осіб як 
живих щитів для захисту від військових дій певних пунктів, райо-
нів або збройних сил рф? Уточніть час, місце, яким чином та кого 
саме було використано (намагалися використати) з цією метою? 
Від кого та за яких обставин Вам стало про це відомо? 

10) чи були інші очевидці, які могли б підтвердити та доповнити 
відомості про обставини використання захищених осіб як живих щи-
тів? Назвіть їх ПІБ, іншу інформацію, що дозволить їх ідентифікувати; 

11) чи маєте Ви фото- або відеоматеріали щодо подій у регіоні? 
Таким чином, під час проведення допитів свідків/потерпілих важ-

ливо звертати увагу на такі аспекти: використання виконавцем циві-
льних, поранених чи військовополонених було вчинене в умовах 
збройного конфлікту міжнародного характеру та пов’язане з ним; 
комбатантом було здійснено умисні, цілеспрямовані дії з метою прик-
риття своїх військ, військових об’єктів з використанням захищених 
осіб як живого щита; основними способами залучення захищених осіб 
з метою використання як живого щита можуть бути примус чи обман. 
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ОСОБИСТІ (ГРОМАДЯНСЬКІ) ПРАВА ТА СВОБОДИ 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

На сучасному етапі розвитку українське суспільство прагне до 
побудови правової держави, основним принципом якої є правова 
захищеність людини. Саме людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю [1], що і закріплюється статтею 3 Конституції 
нашої держави. Правильне визначення сукупності особистих прав 
та свобод людини, характеристика їх змісту та меж значно сприя-
тимуть розбудові громадянського суспільства та правової держави 
в Україні, що і зумовлює актуальність обраної теми. 

Права людини є об’єктом великої кількості наукових дослі-
джень. Зокрема, до цієї теми зверталися В. Ф. Погорілко, 
С. П. Погребняк, О. Ф. Скакун, С. С. Сливка, М. Ф. Чудаков, 
В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика та багато інших. 

Як зазначає В. В. Кожан, попри те, що особисті права людини дос-
ліджували багато вчених, у науковій літературі вживають різні терміни 
на позначення цих прав, а саме: «громадянські» права, «особисті» пра-
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ва, «фізичні» права, «основні» права людини, «невід’ємні» права, «ін-
дивідуальні» права тощо. Деякі науковці ставлять знак рівності між 
«особистими» та «громадянськими» правами, вживаючи їх так: особи-
сті (громадянські) права чи громадянські (особисті) права, інші, навпа-
ки, розмежовують особисті та громадянські права [2, с. 2]. Для цілей 
роботи вважаємо за можливе вживати поняття особисті та громадянсь-
кі права як синонімічні та розуміти під цією категорією основоположні, 
невідчужувані, невід’ємні та природні можливості кожної людини, які 
належать їй від моменту народження та стосуються забезпечення її 
фізичної та морально-психологічної індивідуальності [2, с. 9]. 

Правова доктрина пропонує різні підходи до класифікації прав 
людини і громадянина. Так, наприклад, Н. В. Федіна пропонує вио-
кремлювати основні та похідні. Основні права у свою чергу поді-
ляються на особисті (громадянські), політичні, економічні, соціа-
льні, культурні тощо [3, с. 67]. Подібну класифікацію підтримує 
також В. В. Кожан [2, с. 7] та називає найбільш значимою. 

До особистих прав людини, з урахуванням їх природності, ос-
новоположності та невід’ємності належать такі: право на життя, 
право на гідність, право на свободу та право на особисту недотор-
канність. Подібний перелік прав є логічним, виходячи з положень 
статті 3 Конституції України. 

Права та свободи особи закріплені в розділі ІІ Конституції Ук-
раїни [1]. Не вдаючись до їх перерахування, зазначимо, що вітчиз-
няний Основний Закон відповідає світовим та європейським стан-
дартам закріплення прав і свобод людини, відображаючи цінність 
прав для суспільства та прагнення до подальшої розбудови України 
як правової, соціальної держави. 

Розглядаючи право на життя, В. В. Кожан звертає увагу на не-
обхідність визначення моменту початку життя. Визначаючи мо-
мент початку життя, варто звернутися до Інструкції з визначення 
критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвона-
родженості, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 29.03.2006 № 179, яка визначає ознаками життя серце-
биття, пульсацію пуповини, певні рухи скелетних м’язів [4]. У 
юридичній літературі найбільш поширеною та обґрунтованою вва-
жається позиція, згідно з якою початковим моментом життя люди-
ни є початок фізіологічних пологів [5, с. 391]. Дослідження права 
на життя є вкрай складною юридичною проблемою. 

У правовому вимірі категорія гідності сприймається як визнання 
цінності людини в усіх урегульованих правом сферах суспільних 
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відносин: політичних, економічних, культурних, особистих, де для 
кожної особистості, суб’єкта права визнається і тим самим диферен-
ціюється цінність людини взагалі (людська гідність); цінність кожної 
індивідуальної особистості як сукупність неповторних рис окремої 
особистості (особиста гідність); цінність представника певної спіль-
ноти людей (гідність жінки, вченого, робітника); свідомість і почуття 
власної гідності. Гідність – це морально-етична категорія, що озна-
чає повагу і самоповагу людської особистості. Гідність – невід’ємна 
властивість людини, що належить їй незалежно від того, як вона са-
ма і навколишні люди сприймають і оцінюють її особистість. Як вже 
зазначалося вище, в узагальненому вигляді право людини на людсь-
ку гідність закріплено в Основному Законі – Конституції України, 
відповідно до ст. 3 якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю, ст. 21, яка гарантує рівність всіх у своїй гідності, 
ст. 28, яка закріплює право кожного на повагу до гідності [1]. Окрім 
того, Конституцією України закріплено обов’язок кожного не пося-
гати на гідність інших людей [1]. 

Право на свободу та особисту недоторканність закріплено стат-
тею 29 Конституції. Право на свободу – це можливість вчиняти чи 
не вчиняти дії, що не заборонені законодавством. Право на особис-
ту недоторканність – це закріплені в нормативно-правових актах 
заборони втручатися в певні сфери людського буття з боку держа-
ви, будь-яких організацій чи інших осіб [2, с. 9]. 

Отже, особисті (громадянські) права та свободи людини і гро-
мадянина – невід’ємний інститут кожної демократичної держави. 
Вони є одним з найбільш досліджуваних об’єктів науки конститу-
ційного права, містять широкий спектр можливостей особистості, 
які гарантують їй стабільне і захищене державою життя. Кожне з 
цих прав охороняє окремий аспект життєдіяльності людини, є ок-
ремим інститутом правового статусу особистості. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ УНОРМУВАННЯ 
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(АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР)  

Пріоритетність забезпечення прав та свобод людини як аксіо-
логічний посил діяльності державних органів в правовій демокра-
тичній державі, закріплена у ч. 1 ст. 3 Конституції України (КУ) й 
підкреслена у Стратегії національної безпеки України, затвердже-
ної Указом Президента України № 392/2020 від 14.09.2020 р., стає 
ще більш актуальним предметом забезпечення у час надзвичайних 
ситуацій. Утім, під час воєнного стану можливим є не лише обме-
ження прав та свобод людини з огляду на саму природу криміналь-
ного провадження, а й з огляду на існуючу загрозу порушення та-
ких прав та свобод через надзвичайну ситуацію, вимушену 
необхідність певного спрощення кримінальної процедури. 

У контексті концепції верховенства права, що базується на по-
вазі до визнаних міжнародних та конституційних прав людини, в 
царині кримінального провадження непорушними мають залиша-
тися такі ключові права особи, як право на справедливий судовий 
розгляд, право на ефективний правовий захист, зокрема від сваві-
льного арешту чи затримання, що є фундаментальними гарантами 
справедливого судового розгляду в розумінні статті 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі – КЗПЛ). 
Як влучно зазначено розробниками посібника, присвяченого особ-
ливостям функціонування судів в умовах пандемії Covid-19 [1], 
верховенство права полягає не лише у формальному забезпеченні 
законності, а в справедливості, заснованій на визнанні та повному 
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прийнятті вищої цінності людської особистості, що має бути гаран-
товане інституціями, які забезпечують основу для його повноцінної 
реалізації. Навіть в умовах надзвичайної ситуації слід забезпечити 
загальну повагу до принципів верховенства права. Зокрема, поси-
лання на стан надзвичайної ситуації «не може використовуватися 
для підриву демократичного конституційного ладу, а також не має 
бути спрямоване на знищення міжнародно визнаних прав людини 
та основних свобод», а «фактичне запровадження або продовження 
надзвичайного стану, що не відповідає положенням закону, є не-
припустимим», а держави-учасниці «намагатимуться забезпечити, 
щоб юридичні гарантії, необхідні для підтримання верховенства 
права, залишались чинними під час надзвичайного стану». 

Відповідно до статті 4 Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права (МПГПП), статті 15 КЗПЛ держави можуть тимча-
сово обмежувати певні права в умовах надзвичайної ситуації. Однак 
певні права мають залишатися непорушними навіть у таких ситуаціях. 
До прав, відхилення від забезпечення яких не дозволяється, нале-
жать, зокрема, заборона катувань та жорстокого поводження, забо-
рона рабства і примусової праці, право на життя та заборона зворот-
ної дії кримінального законодавства (стаття 4.2 МПГПП та стаття 
15.2 КЗПЛ); право на ефективний правовий захист, оскільки воно є 
невід’ємним для здійснення інших прав, які не можуть бути обмеже-
ні; основоположні принципи справедливого суду, що передбачають 
право на розгляд справи незалежним та неупередженим судом, пре-
зумпція невинуватості та право на доступ до адвоката; а також право 
заарештованих або затриманих осіб бути негайно переданими до 
(незалежного та неупередженого) судового органу для негайного 
вирішення питання щодо законності затримання та видання розпо-
рядження про звільнення у разі незаконного затримання/реалізації 
права на перегляд рішення про правомірність утримання під вартою. 

Застосування при надзвичайному стані заходів, що пов’язані із 
порушенням інших прав у царині кримінального судочинства, не 
може бути свавільним. Відповідні обмеження мають запроваджува-
тись законом, бути необхідними, пропорційними та недискриміна-
ційними. Обмеження не повинні застосовуватися таким чином або 
такою мірою, що порушує саму суть права на справедливий суд. 
Відповідно до п. 70 Сіракузьких принципів щодо обмеження та 
звуження положень Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права (Сіракузькі принципи) «відмова у реалізації певних 



84 

прав, що є основоположними з точки зору людської гідності, ніко-
ли не може бути суворо необхідною у будь-якій можливій надзви-
чайній ситуації. Повага до цих основоположних прав є надзвичайно 
важливою для забезпечення реалізації прав, що не можуть бути 
обмежені». Варто акцентувати увагу на вирішальній ролі забезпе-
чення державою ефективного судового контролю в разі встанов-
лення певних екстраординарних обмежень прав та свобод особи під 
час будь-якого надзвичайного стану. Як зазначає Управління Вер-
ховного комісара з прав людини (OHCHR), має існувати «цілесп-
рямований судовий нагляд за надзвичайними заходами або надзви-
чайним станом, аби забезпечити їхню відповідність обмеженням», 
передбаченим міжнародним правом.  

Отже, з огляду на викладені положення та загальні засади кримі-
нального провадження, сформулюємо основні аксіологічні стандар-
ти, які мають бути дотримані в царині кримінального провадження 
при унормуванні кримінальної процедури під час воєнного стану: 

1) в контексті концепції верховенства права, що базується на пова-
зі до визнаних міжнародних та конституційних прав людини, в умовах 
воєнного часу непорушними мають залишатися такі ключові для ца-
рини кримінального провадження права особи, як право на свободу та 
особисту недоторканність, право на ефективний правовий захист, пра-
во на розгляд справи незалежним та неупередженим судом, презумп-
ція невинуватості, право заарештованих або затриманих осіб бути не-
гайно переданими до (незалежного та неупередженого) судового 
органу для вирішення питання щодо законності затримання та видан-
ня розпорядження про звільнення у разі незаконного затримання/реа-
лізації права на перегляд рішення про правомірність утримання під 
вартою; рівність перед законом, право особи на повагу до його гіднос-
ті, право не свідчити щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів;  

2) застосування в умовах воєнного стану екстрених заходів, що 
обмежують права людини та основні свободи, не може бути сваві-
льним. Відповідні обмеження мають запроваджуватись законом, 
бути необхідними, пропорційними та недискримінаційними, їх за-
стосування допускається лише такою мірою, що не порушує саму 
суть права на справедливий суд; 

3) вирішальна роль у забезпеченні правомірності застосування в 
разі встановлених під час будь-якого надзвичайного стану екстраор-
динарних обмежень прав та законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження належить «ефективному контролю, який зазвичай 
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має здійснюватися судовим органом, щонайменше як останньою ін-
станцією, оскільки судовий контроль надає найбільші гарантії неза-
лежності, безсторонності та здійснення належного провадження за-
безпечення державою ефективного судового контролю»;  

4) в разі певного спрощення порядку прийняття та процесуаль-
ного оформлення рішень, ухвалення яких у змозі обмежувати права 
та законні інтереси учасників провадження, обов’язковою компонен-
тною відповідної належної правової процедури реалізації компетен-
тною особою дискреційних повноважень, передбачених законом, 
зокрема, має бути прийняття обґрунтованого та вмотивованого рі-
шення з наведенням у його змісті правових та фактичних підстав 
його прийняття та сукупності необхідних і достатніх аргументів, що 
висвітлюють правильність усіх висновків, відображених у змісті від-
повідного процесуального акту. 

Визначені стандарти виступають, з одного боку, аксіологічни-
ми векторами нормоутворення в царині кримінального проваджен-
ня під час воєнного стану, з іншого боку – критеріями, під кутом 
зору яких може бути надана оцінка нещодавнім змінам національ-
ної кримінальної процедури. 
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ОСОБЛИВІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

Планомірний розвиток юридичних наук у теоретичній та прак-
тичні площині супроводжувався вдосконаленням теоретико-
правових підходів до встановлення юридичної сутності інституту 
прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, адже вони вважа-
ються найвищою соціальною цінністю. Ці категорії мають тісний 
зв’язок із демократією, громадянським суспільством, правовою дер-
жавою, що характерні для України, а також є ключовими елемента-
ми правового статусу особи. При цьому вважається загальноприйня-
тим фундаментальність саме конституційних (основних) обов’язків 
людини і громадянина, адже вони є одним із засобів виконання дер-
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жавою своїх функцій та покликані сприяти охороні конституційного 
ладу, прав та свобод людини і громадянина, забезпеченню економіч-
ної безпеки держави, законності та правопорядку. Однак, на відміну 
від інституту прав та свобод людини і громадянина, якому присвяче-
на значна кількість наукових праць, дослідження інституту основних 
обов’язків передбачає фрагментарний характер. 

Мета цієї роботи полягає в розробці суб’єктивної концепції кон-
ституційних обов’язків людини і громадянина, їх юридичної природи 
та визначення особливостей обов’язків людини і громадянина, які за-
значені Конституцією України. Розглянути забезпечення та реалізацію 
основних обов’язків з урахуванням практичних моментів. 

Одним із засобів реального формування громадянського суспі-
льства, України як демократичної, правової, соціальної держави, є 
обов’язки, адже належне функціонування відносин у державі прак-
тично неможливе без виконання їх учасниками таких обов’язків. 
Крім того, взаємозв’язок між особою та суспільством, державою та 
громадянином заснований не лише на правах, а й на обов’язках, що 
у свою чергу свідчить про невід’ємність обов’язків як елементу 
правового статусу особи. 

На думку В. Ф. Погорілка, В. Л. Федоренка, конституційно-
правовий статус людини та громадянина вважається загальним 
правовим статусом відносно спеціального та індивідуального і 
окреслюється державною конституцією, конституційними закона-
ми. При цьому його базис становлять конституційні права, свободи 
і обов’язки людини та громадянина, а цей статус виділяється рівні-
стю людини, громадянина перед законом [1, с. 35–36]. 

Згідно з позицією Ю. М. Тодики, В. С. Журавського, конститу-
ційний (загальний) статус людини та громадянина є однаковим, 
єдиним для всіх. Такий статус має узагальнений і статичний харак-
тер, а його зміст складають права і обов’язки, які гарантуються 
Конституцією України (далі по тексту – КУ) [2, с. 4]. 

Тобто обов’язок людини та громадянина вважається не-
від’ємним елементом змісту конституційно-правового статусу особи. 
При цьому даний елемент має певні особливості, що вирізняють йо-
го серед інших елементів з огляду на специфіку реалізації. Стосовно 
прав і свобод, що окреслюють міру можливої поведінки, обов’язок 
визначає міру необхідної поведінки, тобто такої, яка повинна бути 
здійснена особою згідно з юридичною нормою. Обов’язки мають у 
переважній мірі позитивний характер, що обумовлено чіткою зако-
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нодавчою регламентацією. Якщо права людини показує її можливос-
ті, то обов’язки – обмеження вказаних можливостей [2, с. 9]. 

Поряд з цим місце конституційних обов’язків у конституційно-
правовому статусі людини та громадянина слід розглядати також 
крізь призму кількісного критерію. Перелік конституційних 
обов’язків людини та громадянина є обмеженим щодо прав і свобод, 
адже це обумовлено визначенням перших мінімальними вимогами, 
які висуваються державою до особи. Така мінімізація обов’язків є 
характерною для демократичних країн [3, с. 390]. Натомість країни з 
тоталітарним режимом (абсолютизм) закріплюють мінімальну кіль-
кість прав та переважну більшість обов’язків. 

Конституційні обов’язки – вид та міра необхідної поведінки осо-
би в суспільстві та державі задля задоволення життєво важливих ду-
ховних, матеріальних інтересів інших осіб, які передбачені основним 
законом, іншими законними актами. Тобто науковець ототожнює такі 
обов’язки активною поведінкою, регламентованою конституційними 
нормами, а обов’язок дотримуватися таких заборон відсутній. 

Особливості конституційних обов’язків людини і громадянина, 
що складають їх сутність та природу: вид та міра належної поведі-
нки; регулюються та охороняються положеннями міжнародних ак-
тів, конституції і деталізовані в законах, підзаконних актах; містять 
заборони та зобов’язання; передбачені в соціальній, політичній, 
економічній, екологічній сферах суспільно-державного життя; їх 
дотримання здійснюється в інтересах зобов’язаної особи, суспільс-
тва, держави задля забезпечення правопорядку в державі.  

Підсумовуючи, варто наголосити щодо загальності конститу-
ційних обов’язків. Так, вони не є абсолютними, адже зміст деяких з 
них стосується не кожної особи, а певного сегменту суспільства. 
Загальність обов’язків, закріплених у Конституції, означає й зага-
льність їх формулювань. Таке положення витікає із самої природи 
Конституції, оскільки в ній неможливо вмістити вичерпний перелік 
усіх обов’язків, до того ж це суперечить характеру основоположно-
го юридичного документа. 

Отже, на підставі вищевикладеного, конституційний обов’язок є 
необхідним елементом конституційно-правового статусу людини та 
громадянина, адже його важливість обумовлена превентивною фун-
кцією, завдяки якій шкода інтересам нівелюється. Невиконання від-
повідного конституційного обов’язку може спричинити виникнення 
суттєвих змін у правовому статусі людини та громадянина, впливати 
на конституційні права і свободи та на їх реалізацію в цілому.  
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Тому особливість полягає в тому, що конституційні обов’язки 
людини та громадянина – це передбачені міжнародними актами, 
Конституцією України та деталізовані іншими нормативно-
правовими актами вид і міра належної обов’язкової правомірної 
поведінки суб’єктів правовідносин у формі заборон та зобов’язань, 
що мають домінуюче положення у всій системі юридичних 
обов’язків і здійснюють на неї певний вплив, визначають характер 
усіх інших юридичних обов’язків людини та громадянина, які за-
кріплюються галузевим законодавством, з метою забезпечення ін-
тересів суспільства, держави, особи. 

Невиконання відповідного конституційного обов’язку може спри-
чинити виникнення суттєвих змін у правовому статусі людини та гро-
мадянина, впливати на конституційні права і свободи та на їх реаліза-
цію в цілому. Крім того, невиконання такого обов’язку надає 
правомірні підстави для застосування до винної особи юридичної від-
повідальності, що у свою чергу передбачає виникнення додаткового 
стимулу виконання основних обов’язків у інших осіб. Тобто питання 
вдосконалення інституту конституційних обов’язків є актуальним, а 
особливо є таким в умовах євроінтеграційного напрямку України. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
ПРАВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ 

Трудова міграція завжди відігравала важливу роль в економіч-
ному житті кожної країни. Особливого масштабу вона набула на 
початку ХХІ століття. Враховуючи роль міжнародної трудової міг-
рації для розвитку глобальної економіки, закономірно, що цей вид 
міграції посідає особливе місце в міжнародній співпраці держав на 
глобальному, регіональному та двосторонньому рівнях. 
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Захист прав трудових мігрантів передбачено в міжнародно-
правових актах, що закріплюють основні права та свободи людини, 
зокрема Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнарод-
ного Суду від 26 червня 1945 р. (редакція від 16 вересня 2005 р.), 
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., Конвенція 
про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 
1950 р. (редакція від 02 жовтня 2013 р.), Міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права й Міжнародний пакт про економі-
чні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. та інші. 

Загальною декларацією прав людини 1948 р. передбачено, що 
кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на 
справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття [1]. 
Відповідно до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і куль-
турні права 1966 р. держави, які беруть участь у цьому пакті, визна-
ють право кожного на справедливі і сприятливі умови праці, вклю-
чаючи, зокрема: 1) винагороду, що забезпечувала б як мінімум усім 
трудящим: а) справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рів-
ної цінності без будь-якої різниці, причому, зокрема, жінкам повинні 
гарантуватись умови праці, не гірші від тих, якими користуються 
чоловіки, з рівною платою за рівну працю; б) задовільне існування 
для них самих та їхніх сімей відповідно до постанов цього пакту; 
2) умови роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; 3) од-
накову для всіх можливість просування по роботі на відповідні 
більш високі ступені виключно на підставі трудового стажу і квалі-
фікації; 4) відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу 
та оплачувану періодичну відпустку так само, як і винагороду за свя-
ткові дні [2]. Ці норми поширюються і на трудових мігрантів. 

Безпосередньому захисту прав трудових мігрантів присвячені 
міжнародні акти, зокрема Конвенція Міжнародної організації праці 
«Про працівників-мігрантів» (переглянута 1949 р.) № 97, Конвенція 
про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-
мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення 1975 р., Євро-
пейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів 1977 р., 
Міжнародна конвенція ООН про захист прав усіх трудящих-
мігрантів та членів їхніх сімей 1990 р. та інші [3, с. 219]. 

Слушним є твердження С. М. Козіна щодо потреби ратифікації 
Україною ряду міжнародних актів щодо захисту прав трудових міг-
рантів, зокрема Конвенції про рівноправність громадян країни та іно-
земців у галузі відшкодування працівникам під час нещасних випад-
ків 1925 р., Конвенції про працівників-мігрантів 1949 р., Конвенції 
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про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-
мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення 1975 р.; Конвенції 
про гідну працю домашніх працівників 2011 р. [4, с. 108]. Їх ратифі-
кація удосконалить механізм захисту прав іноземних громадян, які 
працюють в Україні та українців, які працюють за кордоном. 

Варто зазначити, Міжнародна конвенція ООН про захист прав 
усіх трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей 1990 р. є основним 
документом, що регламентує питання трудової міграції. Конвенція 
узагальнила досвід МОП та інших міжнародних організацій щодо 
захисту прав трудових мігрантів. Загалом вона не передбачає но-
вих, особливих прав для трудових мігрантів, а її основне призна-
чення – у закріпленні рівних прав і можливостей для працівників-
мігрантів та працівників-громадян приймаючої держави. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ  
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

З проголошенням незалежності наша держава вступила на 
шлях демократичних перетворень, формування демократичної, со-
ціальної, правової держави. Одним з головних ціннісних орієнтирів 
у вирішенні цих проблем є права і свободи людини і громадянина.  

Конституція України закріпила як самостійний вид прав та 
свобод людини і громадянина систему економічних прав і свобод. 
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Вона передбачила також якісно нову систему гарантування еконо-
мічних прав і свобод. 

Але, незважаючи на проголошення в Україні великого каталогу 
прав та свобод, тих же економічних, вказана група прав залишаєть-
ся малодослідженою. 

Незважаючи на сплеск наукових досліджень у сфері прав лю-
дини, у вітчизняній науці конституційного права фактично не існує 
комплексних наукових досліджень економічних прав та свобод лю-
дини і громадянина в Україні. Відсутній їх загальновизнаний пере-
лік, немає загального поняття таких прав, не існує єдності точок 
зору щодо галузевої належності економічних прав та свобод. 

Тож варто почати з того, що економічні права та свободи – це 
можливості людини і громадянина у сфері виробництва, розподілу, 
обміну і використання матеріальних благ. 

До економічних прав належать: 
- право на підприємницьку діяльність; 
- право на працю; 
- право на страйк; 
- право на відпочинок; 
- право на приватну власність; 
- право на підприємницьку діяльність. 
Згідно зі ст. 42 Конституції України кожен має право на підпри-

ємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька 
діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. 

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяль-
ності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на 
ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна 
конкуренція. Види й межі монополії визначаються законом. Дер-
жава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і без-
печністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності 
громадських організацій споживачів. 

Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. 
Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути: громадя-

ни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності 
або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності. 

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не мо-
жуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідно-
го виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду. 

Право на працю.  
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Стаття 43 Конституції України гарантує кожному: 
- рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності; 
- право на належні, безпечні і здорові умови праці; 
- право на заробітну плату; 
- право на своєчасне одержання винагороди за працю; 
- захист від незаконного звільнення. 
Порушення вимог законодавства про працю та про охорону 

праці тягне адміністративну та кримінальну відповідальність. 
Право на страйк та його реалізація. 
Стаття 44 КУ вказує, що ті, хто працює, мають право на страйк 

для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок 
здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням 
необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, 
прав і свобод інших людей. Ніхто не може бути примушений до 
участі або до неучасті у страйку. Заборона страйку можлива лише 
на підставі закону. Забороняється проведення страйку за умов, як-
що припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здо-
ров’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному 
лиху, катастрофам, епідеміям чи ліквідації їх наслідків. Забороня-
ється проведення страйку працівників органів прокуратури, суду, 
ЗСУ, органів державної влади тощо. 

Право на відпочинок. 
Стаття 45 Конституції України вказує, що кожен, хто працює, 

має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів 
щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, 
встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і 
виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Максима-
льна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку 
та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також 
інші умови здійснення цього права визначаються законом. 

КЗпП встановлені такі види часу відпочинку: 
перерви протягом робочого дня (зміни); 
щоденний відпочинок (міжзмінна перерва); 
вихідні дні (щотижневий відпочинок); 
святкові і неробочі дні; 
відпустки; 
щотижневий безперервний відпочинок. 
Відпочинок поряд з працею є основними соціальними станови-

щами, у яких людина перебуває все своє життя, за винятком дитячо-
го віку. Праця обов’язково повинна чергуватися з відпочинком. 
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Час відпочинку – це час, протягом якого робітники і службовці 
звільняються від виконання трудових обов’язків і можуть його ви-
користовувати на свій розсуд. Законом про працю передбачені такі 
види відпочинку: перерви в робочому дні; щоденний відпочинок; 
щотижневий безперервний відпочинок; щорічні неробочі дні; що-
річні відпустки. 

Протягом робочого дня робітникам і службовцям має бути нада-
на перерва для відпочинку і харчування. Вона надається за 4 години 
після початку роботи і триває не більше двох годин. Мінімальна ме-
жа тривалості перерви в законі не визначена. Тому правилами внут-
рішнього трудового розпорядку і графіками змінності тривалість 
перерви встановлюється від 30 хвилин до однієї години. 

Тож, підбиваючи підсумок, хочемо сказати, що економічні пра-
ва і свободи є особливим об’єктом наукового вивчення, який має 
свої особливості та правову специфіку. 
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СУДОВА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ПРАВ 
ЛЮДИНИ У ПРАВОВОМУ МЕХАНІЗМІ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ І ГАРАНТІЙ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЛЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ТА ОБВИНУВАЧЕНОГО 

Як свідчить практика, посилення процесуальних гарантій реалі-
зації прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному про-
вадженні, а також удосконалення регулювання кримінальної проце-
суальної діяльності не може здійснюватися у відриві від 
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загальновизнаного міжнародного досвіду і практики Європейського 
Суду з прав людини як регулятора правових елементів підтримання 
правопорядку, охорони миру та безпеки людства [1, с. 129–140]. 

Саме тому набуття особою в кримінальному провадженні стату-
су підозрюваного та обвинуваченого передбачає надання йому права 
на захист, а в деяких випадках зобов’язує державу залучити безкош-
товного захисника, що у свою чергу, як видається, порушує право 
вільного вибору захисника. Як з цього приводу слушно зауважив 
С. В. Оверчук, право особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального 
правопорушення, на вільний вибір захисника, відповідно до ст. 6 
Конвенції про основоположні права і свободи людини та громадяни-
на, не є абсолютним і може бути обмежено національним законодав-
ством, виходячи з того, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 
не вважає встановлення обмежень на вибір захисника порушенням 
конвенційного права особи в певних випадках [2, с. 13]. До таких, 
згідно з рішеннями ЄСПЛ, можна віднести:  

1) надання безоплатної правової допомоги;  
2) невідповідність кваліфікації захисника, що впливає на його 

здатність надати професійну, ефективну допомогу;  
3) встановлення монопольного статусу адвокатів (їх об’єднань) 

в окремих видах проваджень або окремих судах;  
4) визначення максимальної кількості захисників.  
При цьому побажання обвинуваченого мають в обов’язковому 

порядку враховуватися при призначенні захисника [2, с. 13]. 
Серед концептуальних рішень ЄСПЛ, які у тому числі мають 

методологічно-прикладне значення для учасників кримінальних 
проваджень в Україні, та пов’язані з порушенням права особи на 
захист, можна назвати, зокрема, рішення цього суду по справах: 
«Deweerv.Belgium», «Minelli v. Switzerland», «Allenet de Ribemont v. 
France», «Shagin v. Ukraine», «Криволапов проти України», 
«Grabchu v. Ukraine». Сутність цих порушень, на думку ЄСПЛ, по-
лягає в тому, що, якщо вина обвинуваченого не доведена на досу-
довому слідстві, то суд не може визнати таку особу винною та має 
постановити у зв’язку з цим виправдальний вирок [4, с. 57]. 

Показовим у цьому контексті можна назвати рішення ЄСПЛ у 
справі «Криволапов проти України», у якому цей суд констатував, 
що необережні публічні заяви представників держави щодо вини 
особи на етапі розслідування порушують принцип презумпції не-
винуватості та впливають на неупередженість суду. При цьому 
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ЄСПЛ наголосив, що, відповідно до усталеної прецедентної прак-
тики та як це витікає із змісту п. 2 ст. 6 Конвенції про основополо-
жні права і свободи людини та громадянина, посадовим особам 
заборонено проголошувати особу винною до моменту її засуджен-
ня судом. Поряд з цим ЄСПЛ звернув увагу на той факт, що вказані 
службовці можуть повідомляти громадськість про обставини розс-
лідування, але лише за умови дотримання належної виваженості та 
обережності. 

Знову ж таки, як свідчить практика, із презумпцією невинуватості 
особи тісно пов’язана також її можливість давати показання або від-
мовитися від їх дачі або відповідати на запитання. При цьому ЄСПЛ 
нагадує, що право на мовчання і його складову частину не свідчити 
проти самого себе є загальновизнаними міжнародними нормами, що 
покладені в основу поняття справедливої процедури [3, с. 59]. 

Таким чином, проведений аналіз судової практики ЄСПЛ щодо 
механізмів удосконалення правового статусу і гарантій його реалі-
зації для підозрюваного і обвинуваченого свідчить про те, що, не-
зважаючи на детально прописані нормами кримінально-
процесуального законодавства зарубіжних країн, включаючи Укра-
їну, щодо гарантії прав та свобод зазначених учасників криміналь-
ного провадження, на практиці встановлені у законі принципи до-
сить часто не дотримуються, що стає юридичною підставою для 
Європейського суду з прав людини для скасування рішень націона-
льних судів та задоволення позовних вимог заявників [5, с. 30–41].  
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ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ НА ВИДОЗМІНУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  
Одним із ключових завдань, що визначені у Стратегії розвитку 

системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 
роки, є його приведення до міжнародних стандартів та найкращої 
позитивної практики. Тому досить важливо розглянути це питання 
через призму рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), 
які, відповідно до чинного законодавства України, є обов’язковими 
до виконання на її території [1, с. 129–140]. Як відомо, в основу рі-
шень ЄСПЛ покладені концептуальні положення Європейської кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод, у ст. 4 якої 
зазначено, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення має право захищати себе особисто чи використову-
вати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, 
або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 
захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вима-
гають інтереси правосуддя. При цьому слід зазначити, що вказане 
правило є обов’язковим і для всіх учасників кримінального прова-
дження, що логічно витікає зі змісту ст.ст. 42–54 КПК України. 

Додатковим аргументом з цього приводу виступають деякі рі-
шення ЄСПЛ. Зокрема, у справі «Артіко проти Італії» цей Суд за-
значив, що держава має право регламентувати доступ адвокатів до 
суду, а в деяких випадках і забороняти такий доступ певним осо-
бам, а також встановлювати умови, яким мають відповідати адво-
кати, що допускаються до Суду, а саме: держава може вимагати 
певної кваліфікації цих осіб. Поряд з цим Суд звернув увагу на той 
факт, що обмеження кількості адвокатів для одного обвинувачено-
го та заборона доступу адвокатів до Суду на підставі підозри в їх 
кримінальних контактах є сумісними з вимогами ст. 6 вказаної ви-
ще Конвенції, тобто є правомірними [2].  

Концептуальне значення для законодавства України та право-
застосовців має також рішення ЄСПЛ у справі «Мефтах та інші 
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проти Франції», у якому цей Суд зазначив, що особливий характер 
Касаційного суду Франції, який виправдовував подання усних ар-
гументів при розгляді ним справи лише адвокатами відповідної 
спеціалізації та призначення як захисниками тільки професійних 
юристів, а не пересічних громадян, служить інтересам якості захис-
ту, з огляду на тяжкість обвинувачень і складність справи. При 
цьому Суд констатував, що визначення переліку цих адвокатів не є 
порушенням вказаної вище Конвенції [3].  

У контексті змісту предмета цього дослідження прикладний хара-
ктер має й рішення ЄСПЛ у справі «Загородній проти України», у 
якому Суд дійшов висновку про те, що, хоча право кожної особи, об-
винувачуваної у вчиненні кримінального правопорушення на ефекти-
вний захист адвокатом не є абсолютним, воно становить одну з голов-
них підвалин справедливого судового розгляду. При цьому особа, 
щодо якої висунуті кримінальні обвинувачення та яка не бажає захи-
щатись особисто, повинна мати можливість скористатись юридичною 
допомогою за власним вибором, хоча таке право не може вважатись 
абсолютним. Виходячи з цього, національні суди можуть не врахову-
вати вибір даної особи, коли існують відповідні та достатні підстави 
вважати, що того вимагають інтереси правосуддя. Більше того, Суд 
констатував, що законодавча вимога щодо наявності у захисника юри-
дичної освіти не є порушенням вищезазначеного положення [4]. 

Таким чином, виходячи з проведеного аналізу, варто визнати, що 
реформування кримінального судочинства України об’єктивно обу-
мовлено існуючою позитивною зарубіжною юридичною практикою 
[5, с. 77–84], а також рішеннями ЄСПЛ, які на сьогодні є одними із 
джерел, що регулюють правовий статус захисника в Україні. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 
КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ 

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ 
БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

Як свідчить практика та результати спеціальних наукових дослі-
джень, порівняльне правознавство (а відтак, і застосування при цьо-
му порівняльно-правового та інших методів пошуку), включно зі 
сферою пенсійного забезпечення, дає можливість: а) оцінити стан 
розвитку національної правової системи зі світовими тенденціями 
функціонування права [1, с. 6]; б) на основі зіставляння відібрати 
кращі зразки з правового досвіду для вдосконалення як національних 
правових систем, так і міжнародного законодавства; в) по-новому 
інтегрувати відповідні положення законодавства, що призводять до 
появи нових смислів, які реалізуються в людській діяльності; г) ви-
явити спільні риси та особливості, взаємовплив, тенденції і законо-
мірності розвитку законодавства різних країн в умовах інтеграційних 
процесів, які відбуваються нині в Європі та світі [2, с. 58]. 

Саме зазначені теоретичні підходи й були використані у цій 
роботі при з’ясуванні змісту міжнародно-правових актів щодо за-
побігання кримінальним правопорушенням у сфері пенсійного за-
безпечення, зокрема засобами банківського контролю, з питань, що 
стосуються запобігання кримінальним правопорушенням у банків-
ській сфері. Крім цього, методологічне підґрунтя для виконання 
зазначеного завдання дослідження склали сучасні наукові розробки 
з означеної проблематики. 

Важливість розгляду обумовленого питання в цій науковій роз-
робці обумовлена ще й тим, що результати його дослідження дають 
відповідь на питання, чи варто вважати органи Пенсійного фонду 
України суб’єктами запобігання кримінальним правопорушенням у 
вказаній галузі суспільних відносин. 

Як встановлено в ході проведення зазначеної наукової роботи, 
міжнародно-правові акти, що регулюють сферу діяльності органів 
пенсійного забезпечення громадян, та «частково» процес запобі-
гання вчиненню у цій галузі суспільних відносин кримінальних 
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правопорушень, можна класифікувати на кілька умовних груп 
(враховуючи їх системний характер, взаємозв’язок, взаємодію та 
взаємообумовленість), а саме: 

1. Міжнародно-правові джерела (Загальна декларація прав лю-
дини; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права; Фа-
культативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права; інші). У ст. 2 Загальної декларації прав людини в 
контексті досліджуваної в цій роботі проблематики зазначено, що 
кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені 
цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігії, політичних та інших переконань, національного чи соціаль-
ного походження, майнового або іншого стану, а у ст. 6 – про те, що 
кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її 
правосуб’єктності. Загальнозапобіжний захист мають й інші норми 
цієї Декларації (ст. 12 (про неможливість безпідставного втручання в 
особисте та сімейне життя); ст. 17 (про вільне володіння майном як 
одноособово, так і разом з іншими); ст. 29 (про тільки ті правообме-
ження, які встановлені законом з метою забезпечення належного ви-
знання і поваги прав і свобод інших осіб); ін.). 

У такому ж контексті сформульовані положення й інших між-
народно-правових актів. 

2. Міжнародно-правові акти міжгалузевого значення та регу-
лювання (Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарницт-
вом у міжнародних комерційних операціях; Декларація ООН про 
злочинність та громадську безпеку; Декларація про права інвалідів; 
ін.). Зокрема, у Декларації ООН про боротьбу з корупцією і хабар-
ництвом у міжнародних комерційних операціях до питань, які ма-
ють певний стосунок до запобігання кримінальним правопорушен-
ням у сфері пенсійного забезпечення та банківського контролю, з 
цього приводу можна віднести такі її норми: 

а) пункт 1, відповідно до якого держави – члени цієї Декларації 
зобов’язані вживати ефективних та конкретних заходів боротьби з 
усіма формами зазначених суспільно небезпечних діянь, у тому 
числі як у сфері державного, так і приватного регулювання; 

б) п. 4, у якому йдеться про недопущення у державах-
учасницях, які ще не зробили цього, можливості відрахування з 
обкладених податком сум хабарів; 

в) п. 6, згідно з яким у державах-учасницях мають розробляти 
або заохочувати розробку, у відповідних випадках, кодексів пове-
дінки в галузі підприємницької діяльності, стандартів і оптимальної 
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практики, які забороняють хабарництво і пов’язані з ним протипра-
вні дії при здійсненні міжнародних комерційних операцій. 

3. Міжнародно-правові акти галузевого (конкретно-правового) 
спрямування (Директива Європейського Парламенту і ради ЄС «Про 
захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне 
переміщення таких даних»; Директива Ради ЄС «Про запобігання 
використанню фінансової системи з відмивання грошей»; Європей-
ська конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом; ін.). У ст. 5 останньої з Конвен-
цій закріплено положення про те, що кожна держава, яка її 
підписала, вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть 
бути необхідними для забезпечення того, щоб зацікавлені сторони, 
інтереси яких зачіпаються діями згідно з положеннями статей 2 та 3, 
мали ефективні засоби правового захисту для збереження їх прав. 

У свою чергу, у Директиві Європейського Парламенту і Ради ЄС 
з питань обробки персональних даних з цього приводу зазначено, що 
системи обробки такої інформації повинні поважати їх основні права 
і свободи, особливо право на невтручання в особисте життя, і сприя-
ти економічному і соціальному прогресу, розширенню торгівлі і до-
бробуту людей, що, без сумніву, варто враховувати у ході організації 
заходів запобіжної діяльності, включаючи засоби банківського конт-
ролю [3, с. 56–60], у вказаній галузі суспільних відносин. 

У цілому ж, як встановлено під час цього дослідження, у всіх 
кваліфікаційних групах міжнародно-правових актів з означеної 
проблематики їх пріоритетною спрямованістю є ефективне забез-
печення природних [4, с. 129–133] та інших прав людини і грома-
дянина у будь-якій сфері суспільної діяльності, включаючи сферу 
пенсійного забезпечення, що варто враховувати при розробці та 
реалізації заходів, спрямованих на запобігання кримінальним пра-
вопорушенням, що посягають на права пенсіонерів в Україні. 
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ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
ТА СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЇХ ЗАХИСТУ 

Ефективний захист прав та свобод людини і громадянина є не-
обхідною умовою для функціонування правової, демократичної дер-
жави. Важливу роль у цьому контексті належить діяльності органів 
конституційної юрисдикції щодо правової охорони Конституції, які 
мають забезпечувати її верховенство на території нашої держави. 

Ця проблематика відображається в роботах Д. Бєлова, 
А. Головіна, П. Євграфова, М. Козюбри, Я. Мачужак, В. Погорілка, 
А. Селіванова, А. Стрижака, І. Тимченка, Ю. Тодики, В. Шаповала. 
Водночас питання про місце і роль органу конституційної юрисди-
кції в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в 
юридичній літературі залишаються недостатньо дослідженими. 

Держава може вважатися правовою лише в тому випадку, коли в 
ній поважаються, забезпечуються, визнаються, гарантуються та за-
хищаються права людини. З метою підвищення ролі прав та свобод 
людини і громадянина в Україні статтею 8 Конституції України за-
декларовано право щодо звернення до суду з метою захисту консти-
туційних прав та свобод людини і громадянина, керуючись безпосе-
редньо Конституцією України [1]. 

Одним із головних принципів існування та функціонування пра-
вової держави виступає верховенство конституції у системі норма-
тивно-правових актів. Для забезпечення дотримання конституції в 
більшості держав створено інститути конституційного контролю, що 
виражаються в особі того чи іншого органу конституційної юстиції 
[2, 93]. Такий орган з’явився також в Україні з ухваленням Закону 
України «Про Конституційний Суд України» ще 1996 року. 

Ухвалення цього закону відкрило шлях реального застосування 
в державі конституційної юстиції. «Створення єдиного органу кон-
ституційної юрисдикції можна вважати одним із найважливіших 
актів становлення Української держави як демократичного, право-
вого та як важливий крок для побудови громадянського суспільства 
та входження до європейської та світової спільноти», – зазначав 
Л. Д. Кучма, екс-президент України [3, 12]. 
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Статтею 147 Конституції України передбачено, що Конститу-
ційний Суд є єдиним органом конституційної юрисдикції [1]. Тим 
самим європейська модель конституційної юрисдикції задекларована 
і в Україні, визначальною ознакою якої є конституційний контроль, 
що здійснюється спеціалізованим судовим органом централізовано, 
не входить до системи судів загальної юрисдикції. Також відомо, що 
у другій основній (американській) моделі конституційний контроль є 
децентралізованим та здійснюється судами загальної юрисдикції. 

Віднесення Конституційного Суду України насамперед до єв-
ропейської моделі конституційної юрисдикції, що передбачає шир-
ші повноваження конституційних судів, ніж встановлення відпо-
відності конституції окремих правових актів, встановлює місце та 
роль єдиного органу конституційної юрисдикції у захисті свобод та 
прав людини. 

Вагомою ознакою, що встановлює місце Конституційного Суду 
України в захисті прав та свобод прав людини, є його компетенція. 
Значення компетенції судів конституційного контролю, навіть за 
умови належності їх до однієї (у нашому випадку – європейської) 
системи конституційної юрисдикції, може бути різною, проте фун-
кція конституційного контролю у формі перевірки на відповідність 
конституції нормативно-правових актів є загальною для всіх. 

Тому до факторів, що встановлюють значення Конституційного 
суду в захисті прав та свобод людини, слід віднести основні прин-
ципи (основи), на яких ґрунтуються його завдання та діяльність, 
покладаються на конституційний суд. 

Але насамперед слід враховувати й те, що соціальні інтереси та 
зосередження уваги на проблематиці прав людини призвели до 
створення саме такого ефективного інструменту їхнього захисту, 
яким у багатьох країнах Європи були конституційні суди [4, 164]. 

Необхідно зазначити, що з метою дослідження можливості Кон-
ституційного Суду України щодо захисту прав та свобод людини 
розглядається в широкому розумінні та охоплює реалізацію, затвер-
дження, оновлення, охорону й сам захист прав та свобод людини. 

Функція захисту прав та свобод людини як визначального на-
пряму діяльності Конституційного Суду України насамперед ви-
пливає з положень статті 3 Конституції України, згідно з якою лю-
дина, її життя та здоров’я, честь та гідність, недоторканність та 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, пра-
ва та свободи людини та їх гарантії визначають зміст та спрямова-
ність діяльності держави, а утвердження та забезпечення прав і 
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свобод людини є головним обов’язком держави. А частиною 1 
статті 55 Конституції України передбачено, що права та свободи 
людини і громадянина захищаються судом [1]. 

Тому можна стверджувати, що саме Конституцією України ви-
значено затвердження та захист прав людини визначальним 
обов’язком держави та обумовлено максимально повне забезпечен-
ня правовими засобами охорони й захисту прав та свобод людини і 
громадянина. Однією з важливих інституційних гарантій щодо за-
хисту прав людини в Україні є Конституційний Суд України – єди-
ний орган конституційної юрисдикції нашої держави. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Конституційний Суд 
України» функцією Конституційного Суду України є гарантування 
верховенства Конституції України, який є Основним Законом дер-
жави на всій території України [5]. Враховуючи вищевикладене, мо-
жна зазначити, що, забезпечуючи правову охорону Конституції Ук-
раїни та здійснюючи таким чином її верховенство на всій території 
України, Конституційний Суд України тим самим сприяє реалізації й 
захисту прав та свобод людини і громадянина, які безпосередньо 
гарантовані у відповідних положеннях Конституції України. 

Слід зазначити, що Конституційний Суд України, трактуючи 
норми Конституції України, має з’ясувати насамперед їхню сут-
ність, спрямованість, ідею, що дозволить правильно розкривати їх 
зміст. У цьому випадку йдеться про належне забезпечення судом 
верховенства Конституції, насамперед верховенства поглядів, ідей, 
концепцій, які закріплені в ній у тій чи іншій формі [6]. 

Також слід пам’ятати про те, що право є явищем набагато динамі-
чнішим від кращих і найконституційніших формул, і тому це має ви-
ключати суто позитивістський підхід до його тлумачення та застосу-
вання [7, с. 33]. Крім того, необхідно врахувати, що зміст положень 
Конституції є фундаментальним, має саме філософський характер і 
тому таке явище, яким є Конституція, вимагає ще й філософського 
осмислення, ще й з позицій об’єктивної дійсності. 

Значимість Конституційного Суду України в захисті основних 
прав та свобод людини значною мірою базується на основі верхо-
венства права, є одним з основоположних у його діяльності. А це 
означає, що Конституційний Суд України має забезпечувати пану-
вання права в суспільстві, проте не лише в сенсі панування закону 
(принцип верховенства закону), а й у сенсі панування справедливо-
сті, свободи, моральності, рівності в законах та нормативно-
правових актах. 
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У питанні дослідження такого явища як верховенство права у 
діяльності Конституційного Суду необхідно врахувати і позицію 
відомого вченого-юриста Г. Кельзена, який зазначив, що будь-який 
нормативний правовий акт, у якому міститься позитивне право хо-
ча б у якійсь частині, є невизначеним, а суддя в такому разі хоч і не 
є законодавцем, проте він виступає творцем права . 

З цього питання професор П. Рабинович дотримується позиції, 
згідно з якою суть принципу верховенства права полягає в підпо-
рядкованості держави та її інститутів правам людини. Саме така 
думка узгоджується повністю з конституційним становищем, яке 
зазначає, що права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави, а затвердження та забезпечення прав 
і свобод виступає її головним обов’язком. Саме таке розуміння 
верховенства права дає підстави об’єктивно стверджувати, що вся 
діяльність Конституційного Суду України має бути спрямована на 
утвердження та забезпечення прав та свобод людини. 

Також слід зазначити, що верховенство права становить зокре-
ма право недержавного походження, об’єктивно зумовлене досяг-
нутим рівнем культури та економіки людства, й відповідно має бу-
ти рівним і загальним для всіх. Тому, здійснюючи свою діяльність 
згідно з принципом верховенства права, Конституційний Суд Укра-
їни має ухвалювати рішення і з позиції природного права, вчення 
про яке зазначає, що саме позитивне право тоді діє, коли воно не 
суперечить природному праву. Тому, визначаючи місце й роль 
Конституційного Суду в захисті основних прав та свобод людини, 
треба передусім зазначити, що в основі цієї діяльності мають бути 
принципи верховенства права та верховенства Конституції. 

Однією з форм захисту основних прав та свобод людини ви-
ступає конституційний контроль. Це є специфічною функцією спе-
ціально наділених відповідними завданнями органів державної 
влади, до яких насамперед належать парламент, уряд, глава держа-
ви, спеціалізовані органи: квазісудові органи, конституційні суди та 
суди загальної юрисдикції. Проте зі становленням конституційних 
судів (як органів судової влади) конституційний судовий контроль 
почали ототожнювати з конституційним контролем. Це вже є озна-
кою значущості конституційних судів у забезпеченні захисту прав 
та свобод людини і верховенства Конституції. 

Ще один конституційний контроль Конституційного Суду Ук-
раїни стосується актів, які набрали чинності. Предметом такого 



105 

контролю виступають закони та інші нормативні правові акти Вер-
ховної Ради України, акти Президента України, акти Кабінету Мі-
ністрів України, акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
через перевірку на відповідність їх Конституції України. 

Наступною специфічною ознакою української моделі консти-
туційного контролю є можливість захисту основних прав та свобод 
під час того, коли виникають колізії правових актів та коли їх нор-
мами суперечливо регулюється порядок реалізації таких прав. За-
звичай під час такого нормоконтролю Конституційний Суд Украї-
ни не уповноважений усувати цю колізію правових актів. А коли 
виникає така ситуація, він припиняє виробництво в цій частині. 
Також слід врахувати, що усунення колізій у праві відбувається 
шляхом здійснення правотворчості чи прийняття колізійних норм. 

Щодо Конституційного Суду України, то за таких обставин єди-
ний орган конституційної юрисдикції надав право визнавати неконс-
титуційними норми, що встановлюють різний порядок реалізації од-
них і тих самих конституційних прав і свобод, за умови, що вони 
дійсно обмежують можливості використання таких прав. Саме тому 
слід вважати, що тут Конституційний Суд України значною мірою має 
виступати як правотворець, оскільки з кількох обирає лише один по-
рядок реалізації основних прав та свобод, а інші визначає не лише як 
неконституційні, а й як недійсні. Потрібно зауважити, що в інших ви-
падках нормоконтролю безпосередньо право визнавати нормативний 
акт недійсним Конституційному Суду України не надається. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що саме Конституційний Суд 
України посідає провідне й водночас особливе місце в механізмі за-
хисту основних прав та свобод людини. Саме він сприяє розкриттю 
суті змісту конституційних прав та свобод, надає можливість повної 
реалізації. Завдяки нормоконтролю він захищає права та свободи й 
усуває причини їх порушення. Рішення, практика та правові позиції 
Конституційного Суду України є орієнтиром у діяльності органів 
законодавчої, виконавчої та судової влади в питаннях, що стосують-
ся прав та свобод. Захист прав та свобод залишається одним із голо-
вних завдань Конституційного Суду України та має здійснюватися 
ним через реалізацію сукупності його повноважень. 
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ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ  
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

Громадянські та політичні права закріплені у Загальній декла-
рації прав людини. До цивільних і політичних прав належать такі 
права, як право на рівність перед законом, право на справедливий 
суд, свободу слова, пересування, зборів та об’єднань, право брати 
участь в управлінні власною країною. Ці права обов’язкової для 
дотримання форми виражені в ряді міжнародних інструментів у 
сфері прав людини, включно з Міжнародним пактом про громадян-
ські та політичні права. 

З метою моніторингу дотримання державами та учасниками вимог 
було створено Комітет ООН з прав людини, який займається наглядом 
за виконанням Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права у країнах-учасницях пакту. Усі держави-учасниці зобов’язані 
регулярно надавати Комітету доповіді щодо здійснення відповідних 
прав. Початкову доповідь держава має надати через рік після приєд-
нання до Пакту, а потім – на запит Комітету (зазвичай кожні чотири 
роки). Комітет вивчає кожну доповідь і викладає свої міркування та 
рекомендації державі-учасниці у вигляді «заключних зауважень» [1]. 

Щодо політичних прав ці принципово важливі конституційні 
положення означають, що: 
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1. Політичні права у зв’язку з їх закріпленням у Конституції 
набули найвищого конституційного статусу. Визнання, дотримання 
та захист цих прав стало обов’язком держави. 

2. Здійснення політичних прав на об’єднання відповідно до пе-
рерахованих конституційних норм не повинно порушувати права 
інших осіб. Звідси політичні права не є абсолютними, не можуть 
використовуватися на шкоду іншим особам. Вони мають свої межі, 
які визначаються правами та законними інтересами інших осіб. 

3. Політичні права є безпосередньо чинними, правозастосовни-
ми, можуть бути застосовані безпосередньо норми Конституції. 

Слід зазначити, що у Конституції РФ містяться й інші принци-
пово значущі положення щодо основних прав і свобод, які вплива-
ють на юридичну природу політичних прав.  

Оскільки Конституція використовує терміни «права та свободи» 
та «основні права та свободи», то можливі права та свободи, які є ос-
новними чи конституційними. З цього постулату може бути висновок 
про те, що неосновні або неконституційні права і свободи мають ни-
жчий правовий статус і є у зв’язку з цим «другосортними». Захист 
неосновних прав та свобод з боку держави пов’язаний з такими ж 
зусиллями, як захист основних прав і свобод. Різниця лише в тому, 
що юридичним фактом вступу особистості та держави в ті чи інші 
правовідносини у першому випадку є факт закріплення права в Кон-
ституції, а в другому юридичним фактом може бути та чи інша подія 
реального життя, що не випливає зі змісту нормативного правового 
акта. Отже, основні права та свободи породжують постійні правовід-
носини, а неосновні права та свободи – тимчасові [2]. 

Політичні права та свободи, визначені як «найважливіша кате-
горія суб’єктивних прав і свобод громадянина», розглядаються «як 
забезпечена людині законом та публічною владою можливість уча-
сті (як індивідуально, так і колективно) у суспільно-політичному 
житті держави та здійснення державної влади». Це означає, що по-
літичні права можуть бути як індивідуальними, так і колективними. 

Основні права та свободи визначають зміст конституційно-
правового статусу особи. Вони є основою інших численних неос-
новних прав та свобод. Основні права закріплюються у конституції 
держави та найважливіших міжнародних правових актах. Ці права 
створюють змогу виникнення інших, похідних прав.  

У Конституції термін «права людини» вживається одночасно з 
терміном «свобода людини». Ці два терміни вживаються в нероз-
ривній єдності, що свідчить про їхню близькість. Але вони не одне 
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й те саме. Загальноприйнято під свободою розуміти можливості 
особистості, дотримуючись заборон, здійснювати або не вчиняти 
певні дії, провини. Під правами розуміються можливості людини 
вчиняти конкретні дії, спрямовані на реалізацію того чи іншого 
права. Наприклад, стосовно права на об’єднання, це є водночас і 
правом, і свободою. Право на об’єднання як свобода передбачає 
наявність можливостей особистості користуватися цим правом чи 
ні. Право на об’єднання як право дає можливість людині вчиняти 
конкретні дії для реалізації цього права [3]. 

Таким чином, політичні права людини і громадянина засновані 
на політичній свободі і є встановленими конституційно-правовими 
нормами можливості (правомочності) активної участі громадян в 
управлінні державою та громадським життям, спрямованими на 
забезпечення впливу носіїв таких прав на діяльність суб’єктів полі-
тичної системи. 
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Починаючи з прийняття перших міжнародних актів про права 
людини, постійно наголошується на важливості, взаємозв’язку та 
взаємодоповнюваності всіх прав і свобод людини: цивільних, полі-
тичних, економічних, соціальних і культурних. Культурні права, на 
жаль, часто характеризуються як недостатньо розвинені порівняно 
з іншими правами людини. Разом з тим недостатня увага до цих 
прав призводить до того, що вони розглядаються як права, що ма-
ють менш пріоритетне значення.  

У багатьох сенсах культурні права є основними, коли йдеться 
про визнання та повагу до людської гідності, оскільки вони захища-
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ють формування та вираження різних уявлень про світ – індивідуа-
льних та колективних – і охоплюють свободи людини, що стосують-
ся питань самобутності. Це зумовлює актуальність теми дослідження 
та виводить її у центр наукового дискурсу. 

Окремі аспекти обраного питання у своїх працях досліджували 
Г. Зубенко, М. Хавронюк, І. Погорілко, Ю. Тодика та інші вітчиз-
няні правники. 

Як влучно зазначає Л. Терещенко, культурні (духовні або гума-
нітарні) права та свободи людини і громадянина – це міра можли-
вої поведінки або діяльності особи щодо задоволення своїх закон-
них потреб у сфері освіти, літературної, художньої, наукової та 
технічної діяльності. Це право на залучення до багатств світової 
культури і на їх збільшення власною творчою діяльністю [1, с. 262]. 

Культурні права належать до другого покоління прав людини, 
сформульованих у процесі боротьби народів за покращення свого 
культурного статусу.  

Іноді культурні права визначають як ідеологічні або духовні 
права та свободи, що є цілком виправданим, адже реалізація куль-
турних прав сприяє формуванню національної ідеології, духовному 
розвитку особи та нації.  

Аналіз чинної Конституції [2] України дає підстави віднести до 
цієї групи прав: право на освіту (статті 43, 51, 53 Конституції); пра-
во на технічну, наукову та художню творчість (стаття 54 Конститу-
ції); право на результати своєї творчої та інтелектуальної діяльності 
(стаття 54 Конституції); право на використання здобутків культури 
та мистецтва (статті 11 та 54 Конституції) [2]. 

Важливе місце серед культурних прав має право на освіту. 
Державна політика у сфері освіти має створювати умови, які спри-
ятимуть творчій самореалізації особистості, проте, як не прикро, на 
сьогодні система освіти в Україні має цілий ряд недоліків і потре-
бує послідовного та глибокого реформування з урахуванням пози-
тивного закордонного досвіду. З огляду на виклики сьогодення, 
освіта має формувати в людині здатність жити й ефективно діяти у 
глобальному середовищі. Проте пережитки радянського ладу, які 
досі притаманні системі адміністративно-правового регулювання в 
галузі української освіти, суттєво гальмують її розвиток, а як наслі-
док – і розвиток усього суспільства.  

У найзагальнішому вигляді право на освіту полягає в гарантова-
ній державою можливості громадян одержувати середню загальну, 
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середню спеціальну та вищу освіту в державних та комунальних нав-
чальних закладах [1]. Законом України «Про освіту» передбачено, що 
право на освіту містить право здобувати освіту впродовж усього жит-
тя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випад-
ках і порядку, визначених Конституцією та законами України [3]. 

Важливою гарантією права на освіту є обов’язковість загальної 
середньої освіти. Окрім того, до гарантій належить надання держа-
вних пільг та стипендій учням та студентам, право на безкоштовне 
здобуття вищої освіти тощо. Представникам національних меншин 
гарантується право отримувати освіту рідною мовою [4]. 

Статтею 54 Конституції України передбачено загальну свободу 
літературної, художньої та технічної творчості [2].  

Результатом творчої діяльності є дещо таке, що не існувало ра-
ніше, певні нематеріальні результати праці людини творчого харак-
теру. Цей результат має бути оригінальним і новим, не має повторю-
вати щось уже відоме. Суб’єктом творчої діяльності може бути лише 
людина. Творчість – процес усвідомлений, цілеспрямований і, як 
правило, передбачуваний. Вона властива людині в будь-якій сфері її 
доцільної діяльності. Водночас варто розуміти, що творча діяльність 
є більш широким поняттям, ніж інтелектуальна діяльність. 

Хоча творчі починання властиві всім видам праці, але найширше 
вони втілюються у сфері інтелектуальної, духовної діяльності, тому 
у статті 47 Конституції України йдеться, зокрема, що свобода твор-
чості гарантується захистом інтелектуальної власності громадян, 
їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що вини-
кають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності [1]. 

Із вказаного випливає право людини та громадянина на резуль-
тати своєї творчої та інтелектуальної діяльності, що закріплюється 
у ряді законів про право інтелектуальної власності, авторські права 
і пов’язані з ними майнові та немайнові права. 

Право на користування культурною спадщиною, доступ до куль-
турних цінностей є ще одним культурним правом. Це право є компле-
ксним та, з огляду на Закон України «Про культуру» [5] містить у собі 
доступ до культурної спадщини, культурних благ та цінностей; ство-
рення закладів культури недержавної форми власності; об’єднання у 
творчі товариства, спілки, центри асоціації тощо; розвиток, збережен-
ня, пропагування культурної, творчої, мовної самобутності, обрядів та 
звичаїв; інші права, встановлені законодавством [6, с. 60]. 

Отже, культурні права пов’язані з широким колом таких пи-
тань, як самовираження та творчість, включно з різними матеріаль-
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ними й нематеріальними видами мистецтва; інформація та комуні-
кація; мова, самобутність і належність до різних громад; освіта і 
професійна підготовка; доступ, сприяння та участь у культурному 
житті; проведення культурних стратегій та доступ до матеріальної і 
нематеріальної культурної спадщини.  

Культурні права захищають право кожної людини, взятої окре-
мо й у спільноті з іншими людьми, а також груп людей розвивати й 
виявляти свої людські якості, власне бачення світу та сенс, який 
вони надають своєму існуванню та власному розвитку за допомо-
гою, зокрема, цінностей, поглядів, переконань, мови, знання і мис-
тецтв, інститутів та способів життя. Їх також можна розглядати як 
такі, що захищають доступ до культурної спадщини й ресурсів, які 
дозволяють здійснювати процеси ідентифікації та розвитку. 

Вважаємо, що обрана для дослідження тема має значні перспе-
ктиви для подальшої наукової розробки в силу важливості культу-
рних прав та недостатньої їх дослідженості. 
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ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  
ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  

ЯК ПРОБЛЕМА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ 
Починаючи з кінця 90-х років ХХ століття, для національної 

системи права особливого значення набула Конвенція про захист 
прав людини та основоположних свобод, ухвалена в межах Ради 
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Європи, яка виступає правовою основою діяльності Європейського 
суду з прав людини. Наголосимо, що практика цього Страсбурзько-
го суду має прецедентний характер, а тому після ратифікації 1997 
року означеної Конвенції українська правнича діяльність, яка ґрун-
тувалась на позитивістському типі розуміння права і для якої судо-
вий прецедент не міг розглядатися як джерело права, повинна була 
переосмислити значну частину положень національного правознав-
ства, які, до того ж, мають фундаментальний характер. При цьому 
не можна обійти увагою і той факт, що 23 лютого 2006 року укра-
їнський парламент ухвалив Закон «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини», ст. 17 якого 
визнає Конвенцію про захист прав людини та основоположних 
свобод і практику Європейського суду з прав людини джерелом 
національного права [1]. 

Відзначимо, що зазвичай Конвенція про захист прав людини та 
основоположних свобод сприймається через призму конституцій-
ного права (фактором чого багато в чому є предмет регулювання 
цього міжнародного договору – людські права). Однак таке сприй-
няття Конвенції, на нашу думку, не відповідає її сутності та сутнос-
ті охоронюваного нею явища – людських прав. 

Так, наприклад, доволі чітко й системно висвітлила питання 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод як 
джерела кримінального права С. Хилюк, присвятивши висвітленню 
цієї тематики низку наукових статтей. Згадаємо, зокрема, такі нау-
кові роботи вітчизняної авторки: «Правило nullum crimen sine lege в 
інтерпретації Європейського суду з прав людини» [2, с. 47–
52],«Злочин і кара» у Конвенції про захист прав людини та осново-
положних свобод» [3]. 

Водночас положення Конвенції про захист прав людини та ос-
новоположних свобод (як і самі людські права) впливає не тільки 
на означені нами галузі права, а й є актом, що  регулює відносини у 
всіх сферах національного права. Особливе значення має і для такої 
галузі права, як адміністративне право. 

У пояснювальній записці до проєкту Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав людини» (щодо вдоско-
налення процедури виконання рішень Європейського суду з прав 
людини)» відзначається, що «аналіз практики вирішення спорів 
Європейським судом з прав людини щодо порушення Україною в 
особі її органів норм Конвенції про захист прав людини і осново-
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положних свобод свідчить про негативну тенденцію у діяльності 
всієї системи державних органів, унаслідок порушення окремими 
посадовими особами норм українського та міжнародного законо-
давства. При цьому значні витрати бере на себе і без того переван-
тажений бюджет України, а не особи, які повинні нести персональ-
ну відповідальність за свої дії або бездіяльність, такий стан речей, 
безперечно, не кращим чином відображається на іміджі нашої 
Держави в очах світової спільноти» [4]. 

Наголосимо, що тривалий час перебування України у складі ра-
дянської держави з її командно-адміністративною системою не міг не 
позначитися  на організації та здійсненні управлінської діяльності в 
межах нашої держави; надмірна бюрократизація адміністративної дія-
льності органів та посадових осіб публічної влади мала мало спільного 
з положенням про визнанням людини основною цінністю. 

Доречно зазначити, що у ст. 3 Конституції України саме і 
знайшло відображення означене нами положення: людина прого-
лошується як основна соціальна цінність [5]. Наголосимо, що не 
цінність сама по собі, а соціальна цінність, тобто така, що  нале-
жить суспільству, певному колективу. А це на сьогодні не відпові-
дає здобуткам правничої науки з такими цінностями, як людські 
права, конституційна демократія, людська гідність, правовладдя. 

До того ж не слід забувати, що відмова від командно-
адміністративного типу організації державного управління та пере-
хід до сервісно орієнтованої держави вимагає від органів публічної 
влади інтенції на людських правах, кардинального відходу від 
усталених принципів діяльності і натомість сприйняття принципу 
правовладдя, що, у свою чергу, вказує на необхідність розуміння 
змісту цього принципу. 

Не можемо не наголосити, що протягом останніх років було вне-
сено зміни до чинного законодавства, що регулює діяльність органів 
публічної влади, зокрема органів державної виконавчої влади, у час-
тині закріплення правовладдя (маємо на увазі принцип верховенства 
права; при цьому ми послуговуємось терміном «правовладдя» як аде-
кватним перекладом з англійської the rule of law, яким і позначається 
аналізована доктрина, – правовладдя є надбанням англосаксонської 
системи права. Саме на доцільності використання терміну «правов-
ладдя» наголошує український правник С. Головатий, відзначаючи 
догматичну спрямованість вітчизняних досліджень «верховенства 
права», які обмежуються технічним сприйняттям двоскладового тер-
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міну та відповідно з’ясуванням того, що є правом та що передбачає 
верховенство чи панування тощо як принципу їх діяльності. 

При цьому вітчизняне законодавство при визначенні змісту 
принципу правовладдя застосовує банкетний спосіб викладення 
норми права у статті нормативно-правового акту, відсилаючи 
суб’єктів застосування юридичних норм до практики Європейсько-
го суду з прав людини. 

Таким чином, означене вказує на актуальність дослідження 
практики Європейського суду з прав людини, зокрема як джерела 
адміністративного права. 
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ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ 
Формування інституційної системи захисту прав дитини як ці-

лісного елементу розпочалося після ратифікації Верховною Радою 
Конвенції ООН про права дитини 1991 року. Відповідно до Кон-
ституції України, окрім законів та інших нормативно-правових ак-



115 

тів України, діяльність інституцій ґрунтується на положеннях та 
нормах міжнародно-правових договорів.  

Щодо визначення понятійно-категоріального апарату. Законо-
давство України не містить визначення терміну «міжнародно-право-
вий стандарт», однак, згідно із Законом України «Про стандартиза-
цію», стандарт – це нормативний документ, заснований на консен-
сусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і 
неодноразового використання правила, настанови або характеристи-
ки щодо діяльності чи її результатів та спрямований на досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері [1]. Відповід-
но міжнародно-правовий стандарт є міжнародним нормативним до-
кументом.  

Міжнародний договір – це вид нормативно-правового докумен-
ту, а відповідно до ст. 9 Конституції України міжнародні договори, 
затверджені, ратифіковані, прийняті чи приєднані Верховною Ра-
дою, відповідно до ст. 9 Конституції України, є частиною націона-
льного законодавства України. Тому поліцейські, прокурори, судді, 
адвокати та інші суб’єкти захисту прав дитини під час здійснення 
своїх обов’язків мають керуватися міжнародно-правовими стандар-
тами. Імперативна норма про це закріплена у ст. 15 Закону України 
«Про міжнародні договори». 

Після процедури ратифікації міжнародних договорів Україна імп-
лементує міжнародно-правові стандарти. Імплементація у міжнарод-
ному праві – організаційно-правова діяльність держав з метою реалі-
зації своїх міжнародних зобов’язань, вона передбачає введення в 
український правовий акт саме в незмінному вигляді положення між-
народного нормативного акта [2, с. 237]. Окрім імплементації, існує 
адаптація – форма правової гармонізації, сутність якої полягає в узго-
дженні та пристосуванні нормативно-правових актів національного 
законодавства до міжнародних, європейських або внутрішньодержав-
них правових стандартів [3, с. 113]. Усі суб’єкти захисту прав дитини 
мусять дотримуватися міжнародно-правових стандартів.  

Для проведення дослідження пропонуємо міжнародно-правові 
стандарти розподілити за сферою правового регулювання на стан-
дарти матеріального і процесуального права, а за суб’єктами вста-
новлення [4, с. 82] – на акти ООН і Ради Європи.  

Міжнародно-правові стандарти матеріального права. Норми 
Конвенції ООН про права дитини, прийнятої ООН 1989 року, лягли 
в основу Розділу ІІ Конституції України, Законів України «Про 
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охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» тощо. Конвенція вважається основоположним докуме-
нтом у сфері захисту прав дитини, адже саме вона визначає основні 
права та свободи дитини, коло зобов’язань держави у сфері забез-
печення й захисту прав дитини, загальні засади діяльності Комітету 
з прав дитини. Основоположні принципи й засади функціонування 
інституційної системи захисту прав дитини, сформульовані у Кон-
венції, є результатом верифікації норм та положень багатьох актів, 
серед яких Декларація про права дитини (Женевська декларація, 
1924 р.), Декларація прав дитини (1959 р.), Мінімальні стандартні 
правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо непов-
нолітніх («Пекінські правила», 1985 р.), Декларація про захист жі-
нок і дітей у надзвичайних обставинах і в період збройних конфлік-
тів (1974 р.) та ін.  

На підставі Конвенції про права дитини було прийнято три фа-
культативних протоколи до неї [5, с. 74]: Факультативний протокол 
до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень (19 
грудня 2011 р.), Факультативний протокол до Конвенції про права 
дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах (25 травня 
2000 р.) та Факультативний протокол до Конвенції про права дити-
ни щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії 
(25 травня 2000 р.).  

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо 
торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії регулює 
сферу кримінального права і відповідно діяльність системи ювена-
льної юстиції («юстиції, дружньої до дитини»), яка спеціалізується 
на захисті прав дитини під час здійснення кримінального прова-
дження. У Протоколі описуються конкретні злочини: торгівля 
дітьми, дитяча проституція та дитяча порнографія. 

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної екс-
плуатації та сексуального насильства (укладена у 2007 р. і ратифі-
кована Україною у 2012 р.) також є документом зі сфери криміна-
льного права. Конвенція Ради Європи деталізує злочини, що 
відповідають статтям Загальної частини та Особливої частини (Ро-
зділу IV «Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи» та Розділу XII «Кримінальні право-
порушення проти громадського порядку та моральності») Криміна-
льного кодексу України: сексуальне насильство – ст. 18 Конвенції 
та ст.153 Кримінального кодексу, дитяча проституція – ст. 19 Кон-
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венції та ст. 303 КК, дитяча порнографія – ст. 20 Конвенції та 
ст. 1561 КК, ст. 3011 КК, участь дитини у порнографічних виставах 
– ст. 21 Конвенції та ст. 3012 КК, розбещення дитини – ст. 22 Кон-
венції та ст. 156 КК, домагання дитини для сексуальних цілей – 
ст. 23 Конвенції та ст. 1561 КК, пособництво, спонукання та замах – 
ст. 24 Конвенції та ст. 15, 16, 68, 304 КК.  

Також серед міжнародно-правових стандартів, що регулюють дія-
льність суб’єктів захисту прав дитини, окрім вищезгаданих, виділимо 
такі: Конвенція про кіберзлочинність (2001 р.) – укладена ООН, рати-
фікована Україною 2005 року: ст. 9 – правопорушення, пов’язані з 
дитячою порнографією (сфера кримінального права); Протокол про 
попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 
дітьми, і покарання за неї… (2000 р.), Декларація про захист жінок і 
дітей у надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів 
(1974 р.), Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 
найгірших форм дитячої праці № 182, Керівні принципи ООН для по-
передження злочинності серед неповнолітніх («Ер-Ріядські керівні 
принципи»), що регулюють діяльність ювенальної превенції та ін.  

Частково сферу ювенальної юстиції регулює ратифікований 
Верховною Радою Римський статут міжнародного кримінального 
суду. Хоча у ст. 26 статуту зазначено, що справи, пов’язані з непо-
внолітніми, не є юрисдикцією цього суду, однак серед воєнних 
злочинів у ст. 8 визначається набір або вербування дітей у віці до 
15 років до складу національних збройних сил або їх використання 
для активної участі в бойових діях [6]. Тому вважаємо, що здійс-
нення правосуддя через скоєння такого злочину проти неповноліт-
нього підпадає під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. 

Міжнародно-правові стандарти процесуального права. Мініма-
льні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосу-
ддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») – міжнародний дого-
вір, ратифікований Україною 1996 року, що регулює діяльність 
суб’єктів системи ювенальної юстиції під час здійснення всіх етапів 
кримінального провадження. У «Пекінських правилах» сформульо-
вана обов’язковість спеціальної підготовки кадрів (п. 6.3 «Пекінсь-
ких правил»), що, на нашу думку, є закріпленням обов’язкового 
принципу професіоналізму, а розділи документа деталізують повно-
важення ювенальних поліцейських, суддів, прокурорів та адвокатів 
дитини, а також інституцій пенітенціарної системи. 
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Європейська конвенція про здійснення прав дітей – це міжна-
родно-правовий стандарт Ради Європи, що закріплює процесуальні 
права дитини, встановлює роль судових органів, представників ди-
тини, національних органів щодо здійснення прав дітей та визначає 
деякі інші положення, пов’язані із захистом прав неповнолітніх. 
Якщо «Пекінські правила» стосуються лише кримінального проце-
су, то Європейська конвенція про здійснення прав дітей регулює як 
кримінальний, так і цивільний, адміністративний, господарський, 
міжнародний процеси. 

Задля ефективної імплементації норм міжнародно-правових 
стандартів органи державної влади та Президент України видають 
відповідні нормативно-правові акти: Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Державної соціальної програми «Наці-
ональний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дити-
ни» на період до 2021 року», Концепція розвитку кримінальної юс-
тиції щодо неповнолітніх в Україні, схвалена Указом Президента 
України від 24 травня 2011 року № 597, Наказ Міністерства юстиції 
України «Про реалізацію пілотного проекту «Програма відновлен-
ня для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні криміналь-
ного правопорушення» від 21.01.2019 № 172/5/10 тощо. 

Отже, міжнародно-правовий стандарт – це міжнародний нор-
мативно-правовий документ, який має юридичну силу на території 
України у разі його ратифікації, приєднання, затвердження чи 
прийняття Верховною Радою і після відповідної процедури стає 
частиною національного законодавства. Інституційна система захи-
сту прав дитини здійснює свої повноваження в межах, визначених 
національним законодавством, тому її суб’єкти керуються міжна-
родними стандартами матеріального та процесуального права під 
час здійснення своїх повноважень. У системі законодавства міжна-
родні договори посідають друге місце після Конституції України, 
відповідно органи влади проводять процес імплементації та адап-
тації їх норм до внутрішніх нормативно-правових актів.  
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THE ESSENCE OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 
STANDARDS 

Modern international law is characterized by «concretization of 
universal standards of individual rights and freedoms, with which states 
should measure the treatment of their own citizens» [1]. 

Despite the fairly frequent use of the term «international standards» in 
regulatory documents and scientific publications, there is still no 
unambiguous definition of this category. The concept of «standard» 
comes from the English «standard» and means «norm, criterion»; in 
relation to law, the term «standard of law» is translated as «legal standard, 
requirement, legal criterion» [2]. The modern dictionary of foreign words 
«standard» is interpreted as «a standard, a sample, a model taken as the 
original when comparing other similar objects with them» [3]. In the 
dictionary of the Russian language, the concept of «standard» is defined 
as a typical type, a sample that should correspond to, satisfy something in 
its characteristics, properties, qualities; as something template, stencil [4]. 

Thus, a standard is understood as an element or unit used for 
comparison, to bring something into compliance. The standards 
establish requirements for the relevant processes, the order of 
implementation of certain actions. Standards in any field of human 
activity are developed on the basis of an agreement of interested parties 
and must be approved and recognized [6]. 



120 

Defining the universal significance of international standards, 
lawyers characterize them as the minimum legal requirements necessary 
to create the basis for the normal existence of the international system as 
a whole or in any particular area, as recognized by the international 
community and enshrined in its documents legal norms or models of 
legal norms established by the agreement of the community of States 
[7]. In other words, international legal standards are considered as 
provisions enshrined in generally recognized acts, which establish the 
basic rights and freedoms, as well as the obligations of persons under 
the jurisdiction of the world community of States. 

The concept of «standards», which has appeared since 1990 in the 
documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe 
(OSCE) concerning the human dimension, was used in them in order not 
to create fundamentally new provisions in the system of European law, 
but to highlight and group the norms and principles underlying the legal 
status of a person. Standards are given a certain isolation as a group of 
provisions – principles in the common law system. Thus, standards in the 
field of personal rights are considered as norms-requirements for the 
regulation and protection of human rights enshrined in international legal 
documents [5]. As noted in the literature, the concept of «international 
human rights standards» is primarily applied and is applied as a norm of 
«customary law». At the same time, this concept is considered among the 
mandatory requirements contained in international treaties [8]. 

Thus, the concept of international standards includes not only the 
norms of international law, but also generally recognized norms (that is, 
norms recognized by a «fairly representative majority of States» that have 
the most general form of expression). The principles of international law are 
universal, being the foundation of the international legal order. The 
principles apply to any activity of States in the international arena. They 
determine the direction, essence and nature of international legal regulation 
in general. Standards are based on principles and accumulate them in 
relation to a specific branch of law, setting appropriate parameters. Thus, 
these categories can be correlated with each other as a regulatory 
justification and a system of requirements formed on its basis [5]. 

Sometimes generally recognized norms are called the basic 
principles of international law. Such norms, which constitute the 
normative basis of the entire system of international law, serve as its 
foundation, reflect the fundamental interests of States and peoples. 
Because of this, they are endowed with the property of imperativeness, 
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which means that deviation from these norms is recognized by the 
international community of States as unacceptable, since it can lead to 
damage to the interests of all States [9]. 

In this regard, some authors propose to consider standards as legal 
provisions-principles that express the most advanced legal concepts that 
determine the status of an individual [10], as principles of international 
law relating to a particular area of legal regulation [11]. O.N. 
Malinovsky notes that international standards in the field of human 
rights they expand the boundaries of universal principles, thereby 
creating a higher threshold for the degree of protection of the individual 
and protecting the sphere of her interests from uncontrolled interference 
by the state [12]. Judge of the European Court of Human Rights A.I. 
Kovler defines standards as a universal scale of values with which 
national legal realities are correlated [13]. 

Many authors consider international standards in the field of human 
rights as principles and norms of international law embodying universal 
values and having a significant impact on the development of national 
legal systems [14], as «rules expressed in the form of generally 
recognized principles and norms of international law in the field of 
human rights, which legally oblige States to create a legal, the political 
and social regime of ensuring human rights» [15]. 

Common to all the above points of view is an indication of the 
system-forming nature of international standards, their determining 
impact on the system of ensuring individual rights in all spheres of law, 
their priority over national legislation. The very meaning of the system 
of international standards in the field of human rights is that 
fundamental human rights and freedoms prevail over national 
sovereignty. At the same time, the purpose of creating international 
standards in the field of human rights is not the unification of national 
legislation in this area, but the creation of standard models that are used 
by states to develop their own legislation [15]. 

International human rights standards in a broad sense can be 
considered as a kind of model, «a civilization reference point for the 
development of the legal sphere of states» [16]. In this case, it may 
include not only the norms of law enshrined in certain sources, but also 
legal ideas and views. 

Thus, international human rights standards are a collective category 
that accumulates and reflects the state of law in society at a certain stage 
of historical development. This concept is a generalized idea of the rights 
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and freedoms of man and citizen, an expression of the common values of 
all mankind in accordance with the current state of law and legal science, 
as well as the development of the ideals of legality and humanity [5]. 
Common legal values, the principle of the rule of law, the rule of law, 
recognition and observance of human rights and freedoms are the 
fundamental basis of legal standards of modern world civilization. 

International standards are aimed at all or most States. And although, 
as already noted, when they are included in domestic legislation, of 
course, the objectively existing significant differences in national 
legislative systems should be taken into account, human rights standards 
bear the character of universality, not subject to change depending on a 
particular legal system, the peculiarities of the state structure, etc. At the 
same time, human rights standards have such a quality as the ability to 
build up; they can be expanded by each State in national legislation.  

Thus, it is permissible to consider international standards of human 
rights and freedoms as generally recognized provisions of international 
acts of a binding and recommendatory nature, as well as principles of 
international law that enshrine fundamental rights of the individual, 
which are crucial for protecting a person from illegal and unjustified 
actions by the State, officials and other persons violating or restricting 
these rights, and also serving as a reference point for all States in 
regulating and ensuring the rights of their citizens. 

References 
1. Institute of human rights in Russia (1998), Saratov, P. 11. 
2. Anglo-Russian Law Dictionary (2002), Ed. Adrianova, S. N, Berson, A. S. 

and Nikiforov, A. S., Moscow, P. 33. 
3. Modern dictionary of foreign words (2007), Ed. Basch, L. M., 

Bobrow, A. V.  and Vyacheslova, G. L . et al, P. 59. 
4. Ozhegov, S. I. Russian dictionary. Ed. Shvedova, N. Y., Moscow, 1988, 

P. 622. 
5. Ermishina, N. S. European standards of human rights and their role in 

ensuring the rights of the individual in the Russian criminal trial: dis. ... cand. jurid. 
Sciences, Saratov, 2012. PP. 11, 22, 24, 26, 27, 34. 

6. Volkov, V. P. (2009), Problems of maintenance of the constitutional legality 
of the electoral process in order to strengthen Russian statehood. Moscow, P. 224. 

7. Varpakhovskii, E. M. (2008), International legal standards for the protection 
of victims’ rights, Irkutsk, P. 41. 

8. Laptev, P. A. International legal procedures and controls for the protection of 
human rights and the protection of privacy. URL: http://www. 
libertarium.ru/libertarium/immunity_doc4 (accessed 23.04.2022). 

9. Tiunov, A. (2001), Decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation and international law, Russian justice, № 10. PP. 14–16. 



123 

10. Yagofarov, S. M. (2005), International Standards on Human Rights in the 
Russian criminal justice system: dis. ... cand. jurid. Sciences, Cheliabinsk, P. 5. 

11. Avtonomov, A. S. (2007), International standards in the administration of 
justice, Moscow, P. 11. 

12. Tiunov, A. (2001), Decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation and international law, Russian justice, No 10, P. 7. 

13. Proceedings of the seminar "10 years of the Constitution of Russia" (2003), 
Milan. URL: http://sartraccc.ru/Pub_inter / russiamanual.pdf. 

14. Kosolapov, M. F. (2014), The role of the Russian Constitution in the 
implementation of international standards in the domestic legal system: 
International conference «The Constitution of the Russian Federation - the legal 
basis of the modern Russian state» (Saratov, 19–20 September 2013), Saratov State 
Law Academy. 

15. Kovalev, A. A. (2013), International protection of human rights, Mоscow, 
P. 330. 

16. Garaeva, G. F. (2010), European legal standards as a factor in the 
harmonization of international and national human rights protection mechanism. 
National and international justice: theory, history and practice: proceedings of the 
international scientific-practical conference (St. Petersburg, 20 May 2010), 
St. Petersburg, P. 210. 

17. Sales, P. and Ekins, R. (2011), Right-Consistent Interpretation and the 
Human Rights Act 1998, The Law Quarterly Review, P. 222. 

Notermans Ton, 
PhD, Senior Lecturer of Tallinn University of Technology,  

School of Business and Governance 

ARE EU TRADE SANCTIONS ON RUSSIA WTO 
COMPATIBLE? 

Trade sanctions for non-economic purposes have enjoyed increasing 
popularity as a tool of the EU’s foreign policy. The increasing incidence 
of such measures, in addition to a more conflictual geopolitical 
constellation, is a reflection of the clarification of its objectives as well 
as the strengthening of the requirement of policy coherence in EU 
primary law with the 2009 Lisbon Treaty. Applied to its external 
relations, policy coherence demands that the EU’s trade policy - 
Common Commercial Policy (CCP) in EU parlance – be “conducted in 
the context of the principles and objectives of the Union’s external 
action”. (Article 207(1) Treaty on the Functioning of the EU, TFEU). 
Those principles and objectives in turn are described in article 21 of the 
Treaty on European Union (TEU) as advancing “democracy, the rule of 
law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental 
freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and 
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solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter 
and international law”.  

EU trade sanctions on Russia were first imposed in response to its 
annexation of Crimea with Council Regulation No 833/2014, though 
they did not always sort a significant effect due to the presence of 
numerous loopholes [3]. The Russian invasion of Ukraine in February 
2022 has prompted a total of six EU sanction packages up to now, with 
the latest one adopted in late May and involving a partial ban on the 
importation of Russian oil. The Russian Federation has announced that 
it will seek to challenge EU sanction in the WTO, though at the time of 
writing (June 2022) no formal request from Russia for consultation with 
the EU had been received by the WTO secretariat. It is important to note 
though that such a potential WTO challenge would not comprise the 
entire gamut of EU sanctions but only those that are directly trade 
relevant, and thus would fall under the purview of the WTO [4].  

The WTO system is fairly unique in terms of international public 
law in that it imposes compulsory adjudication on its members and is 
equipped with a fairly effective enforcement mechanism. Adjudication 
takes place in the Dispute Settlement Mechanism (DSM). The DSM 
provides a two-tier litigation procedure. Cases are heard in the first 
instance by a Panel while appeals are heard by the Appellate Body. 
Retaliation must be proportionate but may involve different goods or 
service than the ones giving rise to the dispute. It is the right to suspend 
concession that, in the end, accounts for the rather effective enforcement 
of DSM rulings. 

Contrary to a widespread view, trade liberalisation does not constitute 
the basic legal norm of the WTO system. While the legal order of the EU 
internal market is based on the norm that any regulatory measures of the 
members creating obstacles to trade are objectionable and hence would 
need to be justified under one of the recognised exceptions, i.e., 
essentially the security, health, environmental protection and consumer 
protection exceptions, the norm providing the foundation of the entire 
WTO framework is non-discrimination. Non-discrimination is specified 
into two separate legal principles. The most favoured nation norm (MFN) 
forbids discrimination on the border, while the national treatment (NT) 
norm, in turn, forbids discrimination behind the border. MFN is specified 
as the first article in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
of 1947 and its revised version of 1994. The replacement of GATT as an 
organisation with the WTO on 1 January 1995, coincided with a 
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significant extension of the scope of international public trade law. The 
GATT agreement regulating trade in goods now was accompanied by the 
General Agreement on Trade in Services (GATS) and the agreement on 
Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPS), to form the three 
pillars of the WTO legal framework. As in GATT, MFN takes pride of 
place in both GATS article II and TRIPS article 4. MFN requires that a 
concession or privilege extended to one member be immediately and 
unconditionally extended to all members, such that all members would in 
effect be the “most favoured nation”. 

NT, in turn, requires that once the foreign goods or services have 
entered the country, they be treated equally to like domestic products. NT 
applies not only to taxation but covers any, measure that might affect the 
competitive relation between imported and domestically produced goods. 
As is the case for MFN, NT provisions, in addition to GATT article III, 
are also included in GATS article XVII and TRIPS article III. 

EU trade sanctions on the Russian Federation obviously are in 
violation of the non-discrimination principle. They violate MFN because 
like products from other member states are not subject to similar 
restrictions. They also constitute a violation of NT as they discriminate 
between Russian and domestic like products. Moreover, most EU 
sanction will also violate GATT article XI which forbids the use of 
quantitative restrictions. 

The requirement to interpret a treaty in good faith according to 
article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 
means that article XXI must be read as containing an abuse clause. In 
the reading of the International Court of Justice (ICJ) good faith 
interpretation requires that “the purpose of the Treaty, and the intentions 
of the Parties in concluding it should prevail over its literal application. 
The principle of good faith obliges the Parties to apply it in a reasonable 
way and in such a manner that its purpose can be realized”. Applied to 
the GATT context, this means that an aims and effects test, such as the 
one specifically required by the chapeau of article XX GATT can hence 
be conducted. Does the measure in fact have the aim of protecting 
essential security interests, or is it a form of disguised protectionism that 
undermines the purpose of GATT? To do so it must also be enquired 
whether the measure in question can reasonably be said to contribute to 
protecting essential security interests. A first implication thus being that 
the EU will not be able to avoid DSM proceedings with reference to the 
self-judging nature of the article. What possibilities does the 
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interpretation of the Panel in DS512 then leave for a successful defence 
of the EU sanctions against a possible Russian challenge? 

Finally, the EU would need to meet the two requirements of 
XXI.b.(iii). An “emergency in international relations” was defined by 
the panel in DS512 as “a situation of armed conflict, or of latent armed 
conflict, or of heightened tension or crisis, or of general instability 
engulfing and surrounding a state”. The panel report in DS567 (par. 
7.245) further specified that: "while political and economic conflicts 
could sometimes be considered urgent and serious in a political sense, 
such conflicts will not be “emergenc[ies] in international relations" 
within the meaning of subparagraph (iii) unless they give rise to defence 
and military interests, or maintenance of law and public order interests.” 
Again, according to those definitions, the EU should have no problem 
arguing that the Russian invasion of Ukraine has created a emergency in 
international relations surrounding the EU. In addition, article 
XXI.b.(iii) requires that the measures must have been “taken in time of” 
such an emergency. But also this requirement should not prove to be an 
obstacle given that the first package of restrictive measures was adopted 
at a special European Council meeting of February 24, 2022 and 
Council Regulation No 833/2014 as amended by Council Regulation 
(EU) 2022/328 is dated February 25, 2022. 

The Russian invasion of Ukraine has sparked an unprecedented wave 
оf trade sanctions. Between late February and late June, the EU alone 
adopted six rounds of sanctions. As both the EU and Russia are WTO 
members such sanctions need to be WTO compatible. The EU sanctions 
clearly violate the non-discrimination norm of the WTO, and hence would 
need to be justified under the national security exception contained in 
article XXI,b(iii) of GATT. In order to be compatible with GATT article 
XXI,b(iii) the sanctions need to satisfy 4 requirements. (1) An emergency 
in international relations must exist. (2) Measures must be taken in time of 
that emergency. (3) The security interests of the state taking the measures 
must be affected. (4). The measures taken must stand in a plausible causal 
relation with the protection of security interests. As argued here, the trade-
relevant EU measures satisfy all 4 requirements such that a Russian legal 
challenge will most likely be unsuccessful 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 
НАВЧАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
Відповідно до ч. 3 ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу Ук-

раїни одним із основних засобів виправлення і ресоціалізації засу-
джених, поряд зі встановленим порядком виконання та відбування 
покарання (режимом), пробацією, суспільно корисною працею, со-
ціально-виховною роботою та громадським впливом, є загальноос-
вітнє та професійно-технічне навчання [1, с. 28]. 

Таким чином, виконуючи завдання з виправлення і ресоціаліза-
ції засуджених, професійно-технічне навчання одночасно виконує і 
загальні завдання, що стоять перед цією системою освіти. Зокрема, 
воно задовольняє потреби виробництва установ виконання пока-
рань у кваліфікованих робітниках, сприяє підвищенню ефективнос-
ті праці та поліпшенню якості продукції, що виробляють на підп-
риємствах установ виконання покарань, уможливлює отримання 
народним господарством після звільнення засуджених необхідних 
кадрів, підготовлених у системі профтехосвіти, які вже мають пев-
ний виробничий досвід. 

Всебічний та гармонійний розвиток особи неможливий без на-
вчання, що є гарантією реалізації засудженим свого права на пра-
цю, на свободу літературної, художньої та наукової творчості. Крім 
того, значення професійно-технічного навчання полягає в тому, що, 
надаючи можливість засудженим безкоштовно навчатися за раху-
нок держави та набувати певних професій, заохочуючи при цьому 
їх бажання до навчання, держава тим самим виявляє турботу про 
майбутнє засуджених, що свідчить про гуманізм кримінально-
виконавчої політики нашої держави [2, с. 35]. 

В установах виконання покарань професійно-технічне навчання 
засуджених здійснюється для сприяння розвитку особи, з метою її 
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виправлення і ресоціалізації. Крім цього, воно дає систему знань, 
навичок та вмінь у галузі тієї чи іншої спеціальності, яка знадобиться 
тому чи іншому засудженому після звільнення. Проте нерідко відбу-
вається так, що засоби, які виділяють на професійне навчання засу-
джених, виявляються витраченими марно, оскільки більшість профе-
сійних училищ установ виконання покарань орієнтовано на 
підготовку фахівців для роботи безпосередньо в установах виконан-
ня покарань, і отримана в цій установі спеціальність може не стати в 
нагоді засудженим у подальшому житті після відбуття покарання. 

Зауважимо, що нова концепція професійно-технічної освіти за-
суджених передбачає створення загальноосвітньої бази підготовки і 
розширення профілю спеціальної підготовки, що допоможе розвит-
ку здібностей та постійному оновленню знань. Метою безперерв-
ного професійно-технічного навчання засуджених є вдосконалення 
зв’язків між системою підготовки кадрів та виробництвом з тим, 
щоб засудженим, які здобувають професії в установах виконання 
покарань, було гарантовано працевлаштування після звільнення з 
місць позбавлення волі. У широкому значенні система безперерв-
ного навчання є єдністю основної підготовки й перепідготовки, 
загальної та професійної освіти, навчання і виробництва. Така єд-
ність припускає впровадження праці у сферу початкової професій-
ної підготовки шляхом створення навчальних центрів при устано-
вах виконання покарань, які здійснюють підготовку кваліфікованих 
робітників різного рівня. Зокрема, на думку деяких учених, навча-
льні центри можуть створюватися на базі діючих у кожній установі 
виконання покарань професійних училищ або їх філій, оскільки 
вони мають необхідне навчально-методичне й технічне оснащення 
і професійно підготовлені педагогічні кадри. 

Професійне навчання засуджених проводиться серед тих, хто 
не має професії, або з метою оволодіння суміжною професією чи 
підвищення виробничої кваліфікації. Відповідно до чинного зако-
нодавства професійно-технічна освіта здійснюється в рамках освіт-
ніх програм встановленого зразка. Навчання професії здійснюють 
за загальними освітніми стандартами і програмами, адаптованими 
до умов позбавлення волі з урахуванням специфіки тих, хто навча-
ється, вимог режиму та розпорядку дня. Така форма підготовки 
робітничих кадрів є найбільш фундаментальною, що надає можли-
вість засудженим після звільнення більш успішно адаптуватися до 
умов цивільного життя та ринкових відносин. 
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У цих умовах професійно-технічні центри повинні стати дер-
жавними професійно-технічними навчальними закладами першого 
або другого атестаційного рівня, що здійснюють первинну профе-
сійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робіт-
ників з числа осіб, засуджених до позбавлення волі. Головним за-
вданням центрів є забезпечення реалізації права засуджених на 
здобуття професії відповідно до їх покликання, інтересів та здібно-
стей з метою поліпшення їх адаптації після звільнення з місць поз-
бавлення волі, а також задоволення потреб установи виконання 
покарань і ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах [3]. 

В установах виконання покарань для засуджених, які не мають 
робітничої професії, за якою вони можуть бути працевлаштовані у 
цій установі, надається можливість підготовки на курсах професій-
ного навчання робітників на виробництві. 

Як ми вже зазначали, професійна підготовка засуджених в уста-
новах виконання покарань проводиться насамперед з метою забезпе-
чення потреб цих установ та підприємств у кваліфікованих робітни-
чих кадрах, а також соціальної адаптації засуджених як одного з 
важливих аспектів їх підготовки до звільнення та надання можливо-
сті працевлаштування за отриманою професією на волі. Потреби у 
таких робітниках повинні визначатися також з урахуванням потреб 
регіону з використанням ресурсів державної служби зайнятості. 

Організується професійне навчання засуджених безпосередньо 
на виробництві установи виконання покарань, а також у школах 
при ній. Основними формами професійного навчання на виробниц-
тві є: індивідуальне, бригадне і курсове навчання. Для вивчення 
обов’язкових курсів спеціальних, загальнотехнічних та інших дис-
циплін однієї чи споріднених спеціальностей засуджені, яких на-
вчають груповим або індивідуальним методом, поєднуються у нав-
чальні групи. 

Організація професійно-технічного навчання засуджених має 
свої особливості залежно від рівня безпеки виправної колонії. У ви-
правних колоніях максимального рівня безпеки для засуджених, які 
відбувають довічне позбавлення волі, професійно-технічні училища 
не створюються. Засуджені отримують професійну підготовку у 
процесі трудової діяльності безпосередньо на виробництві у формі 
індивідуального чи групового навчання. 

Принагідно зауважимо, що нині актуальним напрямом профе-
сійної освіти є перспектива впровадження спеціальних програм 
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професійного навчання для засуджених неповнолітніх. Проте це 
питання потребує окремого наукового вивчення й вироблення 
практичних рекомендацій. Підлітки, як показує практика роботи 
установ виконання покарань, мають низький рівень інтелектуаль-
ного розвитку, що негативно впливає на засвоєння ними професій-
но-технічних знань, до того ж деякі з них не мають базової серед-
ньої освіти. 

На наш погляд, вихід із цієї проблеми вбачається у розробці 
спеціальних програм надання професійних навичок, які не потре-
бують тривалого навчання та вивчення складних (для вищезазначе-
ної категорії дітей) професійних дисциплін. Потреби в таких робіт-
никах мають визначатися у першу чергу потребами регіону з 
використанням ресурсів державної служби зайнятості. 

Зазначимо, що в цілому щодо організації професійно-
технічного навчання засуджених в установах виконання покарань 
України на сьогодні пріоритетним напрямом залишається подаль-
ший розвиток мережі професійно-технічних навчальних закладів. 

Проведені дослідження та анкетування засуджених дають підс-
тави охарактеризувати на теперішній час стан організації профе-
сійної підготовки засуджених в установах та навчальних закладах 
як позитивний. Проте, на нашу думку, необхідно вирішити питання 
щодо створення умов і запровадження дистанційного навчання за-
суджених як частини їх професійного навчання. У зв’язку з цим 
необхідно суттєво підсилювати освітній компонент роботи установ 
виконання покарань, адже позбавлення волі – це не тільки кара за 
вчинений злочин, його можна і потрібно використовувати для нав-
чання та ресоціалізації засудженого, адаптації до нових умов жит-
тя. Особливо це актуально для розвитку молодого покоління, яке 
ще не звикло до праці та має споживацькі інтереси. 
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ПОНЯТТЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ 

ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ДІЙ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ  

Актуальність проблеми. У сучасних умовах проблема забезпе-
чення особистої безпеки працівників Національної поліції України 
(надалі – НПУ) постійно залишається одним з актуальних завдань 
МВС України. За узагальненою статистикою міністерства, щороку 
від злочинців потерпає більше тисячі працівників поліції (серед 
них є і жінки), деякі з них під час виконання службових обов’язків 
загинули. Тому фахова підготовка поліцейського до ефективних (а 
значить безпечних) дій в ускладнених екстремальних ситуаціях 
нами вважається як один із вагомих складових компонентів його 
професійної готовності до виконання покладених на підрозділи 
поліції передбачених завдань боротьби із злочинністю, забезпечен-
ня захисту життя і здоров’я громадян, їх законних інтересів та вла-
сності від злочинних посягань [1; 2, с. 58–60].  

Як показує практика, в разі недостатнього розвитку цього ком-
понента особистісної готовності працівник НПУ вимушений розра-
ховувати більшю мірою на випадковість або можливий сприятли-
вий збіг обставин, ніж на надійність своїх фахових знань і вмінь та 
професійну майстерність, а це призводить до збільшення ймовірно-
сті його загибелі чи смерті [3].  

Аналіз публікацій з проблеми. Особливе значення у виборі такти-
ки дій поліцейського в екстремальних ситуаціях відіграє його фізич-
на підготовленість та стійкий психомоторний стан до негативного 
впливу зовнішніх небезпек, а також уміння прогнозувати поведінку 
правопорушника й обирати адекватні створеній ситуації оперативні 
методи та прийоми залежно від зазначених чинників. У процесі дос-
лідження порушеної проблеми нами опрацьовано посібники та пуб-
лікації науковців і фахівців-практиків у галузі спеціальної фізичної, 
тактико-спеціальної та вогневої підготовки, зокрема: А. І. Черкашина 
та Я. Г. Бондаренка щодо комплексного підходу в організації підго-
товки та несення служби працівниками патрульної поліції; 
В. І. Плиска щодо основних засад правильної (безпечної) організації 
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поєдинку з правопорушником, озброєним ножем та пістолетом; 
С. Є. Бутова, С. М. Решка щодо методики навчання працівників по-
ліції прийомам захисту від холодної та вогнепальної зброї та ін. У 
попередніх дослідженнях нами було розглянуто окремі підходи у 
розв’язанні порушеної проблеми, зокрема таких її аспектів, як удо-
сконалення шляхів формування у курсантів ЗВО МВС України стій-
кого психоемоційного стану до дії зовнішніх небезпек (на прикладі 
спеціальної фізичної підготовки), подальше уточнення змісту та зна-
чення інтелектуального компонента вказаного особистісного утво-
рення правоохоронця, обґрунтовано необхідність урахування пове-
дінкових рис злочинців при формуванні працівниками НПУ тактики 
дій в екстремальних умовах тощо.  

Разом з тим, на наш погляд, вимагає подальшого розгляду пи-
тання щодо поняття екстремальності поліцейської/правоохоронної 
діяльності, необхідність урахування сучасних факторів її впливу на 
ефективність дій працівника поліції в цих ускладнених умовах.  

Результати дослідження. У загальному розумінні екстремаль-
ними називають ситуації, що викликають у людини (працівника по-
ліції) значні труднощі, зобов’язують її до повного, часто граничного 
напруження наявних сил і прояву всіх можливостей особи для вико-
нання поставленого завдання. Загальновідомо, що правоохоронна 
діяльність насичена значною кількістю таких складних ситуацій (ці-
лодобове припинення правопорушень, вчинюваних резонансних 
злочинів тощо), котрі відрізняються наявністю екстремальних фак-
торів з урахуванням специфіки несення служби окремими підрозді-
лами поліції, особливостей необхідних дій поліцейських чи наряду 
поліції на місці події тощо (часто характеризуються силовим впли-
вом на інших людей, їх протиправну поведінку/діяльність), кожен з 
яких і всі вони разом роблять ситуацію екстремальною.  

Фактори впливу на створення/загострення екстремальної ситу-
ації можуть мати як об’єктивний, так і суб’єктивний (психологіч-
ний) характер: об’єктивні обумовлюють складність виконання пра-
воохоронних завдань (наприклад, невизначеність обстановки на 
місці події), необхідність оперативного вирішення проблем щодо 
зміцнення законності, підтримання в суспільстві належного право-
порядку, активізації боротьби із злочинністю; суб’єктивні обумов-
лені розумінням поліцейським того, що зміцнення правопорядку і 
боротьба із злочинністю мають прямий зв’язок з подоланням пси-
хологічних труднощів конкретної особи-правоохоронця (наявного 
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страху, недостатня фахова підготовка, низький рівень фізичної, 
вогневої, тактичної підготовки та ін.) [4, с. 376–384]. 

Останніми десятиліттями спостерігається тенденція підвищен-
ня екстремальності правоохоронної діяльності, особливо у зв’язку 
зі зростанням в окремих регіонах/населених пунктах протиправної 
активності та кримінальної винахідливості злочинців, використан-
ням ними зброї та інших сучасних засобів для скоєння злочинів, 
випадки групового бандитизму, організованої злочинності тощо. 
Це породило по суті новий вид правоохоронної діяльності – служ-
бово-бойову діяльність правоохоронців (поліцейських, нацгвардій-
ців тощо). 

Особливо високим рівнем екстремальності характеризуються 
надзвичайні ситуації та обставини несення служби – явища та фак-
тори природного, техногенного або соціального характеру, які не-
рідко порушують нормальне життя населення, публічну безпеку та 
громадський порядок на певній території. Це дії стихійних сил 
природи (землетруси, урагани, лісові пожежі, селі, епідемії та епі-
зоотії тощо), аварійні зміни техносфери (аварії на хімічних, еколо-
гічно небезпечних виробництвах, атомних електростанціях, катаст-
рофи транспорту та руйнування будівель тощо) та соціальні 
катаклізми (масові заворушення в окремих населених пунктах, те-
рористичні акти, захоплення заручників і літаків, дії незаконних 
збройних формувань, групова протидія силам правопорядку та ін.) 
[5, с. 126–133]. 

Збільшення труднощів під час несення служби та їх перетво-
рення в екстремальні ситуації визначається наявністю конкретних 
особливостей і факторів навколишньої обстановки чи перешкод у 
здійсненні правоохоронної діяльності. Їх кількість у службово-
бойовій діяльності доволі значна, разом з тим можна виділити три 
основні групи: 1) обставинні; 2) діяльнісні; 3) особистісні [4, с. 376–
384]. Розглянемо більш детально складові компоненти цих груп.  

1. До обставинних факторів екстремальної ситуації нале-
жать: 1) значне порушення громадського порядку, яке спостеріга-
ється поліцейським під час несення служби із забезпечення публіч-
ного порядку; 2) людські втрати, розруха, які трапилися внаслідок 
аварій, катастроф та ін.: руйнування будівель і споруд, знищення 
транспортних засобів, майна громадян чи державної власності, ку-
льтурно-мистецьких цінностей, загибель людей, трупи, жертви, 
бачення горя людей, їхніх страждань, відсутність можливостей для 
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задоволення їх первинних потреб, заклики до надання допомоги та 
ін.; 3) загальна дезорганізація життя на окремій території, у населе-
ному пункті, на дорозі та ін., незвична поведінка громадян (паніка, 
натовпи, біженці, істерія, агресивність тощо); 4) активність право-
порушників та їх протидія поліції – опір працівникові поліції під 
час виконання ним своїх обов’язків з боку окремих осіб і особливо 
кримінального елементу. У зонах надзвичайних обставин це прояв-
ляється в активізації випадків мародерства, крадіжок, грабежів, ро-
збоїв, бандитизму, використання злочинцями мирних громадян для 
прикриття свого відходу тощо; 5) безпосередні загрози життю та 
здоров’ю працівника поліції – активно проявляється під час над-
звичайних обставин і застосування злочинцями зброї/фізичної си-
ли; 6) шантаж – перешкоджання працівникові поліції в реалізації 
його повноважень з боку кримінального елемента з метою отри-
мання особистої вигоди чи уникнення відповідальності шляхом 
погроз йому особисто, його сім’ї, іншим громадянам; 7) новизна, 
незвичність, невизначеність, раптовість виникнення криміногенної 
ситуації і стрімкий розвиток подій.  

2. Діяльнісні фактори екстремальної ситуації – це: 1) розуміння 
важливої соціальної значущості подій (зокрема, резонансних злочи-
нів), що відбуваються в населеному пункті/регіоні, і необхідність дій 
поліцейського з особливою відповідальністю; 2) усвідомлення пра-
воохоронцем необхідності особистого втручання у виконання склад-
ного завдання, потреба особистої участі та прояву/застосування по-
ліцейських заходів примусу в умовах ускладненої ситуації 
(обмеженість часу, перевага правопорушників тощо), відповідаль-
ність за рівень безпеки громадян, обов’язок припинити правопору-
шення, прояв сміливості, повної мобілізації сил та можливостей; 3) 
розуміння необхідності розв’язання складної проблеми на шляху до 
досягнення потрібного результату; 4) усвідомлення відповідальності 
за свої рішення, вчинки, дії та досягнення необхідного професійного 
результату; 5) розуміння значної ціни фахової помилки, якщо її при-
пуститься поліцейський; 6) професійний колективізм, солідарність з 
колегами, що виявляється в розумінні необхідності діяти спільно в 
команді, узгоджувати свої дії з товаришами по службі та спорідне-
ними підрозділами, не підводити один одного, надавати взаємну під-
тримку, виручати, наслідувати передовий досвід інших та показува-
ти власний приклад; 7) небезпеки та ризики для здоров’я, життя 
громадян, котрі перебувають у зоні подій, успіх власних дій та ді-
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яльності колег (застосування зброї, уникнення зриву виконуваної 
групою операції та ін.); 8) приклад старших колег, начальників, ко-
мандирів – розуміння необхідності діяти, як вони, якщо їхні дії у 
складних і небезпечних умовах професійні, мужні і навпаки, робити 
висновок та діяти інакше, якщо вони не такі, а обов’язок та совість 
підказують правоохоронцю необхідність іншої поведінки та дій; 
9) дефіцит часу для підготовки, прийняття рішень та досягнення не-
обхідного результату; 10) недостатня матеріально-технічна забезпе-
ченість запланованих або безпосередньо вчинюваних дій (наявність 
та віра поліцейського щодо наділеності державою достатнім обсягом 
професійних повноважень, наданих для виконання поставлених за-
вдань; наявні засоби особистого захисту, зброя, спецзасоби, технічні 
засоби, засоби зв’язку, транспорт, резервні можливості отримання 
додаткової допомоги тощо); 11) великі й тривалі навантаження за 
відсутності адекватного відпочинку; 12) невдачі, що можуть виника-
ти не тільки до початку правоохоронних заходів, а й під час безпосе-
редніх дій поліцейського.  

3. Особистісні фактори екстремальної ситуації, пов’язані з 
особливостями самого працівника поліції: 1) відсутність інтересу 
до виконуваної роботи, поставленого завдання, доручення. Робота з 
інтересом примножує сили, а без нього – змушує постійно приму-
шувати себе, долати внутрішні труднощі додатковою мобілізацією 
своїх сил; 2) відсутність особистого досвіду перебування в усклад-
нених умовах з наявністю характерних ознак усіх описаних вище 
екстремальних факторів, виконання завдань у таких умовах та по-
долання труднощів; 3) невпевненість у своїй професійній майстер-
ності, недостатній рівень наявних знань та відпрацьованих навичок 
фахових дій, необхідних для успішного виконання запланованого 
та безпосередньо виконуваного завдання; 4) сумніви у своїх особи-
стих якостях і здатності впоратися з майбутніми труднощами (рі-
шучості, сміливості, мужності, стійкості, волі, фізичних якостях, 
витривалості, самовладанні, винахідливості, спритності та ін..); 5) 
невпевненість у правильності ухваленого рішення – боротьба про-
фесійних та моральних мотивів, вибір одного з яких важко дається 
правоохоронцю (наприклад, обрання одного з варіантів розв’язання 
конфлікту, боротьба гідного і негідного мотивів, дії в ситуації, що 
не піддається вирішенню, – не повністю законні способи і прийоми 
дій чи дії суворо й педантично в рамках законності). Тут існує не 
тільки коливання, а й професійно та морально неповноцінний вибір 
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(за наявності в поліцейського совісті), що призводять до великих 
внутрішніх переживань і навантажень; 6) сумніви щодо надійності 
колег, керівника підрозділу (цей фактор дуже ускладнює дії полі-
цейського, особливо в ситуаціях ризику, небезпеки); 7) нерозуміння 
значення подій, що відбуваються, їх причин, а також вимог щодо 
дій самого поліцейського в цій ситуації. Цей фактор пов’язаний з 
очікуванням чогось страшного для особи (неприємностей, несподі-
ванок тощо), вимагає постійної настороженості, підвищеної зібра-
ності, готовності до будь-якого розвитку подій, діє виснажливо; 8) 
внутрішня неготовність, неповна змобілізованість своїх сил та мо-
жливостей перед та під час виконання відповідального завдання в 
екстремальній ситуації за іншими показниками. Ця внутрішня ро-
зосередженість не дозволяє повністю й ефективно реалізувати свої 
можливості та визначає особливу неготовність в разі зіткнення з 
такими екстремальними факторами; 9) втома вимагає посилення 
вольової напруженості для підтримання належної якості роботи й 
доведення справи до логічного завершення; 10) помилки, які майже 
завжди ускладнюють роботу й досягнення мети (наприклад, необе-
режне слово слідчого може зірвати насилу налагоджений контакт і 
довірливі взаємини з допитуваною особою; недоліки у виявленні та 
фіксації слідів під час огляду місця події можуть зробити малоефе-
ктивними всі подальші зусилля з використання зібраних інших у 
достатньому обсязі доказових матеріалів. 

Отже, правильне розуміння поліцейськими ризиків та небезпек 
правоохоронної діяльності дає можливість завчасно провести ґрун-
товну підготовку необхідного матеріально-технічного забезпечен-
ня, сформувати індивідуальну психологічну готовність в особового 
складу органу/підрозділу НПУ до ефективних дій на місці події, 
уникаючи таким чином втрат серед особового складу поліцейсько-
го підрозділу.  

Враховуючи обставинні, діяльнісні та особистісні фактори екс-
тремальної ситуації, здійснення службово-бойової діяльності пра-
воохоронців стане більш безпечною як для поліцейських, так і для 
суспільства в цілому.  
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ПРО ДЕЯКІ ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ 
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  
Як свідчать практика й результати спеціальних наукових дослі-

джень [1, с. 223–230], у сьогоденні України, як, власне, і попередніми 
роками (1991–2003 рр. та 2004–2021 рр.) однією із суттєвих прогалин і 
водночас професійних «вад», які трапляються під час здійснення гро-
мадського контролю за процесом виконання – відбування покарань, є 
відсутність, а подекуди ігнорування його суб’єктами науково обґрун-
тованих та адаптивних (перевірених) на практиці методологій прове-
дення будь-якого моніторингу [2, с. 115–127].  

Як результат: такі перевірки зводяться, як правило, до конста-
тації та опису офіційно оприлюднених на державному рівні юриди-
чно значущих фактів, а не до відповідного реагування на них, як це 
передбачено чинним кримінально-процесуальним законодавством 
України (зокрема, шляхом внесення відомостей про вчинене кри-
мінальне правопорушення в Єдиний реєстр досудових розслідувань 
(ст. 214 КПК)) [3, с. 164–183]. 

І це можна віднести до ще однієї з детермінант, які негативно 
впливають на рівень та ефективність громадського контролю, що здій-
снюється у сфері виконання покарань України та має спрощений пред-
мет, який охоплює не весь процес виконання – відбування покарань, а 
лише його незначний аспект, а саме – дотримання прав засуджених 
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під час відбування кримінальних покарань (це витікає з назви та зміс-
ту ст. 25 КВК), залишаючи поза межами цього моніторингу і процес 
виконання цих покарань, і законні інтереси осіб, які відбувають пока-
рання (ст. 7 КВК), і форми здійснення такого виду суспільної діяльно-
сті та інші змістовні складові кримінально-виконавчих правовідносин, 
що виникають у зв’язку з цим [4, с. 34–45]. 

І в Статуті ООН, і в Статуті Ради Європи, і в інших міжнарод-
них договорах, згоду на які надала Верховна Рада України, осново-
положними принципами міжнародного права закріплені ті, що ви-
знають права людини і громадянина найвищою соціальною 
цінністю та передбачають необхідність здійснення демократичного 
цивільного контролю за їх дотриманням усіма державами – учас-
ницями таких неурядових громадських об’єднань. 

Водночас варто зазначити, що Україна досі досить безвідповіда-
льно ставиться до виконання як своїх міжнародно-правових зо-
бов’язань, так і до реалізації на практиці національних превентивних 
правових механізмів з означеної проблематики. Зокрема, без будь-
яких обґрунтувань і пояснень 2015 року в нашій державі був скасова-
ний спеціальний Закон «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», який 
тільки в окремих деталях відображений при ухваленні Закону Украї-
ни «Про Національну поліцію» та «Про Національну безпеку», але 
залишив осторонь сферу виконання покарань. 

І це теж можна віднести до тих детермінант, які вкрай негатив-
но впливають на ефективність громадського контролю у сфері ви-
конання покарань [5, с. 274–280]. 

Результати проведеного аналізу законодавчих актів, які регу-
люють порядок і умови здійснення суспільного моніторингу за 
процесом виконання – відбування покарань, дають підстави ствер-
джувати, що без усунення, нейтралізації, блокування тощо детер-
мінант, які негативно впливають на стан даного виду суспільної 
діяльності, об’єктивно ускладнена можливість підвищення ефекти-
вності громадського контролю та вдосконалення правових засад 
його здійснення в сучасних умовах реформування Державної кри-
мінально-виконавчої служби України. 
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ПРО ДЕЯКІ ЗМІСТОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНО-
КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ  
Як показали результати вивчення наукової літератури, у кримі-

нології під спеціально-кримінологічними запобіганнями криміна-
льним правопорушенням, у тому числі які здійснюються органами 
прокуратури, розуміють сукупність заходів боротьби зі злочинніс-
тю, змістом яких є різноманітна робота державних органів, громад-
ських організацій, соціальних груп і громадян, спрямована на усу-
нення причин та умов, що породжують і спричинюють злочинність, 
а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочин-
ної поведінки [1, с. 144]. При цьому, на відміну від інших різнови-
дів запобіжної діяльності, заходи спеціально-кримінологічного за-
побігання злочинам чинять вплив: 1) не тільки після вчинення 
злочину, а й частіше до нього; 2) у сфері, яка лише частково регу-
люється правом; 3) засобами, що мають виключно цільове запобіж-
не призначення; 4) інколи паралельно з іншими засобами та видами 
запобіжної діяльності, але частіше після них [2, с. 329].  

Виходячи з цього, деякі вчені діяльність, пов’язану зі спеціаль-
но-кримінологічними запобіганнями, що здійснюються, у тому чи-
слі органами прокуратури, поділили на такі напрями: а) криміноло-
гічну профілактику; б) відвернення злочинів; в) припинення 
злочинів. При цьому під кримінологічною профілактикою зазначе-
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ні автори розуміють сукупність заходів щодо завчасного виявлення 
та усунення негативних явищ, які виникли чи можуть виникнути, і 
детермінувати злочинність або її окремі види [1, с. 144].  

Другий напрям спеціально-кримінологічного запобігання кри-
мінальним правопорушенням, суб’єктом якого є органи прокурату-
ри, передбачає діяльність щодо відвернення суспільно-небезпечних 
посягань, яка, у свою чергу, передбачає сукупність заходів, спря-
мованих на окремі групи та конкретних осіб, які виконують зло-
чинні наміри, замислюють вчинення злочинів і позитивно сприй-
мають злочинний спосіб життя, з метою дискредитування 
злочинної поведінки, добровільної відмови від злочинної мотивації 
та наміру або продовження злочинної діяльності [1, с. 144]. При 
цьому, як свідчить практика, відвернення кримінальних правопо-
рушень має місце тоді, коли протиправна поведінка проходить етап 
від моменту формування злочинного мотиву до початку виконання 
суспільно-небезпечного та караного діяння [1, с. 144–145].  

Виходячи з цього, заходи спеціально-кримінологічного запобі-
гання злочинній мотивації, суб’єктом реалізації яких є в тому числі 
органи прокуратури, на науковому рівні поділяють на: 

а) заходи переорієнтації антисуспільної настанови (спеціальні 
економічні та соціально-психологічні програми; кримінологічна 
поінформованість населення; заходи, спрямовані на формування у 
громадян антикримінальної культури; т. ін.); 

б) активні контрзаходи (переконання; різні форми примусу; за-
стереження; попередження тощо) [1, с. 145]. 

Третій напрям спеціально-кримінологічного запобігання кри-
мінальним правопорушенням, який забезпечується органами про-
куратури, – а це припинення суспільно-небезпечних діянь – у науці 
визначається як сукупність видів діяльності, спрямованих на недо-
пущення завершення розпочатого кримінального правопорушення і 
здійснення спеціальних заходів [1, с. 145], які в теорії та на практи-
ці містять такі заходи:  

1) заходи опанування (здійснюються з метою досягнення доб-
ровільної відмови особи від продовження злочинної діяльності); 

2) заходи обережності (застосовуються для того, щоб створити 
умови, які виключають можливість чи перешкоджають продовжен-
ню розпочатої злочинної діяльності (посилення прокурорського 
нагляду; зміна режиму перевірок, які здійснюються прокурорами; 
розроблення термінового зв’язку населення з органами прокурату-
ри; т. ін.); 
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3) заходи активного втручання (передбачають негайну реакцію 
органів прокуратури у випадках, коли діяння потягне за собою без-
посереднє посягання (затримання особи під час готування (ст. 14 
КК України) чи замаху на кримінальне правопорушення (ст. 15 КК 
України), або створення умов для перетворення розпочатої діяль-
ності та невдале готування чи замах на кримінальне правопору-
шення тощо)) [1, с. 145]. 

Саме зазначені підходи й мають складати зміст спеціально-
кримінологічного запобігання кримінальним правопорушенням, 
суб’єктом реалізації відповідних заходів якого виступають органи 
прокуратури [3, с. 166–169]. Поряд з цим варто констатувати, що 
без внесення відповідних змін у ст. 36 КПК України щодо надання 
прокурорам чітких повноважень з означеного питання неможливо 
об’єктивно підвищити рівень такого виду діяльності органів проку-
ратури, враховуючи, що відповідно до п. 14 ст. 92 Конституції Ук-
раїни їх діяльність визначається виключно законами. 
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Борко Ірина Сергіївна,  

здобувач вищої освіти Академії Державної пенітенціарної служби  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ 
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  
Після повномасштабного вторгнення російської федерації на 

територію України та запровадження воєнного стану освітній про-
цес у закладах освіти був тимчасово зупинений. На початку квітня 
заклади освіти, зокрема заклади вищої освіти, почали відновлювати 
освітній процес у дистанційній формі за допомогою різноманітних 
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онлайн-платформ, додатків та соціальних мереж, використання 
яких передбачає наявність в учасників освітнього процесу можли-
вості реалізувати свої цифрові та інформаційні права, що в умовах 
воєнного стану часто порушуються. Відповідно до Конституції Ук-
раїни та Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 
право на освіту належить до переліку тих прав, які можуть зазнава-
ти обмежень у період воєнного стану. 

Зміст цифрових та інформаційних прав людини є ширшим, 
аніж просто користування мережею «Інтернет» через мобільний 
телефон або ноутбук. Цифрові права – це права окремих осіб, які 
стосуються доступу до комп’ютера та можливості використовува-
ти, створювати та публікувати цифрові медіа. Цифрові права також 
можуть стосуватися дозволу на добросовісне використання цифро-
вих матеріалів, захищених авторським правом [1]. 

Інформаційні права – це гарантовані державою можливості 
особи задовольняти свої потреби в отриманні, використанні, поши-
ренні, охороні й захисті необхідного для життєдіяльності обсягу 
інформації, комунікаційні права, право на безпечне інформаційне 
середовище тощо [2, с. 28]. 

Таким чином, цифрові та інформаційні права людини – це сво-
го роду інструментарій для якісного та ефективного навчання лю-
дини, які допомагають їй розвивати свою особистість як у загаль-
ному, так і в професійному напрямках.  

Однак в умовах воєнного стану та постійних бойових дій з боку 
окупантів спостерігаються дії, що є порушенням цифрових та інфо-
рмаційних прав людини. Першого травня Державна служба спеціа-
льного зв’язку та захисту інформації України повідомила, що оку-
панти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині 
Запорізької областей [3]. Росія постійно намагається приєднати ук-
раїнські інтернет-мережі до власної, підконтрольної спецслужбам 
системи, щоб заблокувати доступ до українських ресурсів і повніс-
тю контролювати дії українців у мережі [4].  

Ще одним порушенням інформаційних прав учасників освітнього 
процесу на окупованих територіях є блокування інформації, пов’яза-
ної тим чи іншим чином з українською мовою, літературою, історією. 
За даними освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова, на оку-
пованих у 2022 році українських територіях окупанти намагаються 
організувати освітній процес російською мовою за освітніми стандар-
тами та навчальними планами так званих «лнр» та «днр» з виключен-
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ням з освітнього процесу всіх навчальних дисциплін, визначених 
Державними стандартами, зокрема: українська мова, українська літе-
ратура, історія України тощо. Натомість запроваджують дисципліни, 
які пропагують агресію та ненависть до України [5]. 

Такі дії російських окупантів ускладнюють можливість для 
здобувачів вищої освіти навчатися, отримувати знання, здобувати 
відповідні ступені та кваліфікації, а для працівників закладів освіти 
– дистанційно працювати. Це є порушенням таких прав людини, як 
право на освіту, право на працю, а також цифрових прав – доступу 
до мережі «Інтернет» та інформаційних прав – права на інформа-
цію та комунікацію. 

У зв’язку з цим виникає потреба створення умов для забезпе-
чення цифрових та інформаційних прав учасників освітнього про-
цесу в умовах воєнного стану.  

31 березня 2022 року відбулось засідання Комітету з питань 
цифрової трансформації, під час якого народні депутати розгляну-
ли законопроєкт № 7227 «Про внесення змін до Закону України 
«Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності ор-
ганізації роботи постачальників електронних комунікаційних ме-
реж та/або послуг в умовах воєнного стану». Ухвалення проєкту 
вказаного Закону забезпечить стале функціонування електронної 
комунікаційної мережі держави в умовах воєнного стану та не до-
пустить втручання ворожих сил у її функціонування. У разі неви-
конання окремими постачальниками електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг розпоряджень Національного центру операти-
вно-технічного управління електронними комунікаційними мере-
жами України такі постачальники будуть позбавлені можливості 
здійснювати діяльність у сфері електронних комунікацій відповід-
ним рішенням регуляторного органу [6]. 

Важливим було б надання жителям України, особливо районів 
активних бойових дій та окупаційних районів, можливості підклю-
чення до мережі Starlink. Ця система нині успішно допомагає вій-
ськовим Збройних Сил України перебувати на зв’язку. А тому на-
дання доступу до такої технології цивільним громадянам є 
актуальним не лише в питанні забезпечення прав учасників освіт-
нього процесу в закладах вищої освіти. 

Однак система користування мережею Starlink не гарантує, що 
окупанти не матимуть змоги посягати на безпечне інформаційне 
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середовище, а тому необхідним є створення гарантій кібербезпеки 
громадян України в умовах воєнного стану. 

Для реалізації вищезазначеного доцільним є співпраця Міністер-
ства цифрової трансформації України з Міністерством освіти і науки 
України для розроблення організаційно-правових засад забезпечення 
й захисту цифрових та інформаційних прав учасників освітнього 
процесу в закладах вищої освіти в умовах воєнного стану. 
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кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності 
Національної академії внутрішніх справ  

СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ 
КРИМІНОЛОГІЧНИХ ПРОГНОЗІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ 
При кримінологічному прогнозуванні пенітенціарної злочинно-

сті слід враховувати низку таких показників: 
– по-перше, модель повинна розглядатися не як початок, а як 

кінець дослідження; 
– по-друге, прогностична модель має випереджати свій оригінал; 
– по-третє, конструкція моделі має бути універсальною. 
Тому якщо включити в модель дуже багато параметрів майбут-

ньої злочинності, то можна зіткнутися зі складним математичним 
апаратом, що ускладнює дослідження. Якщо ж побудувати занадто 
спрощену модель, це може передбачити подальший хід явища на-
стільки, щоб отримати потрібні результати [1, с. 197–198]. 

Найбільш прийнятною моделлю під час прогнозування пеніте-
нціарної злочинності є побудова моделі – сценарію для окремого 
регіону [2, с. 119–121]. 

З урахуванням викладеного структура та механізм розробки 
кримінологічних прогнозів пенітенціарної злочинності можуть бу-
ти представлені таким чином: 

– уточнення завдання на прогноз (характер, масштаби, об’єкт, 
час запобігання проблемі тощо), формування цілей та завдань, ро-
бочих гіпотез дослідження, визначення методів дослідження – пе-
редпрогностична орієнтація; 

– збір даних прогностичного фонду за заявками у практичних 
органах та установах виконання покарання та за матеріалами нау-
кової (спеціальної) літератури; 

– побудова базової вихідної моделі прогнозованого явища ме-
тодами системного аналізу з використанням кількісних значень 
показників за основними параметрами моделі; 

– побудова динамічних рядів розвитку кількісних показників 
злочинності в місцях позбавлення волі досліджуваного регіону як 
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основи майбутньої моделі екстраполяції; можливе узагальнення 
цього матеріалу як прогностичних передмодельних сценаріїв; 

– побудова попередніх пошукових моделей злочинності у місцях 
позбавлення волі методами аналізу даних прогностичного фону з 
конкретизацією мінімального та максимального та найімовірніших 
значень (за умови припущення збереження існуючих тенденцій; 

– побудова нормативних моделей злочинності в місцях позбав-
лення волі методами нормативних прогнозних розробок (сценарію, 
матриці тощо); 

– уточнення (тобто відносна верифікація) моделей, бажано ме-
тодами опитування експертів; 

– побудова остаточної серії пошукових та нормативних моделей; 
– вироблення практичних рекомендацій для планування та уп-

равління на основі опору пошукових та нормативних моделей. Для 
уточнення рекомендацій можливе ще одне опитування експертів; 

– побудова серії поствірогідних прогностичних моделей-
сценаріїв; 

– експертиза прогнозу та рекомендацій, їх уточнення та до-
опрацювання. 

Даючи характеристику конкретних методик прогнозування 
злочинності в місцях позбавлення волі, зазначимо, що з розробки 
середньострокових і довгострокових прогнозів найбільш апробова-
ними є такі методики: 

1) методика прогнозування за деталізованими показниками 
шляхом побудови та аналітичного вирівнювання динамічних рядів 
рівнів злочинності методом найменших квадратів; 

2) методика, заснована на експертних оцінках передбачуваної 
зміни злочинності в майбутньому; 

3) методика, що базується на розробці моделей злочинності пе-
рспективного періоду. 

Профілактичний напрям роботи правоохоронних органів, які 
ведуть боротьбу зі злочинністю, у тому числі в УВП, зобов’язує їх 
не лише запобігати злочинності загалом, а й не допускати окремих 
злочинів [3, с. 169–170]. 

Саме це викликає необхідність передбачення поведінки окре-
мих осіб, насамперед тих, хто відбуває покарання. 

Індивідуальне прогнозування розглядається сучасною криміноло-
гією як передбачення можливої поведінки окремої особи (у тому числі 
засудженої) протягом певного періоду та на певній території (УВП). 
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Мета такого прогнозування полягає в тому, щоб встановити, чи є 
підстави вважати, що конкретна особа вчинить злочин, які обставини 
можуть сприяти вчиненню злочину цією особою. Стосовно криміна-
льно-виконавчої системи мета індивідуального прогнозування в 
УВП полягає в отриманні інформації (відомостей) про можливу по-
ведінку засудженого як під час відбування покарання, так і після зві-
льнення від нього протягом певного терміну. Щодо цього загальна 
методика прогнозування конкретизується наукою кримінально-
виконавчого права, пенітенціарною психологією та педагогікою. 

Для успішного практичного здійснення індивідуального про-
гнозування необхідно вирішити низку питань. 

По-перше, в УВП мають бути налагоджені збір та обробка інфор-
мації про особу тих засуджених, щодо яких проводиться прогноз по-
ведінки. Для цього потрібна науково розроблена методика вивчення 
особистості засуджених та її змін у результаті виправного впливу. 

Важливо пам’ятати, що вивчення особи є основою індивідуаль-
ного прогнозування [4, с. 116]. Встановивши зв’язок між внутріш-
німи характеристиками особи засудженого та особливостями її зо-
внішньої поведінки, можна виявити такі якості, як особистий 
інтерес, потреби, мотиви, каяття у вчиненому тощо. Використову-
ючи інші дані про вік, освіту, професійні якості та інше, можна 
скласти модель поведінки індивіда. 

По-друге, необхідно максимально використовувати досягнення 
соціології, психології, педагогіки у сфері вивчення особи та прогнозу-
вання її поведінки. Дуже важливим є глибоке соціально-психологічне 
та педагого-правове вивчення осіб [5, с. 54–55], які відбувають пока-
рання, пізнання їх потреб, цілей, бажань, прагнень, волі, які зрештою 
визначають поведінку людини в теперішньому та майбутньому. 

По-третє, потрібна спеціальна підготовка співробітників УВП з 
метою освоєння як теоретичних, так і практичних основ індивідуа-
льного прогнозування, оскільки більшість співробітників не мають 
достатніх знань для здійснення прогнозування [6, с. 316–317]. Це 
негативно позначається на роботі із засудженими, запобіганні ре-
цидивним правопорушенням. 

Іншими словами, індивідуальне прогнозування має на меті пе-
редбачити таку поведінку, яка пов’язана з необхідністю організації 
та цілеспрямованої індивідуальної профілактики [7]. 

Розробляючи прогноз поведінки конкретної особи, співробітник 
УВП має у своєму розпорядженні великі можливості: спостереження 
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за засудженими здійснюється тривалий час, аналізується його пове-
дінка, ставлення до вчиненого злочину, вимог режиму, праці, нав-
чання як загальноосвітнього, так і професійно-технічного тощо.  

Засудженого в УВП знає більшість співробітників, тому кожен 
з них може висловити свою суб’єктивну думку про можливу пове-
дінку засудженого в майбутньому як під час відбування покарання, 
так і після звільнення з УВП. Врахування цих думок може бути як 
експертний індивідуальний прогноз. 

Виправні установи у своїй практичній діяльності використову-
ють індивідуальне прогнозування (як правило, під час підготовки 
засуджених до умовно-дострокового звільнення). 

За індивідуального прогнозування важливо визначити термін про-
гнозу. Дослідження свідчать, що індивідуальне прогнозування вимагає 
тривалого вивчення поведінки засудженого, обліку його вчинків як 
останнім часом, так і за тривалий період минулого часу. Було встанов-
лено, що на точність прогнозу впливають багато обставин. 

По-перше, необхідне глибоке та всебічне вивчення особи з по-
зицій різних галузей знань. По-друге, треба знати конкретний тер-
мін, на який прогнозується поведінка. По-третє, потрібні характе-
ристики на засудженого не лише за період перебування в УВП, а й 
до засудження. По-четверте, необхідно знати обстановку, умови, в 
яких буде засуджений після звільнення з місць позбавлення волі. 

Встановлено, що термін індивідуального прогнозування може 
дорівнювати максимально двом–трьом рокам. Середній термін 
прогнозування становить один–два роки, а короткий – до шести 
місяців [6, с. 794]. 

На якість індивідуального прогнозування впливає кількість фа-
кторів, що враховуються під час прогнозування. Чим більше фак-
торів враховано, тим якіснішим є прогноз. Якість прогнозу 
пов’язана з вагомістю цих факторів.  

У процесі складання прогнозу мають бути враховані чинники, 
які умовно можна об’єднати в кілька груп. До першої групи нале-
жать фактори, що характеризують поведінку засудженого під час 
відбування покарання (наявність заохочень та стягнень, участь у 
самодіяльних організаціях, ставлення до адміністрації УВП тощо); 
до другої належить ставлення до праці; до третьої – зв’язок засу-
дженого із зовнішнім світом (наявність близьких родичів або поба-
чення з ними тощо); до четвертої – фактори, що характеризують 
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особу засудженого з урахуванням його освітнього та культурного 
рівня, прагнень, бажань тощо. 

Для досягнення якості індивідуального прогнозу велике зна-
чення має узагальнення незалежних характеристик, коли єдиного 
засудженого характеризують незалежно один від одного співробіт-
ники різних служб УВП. Така робота має бути планомірною. Отже, 
плани індивідуальної роботи з такими особами мають будувати на 
основі індивідуальних прогнозів.  
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  
ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Актуальність теми дослідження зумовлена дослідженням фун-
кціонування інституту матеріальної відповідальності працівника як 
суб’єкта трудових відносин, з одного боку, та роботодавця, з іншо-
го, з метою встановлення особливостей їх правового статусу та ви-
значення основних відмінностей, що наявні між ними. 

Варто розпочати з того, що трудове право України регулює не 
тільки особливості здійснення трудових відносин між роботодав-
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цем та працівником, а також торкається питання встановлення від-
повідальності таких сторін у разі невідповідності їх поведінки 
встановленим правилам та нормам у сфері праці. 

Для реалізації притягнення до відповідальності у сфері трудових 
відносин існують засоби впливу на суб’єктів, що застосовуються для 
примушування дотримуватись відповідних правил і сприяють відно-
вленню порушених прав та інтересів відповідного суб’єкта за допо-
могою застосування індивідуального й державного впливу. 

Такі заходи впливу реалізуються за допомогою застосування 
відповідальності, що може бути матеріальною та дисциплінарною. 

У навчальній літературі матеріальна відповідальність сторін 
трудового договору визначається як обов’язок однієї сторони трудо-
вого договору (працівника або роботодавця) відшкодувати шкоду, 
заподіяну другій стороні внаслідок винного протиправного невико-
нання чи неналежного виконання своїх трудових обов’язків [2]. 

Як зазначає Л. О. Гайдаренко, матеріальна відповідальність 
працівника як об’єкт правового регулювання має особливе значен-
ня і для сторін трудових відносин, і для держави. У рамках цього 
регулювання не тільки реалізуються функції права, орієнтовані на 
захист законних інтересів сторін трудового договору, а й розкрива-
ється участь у ньому держави, яка є гарантом дотримання цих інте-
ресів як на законодавчому рівні, так і на правозастосовному рівні, 
коли може об’єктивно знадобитися контроль дотримання вимог 
норм законодавства [4]. 

Варто погодитися з думкою В. Б. Луцика, який не погоджується 
з позиціями науковців, які вважають одним з видів юридичної відпо-
відальності матеріальну відповідальність у трудових відносинах.  

У частині 3 статті 130 Кодексу законів про працю України ска-
зано, що за наявності зазначених підстав і умов матеріальна відпо-
відальність може бути покладена незалежно від притягнення праці-
вника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної 
відповідальності [3]. 

Вищенаведена норма дає нам змогу переконатись, що все-таки 
матеріальну відповідальність учасників трудових відносин не варто 
прирівнювати до одного з видів юридичної відповідальності, які 
встановлені чинним законодавством, оскільки прямо передбачену 
законодавцем матеріальну відповідальність роботодавець може 
застосувати до винного працівника, незважаючи на факт притяг-
нення його до інших видів відповідальності, тому це підтверджує 
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хибність точки зору прихильників позиції, що виділяють таку від-
повідальність як окремий різновид юридичної. 

Тому варто зазначити, що юридична відповідальність та матері-
альна відповідальність, що застосовується до учасників трудових 
відносин, обидві проявляються в осуді винної особи і призводять до 
покладення на працівника негативних наслідків та можуть наклада-
тись на винного суб’єкта одночасно, тобто незалежно одна від одної. 

Зрозуміло, що, коли йдеться про матеріальну відповідальність 
учасників трудових відносин, переважно вона стосується працівни-
ка, на якого покладено виконання функцій та завдань, передбаче-
них трудовим договором. 

Однак поряд з можливістю притягнення до такої відповідаль-
ності працівника паралельно існує й матеріальна відповідальність 
роботодавця за відповідні протиправні дії. 

На думку Л. О. Гайдаренка, у зв’язку з тим, що відсутні загалом 
поняття й процедура матеріальної відповідальності роботодавця, це 
дає йому неабияку владу, а його становище вважається привілейо-
ваним [4]. 

О. М. Лукʼянчиков вказує, що матеріальна відповідальність ро-
ботодавця може бути як компенсаційною, так і штрафною, а праці-
вник завжди несе матеріальну відповідальність компенсаційного 
характеру [4]. 

З приводу вищенаведеного твердження можна додати те, що ма-
теріальну відповідальність у вигляді штрафу роботодавець нестиме 
внаслідок порушення ним встановлених обов’язкових норм, що ре-
гулюють відносини організації праці, у цьому випадку більшість йо-
го дій не призводять до погіршення матеріального становища праці-
вників, що не можна сказати про матеріальну відповідальність 
працівника перед роботодавцем, коли дії працівника завжди завда-
ють негативні наслідки майнового характеру для роботодавця. 

Крім того, варто зауважити, що не слід виділяти матеріальну 
відповідальність роботодавця та матеріальну відповідальність пра-
цівника в один спільний інститут трудових правовідносин, навіть 
попри те, що ці види відповідальності мають багато спільного, зва-
жаючи на їх правову природу виникнення та компенсаційну сут-
ність відшкодування.  

Але незважаючи на це, різниця між такими видами стягнень 
полягає в різному порядку встановлення шкоди, яка відшкодову-
ється ними, також у різних підставах притягнення до такої відпові-
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дальності, різні обставини врахування яких дає змогу зменшувати 
розмір такої відповідальності, а також різниться сам підхід для 
встановлення в діях таких суб’єктів вини. 

 Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що під мате-
ріальною відповідальністю сторін трудових відносин варто розумі-
ти як врегульовані нормами трудового права індивідуальні трудові 
відносини з матеріальної відповідальності працівників і роботодав-
ця. Як ми встановили вище, попри відносну схожість в існуванні 
таких видів відповідальності суб’єктів трудових відносин, не варто 
рахувати матеріальну відповідальність роботодавця та матеріальну 
відповідальність працівника як один спільний інститут трудових 
правовідносин, враховуючи їх правову природу виникнення та 
компенсаційну сутність відшкодування. 
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Національної академії правових наук України  

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИНЕСЕННЯ РІШЕНЬ  
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 
Соціально-політичні умови, в яких опинилась наша держава, зу-

мовили істотне оновлення національного кримінального процесуа-
льного законодавства. Зокрема, Законом України (далі – ЗУ) «Про 
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та 
Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення 
ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та 
протидії кібератакам» частину 6 ст. 110 чинного КПК доповнено 
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новим абзацом, відповідно до якого у разі необхідності постанова 
слідчого, прокурора виготовляється в електронній формі з викорис-
танням кваліфікованого електронного підпису службової особи, яка 
ухвалила відповідне процесуальне рішення, або створюється з вико-
ристанням Інформаційно-телекомунікаційної системи досудового 
розслідування відповідно до статті 106-1 цього Кодексу. 

Позначені законодавчі зміни можна оцінити як позитивні та роз-
глядати як ще одну сходинку на шляху цифрової трансформації кри-
мінального провадження. Безперечно, перехід від паперового доку-
ментообігу до електронного є необхідною відповіддю на запити 
сьогодення. Крім того, електронний документообіг є одним з інстру-
ментів забезпечення процесуальної економії [1]. Водночас, незважа-
ючи на в цілому позитивну оцінку позначених законодавчих змін, 
необхідно звернути увагу на окремі проблемні питання, які можуть 
виникнути у процесі застосування абзацу 2 ч. 6 ст. 110 КПК. 

По-перше, створення електронної постанови передбачає надси-
лання такої постанови в електронному вигляді. У цьому сенсі 
принциповим вважаємо уточнення, що таке листування має відбу-
ватися за допомогою офіційної електронної пошти слідчого, проку-
рора, а за можливості й адресата (або, якщо особа вже залучалася 
до кримінального провадження, за допомогою електронної адреси, 
яку вона повідомила).  

По-друге, виникає запитання щодо підтвердження отримання 
такої постанови адресатом, адже відповідно до ч. 7 ст. 110 КПК 
постанова слідчого, дізнавача, прокурора, ухвалена в межах компе-
тенції згідно із законом, є обов’язковою для виконання фізичними 
та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона сто-
сується. Логічним є припущення, що за аналогією з ч. 2 ст. 136 
КПК у такому випадку підтвердженням отримання рішення слідчо-
го, прокурора може бути тільки відповідь на електронний лист слі-
дчого або прокурора адресатом. Водночас такий порядок видається 
неефективним та може бути використаний особою з метою зловжи-
вання своїми права та умисного ухилення від виконання постанови. 
Тож має бути розроблений механізм, який зможе мінімізувати зло-
вживання як з боку обвинувачення, так і інших учасників криміна-
льного провадження.  

Так, наприклад, питання щодо надсилання учасникам судового 
процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у 
вигляді SMS-повідомлень, вирішується шляхом подання учасником 
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судового процесу заяви про бажання отримання судових повісток 
саме у формі SMS-повідомлень. У такому випадку, навіть якщо 
особа з об’єктивних чи суб’єктивних причин не ознайомилася з 
такою повісткою, вважається належним чином повідомлена про час 
та дату судового засідання. Вважаємо, що аналогічний механізм 
може бути застосований і до врегулювання питання щодо направ-
лення рішень слідчого, прокурора в електронному вигляді. Тобто за 
письмовою заявою особи відповідні постанови можуть надсилати 
їй в електронному вигляді на вказану адресу електронної пошти. 
Водночас варто зауважити, що такий порядок можуть застосовува-
ти лише до осіб, які вже залучені до кримінального провадження. 

На додаток варто звернути увагу на положення, відповідно до 
якого електронну постанову слідчого, прокурора створюють з ви-
користанням Інформаційно-телекомунікаційної системи досудово-
го розслідування. З цього приводу зазначимо таке. Позитивний до-
свід пілотної системи eCase став підставою для ухвалення ЗУ «Про 
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 
щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи 
досудового розслідування». Крім того, спільним наказом Націона-
льного антикорупційного бюро України, Офісом Генерального 
прокурора, Радою суддів України та Вищим антикорупційним су-
дом від 15 грудня 2021 р. № 175/390/57/72 затверджено Положення 
про інформаційну-телекомунікаційну систему досудового розслі-
дування «іКейс» (далі – Положення).  

Водночас певний подив викликає той факт, що така система за-
проваджується виключно у кримінальних провадженнях, досудове 
розслідування в яких здійснюється детективами Національного ан-
тикорупційного бюро України (п. 1 Положення). Адже за логікою ЗУ 
«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу Ук-
раїни щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної систе-
ми досудового розслідування» функціонування системи має бути 
запроваджено в усіх органах досудового розслідування. Таким чи-
ном, слідчі не всіх органів досудового розслідування на сьогодніш-
ній день мають доступ до Інформаційно-телекомунікаційної системи 
досудового розслідування, а отже, не можуть використовувати таку 
систему для створення електронних рішень. 

Підкреслимо, що запровадження електронного кримінального 
провадження значно прискорює, спрощує та здешевлює процеси 
розслідування кримінальних правопорушень, підвищує його ефек-
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тивність, знижує корупційні ризики. У зв’язку з цим видається не-
обхідним розробка Положення про інформаційну телекомунікацій-
ну систему досудового розслідування, яким би унормовувалося 
функціонування такої системи для всі органів досудового розсліду-
вання, прокурорів та судів.  

Підкреслимо, що електронний документообіг у кримінальному 
провадженні є не химерним майбутнім, це реалії сьогодення, тому 
описані проблемні питання мають бути якнайшвидше вирішені за-
конодавцем. Крім того, цілком доречним видається розширення 
процесуальних документів, які можуть бути ухвалені в електрон-
ному вигляді, зокрема доручення слідчого, прокурора, клопотання 
про проведення слідчих (розшукових) дій або про застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження, запобіжних за-
ходів; у перспективі на майбутнє можливим видається й складання 
протоколів слідчих (розшукових) дій в електронному вигляді. У 
зв’язку з цим необхідною видається розробка проєктів змін до чин-
ного кримінального процесуального законодавства.  

Колб Олександр Григорович,  
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,  
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ПРО ДЕЯКІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ 
ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ 

ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
Судячи з інформації, яка оприлюднена у друкованих і електрон-

них засобах масової інформації, включно з мережею «Інтернет», про-
типравні діяння, що стосуються посягань на власність фізичних та 
юридичних осіб в умовах воєнного часу (з лютого 2022 року), мають 
місце практично у всіх регіонах України. З огляду на це, як видається, 
варто на вказану проблему поглянути як з точки зору кримінально-
правової кваліфікації, так і запобіжної діяльності [1, с. 156–165]. 

Проте, як показує практика досудового слідства, вирішити це 
питання існуючими у Кримінальному кодексі (КК) України засоба-
ми досить складно [2, с. 17–30].Сутність цієї проблеми полягає у 
наступному.  

Згідно з положеннями чинного КК за вчинення шахрайських та 
подібних кримінально-карних діянь передбачена відповідальність у 
таких його нормах: а) ст. 190 «Шахрайство»; б) ст. 192 «Привлас-
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нення, розтрата майна або заволодіння шляхом зловживання служ-
бовим становищем»; в) ст. 192 «Заподіяння майнової шкоди шля-
хом обману або зловживань довірою»; г) ст. 193 «Незаконне прив-
ласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково 
опинилось у неї»; ґ) ст. 206-2 «Протиправне заволодіння майном 
підприємства, установи, організації»; д) ст. 212 «Ухилення від 
сплати податків, зборів, (обов’язкових) платежів»; е) 212-1 «Ухи-
лення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування»; є) інші статті КК. 

Водночас застосувати вказані та інші норми КК у тих випадках, 
мова про які велась у цій роботі вище, на сьогодні практично не-
можливо. І ось чому.  

Як це витікає зі змісту ч. 1 ст. 2 КК підставою кримінальної 
відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діян-
ня, що містить діяння, яке містить склад кримінального правопо-
рушення, передбаченого цим Кодексом. Разом з тим, якщо виходи-
ти з вимог формальної логіки та буквально зі змісту існуючої на 
сьогодні, зокрема, волонтерської діяльності, то таких підстав у ді-
яннях членів таких організацій (крім, звичайно, випадків крадіжок 
та інших тому подібних суспільно небезпечних діянь, що визначені 
як кримінально карані у КК) немає. А застосовувати при цьому 
аналогію закону КК України (ч. 4 ст. 3) забороняє. 

У першу чергу, це стосується об’єкта кримінального правопо-
рушення, а саме: власник майна, яке він передає волонтеру (або 
такій організації), добровільно відмовляється від права на свою 
власність. Натомість ні волонтер або організація, законні інтереси 
якої він представляє, а в подальшому – фізична (потерпілий) чи 
юридична особа (військова частина тощо) таке право не набуває у 
силу відсутності чіткої організації бухгалтерського обліку з цих 
питань та звітності про обіг отриманого від власника майна. Так, на 
жаль, сформована на сьогодні в Україні практика волонтерської 
діяльності, яка не передбачає здійснення всіх визначених Законом 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» процедур – а, 
це, у свою чергу, виступає однією з детермінант, яка обумовлює 
вчинення різноманітних протиправних діянь у зазначеній сфері 
суспільних відносин [3, с. 274–280]. 

Як видається, враховуючи велику суспільну небезпеку вказаних 
вище правопорушень, а також різноманітність їх протиправних про-
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явів, логічно було б КК України доповнити ст. 193-1 «Незаконне при-
власнення майна волонтерів» та викласти її в такій редакції: 

«1. Незаконне привласнення майна, отриманого від волонтерів 
та їх організацій, особою, яка є членом волонтерської організації, 
що зареєстрована в установленому законом порядку, –  

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із 
конфіскацією майна. 

2. Ті ж дії, що вчинені повторно, або за попередньою змовою 
групою осіб, або у великих розмірах, –  

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми ро-
ків із конфіскацією майна. 

3. Ті ж дії, що вчинені в особливо великих розмірах, –  
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти 

років із конфіскацією майна». 
Звичайно, що запропонований у цій науковій роботі підхід є не 

безспірним. Водночас цілком очевидним з цього приводу є й інший 
висновок: злочинність – динамічна система, яка постійно видозмі-
нюється [4, с. 333–340], а отже, суспільство і держава зобов’язані 
своєчасно та ефективно реагувати на її прояви в будь-яких формах, 
у тому числі шляхом застосування відповідних запобіжних заходів, 
особливо в умовах формування та реалізації сучасної воєнної полі-
тики України [5, с. 130–136]. 
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СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИДОЗМІНИ 
ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В УКРАЇНІ  

Як свідчить практика, впродовж існування кримінального проце-
су в кожній державі світу, незалежно від належності її до тієї чи іншої 
правової системи, доказування викликало та продовжує викликати 
найбільше труднощів у правозастосовній діяльності практикуючих 
юристів [1, c. 17–18]. Крім цього, результати аналізу сучасних науко-
вих праць, присвячених теорії доказування, дають підстави виокре-
мити в ній три основні наукові концепції з означених питань. 

До першої з них слід віднести концепцію, зміст якої полягає в 
розумінні доказування як кримінальної процесуальної діяльності, 
пов’язаної зі збиранням, перевіркою та оцінкою доказів [2, c. 132]. 
При цьому особливістю наукового підходу, закріпленого в цій кон-
цепції, є те, що серед прибічників немає єдності думок щодо бага-
тьох її наукових і правових категорій. Окремі з них намагаються 
доповнити зазначені три елементи доказування (збирання, перевір-
ка й оцінка) іншими або ж замінити їх новими, не змінюючи при 
цьому її змісту. У свою чергу, інші прихильники цієї концепції ви-
знають суб’єктами доказування не лише сторони кримінального 
провадження, а й суд [2, c. 132]. Як видається, з таким підходом 
погодитись не можна, позаяк, згідно з чинним кримінальним про-
цесуальним законодавством України, суд не є суб’єктом доказу-
вання, а чинить судочинство. Зокрема, як це витікає зі змісту ст. 30 
КПК України, у кримінальному правосуддя здійснюється лише су-
дом, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом. 

Наступною є теоретична концепція кримінального процесуаль-
ного доказування, одним із авторів якої є В. П. Гмирко [3, с. 23]. На 
думку її інших представників, у науці вітчизняного кримінального 
процесу існує нестикування та «розрив» між діяльнісним позиціо-
нуванням доказування та недіяльнісною практикою його теоретич-
ного опанування (осмислення) [4, с. 36]. Виходячи з цього, 
В. П. Гмирко сформулював власний авторський проєктний погляд 
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на діяльність доказування як на структуру певним чином організо-
ваних і взаємозв’язаних сімох «функціональних місць», а саме:  

1) мета діяльності доказування; 
2) вихідний матеріал діяльності доказування;  
3) спосіб діяльності доказування;  
4) засоби діяльності доказування;  
5) носії діяльності доказування;  
6) перетворювальний процес діяльності доказування;  
7) продукт діяльності доказування та розкриває їх зміст [3, 

с. 52–53]. 
Знову ж таки, якщо виходити із сучасних наукових розробок та 

існуючої процесуальної практики, з позицією В. П. Гмирка можна 
погодитися. 

Поряд з цим існує і третя наукова концепція кримінального 
процесуального доказування, сутність якої полягає в тому, що 
будь-яка «методологія», включно з процедурою доказування, є су-
купністю обмежень, добровільно прийнятих на себе дослідником 
[5, с. 286–288]. На переконання її прихильників, наявність такої 
методології є невиправданою перевагою одного методу над інши-
ми, а це, у свою чергу, призводить до збіднення можливостей не 
тільки під час дослідження, а й до спрощення процесу, пов’язаного 
з виявленням предмета доказування. Як видається, з такою позиці-
єю науковців погодитись не можна, позаяк при такому підході по-
рушуються не тільки загальні засади кримінального провадження, 
що закріплені у ст. 7 КПК України, а й встановлений порядок дока-
зування, що зазначений у главі 4 розділу І вказаного Кодексу.  

Отже, виходячи з отриманих результатів дослідження, можна 
констатувати, що перед вітчизняною кримінальною процесуальною 
наукою стоїть важливе завдання щодо розробки цілісної та дієздат-
ної концепції доказування загалом, з урахуванням законодавчо ви-
значених правил і процедур, а в частині речових доказів яка б розк-
ривала його сутність й відповідала моделі змішаного 
кримінального процесу України.  
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ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

Як показали результати вивчення наукової літератури, поняття 
суб’єктів кримінального переслідування майже не досліджувалось 
на доктринальному рівні та не міститься в чинному кримінальному 
процесуальному законодавстві України. Як у зв’язку з цим слушно 
зауважив І. В. Гловюк, це може пояснюватись різними підходами 
до поняття та сутності кримінального переслідування. Водночас 
цілком очевидним є той факт, що дослідження повноважень 
суб’єктів кримінального переслідування під час досудового розслі-
дування та в суді першої інстанції неможливе без з’ясування самої 
суті поняття «суб’єкт кримінального переслідування» [1, с. 354]. 
Поряд з цим варто звернути увагу на той факт, що серед науковців 
мають усе-таки місце непоодинокі спроби сформулювати визна-
чення зазначеного поняття. Окремі науковці визначають суб’єктів 
кримінального переслідування як учасників кримінального процесу, 
діяльність яких спрямована на формулювання та підтримання в суді 
обґрунтованого і вмотивованого обвинувачення конкретної особи у 
вчиненні кримінального правопорушення [2, с. 120]. Як видається, з 
таким підходом можна погодитись лише частково, враховуючи, що 
суд, крім обвинувальних вироків, ухвалює також і оправдальні рі-
шення по суті кримінального провадження (ст. 373 КПК України). 

Як встановлено під час цього дослідження, особливе місце та 
роль серед учасників кримінального провадження належить проку-
рору (ст. 36 КПК). Зокрема, чинний КПК України наділяє прокуро-
ра достатніми повноваженнями для реалізації кримінального перес-
лідування на стадії досудового розслідування, а також для 
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доведення твердження щодо винуватості особи в суді. Крім того, 
ст. 3 КПК України відносить прокурора до сторони обвинувачення, 
що також є підтвердженням покладення на нього функції криміна-
льного переслідування.  

Серед них необхідно виокремити ту, що пов’язана з обов’язком 
доказування обставин, які необхідно встановити у кожному кримі-
нальному провадженні, в тому числі щодо події кримінального 
правопорушення та винуватості особи (ст. 92 КПК). Іншою важли-
вою функцією прокурора є його процесуальне керівництво у кри-
мінальному провадженні (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК) [3, с. 184]. 

Поряд з цим варто мати на увазі, що у кримінальному прова-
дженні вирішальне місце та роль має орган досудового розсліду-
вання, його керівник та слідчий, які несуть персональну відповіда-
льність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій 
(ст.ст. 38-40 КПК). 

До суб’єктів кримінального переслідування належать також 
оперативні підрозділи. Згідно з ч. 1 та 2 ст. 41 КПК України зазна-
чені підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 
(розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дору-
ченням слідчого, прокурора, детектива Національного антикоруп-
ційного бюро України або прокурора Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури. При цьому слід зазначити, що під час 
виконання доручень слідчого та прокурора співробітник оператив-
ного підрозділу користується повноваженнями слідчого (ст. 41 
КПК), але не має права здійснювати процесуальні дії у криміналь-
ному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопо-
таннями до слідчого судді чи прокурора [3, с. 190].  

Водночас чи не вирішальне значення у кримінальному прова-
дженні серед усіх учасників процесу кримінального переслідування 
має потерпілий від кримінального правопорушення (ст.ст. 55–59 
КПК). Як у зв’язку з цим слушно зауважив Д. О. Пилипенко, поте-
рпілий у кримінальному провадженні наділений відповідними пра-
вами та обов’язками, одним з яких є право на кримінальне переслі-
дування (обвинувачення) особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення. Крім того, на думку автора, реалізація функції 
обвинувачення потерпілим також не може бути обов’язком, оскіль-
ки відповідно до ст. 25 КПК України цей обов’язок покладено на 
представників держави у кримінальному провадженні [4, c. 32].  

Отже, виходячи з результатів проведеного аналізу, можна зро-
бити висновок про те, що суб’єкти кримінального переслідування – 
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це такі учасники кримінального провадження, діяльність яких 
спрямована на формулювання та підтримання в суді обґрунтовано-
го і вмотивованого обвинувачення конкретної особи у вчиненні 
кримінального правопорушення або в його відсутності [5, c. 17–18]. 
Враховуючи, що в чинному кримінальному процесуальному зако-
нодавстві України зазначене поняття не визначено, варто у зв’язку 
з цим здійснити це в невідкладні терміни, виходячи з існуючої 
практики й необхідності підвищення рівня та ефективності захисту 
прав особи, суспільства і держави кримінально-процесуальними 
засобами у сучасних умовах.  
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АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 
Нині складно уявити життя без автомобільного транспорту, адже 

автомобілі стали не лише предметом розкоші, вони перетворилися на 
об’єктивну необхідність. Про це яскраво свідчить статистика. Напри-
клад, порівняно з 2000-ми роками кількість машин на автошляхах 
України зросла майже в чотири рази. Сучасна автомобільна транспо-
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ртна система України налічує понад 9,2 млн транспортних засобів, 
серед яких: 6,9 млн легкових автомобілів, близько 250 тис. автобусів, 
1,3 млн вантажних автомобілів і понад 840 тис. одиниць мототранс-
порту. Крім того, ідеться про суттєве збільшення швидкості сучасно-
го автотранспорту й появу значної кількості недосвідчених водіїв. 
Усе вказане в сукупності призвело до істотного збільшення кількості 
ДТП в Україні, а отже, до зростання рівня смертності (особливо серед 
молоді віком від 20 до 35 років). Тому забезпечення безпеки на автот-
ранспорті стало пріоритетом для держави. 

В умовах сьогодення дорожньо-транспортна аварійність у на-
шій країні є однією з найгостріших соціально-економічних проблем 
та характеризується надзвичайно високим рівнем ризику виник-
нення дорожньо-транспортних пригод і тяжкістю їх наслідків. За 
2014–2021 роки в Україні зареєстровано близько 800 тис. ДТП, у 
яких загинуло 29,7 тис. і травмовано 240,4 тис. осіб. У 2019 році 
зафіксовано зростання кількості ДТП на 5,1 % і травмованих у них 
осіб – на 6,4 % порівняно з 2018 роком. Особливо тривожним є те, 
що понад 42,6 % загиблих у ДТП 2021 року – пішоходи й велоси-
педисти. Велике занепокоєння викликає те, що за останній період 
на дорогах України загинуло 1,5 тис. дітей віком до 18 років, а ДТП 
в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком 
від 15 до 24 років та другою за поширеністю причиною смерті ді-
тей віком від 5 до 14 років [1]. 

Такі масштабні наслідки ДТП, а також відсутність сталого про-
гресу у справі їх профілактики (спорадичні успіхи на цій ниві зав-
ше є нестабільними та швидкоплинними) зумовлюють постановку 
питання про побудову державної стратегії безпеки дорожнього ру-
ху, яка ґрунтуватиметься на засадах науковості, послідовності, без-
перервності, соціальної спрямованості, економічної доцільності. Це 
завдання передбачає розробку широкого спектру правових, органі-
заційних, інформаційних та інших заходів, спрямованих на радика-
льне зменшення кількості ДТП й рівня дорожнього травматизму в 
довгостроковій перспективі. Але найпершим кроком до окресленої 
мети має стати забезпечення плідного наукового підґрунтя.  

У даному контексті роль науки тим вагоміша, що сфера БДР 
знаходиться на стику багатьох галузей і дисциплін. Нею охоплені 
економічні, правові, соціальні, управлінські, комунікативні, техні-
ко-технологічні, фізіологічні, психологічні та інші аспекти людсь-
кого існування. Вона пов’язана з розв’язанням величезного масиву 
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наукомістких проблем, які виникають у найрізноманітніших пло-
щинах сучасного життя. Така багатоплановість проблематики ви-
магає застосування обширного наукового інструментарію з різних 
галузей знань: від класичної механіки до макросоціології, від міс-
тобудування до медицини [2]. 

Транспортна галузь не стала винятком: ключові процеси її фу-
нкціонування (включно із забезпеченням безпеки) завжди протіка-
ють у канві, торованій правом, а тому значною мірою обумовлю-
ються станом науково-правових досліджень. Останні сприяють 
удосконаленню існуючого правового базису, визначають зміст га-
лузевих концепцій, формують загальне уявлення про принципи, 
цілі, пріоритети, форми та методи втілення національної політики 
транспорту. 

Сьогодні, коли питання розробки стратегії БДР нарешті почало 
переходити в практичну площину, постає нагальна необхідність 
узагальнення та систематизації знань, накопичених у цій сфері віт-
чизняною правовою наукою. Причому, з огляду на прискорену ди-
наміку еволюції дорожньо-транспортного комплексу (протягом 
останніх десятиліть об’єктивні умови його роботи зазнали неаби-
яких змін), найбільший інтерес становлять дослідження нової доби 
– доби державної незалежності. 

До радянського періоду належать такі монографічні праці, як: 
«Боротьба з дорожньо-транспортними пригодами та правопору-
шеннями на транспортний засіб у СРСР» (м. Москва, 1965 р.), ав-
тор дослідження – І. Г. Маландин; «Кримінальна відповідальність 
за порушення правил безпеки руху й експлуатації транспорту» 
(м. Тбілісі, 1973 р.), автор дослідження – Г.В.Цуцкиридзе; «Правові 
та організаційні проблеми удосконалення загальнодержавної сис-
теми забезпечення безпеки дорожнього руху» (м. Москва, 1973 р.), 
автор дослідження – В. В. Лук’янов; «Кримінально-правова боро-
тьба зі злочинними порушеннями правил безпеки руху та експлуа-
тації автомототранспорту або міського електротранспорту» 
(м. Москва, 1977 р.), автор дослідження – Р. Г. Мацюя; «Причини, 
умови автотранспортних злочинів та питання профілактики» 
(м. Ленінград, 1975 р.), автор дослідження – Д. С. Ковальов; «Кри-
мінальна відповідальність за порушення діючих на транспорті пра-
вил» (м. Москва, 1985 р.), автор дослідження – І. В. Скирський; 
«Боротьба органів внутрішніх справ з дорожньо-транспортними 
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злочинами, пов’язаними із заподіянням шкоди пішоходам» 
(м. Київ, 1987 р.), автор дослідження – В. А. Мисливий.  

Уперше найбільш ґрунтовне дослідження проблем запобігання 
таким кримінальним правопорушенням було проведене 
М. Т. Задояним – «Кримінологічна характеристика й профілактика 
крадіжок і угонів автотранспортних засобів органами внутрішніх 
справ (за матеріалами Української Радянської Соціалістичної Рес-
публіки)», підготовленого 1991 р. на базі Академії МВС СРСР. Се-
ред проблем організації діяльності ОВС щодо запобігання таким 
злочинам виокремлено питання взаємодії підрозділів карного роз-
шуку, слідства та інших служб [3]. 

Як показує бібліографічний аналіз, з початку 90-х рр. XX ст. і 
до наших днів основна увага правничого загалу (передовсім уче-
них, які переймаються питаннями дорожньої безпеки) прикута до 
проблем застосування державного примусу. З одного боку, це по-
яснюється залишковим «відлунням» радянської правової доктрини, 
котра постулювала примус як першочерговий інструмент впливу на 
волю та свідомість громадян. З іншого – обумовлюється надзви-
чайною гостротою проблематики БДР: катастрофічні масштаби 
дорожнього травматизму вимагають негайного поліпшення ситуа-
ції, а в умовах існуючої економічної нестабільності швидкий ефект 
здатні забезпечити тільки примусові заходи. Тож саме на їх розгля-
ді роблять акцент більшість сучасних правників. 
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НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 
СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

Конституцією України визначено, що захист суверенітету і те-
риторіальної цілісності України, забезпечення її економічної та ін-
формаційної безпеки є найважливішими функціями держави, спра-
вою всього Українського народу. [1] 

Правовою основою військового обов’язку і військової служби є 
Конституція України, Закони України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», «Про оборону України», «Про Збройні Сили 
України», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», інші зако-
ни України, а також прийняті відповідно до них укази Президента 
України та інші нормативно-правові акти щодо забезпечення обо-
роноздатності держави, виконання військового обов’язку, прохо-
дження військової служби, служби у військовому резерві та статусу 
військовослужбовців, а також міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [2]. 

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» [2] військова служба є державною службою особ-
ливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних 
до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком 
випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, 
пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної 
цілісності. Час проходження військової служби зараховується гро-
мадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу ро-
боти за спеціальністю, а також до стажу державної служби. 

Військова служба має такі ознаки: 
здійснюється специфічною організацією, що засновується дер-

жавою, військовою організацією держави; 
порядок і умови вступу (залучення) до військової організації, 

перебування у ній і виходу з неї визначає держава; 
військова організація держави призначена для захисту держави 

від зовнішнього посягання спеціальними військовими методами, 
що припускають застосування засобів озброєної боротьби; 

внутрішнє облаштування військової організації, порядок уп-
равління нею, призначення її керівників і встановлення відміннос-



168 

тей осіб, які до неї входять, від іншого населення країни визначає 
держава; 

фінансування військової організації відбувається за кошти 
державного бюджету [3, с. 146]. 

Проходження військової служби здійснюється: 
громадянами України – у добровільному порядку (за контрак-

том) або за призовом; 
іноземцями та особами без громадянства – у добровільному по-

рядку (за контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню війсь-
ковослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу 
Збройних Сил України. 

Строкову військову службу громадяни України проходять від-
повідно до законів України у Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової 
спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного 
захисту Вітчизни. 

Виконання військового обов’язку в запасі полягає в дотриманні 
військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, про-
ходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і 
вмінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в 
особливий період. 

Громадяни України можуть проходити службу у військовому 
резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. 
Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, 
строки, умови та порядок її проходження, а також підстави та по-
рядок звільнення із служби визначаються цим Законом, відповід-
ними положеннями про проходження громадянами України служби 
у військовому резерві, що затверджуються Президентом України, 
та іншими нормативно-правовими актами. 

Громадяни, які проходять військову службу, є військовослуж-
бовцями Збройних Сил України. Початок і закінчення проходження 
військової служби, строки військової служби, а також граничний 
вік перебування на ній визначено Законом України «Про військо-
вий обов’язок і військову службу». 

Виконання військового обов’язку в особливий період здійсню-
ється з особливостями, визначеними законодавством. Відповідно 
до Закону України «Про оборону України» у разі збройної агресії 
проти України або загрози нападу на Україну Президент України 
приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення 
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воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування 
Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України 
на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради 
України подання про оголошення стану війни [4]. 

Список використаних джерел 
1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 20.01.2022 р.). 

2. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 
25.03.1992 р. № 2232-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-
12#Text (дата звернення: 20.01.2022 р.). 

3. Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Ви-
давничий дім «Кондор», 2018. 312 с.  

4. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-ХІІ. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата звернення: 
20.01.2022 р.). 

Олійник Владислав Станіславович,  
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави  
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ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  

Розвиток конституціоналізму в Україні на сучасному етапі є 
складним та багатоаспектним, що зумовлено становленням демок-
ратичної конституційної державності. Модифікація форм правління 
як спроба оптимізації організації державної влади не в усіх випад-
ках давала бажані результати. Крім того, вітчизняні дослідники не 
завжди роблять акцент на основній меті функціонування держави – 
забезпеченні прав людини і основоположних свобод та сталого ро-
звитку суспільства.  

Інколи конституціоналізм пов’язується з усіма державно-
правовими явищами, однак менше приділяється уваги їх сутності, 
зв’язку конституційних положень з політико-правовою реальністю. 

Саме слово «конституціоналізм», на думку Г. Дж. Бермана, бу-
ло винайдено наприкінці XVIII–початку XIX ст. для позначення 
головним чином американської доктрини верховенства писаної 
конституції над видаваними законами. Однак реальність нового 
конституціоналізму в повному розумінні слова уперше виявила 
себе в міських правових системах Західної Європи в XIX ст. [1].  
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Світове співтовариство має досить багатий досвід формування 
системи конституціоналізму. Однак в Україні конституціоналізм є 
порівняно новою дефініцією, що не має єдиного визначення і по-
різному інтерпретується в юридичній літературі.  

Як справедливо відзначає М. П. Орзіх, «конституціоналізм не 
одержав інтегральної характеристики, а лише має поліваріантний 
елементний набір на зразок дефініції конституційного ладу» [2]. 

Проблеми меж тлумачення органами конституційної юрисдик-
ції Конституції і законів, помилок у рішеннях цих органів, чинни-
ки, які впливають на результативність правотлумачувальної діяль-
ності, правова природа рішень конституційних судів – усе це 
проблеми, що повинні бути предметом подальших наукових дослі-
джень, вирішення яких має прямий вихід на практичне функціону-
вання конституційної юстиції. При цьому слід враховувати досвід 
інших країн, узагальнювати вітчизняні наробки. У становленні 
конституціоналізму в Україні на демократичних засадах велика 
роль належить юридичним кадрам, які в процесі законодавчої та 
охоронної діяльності можуть безпосередньо втілювати ідеї консти-
туціоналізму.  

У зв’язку з цим стоїть завдання підвищувати кваліфікацію 
юристів, поліпшувати викладання конституційного права в усіх 
юридичних вишах України. Необхідно формувати у студентів-
юристів світогляд, який базується на наробках світового конститу-
ціоналізму і вітчизняної практики.  

Процес розвитку і вдосконалення системи конституційного ре-
гулювання в сучасній України пов’язаний з цілим рядом факторів, 
серед яких особливу роль відіграє не тільки загальновизнаний ас-
пект «якості» конституційного законодавства (на це абсолютно чіт-
ко звертає увагу такий вітчизняний фахівець, як О. Ющик, котрий 
зазначає, що саме від якості законодавства і законодавчого процесу 
залежить те, яким чином право функціонує в суспільстві й виконує 
свою регулятивну функцію), що відображає об’єктивно-правовий 
вимір конституційного регулювання, а й суб’єктивний аспект, що 
стосується сприйняття цінностей конституційного регулювання, 
культивування всебічного розуміння й визнання соціального приз-
начення конституції, поваги до неї, а також до тих інститутів, які 
встановлюються чинним конституційним правом України. Зважа-
ючи на це, до групи базових питань, які нині досліджуються науко-
вою конституційного права, потрапляє і проблема утвердження 
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конституціоналізму як незаперечної цінності суспільно-правового 
розвитку [3]. При цьому йдеться не про безпідставне розширення 
сфери конституційно-правових досліджень, про небезпеку чого 
цілком справедливо попереджав В. Тацій, а про вивчення тих необ-
хідних детермінант, тих принципів, які на практиці визначають як 
конституційний розвиток, так і конкретні процеси конституційного 
регулювання [4]. Справді, якщо конституційне право не можна уя-
вити без цілісної системи загальновизнаних ідей та ідеалів консти-
туціоналізму, які формують правосвідомість учасників конститу-
ційно-правових відносин і визначають сутність цих правовідносин, 
то цілком логічно, що й весь процес конституційного регулювання 
має досліджуватися в тому числі й у контексті становлення правос-
відомості учасників конституційно-правових відносин, утверджен-
ня універсальних цінностей конституціоналізму, формування ново-
го типу правової культури.  

На сучасному етапі формування конституціоналізму в Україні 
визначають такі проблеми: по-перше, сучасна державотворча і пра-
вотворча практика України дедалі більш переконливо засвідчує 
проблему «розриву» між об’єктивним рівнем розвитку суспільних 
відносин і тими правовими нормами, які покликані їх урегульову-
вати. Унаслідок цього поглиблюється диференціація між «фактич-
ною» і «юридичною» конституцією, що своєю чергою поступово 
нівелює роль конституційного права (і права в цілому) в житті й 
розвитку суспільства. Однією з причин такого розриву є відсут-
ність або нерозвиненість на рівні сучасної правової культури суспі-
льства цінностей конституціоналізму. Це означає, що конституціо-
налізм в Україні тільки набуває ознак невід’ємного елемента 
правової культури і правової свідомості суспільства (нині під по-
няттям «правова свідомість» ми маємо на увазі «оцінку права, яка 
існує в суспільстві, відображає критику діючого права, формує пе-
вні надії і побажання до правової сфери, її змін, яка визначає, що 
вважати правомірним і неправомірним»). По-друге, подальший ро-
звиток конституційного права України не може не враховувати й 
суб’єктивний елемент його реалізації, адже в багатьох випадках 
проблема полягає не стільки у відсутності або суперечливості тих 
чи інших конституційних норм, скільки в банальному небажанні їх 
виконувати або ж їх реалізовувати.  

З цієї причини конституціоналізм має стверджуватись в Україні 
не тільки шляхом удосконалення чинного конституційного законо-
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давства, наповнення його новими загальновизнаними гуманістич-
ними принципами і цінностями, розробкою нових конституційних 
процедур, які б дозволили посилити гарантії прав і свобод людини і 
громадянина в Україні тощо, а й через становлення нового типу 
правової культури, одним з найважливіших елементів якої є кон-
ституціоналізм, його цінності і принципи. По-третє, процес консти-
туційного регулювання будь-яких суспільних відносин не може 
здійснюватися виключно на основі примусово-репресивної моделі, 
коли головною причиною дотримання конституції є наявність жор-
стких і реальних санкцій, які невідворотно застосовуються у разі її 
порушення. Не заперечуючи і не применшуючи ролі інститутів 
конституційної відповідальності, варто звернути увагу й на те, що в 
розвинених демократичних державах часто головним стимулом 
дотримання конституції є повага до неї, а також незаперечне ви-
знання конституціоналізму як базисної цінності та правової куль-
тури і правової свідомості [5].  

Отже, можна зробити висновок, що на сучасному етапі розвит-
ку конституціоналізму в Україні існує багато проблем.  

Так, наприклад, необхідні суттєві перетворення у сфері консти-
туційної юстиції, яка може істотно впливати не тільки на охоронні, 
а й на всі інші елементи конституціоналізму. Необхідно насамперед 
теоретично обґрунтувати і законодавчо закріпити коло суб’єктів 
такої відповідальності, підстави її застосування, процесуально-
процедурний механізм реалізації та наслідки.  
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ЩОДО ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 4 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України публічна служба – це діяльність 
на державних політичних посадах, у державних колегіальних орга-
нах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 
альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патро-
натна служба в державних органах, служба в органах влади Автоно-
мної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [1]. 

Тому з урахуванням розгалуженості функціональних напрямків 
діяльності держави існують різні види публічної служби, тих самих 
службовців, які взяли на себе зобов’язання реалізовувати державну 
політику в тій чи іншій сфері публічних інтересів. 

Таким чином, задля реалізації державної політики з питань ви-
конання кримінальних покарань було утворено як вид публічної 
служби – службу в Державній кримінально-виконавчій службі Ук-
раїни (далі – ДКВС України). 

Згідно з частиною другою статті 14 Закону України «Про Дер-
жавну кримінально-виконавчу службу України» (далі – Закон 
№ 2713-ІV) служба в ДКВС України є державною службою особ-
ливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних 
до неї за станом здоров’я і віком громадян України [2]. 

Також відомо, що службу в ДКВС України проходять як дер-
жавні службовці, так і особи рядового і начальницького складу (ча-
стина перша статті 14 Закону № 2713-ІV) [2]. 

Відповідно до частини п’ятої статті 23 Закону № 2713-ІV порядок 
та умови проходження служби, передбачені для поліцейських, поши-
рюються на осіб рядового і начальницького складу ДКВС України [2]. 

Правові засади організації та діяльності Національної поліції 
України, статус поліцейських, а також порядок проходження служ-
би в Національній поліції України визначає Закон України «Про 
Національну поліцію» (далі – Закон № 580-VІІІ) [3]. При цьому 
Закон № 580-VІІІ врегульовує питання проходження служби та 
здійснення повноважень поліцейськими як у мирний час, так і під 
час дії воєнного стану. 
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Проте Законом № 580-VІІІ фактично не визначено відносини 
службової дисципліни (прав, обов’язків, повноважень) осіб рядово-
го і начальницького складу в повсякденній діяльності, тим паче 
зважаючи на необхідність виконання службових обов’язків в умо-
вах дії воєнного стану. 

Сутність службової дисципліни, обов’язки осіб рядового і началь-
ницького складу стосовно її дотримання, види заохочень та дисциплі-
нарних стягнень, порядок і права начальників щодо їх застосування, а 
також порядок оскарження дисциплінарних стягнень визначає Дисци-
плінарний статут органів внутрішніх справ України, затверджений 
Законом України від 22.02.2006 № 3460-ІV (далі – Дисциплінарний 
статут) як у мирний час, так і під час дії воєнного стану [4]. 

При цьому деякі питання проходження служби особами рядо-
вого і начальницького складу в умовах воєнної надзвичайної ситу-
ації державного рівня, тобто в умовах воєнного стану, є неврегу-
льованими. 

Практична реалізація питань проходження служби осіб рядово-
го і начальницького складу ДКВС України в умовах воєнного стану 
призводить до вирішення питання щодо визначення місця прохо-
дження служби зазначених осіб, що зумовлено інтересами служби, 
тобто публічними інтересами. 

Тим паче в умовах активних бойових дій визначення місця 
проходження служби та подальшого підпорядкування може здійс-
нюватися без дотримання необхідного порядку попереднього до-
кументального оформлення такого рішення, що є в зазначених 
умовах недоцільним. 

Тому практичне знання та вміле використання повноважень, на-
даних Дисциплінарним статутом, дає можливість особі начальниць-
кого складу не втрачаючи дорогоцінного часу на узгодженість своїх 
дій – діяти самостійно та рішуче, що може бути продиктовано обста-
винами, в яких опинилася та чи інша особа рядового чи начальниць-
кого складу. 

Слід зазначити, що відповідно до частин першої і другої статті 
3 Дисциплінарного статуту начальник – це особа начальницького 
складу, яка має право віддавати накази та розпорядження, застосо-
вувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення або пору-
шувати клопотання про це перед старшим прямим начальником. 
Начальники, яким особи рядового і начальницького складу підпо-
рядковані по службі хоча б тимчасово, якщо про це оголошено на-
казом, вважаються прямими [4]. 
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Також Дисциплінарним статутом по суті врегульовано питання 
узгодженості статусів між особами начальницького складу. При 
цьому подібні питання можуть поставати в результаті раптового ви-
ключення зі складу будь-якого підрозділу їхнього керівника (зник-
нення безвісти, смерть і т.п.), що в подальшому породжує необхід-
ність у визначенні іншого відповідального керівника та прийняття 
ним відповідного рішення стосовно подальших дій підлеглих. 

Дисциплінарним статутом (частини четверта, п’ята та сьома 
статті 3) визначено, що: 

особи рядового і начальницького складу, які займають рівні поса-
ди та не підпорядковані одна одній по службі, можуть бути старшими 
чи молодшими, що визначається згідно із спеціальним званням; 

у разі спільного виконання службових обов’язків особами ря-
дового і начальницького складу, які не підпорядковані одна одній 
по службі, старшою вважається особа, яка визначена начальником 
або займає вищу посаду. За рівних посад начальником є старший за 
спеціальним званням; 

начальники в межах наданих їм повноважень можуть видавати 
накази, які є обов’язковими для виконання [4]. 

Тобто законодавцем фактично допускається можливість на-
стання обставин, за яких особи рядового і начальницького складу 
повинні діяти самостійно на власний розсуд. 

Тому службова дисципліна базується на високій свідомості та 
зобов’язує кожну особу рядового і начальницького складу стійко 
переносити всі труднощі та обмеження, пов’язані зі службою (аб-
зац восьмий частини першої статті 7 Дисциплінарного статуту) [4]. 

Також зазначаємо, що відповідно до абзаців третього та четверто-
го пункту 3 описово-мотивувальної частини рішення Конституційного 
Суду України від 17.03.2004 № 7-рп/2004 у справі № 1-13/2004 визна-
чено службу, зокрема, осіб, які перебувають на службі в правоохорон-
них органах, у тому числі в Державному департаменті України з пи-
тань виконання покарань, як таку, що пов’язана з ризиком для життя і 
здоров’я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придат-
ності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей [5]. 

Таким чином, Дисциплінарним статутом та Законом № 580-VІІІ 
допускається можливість визначення особі рядового або начальниць-
кого складу місця проходження служби в умовах воєнного стану, ви-
ключно з урахуванням інтересів служби та обстановки подій, в яких 
такі особи перебувають. При цьому саме документальне оформлення 
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таких рішень однозначно буде приводитися по факту у відповідність 
до прийнятих рішень, якщо воно відповідало вимогам Присяги. 

Тож особливий характер служби в ДКВС України та зазначені 
вимоги Дисциплінарного статуту в умовах дії воєнного стану да-
ють підстави для раціонального та доцільного визначення місця 
проходження служби осіб рядового і начальницького складу безпо-
середньо наказами їхніх прямих начальників, але з обґрунтованим 
та доцільним урахуванням інтересів служби та дотриманням зазна-
чених принципів цивільного захисту. При цьому зазначені накази 
можуть бути як усні, так і письмові. 

Тому публічна служба по своїй суті є тим видом складених тру-
дових правовідносин, що зумовлено фактично служінням ідеям та 
інтересам українського народу, держави – служінню, яким публічні 
службовці взяли на себе зобов’язання у вигляді Присяги. Отже, дії, 
рішення та вчинки таких службовців не можуть мати чіткої регламе-
нтації, але мають відповідати вимогам складеної ними Присяги. 
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Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності  

імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України  

ЩОДО ДОКТРИНАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

Переважна частина внутрішньої політики держави реалізується 
через право, законотворчий процес, винесення політико-правових 
рішень, втілюється у нормативні форми і спирається на міжнарод-
но-правові принципи. Правова політика охоплює систему правових 
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ідей, цілей, принципів і завдань, котрі реалізуються завдяки праву 
та й у галузі дії права [1, с. 76]. Її важливою складовою є боротьба 
зі злочинністю, у межах якої, своєю чергою, виокремлюються кри-
мінально-правовий, кримінально-процесуальний, кримінально-
виконавчий та кримінологічний напрями (підсистеми). 

Більшість учених підходить до визначення кримінально-
виконавчої політики неоднаково. З точки зору М. Ю. Кутєпова – це 
напрям правової політики держави у сфері протидії злочинності, 
що полягає у цілеспрямованій, узгодженій діяльності держави та 
суспільства у сфері формування стратегічних і тактичних завдань 
діяльності органів та установ виконання покарань, практичної реа-
лізації цих завдань з метою оптимізації процесів виконан-
ня/відбування покарань, застосування засобів виправного впливу 
на засуджених [2, с. 7]. Є. І. Огородник визначає її як напрям пра-
вової політики держави у сфері протидії злочинності, що розробляє 
стратегію і тактику, формулює основні завдання, принципи, напря-
ми і цілі виконання кримінальних покарань, виробляє засоби дося-
гнення виправлення та ресоціалізації осіб, що відбувають покаран-
ня [3, с. 6]. О. О. Шкута пише, що це визначення основних 
напрямів, форм, методів і засобів правотворчої та правозастосовної 
діяльності відповідних державних органів, громадських інститутів 
та окремих громадян у сфері виконання покарань і пробації та реа-
лізації заходів соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 
строк [4, с. 18]. В. Ф. Пузирний пише, що кримінально-виконавча 
(пенітенціарна) політика – це частина державної політики з проти-
дії злочинності, яка реалізується за допомогою механізмів держав-
ного управління, поєднує його форми і методи з принципами, ідея-
ми, доктринальними положеннями, цілями, завданнями у сфері 
виконання та відбування кримінальних покарань [5, с. 33]. Як ба-
чимо, у цьому визначенні поєднується наголос на реалізації цієї 
політики «за допомогою механізмів державного управління» та 
«поєднанні його форм і методів з принципами … завданнями у 
сфері виконання та відбування кримінальних покарань». 
І. І. Митрофанов вказує, що в державній політиці у сфері виконан-
ня покарань визначаються керівні положення, ідеї, принципи, за-
вдання, функції, об’єкти, суб’єкти і т.д., що відображають її загаль-
ну спрямованість і найістотніші риси [6, с. 237]. 
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Більш розгорнуте визначення дає В. Г. Хашев – це комплекс 
заходів державного, громадського, приватного та іншого характеру, 
спрямованих на виконання та відбування кримінальних покарань, 
створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запо-
бігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами, з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави. 
Як бачимо, правник ширше (ніж зазначені вище науковці) підхо-
дить до визначення суб’єктів відповідних заходів, включаючи до 
них не лише державу [7, с. 4]. 

Також досліджуване поняття визначається як напрям діяльності 
державних і громадських органів у галузі виконання кримінальних 
покарань [8, с. 8; 9, с. 11]. 

У зв’язку з наведеним слід зазначити таке. Відомо, що науки 
(так само, як і галузі права) поділяються на фундаментальні та при-
кладні. Перші – завжди є первинними, базисними для своєї групи 
(сім’ї) та містять у собі вихідний логіко-юридичний матеріал, що 
складає підґрунтя для других [10, с. 42; 11, с. 56; 12, с. 192]. Осно-
вою наук кримінального циклу (блоку) є кримінальне право. Інші ж 
науки цього циклу, безумовно володіючи елементом фундамента-
льності, виконують, однак, функцію прикладних, оскільки покли-
кані забезпечити реалізацію приписів, що розробляються фундаме-
нтальною наукою. З цього слідує, що «всередині» блоку науки 
знаходяться не лише в стані координації, а й у стані субординації 
[10, с. 42, 43; 11, с. 56]. Вочевидь, однією з таких прикладних наук 
кримінального циклу є наука кримінально-виконавчого права. З 
огляду на це, поняття, що генеруються такою наукою, мають нале-
жним чином корелюватися з поняттями, що створюються наукою 
кримінального права. Тому визначення кримінально-виконавчої 
політики має цілком узгоджуватися з визначенням кримінально-
правової політики, яке формується в межах науки кримінального 
права. Своєю чергою, ознаки, що утворюють зміст поняття кримі-
нально-виконавчої політики, мають бути похідними від основних 
(суттєвих) ознак, що є притаманними дефініції кримінально-
правової політики, оскільки, як зауважує М. І. Панов, поняття у 
прикладних науках повинні мати підпорядкований характер щодо 
кримінально-правових понять [10, с. 44]. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що визначення криміналь-
но-виконавчої політики можна давати лише після дослідження понят-
тя кримінально-правової політики та виділення його сутнісних ознак. 
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Пирожик Олександр Веніамінович,  
депутат Волинської обласної ради, уповноважений з антикорупційної  

діяльності комунального підприємства «Волинський обласний  
фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради  

ЗАПОБІГАННЯ ПОСЯГАННЯМ НА ІНФОРМАЦІЙНУ 
БЕЗПЕКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ  
Як це витікає зі змісту ст. 1 Закону України «Про критичну ін-

фраструктуру», одним з її необхідних елементів є інформаційна без-
пека об’єктів цієї інфраструктури. Додатковим аргументом з цього 
приводу виступає той факт, що в цьому законодавчому акті вперше 
закріплений такий термін, як «безпека критичної інфраструктури». 

Враховуючи відсутність практичного досвіду його реалізації на 
території нашої держави, важливо у зв’язку з цим звернутись до пози-
тивного зарубіжного досвіду з означеної проблематики [1, с. 39–48]. 
Зокрема, у цьому контексті досить цікавими є законодавчі та приклад-
ні підходи, які вироблені в Естонській Республіці. У 2007 році росій-
ські хакери на деякий час вивели з ладу сайти парламенту, держуста-
нов цієї держави, банків та ЗМІ. Після цього Естонія почала вживати 
ряд невідкладних заходів для зміцнення своєї безпеки у віртуальному 
просторі. Вже 2008 року в країні успішно запровадили цифрову про-
граму e-Health, а в Таллінні відкрили Об’єднаний центр передових 
технологій з кібероборони НАТО, який Альянсу запропонувала Есто-
нія одразу після приєднання до НАТО у 2004-му. 2014 року Естонська 
Республіка стала першою у світі країною, яка запровадила електронне 
резиденство (Eresidency), а з 2017 року посідає найвищу позицію в 
Європі та п’яте місце у світі у Глобальному індексі кібербезпеки 
(GCI). Саме з цих міркувань на початку серпня 2018 року в естонській 
армії з’явився підрозділ, що відповідає за кібербезпеку країни [2]. 

Варто мати на увазі, що не кожен член НАТО має власні кібер-
війська, а тому поява власного підрозділу кіберкомандування в Ес-
тонії – є не тільки прикладом відданості приписам НАТО, який 
2016 року визнав кіберпростір полем проведення військових опе-
рацій на рівні з повітрям, сушею та морем, а й динамічним продов-
ження тих тенденцій, які стали наслідком створення як власних 
кібервійськ, так і аналогічних підрозділів у Франції (2016 рік) і Ні-
меччині (2017 рік).  

Також слід зазначити, що поряд із детальним правовим регу-
люванням діяльності, що стосується посягання на інформаційну 
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безпеку, важливу роль за кордоном (і це необхідно врахувати Укра-
їні при реформуванні чинного законодавства) відіграють створені 
спільно з НАТО та Євросоюзом організації координації зусиль, до 
яких належить Центр передового досвіду спільної кібербезпеки 
НАТО, Європейське агентство з оперативного управління велики-
ми IT-системами та інші, можливості яких досить інтенсивно вико-
ристовують естонські фахівці з кібербезпеки.  

Беззаперечним у цьому сенсі можна назвати досвід Естонії в захис-
ті персональних даних, який здійснюється на підставі відповідних по-
ложень концепції «Посольств даних» в іноземних країнах (наприклад, 
у Люксембурзі, де заархівовані мережі стратегічно важливої інформації 
– так звана «хмарна політика» уряду Естонської Республіки) [3]. 

Отже, естонський досвід протидії та запобігання посяганням на 
національну безпеку в інформаційній сфері дозволяє зробити кіль-
ка суттєвих висновків, важливих для сучасних реформ у зазначеній 
сфері відносин в Україні, а саме:  

1. Україні необхідно скористатися позитивним досвідом Естон-
ської Республіки в питаннях протидії та запобігання кібератакам 
Російської Федерації – як найбільш прийнятним для українських 
реалій. Безумовно, корисним при цьому буде й відповідний досвід 
США, Канади, Великобританії, Франції, Швеції, Фінляндії та ін-
ших країн, які не нехтують своєю безпекою і надають достатню 
увагу питанням формування власних систем забезпечення інфор-
маційної безпеки, а також змісту і соціально-правовій природі дже-
рел, що посягають на національну безпеку держави [4, с. 78–115]. 

2. Слід оперативно і невідкладно запровадити такий досвід, 
включаючи нормативно-правову базу, мережу державних і недер-
жавних інституцій та механізмів не лише протидії, а й запобігання 
посяганням на національну безпеку в інформаційній сфері.  

3. Досвід Естонії з питань кібербезпеки – це приклад політичної 
волі влади, яка обрала чіткі орієнтири безпекової політики держави [3]. 

4. Поза всяким сумнівом, досвід Естонії є корисним і застосов-
ним для України при подоланні кризових явищ в інформаційній 
сфері та ухваленні нормативно-правових актів, адже розвинена ін-
формаційна інфраструктура, детальна Стратегія кібербезпеки, яку 
ухвалюють на кожні 4 роки, надійна система захисту персональних 
даних, дієві та мобільні державні й недержавні інституції у сфері 
забезпечення інформаційної безпеки дали можливість Естонії бук-
вально за десятиліття стати передовою інформаційно захищеною 
країною Європейського Союзу. 
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СТАН ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО 
ПРАВОПОРЯДКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕНДЕНЦІЙ  

ЇЇ РОЗВИТКУ 
У сучасних реаліях геополітичного життя суспільства актуаль-

ним стає питання виконання основних зовнішніх та внутрішніх фу-
нкцій держав світу, особливо у сфері забезпечення національної 
безпеки. У сучасних реаліях проведення повномасштабної війни 
щодо нашої держави актуальним постає питання дотримання між-
народного та національного законодавства під час проходження 
військової служби в Збройних Силах України. Стан справ у цій 
сфері не тільки позитивно впливає на військову дисципліну у вій-
ськових частинах, які знаходяться в зоні в зоні проведення бойових 
дій, а також і у військових часинах, які перебувають у пунктах пос-
тійної дислокації. 

Для аналізу сучасних показників військової злочинності в умо-
вах збройної агресії проти України слід звернути увагу на стан 
справ у цій сфері в довоєнний час. 

Статистичні дані Центрального управління військової служби 
правопорядку вказують на доволі велику кількість вчинених злочи-
нів. У 2015 році було виявлено 754 кримінальних правопорушення, 
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у 2016-му – вже 1022, у 2017-му – 1250, у 2019-му – 1092, проте  
2020 року відбулось їх незначне зменшення – 940 кримінальних 
правопорушень. Переважну частку з них складають військові зло-
чини (ст. 401-435 КК України), в тому числі самовільне залишення 
військової частини (ст. 407 КК України), зростання кількості яких  
переважно й викликали зростання всього обсягу злочинності війсь-
ковослужбовців – 553 в 2020 році. Наступну групу складають зло-
чини, пов’язані з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України) – 28 у 
2020 році; злочини проти авторитету органів державної влади 
(ст. 338-360 КК України) – 13 у 2020 році; злочини, пов’язані з обі-
гом наркотичних речовин (ст. 305-327 КК України), – 56 у 2020 
році; злочини у сфері службової діяльності (ст. 364-370 КК Украї-
ни) – 28 у 2020 році; інші злочини – 154 у 2020 році. 

Військовими злочинами визнаються злочини проти встановле-
ного законодавством порядку несення або проходження військової 
служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозо-
бов’язаними та резервістами під час проходження зборів.  

Найбільш поширеним військовим злочином є самовільне зали-
шення військової частини або місця служби (ст. 407 КК України). 
Вчинення військовослужбовцями військових злочинів і зокрема зло-
чинів, пов’язаних із самовільним залишенням військових частин, 
місць служби та дезертирством, негативно впливає на стан правопо-
рядку у ЗС України, створює суттєві перешкоди для якісного та сво-
єчасного виконання покладених на них завдань з оборони України, 
захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.  

Враховуючи довготривалі бойові дії, які до 24 лютого 2022 ро-
ку проходили на сході України внаслідок збройної агресії Російсь-
кої Федерації, окремо слід відзначити злочини, пов’язані з незакон-
ним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами (ст. 263 КК України), що на той час, як і сьогодні, ста-
ло надзвичайно гострою проблемою. В умовах складної ситуації в 
Україні вкрай важливим є розгляд проблем та питань незаконного 
поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речо-
винами, що незаконно надходили з окремих районів Донецької та 
Луганської областей. Ефективне розв’язання цієї проблеми зале-
жить від вдалої роботи правоохоронних органів, у тому числі Вій-
ськової служби правопорядку з виявлення та розслідування 
пов’язаних із цим злочинів, обов’язковою умовою чого є знання 
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кримінально-правових норм, які встановлюють відповідальність за 
такі злочини, тлумачення таких норм. 

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів 
державного самоврядування та об’єднань громадян – суспільно 
небезпечні протиправні діяння, що посягають на авторитет України 
як суверенної держави; суспільні відносини, що забезпечують нор-
мальне функціонування органів влади, органів місцевого самовря-
дування та громадських організацій, виконання ними своїх функцій 
щодо забезпечення прав і свобод громадян, громадського порядку; 
відносини у сфері державної правоохоронної діяльності із забезпе-
чення правопорядку, боротьби із злочинністю та правопорушення-
ми (ст. 338-360 КК України).  

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин, їх аналогів та прекурсорів – це діяння, які створюють загрозу за-
подіяння шкоди або заподіюють фактичну шкоду здоров’ю невизна-
ченого кола осіб від незаконного обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (ст. 305-327 КК України). 

Злочини у сфери службової та професійної діяльності, пов’язаної 
з виконанням функцій держави, – це суспільно небезпечні та проти-
правні діяння, які посягають на встановлений порядок реалізації 
службовими особами своїх повноважень (управлінських функцій) у 
межах наданих їм прав та покладених на них обов’язків, якими запо-
діюється шкода правам, свободам чи правоохоронюваним (закон-
ним) інтересам окремих громадян, або державним чи громадським 
інтересам, або інтересам юридичних осіб, а також авторитету органів 
влади, об’єднань громадян, суб’єктів господарювання, інших юри-
дичних осіб, від імені та (або) в інтересах яких діють службові особи.  

До цих злочинів належали: зловживання владою або службо-
вим становищем (ст. 364 КК України); зловживання повноважен-
нями службовою особою юридичної особи приватного права неза-
лежно від організаційно-правової форми (ст.364-1 КК України); 
перевищення влади або службових повноважень працівником пра-
воохоронного органу (ст. 365 КК України); зловживання повнова-
женнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК Ук-
раїни); службове підроблення (ст. 366 КК України); службова 
недбалість (ст. 367 КК України); прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 
КК України); незаконне збагачення (ст. 368-2 КК України); підкуп 
службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 
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організаційно-правової форми (ст.368-3 КК України); підкуп особи, 
яка надає публічні послуги (368-4 КК України); пропозиція, обіця-
нка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК 
України); зловживання впливом (ст. 369-2 КК України); провокація 
підкупу (ст. 370 КК України) [1, с. 353–354; 2, с. 606–607]. 

Слід зазначити, що згідно зі змінами до Кримінального кодексу 
України розділ 19 «Кримінальні правопорушення проти встановле-
ного порядку несення військової служби (військові кримінальні 
правопорушення)» був доповнений ст. 435-1. «Образа честі і гідно-
сті військовослужбовця, погроза військовослужбовцю», яка спря-
мована на захист честі і гідності, здоров’я, майна військовослужбо-
вця, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федера-
ції, його близьких родичів чи членів сім’ї. Також зазначений розділ 
було доповнено ст. 436-2. «Виправдовування, визнання правомір-
ною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти Ук-
раїни, глорифікація її учасників», яка встановлює кримінальну від-
повідальність за виправдовування, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, 
розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною, 
заперечення тимчасової окупації частини території України, а та-
кож глорифікація певної категорії осіб [3].  

У свою чергу зазначений стан справ поставив перед законодав-
цем завдання про створення надійної системи стримування проти-
правних проявів осіб, які проходять військову службу в органах на 
установах Міністерства оборони України. Одним з аспектів усу-
нення цієї проблеми стало реформування законодавства у сфері 
діяльності «Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України» з метою зменшення кількості злочинів, які вчиняються 
військовослужбовцями. 

Як висновок слід зазначити, що розв’язання Російською Федера-
цією повномасштабної війни 24.02.2022 р. проти України суттєво 
вплинуло на кількісно-якісні показники не лише загальнокримінальної 
злочинності, а й кримінальних правопорушень у стратегічно важливих 
сферах, однією з яких є встановлений порядок проходження військо-
вої служби та захисту національних інтересів України.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ТА ФОРМАЛЬНУ 
ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 
Принципи диференціації та індивідуалізації виконання пока-

рань, раціонального застосування примусових заходів і стимулю-
вання правослухняної поведінки, поєднання покарання з виправ-
ним впливом, закріплені у ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу 
(КВК) України [1], набувають особливого значення у справі органі-
зації виправлення і ресоціалізації засуджених, про що свідчать но-
рмативно-правові акти стратегічного планування у сфері реформу-
вання пенітенціарної системи України останніх років [2; 3]. 

Пенітенціарна теорія і практика підтверджують той факт, що 
найбільший стимулюючий ефект на засуджених чинить така форма 
прогресивної системи виконання покарань, як умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання (УДЗ). 

Зазначимо, що під УДЗ необхідно розуміти один з видів звіль-
нення від відбування покарання і водночас одну з форм прогресив-
ної системи виконання покарання, суть якого полягає в достроко-
вому звільненні засудженого від подальшого реального відбування 
покарання за умови дотримання під час невідбутої частини пока-
рання певних вимог, установлених законом. 

Водночас аналіз спеціальних юридичних досліджень свідчить 
про неоднозначність поглядів учених на цей заохочувальний інсти-
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тут [4, с. 199–202], тому для подальшого дослідження УДЗ необхі-
дно з’ясувати підстави його застосування. 

Застосування УДЗ вимагає обов’язкової наявності двох підстав, 
які в юридичній літературі зазвичай називають матеріальною (фак-
тичною) та формальною (правовою). Єдність матеріальної та фор-
мальної підстав є тією основою, за наявності якої може бути ухва-
лено рішення про зміну правового статусу засудженого. Таке 
поєднання підстав цього виду звільнення від відбування покарання 
забезпечує досягнення цілей покарання й дозволяє докладно вивчи-
ти засудженого, а останньому надає час довести своє виправлення. 

Для зручності і кращого сприйняття проаналізуємо зазначені об-
ставини для УДЗ на підставі аналізу норм чинного законодавства. 

Відповідно до ч. 2 ст. 81 Кримінального кодексу (КК) України 
УДЗ може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведін-
кою і ставленням до праці довів своє виправлення. 

Також законодавець установив диференційовані строки, по від-
бутті яких можливе застосування УДЗ. Зокрема, згідно з ч. 3 ст. 81 
КК України УДЗ може бути застосоване після фактичного відбуття 
засудженим: 

1) не менше половини строку покарання, призначеного судом 
за кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупцій-
них кримінальних правопорушень або кримінальних правопору-
шень, пов’язаних з корупцією, порушення правил безпеки дорож-
нього руху або експлуатації транспорту особами, які керували 
транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препа-
ратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також за необе-
режний тяжкий злочин; 

2) не менше двох третин строку покарання, призначеного су-
дом за корупційний нетяжкий злочин або кримінальне правопору-
шення, пов’язане з корупцією, порушення правил безпеки дорож-
нього руху або експлуатації транспорту особами, які керували 
транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препара-
тів, що знижують увагу та швидкість реакції, умисний тяжкий зло-
чин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо 
особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умис-
не кримінальне правопорушення і до погашення або зняття суди-
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мості знову вчинила умисне кримінальне правопорушення, за яке 
вона засуджена до позбавлення волі; 

3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного су-
дом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, приз-
наченого особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і знову 
вчинила умисне кримінальне правопорушення протягом невідбутої 
частини покарання [5]. 

Аналізуючи вищевказану диференціацію строків, варто пого-
дитися з українською дослідницею інститутів заохочення у кримі-
нально-виконавчому праві Н. В. Коломієць у тому, що встановлен-
ня законодавцем різних строків пояснюється такими обставинами: 
1) ступінь тяжкості злочину, форми вини (п.п. 1–3 ч. 3 ст. 81 КК 
України); 2) наявність пенітенціарного рецидиву, що міститься в 
діянні засудженого (п. 2 ч. 3 ст. 81 КК України); 3) попереднє за-
стосування УДЗ (п. 3 ч. 3 ст. 81 КК України) [4, с. 212]. 

На відміну від формальної, матеріальна підстава відображає 
якісну характеристику та полягає в тому, що засуджена особа випра-
вилась і це доведено нею під час відбування покарання. При цьому 
слід зазначити, що окремі вчені не погоджуються з думкою, згідно з 
якою підставою УДЗ є виправлення засудженого під час відбування 
покарання, оскільки вона нібито не узгоджується з умовним характе-
ром цього звільнення. Зокрема, як уважає О. В. Дащенко, якщо особа 
виправилася, логічно остаточно звільнити її від заходів кримінально-
правового впливу, оскільки продовження реалізації кримінальної 
відповідальності в цих випадках вочевидь недоцільне [6, с. 9]. Ана-
логічно розмірковує Ю. М. Ткачевський: якщо засуджений виправи-
вся – навіщо його звільняти умовно? На думку вченого, УДЗ має за-
стосовуватися до осіб, які твердо стали на шлях виправлення [7, 
с. 467]. Можна погодитися з недосконалістю законодавчого форму-
лювання, адже, кажучи про наявність підстави для УДЗ, мається на 
увазі не остаточне виправлення засудженого, а лише можливість та-
кого виправлення поза режимом відбування покарання. 

Слід наголосити, що це не єдині недоліки у формулюванні мате-
ріальної підстави досліджуваної форми прогресивної системи вико-
нання покарань. Аналіз правозастосовної практики засвідчує, що 
суди не завжди чітко розуміють, що складає матеріальну підставу 
УДЗ, й замість констатації доведеності виправлення зазначають пов-
не, остаточне або тверде становлення на шлях виправлення. 
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Наведемо приклади з практики. Рішенням Володимир-
Волинського міського суду Волинської області особа була умовно-
достроково звільнена від відбування покарання у виді виправних 
робіт з огляду на те, що за час відбування покарання вона повністю 
стала на шлях виправлення [8]. У постанові Миколаївського район-
ного суду Миколаївської області зазначається, що засудженого мо-
жна звільнити умовно-достроково від покарання, як такого, що 
твердо став на шлях виправлення [9]. 

Окрім цього, слід зауважити, що матеріальна підстава УДЗ, ви-
кладена у ч. 2 ст. 81 КК України (зокрема, «...якщо засуджений сум-
лінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення»), 
має невизначений характер, оскільки не містить тлумачення (як і 
кримінально-виконавче законодавство, інші нормативно-правові (у т. 
ч. відомчі) акти) таких критеріїв, як сумлінна поведінка і ставлення до 
праці. Як, скажімо, відрізнити «сумлінну» (ст. 81 КК України) пове-
дінку від «правослухняної» (ст. 5 КВК України) (ці терміни, до речі, є 
в чинному кримінальному і кримінально-виконавчому законодавстві, 
і від правильного їх визначення та застосування прямо залежать зміни 
правового статусу засудженого). Очевидно, що така ситуація не 
сприяє виправленню засудженого і створює складнощі в роботі судів 
при застосуванні зазначеного заохочувального інституту. 

Із практики діяльності виправних колоній України випливає, що 
при застосуванні до засудженого відповідних форм прогресивної 
системи (зокрема, ст. 81, 82 КК України, ст. 100, 101 КВК України) 
адміністрація колонії не звертає суттєвої уваги на відповідний сту-
пінь виправлення (головне, щоб засуджений не мав не погашених 
або не знятих заходів стягнення; тобто його поведінка має бути про-
сто правослухняною), а керується формальними підставами. Тобто 
більшою мірою застосування до засудженого УДЗ, заміни невідбутої 
частини покарання більш м’яким або зміни умов тримання засудже-
них до позбавлення волі залежить від строків, зазначених відповідно 
у ч. 3 ст. 81, ч. 4 ст. 82 КК України, ч. 1 ст. 101 КВК України. 

Зазначимо, що зарубіжна пенітенціарна практика за цим на-
прямом схожа, і головна відмінність у застосуванні відповідних 
форм прогресивної системи полягає в різних строках за умов пра-
вослухняної поведінки засуджених (тобто відсутності в нього не 
погашених або не знятих заходів стягнення) [10]. 

У зв’язку з вищенаведеною ситуацією у вітчизняному правоза-
стосуванні, у судовій та пенітенціарній практиці залишаються сут-
тєві розходження з приводу того, які критерії та показники є визна-
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чальними при ухваленні рішення про застосування тієї чи іншої 
форми прогресивної системи. Як наслідок, це негативно впливає на 
дотримання принципів законності, справедливості, гуманізму та 
перешкоджає процесу виправлення і ресоціалізації засуджених. 
Тому слід конкретизувати показники оцінки поведінки засуджених, 
які відповідають їх УДЗ. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС:  
ПОЗИТИВИ ТА НЕДОЛІКИ 

Масштаби і глибина інтеграційних процесів у сучасній Європі 
підтверджують унікальність Європейського Союзу (далі – ЄС) по-
рівняно з іншими світовими та регіональними організаціями. Звер-
таючись до історії, згадаємо, що ЄС утворено 25 березня 1951 року, 
коли лідери Франції, ФРН, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та 
Італії підписали Договір про заснування Європейської спільноти з 
вугілля і сталі (далі – Співтовариство) 1. Його основним завдан-
ням, як зазначено у ст. 2 Договору про функціонування ЄС (далі – 
Римський договір), стало сприяння розвитку економіки на всій те-
риторії Співтовариства 2. 

Разом з тим поступальна динаміка розвитку ЄС об’єктивно ви-
магала координації економік, лібералізації торгівлі, свободи пере-
сування робочої сили і капіталу. Важливу роль у західноєвропейсь-
кій інтеграції відіграло підписання в травні 1992 року Угоди між 
ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі про створення 
1994 року Європейського економічного простору. Варто зазначити, 
що Римський договір сприяв накопиченню в економіці західно-
європейських країн елементів взаємозалежності. З Римським дого-
вором пов’язано також створення європейської соціальної політи-
ки, яка передбачає гармонізацію систем соціального забезпечення, 
професійного навчання та формування європейського законодавст-
ва про працю. 

Створення економічного і валютного союзу сприяло підписан-
ню Маастрихтського договору, що привело до економічного збли-
ження держав-членів ЄС. Очікувалося, що введення євро забезпе-
чить значне підвищення економічного і фінансового потенціалу. 
Цьому мали сприяти такі критерії: максимальний рівень інфляції 
повинен не перевищувати 1,5 відсотки; банківські відсоткові ставки 
за довгостроковими кредитами не мають бути більшими ніж на 2 
відсотки; поточний дефіцит держбюджету повинен підтримуватися 
в межах 5 відсотків сукупного валового продукту кожної країни й 
інше 3. Більшості держав виконання цих критеріїв давалося з ве-
ликими труднощами. Тільки Німеччина і Люксембург відповідали 
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їм через три роки після підписання Маастрихтського договору. Од-
нак у травні 1998 р. Європейська комісія дійшла висновку, що всі 
країни ЄС, окрім Греції, відповідають вимогам, які пред’являють 
до кандидатів у валютний союз.  

Розширення ЄС 2004 року призвело до загострення стану в краї-
нах, які мали невисокі показники в економіці. Передбачалося, що еко-
номічна ефективність розширення ЄС для країн Східної Європи про-
явиться у зростанні доходів населення. Очікувалося, що диспропорція 
у вигодах на початковому етапі компенсується реалізацією довгостро-
кових економічних програм ЄС. На практиці ж таке розширення приз-
вело до зниження рівня доходів на душу населення в більшості країн-
членів ЄС. Після знакового для ЄС саміту в Ніцці (Франція, 2000 р.) 
вдалося узгодити рішення про інституційну реформу. Але прихильни-
ки активного розвитку інтеграції ЄС піддали різкій критиці ухвалені у 
цьому договорі заходи та визнали їх недостатньо радикальними. На-
приклад, невдоволення викликав механізм ухвалення рішень Радою 
міністрів  ЄС, який став ускладненим і менш прозорим. Висловлювали 
претензії щодо реалізації рішень Європейського парламенту, на який 
покладено завдання безпосереднього представлення інтересів насе-
лення країн-членів ЄС й інше.  

У цих умовах позначилися різні підходи щодо європейської ін-
теграції та розширення ЄС, особливо з боку Франції та Німеччини, 
які прагнули відігравати роль локомотива цих процесів. Берлін усе 
більше прагнув узяти на себе функції сполучної ланки між Сходом 
і Заходом і тим самим підтримував розширення ЄС. Париж у роз-
ширенні ЄС відчував загрозу своєму провідному політичному ста-
новищу, що змусило його бути більш активним захисником інсти-
туційного поглиблення Європейського Союзу.  

Економічний ефект від розширення Європейського Союзу для 
країн Центральної та Східної Європи був більш істотним, ніж для 
країн Західної Європи. Дискусії про економічну ціну розширення 
зони інтеграції серед експертів ще не закінчилися. Але є спільна 
думка держав-членів стосовно того, що вектор прийняття країн 
Центральної та Східної Європи до ЄС є об’єктивно необхідним. У 
зв’язку з тим, що в ЄС увійшли держави з перехідною економікою, 
виникли завдання щодо координації макроекономічної політики 
учасників єдиного внутрішнього ринку. Велику роль тут відіграли 
прямі інвестиції. Завдяки цьому в новоприйнятих країнах швидше 
відбувся процес адаптації суб’єктів виробничої діяльності до нові-
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тніх технологій та організації праці, встановлених у ЄС. Слід звер-
нути увагу також і на сприйняття населенням країн-членів ЄС (За-
хідна Європа) інтеграційних процесів і на відповідність їх інтере-
сам та запитам громадян ЄС. Реакція на цей процес не завжди була 
позитивною. У Данському референдумові 1992 року більшість гро-
мадян країни проголосували проти ратифікації Маастрихтського 
договору.  

Окрім того, розширення ЄС призвело до зовсім не передбачу-
ваних наслідків. Особливо це стосується Туреччини, яка з 1964 ро-
ку є асоційованим членом ЄС. Сьогодні Туреччина багато в чому 
проводить стару («османську») зовнішню і внутрішню політику. Це 
стосується проблеми Кіпру, взаємин з Грецією і Болгарією, вірме-
но-турецьких відносин та політики стосовно етнічних меншин (ку-
рдське питання). Такий стан, безсумнівно, гальмує процес прий-
няття її до ЄС. Однак Турецька Республіка протягом усього ХХ 
століття зуміла, граючи на розбіжностях великих держав, домогти-
ся поліпшення своїх позицій у світі.  

Спроби ухвалити Конституцію ЄС також не дали позитивного 
результату. У дискусії, яка відбувалася на початку ХХI ст. навколо 
Конституції ЄС, спостерігалося те, що національні уряди, парламе-
нти і громадяни були зацікавлені перш за все в розподілі сфер 
впливу, які не сприяли б процесам розмивання державного сувере-
нітету. Копенгагенські критерії, яких дотримувалися країни-
кандидати, зберігали непорушність державного суверенітету. 

Таким чином, за наявності викладених вище недоліків інтегра-
ційного процесу ЄС усе-таки трансформація Європи в другій поло-
вині XX століття є, безсумнівно, історією успіху. Значна частина 
цього успіху – заслуга процесу регіональної інтеграції. Сьогодні 
всім жителям Євросоюзу доступні: вільне переміщення через кор-
дони, переваги загального ринку, єдина валюта. У цілому на прос-
торі ЄС існують розвинені економіки й системи соціального захис-
ту, що забезпечують високий рівень життя населення. Країни-
члени ЄС демонструють багаторічний досвід делегування суверені-
тету задля успішного використання можливостей глобалізації та 
мінімізації її ризиків. Євросоюз є ефективним прикладом організа-
ції регіональної підсистеми міжнародних відносин.  
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ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС 
РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ СКОЄНІ  

У СКЛАДІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ОСІБ, ЗЛОЧИННОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ, АВТОРИТЕТАМИ ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ 

ТА ВОРАМИ В ЗАКОНІ 
На сьогодні діяльність організованих злочинних груп характе-

ризується вчиненням великої кількості злочинів з використанням 
надсучасних технічних засобів та новітньої зброї, що дає можли-
вість злочинцям чітко координувати свої дії, легко долати опір, 
швидко зникати з місця скоєння злочину, не залишаючи жодних 
слідів злочинної діяльності. Вказане не дозволяє правоохоронцям 
швидко розкривати злочини, виявляти сліди злочинної діяльності, 
ефективно протидіяти злочинній діяльності, висувати правильні 
слідчі версії. Особливості розслідування злочинів, вчинених орга-
нізованими групами, полягають насамперед у виконанні специфіч-
них завдань, пов’язаних із встановленням і доказуванням саме оз-
нак організованості злочинної групи. Це тактичні завдання 
розслідування, оскільки вони є проміжними на шляху виконання 
кінцевих (стратегічних) завдань кримінального провадження, ви-
значених у ст. 2 КПК України [1, с. 274].  

Аналіз функціональної ролі членів організованої групи дозво-
ляє виявити місце і роль кожного учасника в організованій злочин-
ній групі та в учиненні ними конкретних злочинів. При цьому най-
важливіше значення набуває характеристика дій з реалізації тієї чи 
іншої функції, тобто вирішення питання, що конкретно зроблено 
кожним членом групи і яким чином [2, с. 312].  
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Проте в організованій злочинній групі місце і роль кожного з 
учасників можуть бути зрозумілі тільки у взаємозв’язку його дій з 
діями інших членів, які можуть перебувати в місцях позбавлення 
волі. Саме тому під час розслідування злочинів, що вчиняються 
організованими злочинними групами, важливим є встановлення 
зв’язків між усіма членами злочинного угруповання. У процесі 
встановлення таких зв’язків важливим є виявлення лідера організо-
ваної злочинної групи, який є ключовою фігурою у злочинній групі 
для визнання її організованою. Докази існування стійких зв’язків 
між членами групи можуть бути отримані в результаті допитів сві-
дків з найближчого оточення підозрюваних, які володіють інфор-
мацію про стабільні соціальні контакти між ними. Але найбільшу 
цінність мають покази тих підозрюваних, яких вдалося схилити до 
співробітництва зі слідством (як правило, це члени злочинної гру-
пи, які виконували другорядні функції). Проведеним дослідженням 
установлено, що організовані злочинні групи цілеспрямовано зай-
маються розробкою заходів захисту від викриття та притягнення їх 
до кримінальної відповідальності, застосовуючи власну розвідку та 
контррозвідку, використовуючи сучасні технічні засоби. Лідери й 
організатори злочинів загальнокримінальної спрямованості у сфері 
економіки та обігу наркотиків з метою уникнення викриття приді-
ляють велику увагу отриманню відомостей про діяльність слідчих 
підрозділів, чинять активну протидію їм за допомогою прямих пог-
роз, підкупу, шантажу. Вони також розробляють спроби схилити 
працівників зазначених підрозділів до співпраці зі злочинними 
структурами [3, с. 23].  

У криміналістичній літературі звертають увагу на те, що від са-
мого початку розслідування групових злочинів необхідно доручати 
спеціально створеним слідчо-оперативним групам. Водночас така 
організація розслідування має переваги, що дає змогу вирішити і пи-
тання взаємодії слідчого з оперативними підрозділами. Під час фор-
мування слідчо-оперативної групи необхідно передбачити участь 
оперативних співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з 
організованою злочинністю, що сприятиме більш швидкому вияв-
ленню ознак та слідів вчинення злочину саме організованою групою.  

Слідчі ситуації можуть бути різноманітні й частіше пов’язані з 
керівництвом злочинної групи з місць позбавлення волі (відбуван-
ня покарання). Наприклад, з оперативних підрозділів карного роз-
шуку, УСР, ДБР до слідчих та прокурорів надходить інформація 
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про те, що в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах 
чи установах виконання покарань злочинною сходкою призначена 
особа, яка здійснює підвищений злочинний вплив, яка перебуває у 
статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у 
статусі вора в законі, що організовує або безпосередньо здійснює 
розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямо-
ваних на забезпечення діяльності ОЗУ чи ЗО як у місцях позбав-
лення волі, так і на волі.  

Або з тих самих джерел надходить інформація про те, що вста-
новлена особа звернулася до завідомо винного правопорушника, 
який має здійснювати підвищений злочинний вплив, зокрема до 
особи, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного 
впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», з метою застосуван-
ня нею такого впливу для розв’язання кримінально-правового, ци-
вільно-правового, адміністративно-правового або господарчо-
правового конфлікту. Така особа може впливати на конфліктні си-
туації як конкретними діями, так і бездіяльністю, використовуючи 
свій статус та авторитет у злочинній спільноті. 

Або особами, які перебувають у статусі суб’єктів підвищеного 
злочинного впливу та мають статус «вора в законі», проведені за-
ходи злочинного зібрання (сходки), під час яких відбулась «коро-
нація» авторитету злочинного світу з отриманням у вказаній суб-
культурі звання «вор у законі» з делегуванням їй певних злочинних 
функцій. 

До цієї ситуації вважається за необхідне дати деякі пояснення. 
Феномен появи в Україні осіб зі статусом вора в законі в кри-

міналістиці тільки починають досліджувати. Зазначають, що ці 
особи постійно можуть не проживати на одному місці, вони й ра-
ніше відвідували нашу державу у зв’язку з тим, що в Росії, Грузії та 
Україні діють однакові закони протидії особам, які мають цей зло-
чинний статус (вори в законі). У списку МВС та РНБО їх налічу-
ється 557 осіб, переважно вони живуть на території Росії, але це 
розкидана по всій планеті верхівка пострадянського злочинного 
світу. 36 з них на початок 2021 року постійно проживали в Україні, 
21 з них є громадянами України, 9 перебувають у місцях позбав-
лення волі. Серед них найбільш відомі: Слюсаренко Олексій Ти-
мофійович – «Дубина», 1929 р.н., відмовився від цього статусу, 
помер  2017 року; Артур Ярошевський – «Артур» – відбував довіч-
не ув’язнення, помер у в’язниці; «Шарік, Шеремет» – Шеремет Ва-
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лерій Андрійович, 1949 р.н., із сином відбували покарання в Німеч-
чині (термін ув’язнення закінчився 2013 року), нині Шеремет і син 
звільнені й живуть у м. Одесі; Хівренко Микола Леонідович – «Хі-
вря», «Хохол», «Герцог», 1950 р.н., відбував покарання в колонії 
№ 54 м. Сокаль під Львовом (строк покарання – 15 років, початок – 
з 27.11.2003 року, звільнився); Антадзе Автандил – «Авто», 
1959 р.н., відбував покарання у Вінницькій області (2013 року за-
кінчився термін покарання); Дрібний Володимир – «Полтава», 
1938 р.н., помер 2020 року; Омар Бекаєв – «Омар Уфимський» – 
депортований у січні 2013 року до Росії, де він заочно засуджений 
до 7 років позбавлення волі. 

Решта має стосунок до України. Це: 1. Кухилава Антимос Ху-
хутійович – «Антимос», «Антик», 1956 р.н., абхазець, жив в Одесі 
за підробленими документами (депортований 2011 року); 2. Маме-
дов (Пахомов) Сергій Олександрович – «Мамед», 1967 р.н., помер 
23.11.2011 року; 3. Лисенко Сергій Іванович – «Лера Сумской», 
1954 р.н., живе у Сумах; 4. Крамаренко В’ячеслав Васильович – 
«Крамар», «Микола», «Бєс», 1957 р.н., живе в Полтаві; 5. Русан 
Василь Олександрович – «Вася Ушастий», 1974 р.н., живе в Києві 
та Одесі, наймолодший «злодій в законі» України; 6. Сальников 
Олексій Вікторович – «Льоня Краснодонський», 1973 р.н., живе в 
Луганську. 

Ще 111 людей – кримінальні авторитети рангом нижче, пере-
важно уродженці Північного Кавказу і Закавказзя, нібито причетні 
до організації в Україні злочинних банд. Маючи найвищий статус у 
злочинній ієрархії злочинного світу, вори в законі під час затри-
мання правоохоронними органами завжди підтверджують свій ста-
тус. Цього вимагає їхнє звання і статус. Крім того, згідно з «понят-
тями» – неофіційними правилами пострадянської організованої 
злочинності – статус злодія є визнанням достоїнств і авторитету, а 
не чимось, що варто приховувати. Тому інформація про «корона-
цію» нового правопорушника поширюється моментально як у зло-
чинному світі, так і серед правоохоронних органів та ЗМІ, які відс-
тежують ці події [6]. 

За всю історію існування цього інституту жінок-злодійок у за-
коні не існувало. Але вкрай небезпечні та авторитетні у злочинно-
му світі особи жіночої статі були. Це і «Сонька золотая ручка» 
(Шейндля-Сура Лейба Соломониак Блувштейн), і «Каліна мать во-
ров» (Каліна Никифорова, жінка вора в законі «Япончика» – 
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В’ячеслава Іванькова), і «Аглая» (Аглая Демидова, жінка вора в 
законі «Жигана» – Івана Трифонова) та інші. Нині жінок-
авторитетів у злочинному світі не спостерігається. 

Для подібних ситуацій характерними є такі слідчі дії: 
- аналіз оперативної інформації та ухвалення прокурором рі-

шення про внесення відомостей в ЄРДР та кваліфікації правопору-
шення; 

- розроблення сумісного з оперативними підрозділами місць 
позбавлення волі плану запровадження негласних слідчих (розшу-
кових) дій та клопотання перед судом для отримання дозволу на їх 
проведення;  

- направлення запиту до різних правоохоронних органів, які ма-
ють інформацію, яка підтверджує інформацію про те: а) де і коли 
відбувалася коронація вора в законі; б) хто був на ній присутній та 
надавав рекомендації на цю особу; в) яку сферу контролю у злочин-
ному світі йому делеговано; г) яким чином вор в законі виконує свої 
статусні обов’язки та який має вплив на злочинну спільноту; д) його 
найближчі зв’язки та уразливі особи, які можуть свідчити про його 
діяльність; є) з ким з осіб, які мають статус вора в законі, постійно 
підтримує стосунки; ж) коли та в який час востаннє відвідував зіб-
рання (сходку) воров у законі, та які питання там вирішувалися; 
з) якщо перебував за кордоном, то в якій країні і з якою метою; 
і) наявність оперативної та процесуальної інформації стосовно вора в 
законі у представників закордонних правоохоронних органів; 

- одночасне затримання, допит і особистий обшук підозрюваних; 
- освідування підозрюваного та призначення щодо нього судо-

во-медичної експертизи; 
- обшук помешкання чи за місцем підозрюваного з вилученням 

окремою виїмкою його одягу, взуття, окремих предметів тощо; 
- допити свідків – очевидців, інших свідків; 
- призначення судових експертиз (судово-психіатричної, речо-

вих доказів, психолого-психіатричної, лінгвістичної, фоноскопічної 
тощо). 

Після ухвалення кримінально-правових норм протидії ворам у 
законі у 2020 році майже всі особи, які мали такий злочинний ста-
тус, покинули територію нашої держави і нині перебувають за ме-
жами України, проте продовжують впливати на злочинну спільно-
ту, ОЗУ, ЗО. 
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Нам складно відповісти на питання, які докази будуть викорис-
товувати при визнанні особи винною згідно з Примітками 2 п. 6 
ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 та 255-3, треба ще додатково проаналізувати 
вироки за 37 кримінальними провадженнями цієї категорії право-
порушень, подивитись, які докази для суду є переконливими і до-
пустимими, а які ні. Вказані аспекти повинні вивчати науковці в 
галузі кримінології, на дослідження яких ми й будемо спиратися. 
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РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАСАДИ ГЛАСНОСТІ 
СУДОВОГО ПРОЦЕСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА  

НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД 
Судовий процес має відповідати основним засадам судочинст-

ва, визначеним Конституцією України у ст. 129 [1], забезпечуючи 
тим самим реалізацію універсальних основоположних принципів та 
вимог, визначених у системі міжнародно-правових механізмів за-
хисту прав і свобод людини, серед яких незалежність та безсторон-
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ність суду; верховенство права; рівність усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в 
наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх пере-
конливості та ін. 

Гласність судового процесу – одна з тих основних засад судо-
чинства, які закріплені на рівні конституційного закону і які відпо-
відно до правової позиції Конституційного Суду України є консти-
туційними гарантіями права на судовий захист [2].  

Одна з характеристик і особливостей правової природи гласно-
сті судового процесу саме як конституційної засади полягає в тому, 
що вона не обмежується публічністю/прилюдністю/відкритістю 
судового розгляду, а є значно ширшою за змістом правовою кате-
горією конституційного права, що позначає невід’ємну властивість 
процесу відправлення правосуддя і притаманна демократичному 
судовому процесу незалежно від того, здійснюється розгляд конк-
ретної справи у відкритому чи закритому судовому засіданні, адже 
позначає відсутність таємності у всіх аспектах здійснення судочин-
ства (процедури розгляду, самого факту розгляду судової справи, 
ходу та результатів розгляду тощо), крім встановлених законом 
випадків, викликаних необхідністю охорони державної або іншої 
охоронюваної законом таємниці.  

Вважаємо, що гласність судового процесу є основною та необ-
хідною умовою розгляду справи незалежним і неупередженим су-
дом, базовою гарантією демократичності процедури відправлення 
правосуддя. Більше того, гласність судового процесу виступає тією 
складовою, без дотримання якої всі у своїй сукупності гарантії пра-
ва на справедливий суд залишатимуться під загрозою декларатив-
ності. Для прикладу, за відсутності гласності судочинства, в умовах 
таємного розгляду справи, де прихованим є порядок, зміст і послі-
довність вчинення процесуальних дій як учасниками справи, так і 
судом, відсутній доступ до інформації про здійснення судами пра-
восуддя, питання відправлення правосуддя та процес встановлення 
істини у справі є не суспільним інтересом, а лише обмеженого кола 
осіб тощо, навряд чи можна без сумнівів стверджувати про дотри-
мання вимог верховенства права, рівності перед законом і судом, 
незалежності та безсторонності суду, належних умов реалізації ін-
ших основоположних принципів та демократичної процедури су-
дочинства в цілому, а відтак навряд чи йтиметься про забезпечення 
права особи на справедливий суд. 
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У своїй практиці Європейський суд з прав людини послідовно 
нагадує, що публічний характер судового провадження захищає сто-
рін від таємного здійснення правосуддя без громадського контролю; 
публічність надає здійсненню правосуддя прозорості, чим сприяє до-
сягненню мети справедливого судового розгляду. У справі «Ріпан 
проти Австрії» з приводу публічності судового розгляду Суд також 
зауважив, що Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод не призначена для гарантування прав, які є теоретичними чи 
ілюзорними, а, навпаки, гарантує права, які є практичними та ефек-
тивними (п. 27 Рішення у зазначеній справі) [3]. 

В аспекті визначення ролі гласності судового процесу як кон-
ституційної засади в забезпеченні права на справедливий судовий 
розгляд окремої уваги та аналізу потребують також питання сучас-
них світових стандартів гласності правосуддя, критеріїв легітимних 
обмежень реалізації гласності судового процесу, визначення балан-
су публічних та приватних інтересів у забезпеченні гласності судо-
чинства, запобігання можливого конфлікту прав та інтересів з пог-
ляду сучасної національної практики реалізації конституційної 
засади гласності судового розгляду та ін.  

Йдеться, наприклад, про відомі в практиці проблемні питання 
меж реалізацією засади гласності судового процесу та пошуку ба-
лансу між однаково цінними гарантіями публічного судового розг-
ляду та справедливим і неупередженим процесом здійснення пра-
восуддя. Ця проблематика є давно відомою та дискутованою в 
практиці та юридичній доктрині США [4, 5], де задля запобігання 
зростаючої проблеми «упередженої публічності» («prejudicial 
publicity») судовою практикою було сформульовано правила ви-
значення «чіткої та наявної небезпеки» для здійснення правосуддя, 
що передбачає критерії таких випадків, за яких необхідним є обме-
ження «права громадськості та преси знати» в інтересах справедли-
вого та неупередженого судового розгляду кримінальних справ 
(американська доктрина, що отримала назву «right to know», ґрун-
тується на конституційній гарантії «свободи преси» і надає громад-
ськості та пресі «право знати») [6, с. 201, 211]. 

Окреслені питання реалізації конституційної засади гласності 
судового процесу в аспекті забезпечення права на справедливий 
суд, безумовно, мають свою практичну та доктринальну цінність, 
що обумовлює їх актуальність для подальшого аналізу та опрацю-
вання, формулювання власного авторського бачення вирішення 
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наявних правових проблем з огляду на національний досвід реалі-
зації засади гласності судового процесу. 
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ТРУДОВІ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ  
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

24 лютого 2022 року стало чорною плямою в історії України. 
На жаль, життя наших громадян змінилося. Разом із цим змінились 
і різні суспільні сфери життя, в тому числі законодавство, яке ви-
мушене було підлаштовуватись під умови війни.  

Як показала практика, трудове законодавство не було готове до 
регулювання трудових правовідносин в умовах активних бойових 
дій. Кодекс законів про працю України [1] не передбачав спеціаль-
них умов щодо сьогоденних реалій. А Закон України «Про право-
вий режим воєнного стану» від 12.05.2015 р. № 389-VIII передбачав 
лише запровадження трудової повинності. А саме в ч. 2 ст. 8 зазна-
чається, що в умовах правового режиму воєнного стану можуть 
запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не за-
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лучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життє-
діяльності населення і не заброньованих за підприємствами, уста-
новами та організаціями на період дії воєнного стану з метою ви-
конання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного 
стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корис-
них робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил 
України, інших військових формувань, правоохоронних органів і 
сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної 
економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не 
потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. 
За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних 
робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце 
роботи (посада). Порядок залучення працездатних осіб в умовах 
воєнного стану до суспільно корисних робіт та питання їхнього 
соціального захисту з урахуванням вимог закону визначаються Ка-
бінетом Міністрів України [2]. При цьому в ч. 3 ст. 20 вказано, що у 
процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова 
повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як міні-
мальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпо-
чинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану 
здоров’я особи тощо. На час залучення працюючої особи до вико-
нання трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим дого-
вором за нею після закінчення виконання таких робіт зберігається 
відповідне робоче місце (посада) [2]. 

Але з перших днів почали виникати питання як у працівників, 
так і в роботодавців, наприклад, як подати заяву про звільнення або 
відпустку, якщо підприємство не працювало в цей період; як роби-
ти облік робочого часу, осіб, місцезнаходження яких невідомо, і ще 
багато іншого. 

Тому законотворець, намагаючись дати відповідь на всі поста-
влені питання, ухвалив Закон України «Про організацію трудових 
правовідносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136- 
ІХ. Цей Закон визначає особливості трудових відносин працівників 
усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від фо-
рми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, 
які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у пері-
од дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 
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Ч. 2 та 3 ст. 1 цього Закону зазначають, що на період дії воєнного 
стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і 
громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України. У пе-
ріод дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про 
працю у частині відносин, врегульованих цим Законом [3]. 

Також цей Закон передбачає, що трудовий договір можуть ук-
ладати в будь-якій формі за згодою сторін та відступати від норм 
ст. 24 КЗпП. 

У період дії воєнного стану норми частини третьої статті 32 
Кодексу законів про працю України та інших законів України щодо 
повідомлення працівнику про зміну істотних умов праці не засто-
совуються. Це означає, що про зміну істотних умов праці працівни-
ків можуть попередити відразу після прийняття роботодавцем від-
повідного рішення про таку зміну, але не пізніше допуску до 
роботи зі зміненими умовами праці. 

Змінились також особливості розірвання трудового договору як 
за ініціативи роботодавця, так і працівника. 

Збільшена нормальна тривалість робочого часу із 40 годин на 
тиждень до 60, а також скорочена тривалість робочого часу не мо-
же перевищувати 50 годин на тиждень.  

Збільшення на період воєнного стану нормальної тривалості 
робочого часу до 60 годин на тиждень є, в першу чергу, правом 
роботодавця, а не обов’язком, що також варто враховувати. 

Як вказано в коментарі Мінекономіки до цього закону, збіль-
шення робочого часу має бути обґрунтоване насамперед потребою 
ефективної діяльності відповідного підприємства, установи, органі-
зації в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності на-
селення [4]. 

Правом роботодавця визначено можливість скорочення тривало-
сті щотижневого безперервного відпочинку із 42 годин до 24 годин. 

Зміни відбулись і щодо роботи в нічний час, а також визначено 
особливості залучення до роботи деяких категорій працівників. 

Протягом дії воєнного стану роботодавець звільнений від 
обов’язку надавати працівнику відпустки тривалістю більш ніж 24 
дні, коли більша тривалість відпустки передбачена працівнику за-
конодавством, колективним і трудовим договором. Якщо трива-
лість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 
календарних днів, різниця днів відпустки не втрачається, а має бути 
надана після закінчення дії воєнного стану. Водночас Закон 
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№ 2136-ІХ не призупиняє і не скасовує ст. 9-1 КЗпП, а самі норми 
цієї статті не суперечать положенням Закону № 2136-ІХ. 

Згідно зі ст. 9-1 КЗпП підприємства, установи, організації в 
межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть 
встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові й 
соціально-побутові пільги для працівників. 

Отже, з урахуванням особливостей організації праці та умов 
господарської діяльності в межах своїх повноважень, за рахунок 
власних коштів роботодавець має право надати працівникам у пе-
ріод дії воєнного стану основні оплачувані щорічні відпустки три-
валістю більше ніж 24 дні. Надання відпустки більшої тривалості 
ніж 24 дні в період дії воєнного стану є правом, а не обов’язком 
роботодавця. 

Також цим Законом введено нове поняття – призупинення дії 
трудового договору. А саме призупинення дії трудового договору – 
це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника 
роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за 
укладеним трудовим договором. 

У зв’язку з призупиненням дії трудового договору працівник 
звільняється від обов’язку виконувати роботу, визначену трудовим 
договором, а роботодавець звільняється від обов’язку забезпечува-
ти умови праці, необхідні для виконання роботи. 

Хоча Верховна Рада України і ввела певні обмеження та регу-
лювання трудових відносин під час дії правового режиму воєнного 
стану, але все одно залишаються проблемні та спірні питання, такі 
як регулювання електронного листування між працівником та ро-
ботодавцем, розслідування нещасних випадків в умовах воєнного 
стану та інші, які потребують подальшого вивчення та вирішення.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ,  

ПОВ’ЯЗАНОГО ЗІ СТАНОМ ЗДОРОВ’Я 
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і на-

прям діяльності держави. Саме тому головним обов’язком держави 
є забезпечення прав і свобод людини.  

Правовий статус особи – це система закріплених у нормативно-
правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, 
відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права коор-
динує свою поведінку в суспільстві [1, с. 377].  

Загальновідомо, що змістом покарання у виді позбавлення волі є 
ізоляція засудженої особи від суспільства та поміщення її до кримі-
нально-виконавчої установи закритого типу. Тому ізоляцію особи від 
суспільства треба розглядати як комплекс правообмежень, оскільки 
обмеження чи звуження її прав обумовлене саме ізоляцією [2, с. 5]. 

Положення ч. 3 ст. 63 Конституції України встановлюють, що за-
суджений користується всіма правами людини і громадянина, за виня-
тком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду [3]. 

В юридичній науці виділяють і розрізняють основні види пра-
вового статусу: а) загальний правовий статус; б) спеціальний пра-
вовий статус; в) індивідуальний правовий статус. Зміст правового 
статусу, виходячи з теорії права, становлять суб’єктивні права, за-
конні інтереси та обов’язки. 

Необхідно зазначити, що особа набуває правового статусу за-
судженого після набрання чинності вироком суду до його закін-
чення. Під час відбування будь-якого покарання держава піклуєть-
ся про реалізацію прав і свобод засуджених, яких вони не були 
законно позбавлені.  

Нагальною проблемою сьогодення є реалізація прав та закон-
них інтересів засуджених до позбавлення волі на медико-санітарне 
забезпечення під час перебування в умовах ізоляції.  

Конституція України у ст. 49 визначає право на охорону здо-
ров’я, медичну допомогу [3]. Підтвердження реалізації цього права 
засудженими до позбавлення волі ми знаходимо в нормах діючого 
Кримінально-виконавчого кодексу України, а саме у ст. 107, яка 
закріплює права та обов’язки засуджених до позбавлення волі [4].  
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Слід звернути увагу, що на теперішній час держава створює спри-
ятливі умови для доступного та ефективного медичного обслугову-
вання. На нашу думку, гуманізація системи виконання покарань у 
сфері медико-санітарного забезпечення засуджених має такі прояви. 

По-перше, у наданні засудженому права самостійно обирати 
лікаря та рекомендовані методи лікування.  

По-друге, отримувати лікування в закладах охорони здоров’я, які 
мають ліцензію Міністерства охорони здоров’я України та не відне-
сені до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. 

По-третє, отримання медичних послуг як на платній, так і на 
безкоштовній основі. 

По-четверте, засуджені, які страждають на розлади психіки та 
поведінки внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів та 
ін., за їхньою письмовою згодою можуть пройти курс лікування від 
вказаних захворювань. 

Здоров’я засуджених є пріоритетом у кримінально-виконавчій 
сфері. Загальновизначено, що медичні послуги можуть надавати в 
закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої слу-
жби, перелік яких затверджується наказом Міністерства юстиції 
України від 21.03.2013 року № 499/5 [5].  

У разі неможливості надання лікарських послуг у закладах 
охорони здоров’я установ виконання покарань засудженого пере-
міщають під вартою службою екстреної медичної допомоги в за-
клад загальнодержавної системи охорони здоров’я.  

Також слід зазначити, що держава вимагає від засудженого ви-
конувати правила особистої і загальної гігієни, вимоги санітарії.  

Натомість варто зауважити, що засуджені, які захворіли в УВП 
на тяжку або психічну хворобу, підлягають медичному обстежен-
ню з метою підготовки та подання до суду матеріалів для вирішен-
ня питання про звільнення засуджених від подальшого відбування 
покарання. Огляд здійснюють лікарсько-консультативні комісії. 
Від результатів медичного обстеження, прийнятого рішення комісі-
єю та суду, буде залежати звільнення особи від відбування пока-
рання. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчине-
ного кримінального правопорушення, характер захворювання, 
особу засудженого та інші обставини справи. У цьому випадку мо-
жна вести мову про зміну правового статусу засудженого на звіль-
неного від відбування покарання у зв’язку з хворобою.  
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Як визначає діючий Кримінальний кодекс (далі – КК) України, 
звільнені особи у разі одужання мають бути направлені для відбуван-
ня покарання, якщо не закінчилися строки давності, передбачені стат-
тями 49 або 80 КК України, або відсутні інші підстави для звільнення 
від покарання [6]. 

Надаючи медичну допомогу засудженим, УВП як державні ін-
ституції в межах своїх можливостей повинні діяти з максимально 
можливою ефективністю, що, у свою чергу, збереже здоров’я засу-
джених в умовах ізоляції та існування значної кількості потенційних 
загроз, крім того, з огляду на значну кількість засуджених, хворих на 
небезпечні, інфекційні хвороби, профілактує їх поширення як серед 
засуджених, так і серед інших осіб, розширить можливість працев-
лаштування засуджених на підприємствах УВП, залучення їх до гру-
пових, масових заходів виховного характеру [7, с. 72].  

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що нині адмі-
ністрація УВП піклується про охорону здоров’я засуджених до по-
збавлення волі, проте є нагальна потреба у підвищенні якості меди-
ко-санітарного забезпечення, а для цього потрібно не тільки 
законодавче втручання, а й матеріальне забезпечення.  
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ЩОДО ІНСТИТУТУ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ 
КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю рефор-
мування та лібералізації антикорупційного законодавства в контексті 
інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Потенційний конфлікт інтересів – у особи наявний приватний 
інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представни-
цькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупе-
редженість прийняття нею рішень [1, ст. 1]. 

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним ін-
тересом особи та її службовими чи представницькими повноважен-
нями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи невчинення дій [1, ст. 1]. 

Реальний конфлікт інтересів є явищем більш небезпечним для 
суспільних відносин, ніж потенційний конфлікт інтересів. Але реа-
льному конфлікту інтересів завжди передує потенційний конфлікт 
інтересів [2, с. 146]. 

Задля збільшення ефективності антикорупційної політики та 
зменшення кількості корупційних та пов’язаних з корупцією пра-
вопорушень доцільно внести такі зміни до Розділу V ЗУ «Про за-
побігання корупції». 

По-перше, на мою думку, доцільно прибрати поділ конфлікту ін-
тересів на потенційний та реальний, оскільки сам факт настання 
конфлікту інтересів є загрозою виникнення корупційних ризиків, і 
тому для спрощення процедури запобігання та врегулювання конф-
лікту інтересів особою, в якої конфлікт інтересів виник, їй варто чіт-
ко розуміти, що цей факт є небезпечним і потребує негайного усу-
нення. У свою чергу наявність двох видів конфлікту інтересів може 
заплутати особу, в якої цей конфлікт виник, і яка не дуже розумієть-
ся на різниці між потенційним та реальним конфліктом інтересів. 

Наприклад, особа, в якої виник реальний конфлікт інтересів, 
що несе загрозу виникнення корупційних ризиків, може помилково 
вважати, що цей конфлікт інтересів є потенційним і тому не несе 
великого ризику настання корупційної ситуації. 
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Отже, варто змінити Розділ V ЗУ «Про запобігання корупції» 
шляхом виключення поділу конфлікту інтересів на потенційний та 
реальний і введення єдиного терміну «конфлікт інтересів» з відпо-
відними критеріями, який буде загальним щодо всіх проявів конф-
лікту інтересів. 

По-друге, відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 28 ЗУ «Про запобігання 
корупції» (далі Закону) безпосередній керівник особи або керівник 
органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання 
звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання 
повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи 
потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулю-
вання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідній особі [1]. 

Вважаю, що для збільшення ефективності та лібералізації про-
цедури врегулювання конфлікту інтересів шляхом повідомлення 
працівником, який підозрює що в нього виник чи може виникнути 
конфлікт інтересів, свого безпосереднього керівника про факт кон-
флікту інтересів, потрібно формулювання «протягом двох робочих 
днів після отримання повідомлення» змінити на формулювання 
«протягом одного робочого дня після отримання повідомлення». 

На мою думку, ця зміна буде корисною з точки зору того, що ри-
зик вчинення корупційного правопорушення внаслідок виникнення 
конфлікту інтересів протягом очікування відповіді від керівника бу-
де зменшений удвічі, оскільки відповідь, відповідно до запропонова-
них мною змін, керівник буде зобов’язаний надати вдвічі швидше 
порівняно з чинним положенням абз. 1 ч. 3 ст. 28 Закону. 

По-третє, відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 28 Закону Національне 
агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наяв-
ність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж 
семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегу-
лювання конфлікту інтересів [1]. 

Вважаю, що період, протягом якого Національне агентство по-
винно надати відповідь щодо врегулювання конфлікту інтересів 
для працівника, є занадто великим. 

Тому для збільшення ефективності та лібералізації процедури 
врегулювання конфлікту інтересів шляхом роз’яснення Національ-
ним агенством працівнику дій, які той повинен вчинити для врегу-
лювання конфлікту інтересів, на мою думку, варто зменшити строк, 
протягом якого Національне агенство зобов’язане надати таку від-
повідь із 7 (семи) днів до 2 (двох) днів. 

Така зміна положення абз. 2 ч. 3 ст. 28 Закону значно зменшить 
ризик виникнення корупційної дії працівником, в якого виник кон-
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флікт інтересів і який звернувся до Національного агенства з про-
ханням роз’яснити порядок дій щодо врегулювання конфлікту ін-
тересів, оскільки працівник отримає порядок дій, які необхідно 
вчинити для врегулювання конфлікту інтересів у значно коротший 
строк, ніж як це передбачено чинним Законом. 

По-четверте, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 35-1 Закону, якщо не-
участь особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить 
до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом 
призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи 
у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. 
Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відпо-
відним колегіальним органом [1]. 

Вважаю, що для збільшення ефективності та лібералізації про-
цедури врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності 
окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, потрібно чітко визначити в 
Законі, хто має право здійснювати такий зовнішній контроль. 

На мою думку, такий зовнішній контроль можуть здійснювати: 
1. у діяльності Президента України – Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів України та Верховний Суд, з огляду на поділ 
влади в Україні на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову; 2. 
у діяльності народних депутатів України – Голова Верховної Ради 
України, Президент України, Кабінет Міністрів України та Верхов-
ний Суд; 3. у діяльності членів Кабінету Міністрів України – 
Прем’єр-міністр України, Президент України, Верховна Рада Укра-
їни та Верховний Суд; 4. у діяльності керівників центральних орга-
нів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів 
України, – Прем’єр-міністр України, керівник центрального органу 
виконавчої влади; 5. у діяльності суддів – Президент України, Вер-
ховна Рада України, голова Вищої Ради правосуддя, голова відпо-
відного суду, в якому працює суддя, в якого виник конфлікт інтере-
сів; 6. у діяльності суддів Конституційного Суду України – 
Президент України, Верховна Рада України, голова Конституцій-
ного Суду України; 7. у діяльності голів обласних та районних рад, 
міських, сільських, селищних голів – заступник або секретар відпо-
відної ради; 8. у діяльності заступників голів обласних та районних 
рад, міських, сільських, селищних голів – голова або секретар від-
повідної ради; 9. у діяльності секретарів міських, сільських, селищ-
них рад – голова або заступник голови відповідної ради; 10. у дія-
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льності депутатів місцевих рад – голова, заступник голови або сек-
ретар відповідної ради. 

По-п’яте, відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону особи, зазначені в 
пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього За-
кону, зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на 
посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства 
та корпоративні права в порядку, встановленому законом [1]. 

Вважаю, що для збільшення ефективності та лібералізації запо-
біганню конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підпри-
ємств чи корпоративних прав варто змінити формулювання «зо-
бов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду 
передати в управління іншій особі належні їм підприємства та кор-
поративні права» на формулювання «зобов’язані протягом 30 днів 
після призначення (обрання) на посаду передати в управління ін-
шій особі належні їм підприємства та корпоративні права». 

Така зміна, на мою думку, значно зменшить ризик виникнення 
конфлікту інтересів в особи, зазначеної в пункті 1, підпункті "а" 
пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, що володіє підпри-
ємствами чи корпоративними правами, оскільки строк, протягом 
якого вона зобов’язана буде передати належні їй підприємства та 
корпоративні права, які можуть стати причиною для виникнення 
конфлікту інтересів та корупційних діянь, буде зменшено вдвічі. 

Таким чином, чим швидше особа, зазначена в пункті 1, підпункті 
"а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, що володіє підп-
риємствами чи корпоративними правами, які можуть стати причи-
ною для виникнення конфлікту інтересів та корупційних діянь, пере-
дасть їх за встановленою Законом процедурою, тим меншим буде 
ризик виникнення конфлікту інтересів та корупційних діянь. 

По-шосте, відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону звільнення особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, прирівняної до неї особи із займаної посади у зв’язку з 
наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний 
чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний 
характер і не може бути врегульований в інший спосіб, у тому чис-
лі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення 
приватного інтересу [1]. 

На мою думку, ч. 2 ст. 34 Закону варто прибрати та замінити 
звільнення як спосіб врегулювання конфлікту інтересів на відсто-
ронення особи від виконання своїх професійних обов’язків на пері-
од, допоки не буде врегульовано конфлікт інтересів без збереження 
заробітної плати. 
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Ця зміна допоможе уникнути зловживань роботодавця, який 
під приводом виникнення конфлікту інтересів та начебто неможли-
вістю його врегулювати іншим способом може звільнити незручно-
го працівника. 

Таким чином, заміна звільнення на відсторонення як спосіб 
урегулювання конфлікту інтересів значно спростить вирішення 
конфлікту інтересів та унеможливить зловживання роботодавця 
щодо працівника. 

Отже, з усього вищезазначеного можемо зробити висновок, що 
інститут запобігання та врегулювання конфлікту інтересів потребує 
певних змін, зазначених мною у цій роботі, з метою лібералізації 
антикорупційного законодавства України. 
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«БОЛІ» УКРАЇНСЬКОЇ ПРОБАЦІЇ  
У 2010 році Й. Дурнеску опублікував висновки свого дослі-

дження під красномовною назвою «Болі пробації: ефективна прак-
тика та права людини» щодо Румунії [1]. У цій статті досліджуєть-
ся досвід правопорушників під час перебування під наглядом 
пробації та аналізуються «болі пробації» у зв’язку з прагненнями 
до реабілітації. Стаття складається з двох основних частин. У пер-
шій частині статті за допомогою тематичного аналізу досліджено 
досвід випробувальних осіб, виокремлено вісім різних видів випро-
бування. У другій частині статті ці «болі випробування» розгляда-
ються з двох різних точок зору: прав людини та моделі хорошого 
життя. Висновок полягає в тому, що ці дві точки зору підтримують 
одна одну й можуть допомогти зменшити розчарування та позбав-
лення, які переживають особи, що перебувають на випробувально-
му терміні. Застосовуючи ці дві точки зору, служби пробації мо-
жуть подолати перешкоди на шляху до відмови та отримати більшу 
легітимність в очах отримувачів пробації.  
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Саме для визначення того, які умови перебування в пробації в 
Україні є найбільш відчутними для засуджених, було проведено 
опитування таких осіб.  

Показово 37,5% (36 суб’єктів) не стикнулися з будь-якими обме-
женнями під час перебування на пробації, 31,2% (30 суб’єктів) зазна-
чили, що відбування покарання та заборона виїзду за кордон позбави-
ли можливості знайти високооплачувану роботу та забезпечити 
належне матеріальне утримання; 21% (20 суб’єктів) вказали, що зітк-
нулися з обмеженнями у плануванні свого часу та пересування; 6,2% 
(6 суб’єктів) зазначили про труднощі, пов’язані з роботою, а саме про 
необхідність постійно відпрошуватися в роботодавця в день реєстрації 
та для проходження пробаційних програм. Решта суб’єктів вказали на 
окремі незручності, пов’язані з особливостями відбування покарання, 
наприклад: віддаленість місця реєстрації, неможливість працевлашту-
ватися через необхідність з’являтися на реєстрацію тощо. 

100% (96 суб’єктів) вказали, що працівники пробації ніколи не 
порушували їхні права під час перебування на пробації. 

Під час обговорення вчиненого правопорушення індивідуально 
з інспектором або у групі 48% (46 суб’єктів) відчували сором, не-
зручність, негативний стан, хвилювання. Окремі суб’єкти вказали 
на болючість цієї теми для обговорення і пригадування самого фак-
ту вчинення злочину. 18% (17 суб’єктів) відчували провину, розка-
яння за злочин, пригнічення; 9,3% (9 суб’єктів) – вказали на підт-
римку та розуміння, довіру з боку інспектора, спокій; 14,5% (14 
суб’єктів) зазначили, що нічого не відчували, в тому числі сорому. 
Інші відповіді стосувалися одиничних випадків проживання певних 
емоцій та почуттів, наприклад, злість та образу на себе та ін. 

71% (68 суб’єктів) опитуваних вказали, що факт надсилання 
працівником пробації запитів до підприємств, установ та організа-
цій ніяк не вплинув на їх життя; 7,2% (7 суб’єктів) вказали, що за-
пит не надсилався; 6% (6 суб’єктів) почували сором, осуд з боку 
колег і роботодавця. Окремі суб’єкти вказали на те, що це спонука-
ло їх замислитися над тим, що скоєно. Разом з тим кілька суб’єктів 
зазначили, що такі запити могли б негативно вплинути на роботу.  

Аналогічний розподіл відповідей було отримано стосовно 
впливу на життя суб’єкта факту відвідування працівником пробації 
місця проживання, а саме: 68,7% (66 суб’єктів) заперечили будь-
який вплив на життя, оскільки рідні й близькі знали про факт вчи-
нення правопорушення; 11,5% (11 суб’єктів) вказали, що працівник 



215 

пробації не відвідував їх за місцем проживання, 8,3% (8 суб’єктів) 
вказали, що поширилася інформація, яку вони не хотіли б розголо-
шувати, виникли запитання від сусідів. 

82% (79 суб’єктів) ствердили, що не відчували ознак стигмати-
зації. Окремі опитувані вказали, що відчували такі ознаки в місцях 
позбавлення волі. 

70,8% (68 суб’єктів) не вважають громадські роботи принизливи-
ми на противагу 24% (23 суб’єктам), які відповіли стверджувально на 
це запитання. 5,2% (5 суб’єктів) не змогли визначитися з відповіддю.  

30% (28 суб’єктів) мали можливість систематично відвідувати 
психолога; 6,2% (6 суб’єктів) отримали разову консультацію на 
початку відбування покарання; 27% (26 суб’єктів) вказали, що вони 
не потребують консультації у психолога; 15 (15,5%) не мали консу-
льтації або можливості звернутися до психолога; 7,2% (7 суб’єктів) 
отримували консультації незалежних психологів, у тому числі пси-
холога ЦСССДМ. 

Цитування суб’єктів з означеного питання: «Я мав можливість 
отримати консультацію від психолога. Під час спілкування мені 
було комфортно», «Консультація виправдала мої очікування, навіть 
більше, я дізнався багато нового та корисного для себе» «Це була 
можливість поліпшити свій психічний і емоційний стан: перепади 
настрою, втоми і втрати життєвих сил, розібратися в потребах і ба-
жаннях, прийняти правильне рішення…», «Усвідомив шкідливий 
вплив алкоголю та навчився, як керувати своїми емоціями», «Хоч 
хтось мене вислухав», «Дякую психологу за підтримку, для мене це 
було необхідно, під час зустрічей було дуже приємно і комфортно».  

На думку респондентів, найбільший дискомфорт під час пере-
бування на обліку в органі пробації викликала необхідність 
з’являтися на реєстрацію, відпрошуватися у керівництва, обмеже-
ністю права виїзду за кордон, страхом пропустити дату реєстрації, 
віддаленість місця реєстрації від місця проживання та обмеження 
транспортного сполучення, почуття провини та сорому, про що 
вказали 28% (27 суб’єктів) з опитаних. Переважна більшість право-
порушників (48%) вказали, що не відчували жодних ознак диском-
форту під час перебування на обліку. 

Лише 18,7% (18 суб’єктів) порушували встановлені законом і 
покладені судом обов’язки, з них на трьох було складено адмініст-
ративний протокол. Усі вказали на справедливі дії працівника про-
бації щодо винесеного за даним фактом попередження. Решта опи-
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туваних, які взяли участь в опитуванні, не порушувала покладені 
судом обов’язки. 

Таким чином, можна констатувати, що переважна більшість 
обмежень, які стають відчутними для суб’єктів пробації, мають 
моральний характер і не стосуються значної зміни правил їх життя. 
Це вказує на визначальну роль саме соціально-виховної роботи в 
протидії рецидивам правопорушень, а не на каральні елементи при-
значеного покарання чи випробування.  
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IMPROVEMENT OF CRIMINAL, CRIMINAL-PROCEDURAL 
AND CRIMINAL-EXECUTIVE LEGISLATION WILL 
INCREASE THE EFFICIENCY OF KAZAKHSTAN’S 

CRIMINAL POLICY 
One of the main activities of any country is creation of the 

necessary conditions in order to ensure the security of an individual, 
society and the state, their protection from any criminal encroachments. 
Implementation of this task is carried out by the state through its 
criminal policy, which in turn has three component areas: criminal-legal, 
criminal-procedural and criminal-executive policy. It is possible and 
necessary to determine the degree of effectiveness of the implemented 
criminal policy only on the basis of the results of all its components and 
the development of modern preventive measures to prevent crime. 

Speaking about the formation of a new criminal policy in Kazakhstan, 
it should be noted that the circumstances that catalyze this process are the 
fundamental changes that have taken place in the life of a person, society 
and the state. For example, starting from the 1st January 2015, the 
Criminal, Criminal Procedure and Penal Codes of the Republic of 
Kazakhstan came into force, which, judging by the amendments made to 
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them, can be considered as new laws, not improved versions of old 
normative legal acts. It should be noted here that when developing the 
above bills, the working groups encountered problems of a legal, 
organizational and managerial nature, most of which could be solved by 
developing a unified concept of the country’s criminal policy. However, 
each working group went its own way, at the same time coordinating their 
draft laws with the newly created Criminal Code. As a result, in our 
opinion, there are some shortcomings in all the developed Laws. 

I would like to dwell on some of them. 
So, speaking about the Criminal Code of Kazakhstan, the following 

shortcomings should be noted. Firstly, in our opinion, a new legal 
institution, a criminal offense, was incorrectly put into effect. This fact 
violated the forward trend in the development of the country’s criminal 
policy towards its humanization. Instead of achieving this strategic goal of 
the criminal policy pursued by Kazakhstan, we observe the reverse process: 
from the category of administrative offenses they turn into criminal 
offenses, the public danger of which becomes much higher. That is, almost 
twenty years of work of a legislator, scientists, law enforcement officers to 
decriminalize certain crimes that do not have an increased public danger, 
turned out to be in vain. Such application of the institution of a criminal 
offense, in our opinion, will lead to a tightening of the national criminal 
legislation, an increase in the number of persons prosecuted, and other 
negative consequences that will not contribute to crime prevention, 
increased security and the improvement of society. In our deep conviction, 
it would be necessary to leave previously decriminalized criminal offenses 
within the scope of administrative legislation. 

Another important problem not solved by the new Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan is the preservation of legal norms that have been 
transferred from the previous legislation. In particular, the Law retains not 
only the types of punishments, but also contains a mechanism for the 
execution of certain of them, which are the subject of penal legislation 
regulation. Here we mean the rules for the execution of restrictions on 
freedom, probation, arrest, etc. Failure to transfer these novels to the Penal 
Code will lead to the fact that a legislator will return to this problem again.  

The third problem that a legislator should solve is the material 
support for certain types of punishment execution. For example, the 
mechanism for executing an arrest has not yet been determined. Where 
will this type of punishment be carried out? Are there financial 
resources for their implementation? The proposal to execute the arrest in 
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pre-trial detention centers, insulators, so-called receivers, is physically 
impossible. A pertinent question arises: should the list of types of 
punishments include arrest, restriction of freedom, correctional labor, 
etc., executing of which is impossible due to lack of funding. Moreover, 
execution of certain types of punishments is almost the same (restriction 
of freedom and corrective labor. – A. S.). It suggests the inexpediency of 
their introduction into the legislation. Perhaps we should take into 
account the experience of Germany in this matter and leave only three 
types of punishment: a fine, community service and imprisonment. 

As for death penalty abolishing, everything is not so simple. It is our 
deep conviction that death penalty abolishing in conditions of the most 
severe economic crisis, unemployment, pandemic, etc. is premature. 
Only death penalty as an exceptional measure of punishment has the 
most effective potential to prevent crime. The fear of being executed 
deters criminals from committing grave and especially grave crimes. 

Further. Speaking about Criminal Procedure Code, it should be noted 
that the problem of implementing the adversarial principle in criminal 
proceedings has not been resolved. The parties in the process do not have 
equal status. In practice this leads to an unfair court decision. The court 
does not examine all the circumstances of the case in detail. We propose 
to expand lawyers’ legal status by giving them the right to establish, fix 
and withdraw evidence confirming defendant’s innocence. At the same 
time, lawyer’s right to present this evidence at any stage of legal 
proceedings, including court proceedings, should be preserved. 

In order to assist the defense side, the adoption of the Law of the 
Republic of Kazakhstan "On a Private Detective" should be accelerated. 
At the same time, this institution should be given the right to conduct 
operational-search activities. In addition, the adoption of this law will 
ensure retired law enforcement officers’ employment. In addition, it is 
necessary to consider the issue of depriving the Prosecutor’s Office of 
the function of supreme supervision, which it has retained since the 
existence of an absolute monarchy.  

Focusing on the Penal Code of the Republic of Kazakhstan, it should 
be noted that this Law, in our opinion, is also not without flaws. In 
particular, there will be problems when conducting probation control in 
relation to persons sentenced to restriction of freedom, conditionally 
convicted and released on parole. This is due to the fact that only court is 
empowered to establish a list of duties for the person being tested. In our 
opinion, it would be right to give the probation authority (probation 
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service) the authority to independently determine the terms of reference 
for the persons being tested, depending on the severity of the crime 
committed, the personality of the convict and other criteria that 
characterize him. The court must only assign a certain type of punishment. 

The Penal Code of Kazakhstan details the mechanism for 
implementing a progressive system of executing imprisonment. In the 
earlier acting Penal Code issued 1997, almost all elements of the 
progressive system are presented: changing the conditions of detention 
within the same correctional institution (strict, ordinary, light and 
preferential conditions of detention); changing the type of an institution; 
replacing the type of punishment and parole. However, there was no 
legal mechanism for their implementation. The new Law, in general, 
eliminated the gaps in the wide application of the progressive system of 
convicts’ staged detention. In future, in our opinion, it will be possible 
to extend this institution to the execution of punishments alternative to 
deprivation of liberty (fine, community service, correctional labor, etc.). 

Thus, the above allows us to draw a number of conclusions: 
1) at present, one of the most important areas of criminal policy 

pursued by the Republic of Kazakhstan is the widespread introduction of 
criminal penalties alternative to imprisonment; 

2) in order to improve the penal legislation of the Republic of 
Kazakhstan, it is proposed to develop a new draft law – "On Sentences 
Executing and the Probation Service". One draft law should regulate the 
types of punishments (from fines to imprisonment and the death penalty), 
types of penal bodies and institutions that are part of the penitentiary 
(penal) system, the procedure for the execution (serving) of all types of 
criminal punishments, as well as social adaptation and rehabilitation of 
persons who find themselves in the field of criminal proceedings, etc. 

The author also proposes a new name for the bill - the Law of the 
Republic of Kazakhstan "On Sentences Executing and the Probation 
Service". The name of the draft of Penal Code proposed by us most fully 
reveals the legal essence of the new normative legal act. 

The implementation of the novelties specified in the Penal Code of 
the Republic of Kazakhstan urgently requires the creation of an 
independent state body – the Agency for Sentences Executing and the 
Probation Service. 
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ПОСЯГАННЯ НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

На сьогодні міжнародною спільнотою розроблений досить ши-
рокий список процедур та правил, спрямованих на захист культур-
них цінностей. Це пов’язане з тим, що у світі постійно відбуваються 
військові сутички. Усі, напевно, пам’ятають нещодавні та іноді й 
незавершені конфлікти в Європі, на Середньому Сході, у Централь-
ній Азії та Африці. Проте нині ця ситуація стосується і України. 

Ще з 2014 року об’єкти культурної спадщини нашої держави по-
чали зазнавати пошкоджень, руйнувань, а також викрадень за кордон 
унаслідок конфліктів. Розпочалося все з протестів на Майдані, анексії 
Криму та вторгнення росії спочатку на територію Донбасу, а з 24 лю-
того 2022 року і повномасштабного вторгнення на територію України. 

На жаль, Україна виявилася не готовою до належного захисту 
культурних цінностей під час збройного конфлікту. На деяких 
об’єктах були відсутні розпізнавальні знаки; не було вжито спеціа-
льних заходів архітектурного характеру (для попередження та по-
легшення боротьби з руйнуваннями та пожежами); не було створе-
но резервів матеріалів, необхідних для евакуації рухомих 
експонатів та захисту нерухомих культурних цінностей; на бага-
тьох об’єктах не було планів евакуації на випадок збройного конф-
лікту; не було створено спеціальних служб, які повинні були б 
здійснювати захисні заходи щодо культурних цінностей під час 
збройного конфлікту; у багатьох військовослужбовців та працівни-
ків культури був недостатній рівень знань у галузі міжнародного 
гуманітарного права. 

У зв’язку з цим, за попередніми даними Українського культур-
ного фонду, станом на 18 квітня 2022 року Міністерством культури 
зафіксовано 200 знищених та пошкоджених об’єктів культури [5]. 
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Станом на 2 травня 2022 року ЮНЕСКО підтвердило пошкодження 
або знищення 120 культурних об’єктів, серед яких 51 – релігійні 
об’єкти, 24 – історичні будівлі, 15 – пам’ятники, 13 – будівлі, приз-
начені для культурних заходів, 10 – музеї, 7 – бібліотеки. Проте цей 
список неповний, оскільки деякі дані нині не перевірені. Наскільки 
відомо, об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО на цей час не зазнали 
пошкоджень. 

Окрім знищення, гострою є загроза незаконного привласнення і 
вивезення рухомих культурних цінностей з музеїв України на тери-
торію росії, зокрема на тимчасово окупованих територіях та в зонах 
активних бойових дій. 

Як реакція на дії рф щодо знищення культурної спадщини Ук-
раїни: у багатьох містах нерухомі пам’ятки намагаються захистити, 
обкладаючи останні мішками з піском, пластиком чи дошками. У 
Києві станом на середину квітня завдяки волонтерам, підприємцям 
та громадськості таким способом було захищено 28 об’єктів [1]. У 
Львові частина об’єктів культурної спадщини була демонтована та 
переміщена до укриттів, а церковні вітражі, фонтани, статуї та 
пам’ятники, які неможливо демонтувати, захистили пластиком, 
дерев’яними конструкціями або іншими матеріалами. Захистити 
львівські пам’ятки допомагають європейські організації. Зокрема з 
Польщі до Львова було відправлено два вагони із захисними мате-
ріалами [4]. 

Окрім того, всі об’єкти культурної спадщини архівуються в 
цифровому вигляді волонтерами міжнародного проєкту «Врятувати 
українську культурну спадщину онлайн». Команда загалом налічує 
більше тисячі фахівців з архівування, програмістів та 
комп’ютерників-аматорів. 

Незабаром після військового вторгнення російської федерації 
ЮНЕСКО оголосила про намір позначити емблемою Гаазької кон-
венції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 
1954 року ключові історичні об’єкти України [3]. До речі, держава-
ми-учасницями зазначеної Конвенції є і Україна, і росія. Гаазька 
конвенція містить також два протоколи, перший з яких було внесе-
но 14 травня 1954 року, він набрав чинності 7 серпня 1956 року. 
Серед підписантів цього протоколу є і Україна, і росія. Другий про-
токол був внесений 26 березня 1999 року, набрав чинності 9 берез-
ня 2004 року. Україна приєдналася до Другого протоколу 30 квітня 
2020 року, а набрав чинності він 30 червня 2020 року. Таке приєд-
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нання відкриває для України додаткові можливості щодо захисту 
культурних цінностей та допоможе тиснути на росію, надаючи мо-
жливість запровадження кримінальної відповідальності за посяган-
ня на об’єкти культурної спадщини. Однак росія так і не приєдна-
лася до цього протоколу, хоча ЮНЕСКО закликало рф 
дотримуватися зобов’язань Гаазької конвенції 1954 року і ратифі-
кувати Другий протокол до неї. Відповідну декларацію ЮНЕСКО 
ухвалило 18 березня 2022 року на другому позачерговому засіданні 
Комітету з охорони культурної спадщини. Згідно з цим документом 
росія має припинити будь-які форми незаконного привласнення, 
пограбування і вандалізму культурних цінностей, а також утрима-
тися від реквізиції рухомих культурних цінностей з території Укра-
їни. Водночас Україні запропонували в тісній співпраці з ЮНЕСКО 
якомога швидше позначити ключові об’єкти культурної спадщини 
захисною емблемою Гаазької конвенції 1954 року (зображення 
Блакитного щита). У документі було запропоновано всім держа-
вам-членам, ЮНЕСКО і відповідним експертним організаціям з 
питань культурної спадщини надавати на прохання України поради 
чи підтримку щодо захисту і охорони її культурної спадщини. 
ЮНЕСКО також висловила готовність надати статус посиленого 
захисту (enhanced protection) основним об’єктам культурної спад-
щини України згідно з положеннями Гаазької конвенції 1954 року і 
протоколів до неї, а також ухвалила рішення про надання невідкла-
дної підтримки Україні, зокрема фінансової [6]. 

Окрім того, у ст. 8 (2)(b)(іх) Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду передбачено окремий воєнний злочин – «уми-
сне завдання ударів по будівлях, що мають релігійне, освітнє, куль-
турне, наукове чи благодійне призначення, історичних пам’ятках, 
госпіталях та місцях зосередження хворих і поранених, за умови, 
що вони не є воєнними цілями» [2]. Тому, якщо Україна не зможе 
притягнути до кримінальної відповідальності воєнних злочинців,  
цим займатиметься Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗОПЛАТНОЮ 
ПРАВОВОЮ ДОПОМОГОЮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РФ 

ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ НИМИ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  

З огляду на проведення в Україні воєнних дій безоплатна право-
ва допомога з боку держави є досить актуальною та відіграє важливу 
роль у забезпеченні, охороні та захисті прав і свобод людини та гро-
мадянина, адже значно збільшилась кількість осіб, які мають право 
на безоплатну вторинну правову допомогу (далі – БВПД) з боку 
держави. Водночас збільшилась кількість воєнних злочинів та випа-
дків притягнення до кримінальної відповідальності російських сол-
датів, які порушують закони та звичаї війни, що передбачені міжна-
родними договорами, ратифікованими Верховною Радою України.  

Показовою щодо цього питання є справа військовослужбовця 
рф сержанта В. Шишимаріна, якого вироком Солом’янського рай-
онного суду міста Києва обвинувачено у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 438 Криміналь-
ного кодексу України, та призначено покарання у вигляді довічно-
го позбавлення волі. Для здійснення захисту йому призначили ад-
воката В. Овсяннікова, який надавав обвинуваченому БВПД.  

Надання такої допомоги особам, які обвинувачуються у вчи-
ненні воєнних злочинів на території України, потребує особливого 
вивчення у світлі норм національного права, міжнародних догово-
рів та моральних засад. 
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Стаття 59 Конституції України містить норму, якою передбаче-
но право на професійну правничу допомогу, яка у передбачених 
законом випадках має надаватися безоплатно [1]. 

Конституційний суд України наголошував, що право на БВПД 
є одним із невід’ємних прав людини і має загальний характер. У 
розумінні конституційної гарантії права кожного на правову допо-
могу поняття «кожен» охоплює всіх без винятку осіб – громадян 
України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на 
території України. Здійснення права на правову допомогу заснова-
не на дотриманні принципів рівності всіх перед законом та відсут-
ності дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Згідно з положеннями Закону України «Про безоплатну право-
ву допомогу» та нормами Кримінального процесуального кодексу 
України БВПД надається всім особам, які обвинувачуються у вчи-
ненні особливо тяжких злочинів. 

Отже, національне законодавство не передбачає виняткових обста-
вин, які б унеможливлювали надання адвокатом БВПД у кримінальних 
справах щодо захисту осіб, в яких участь адвоката обов’язкова. Проте 
навіть якщо внести зміни до законодавства в частині виокремлення 
військових злочинців як таких, що не можуть бути віднесені до кате-
горій осіб, яким надається БВПД, то такі зміни не будуть ефективни-
ми, оскільки, навіть якщо припустити, що військові злочинці не мати-
муть права на БВПД відповідно до норм національного законодавства, 
вони все рівно будуть мати право на таку допомогу відповідно до Єв-
ропейської конвенції з прав людини (далі – ЄКПЛ). 

У параграфі 3 пункту (c) статті 6 ЄКПЛ мова йде про те, що всі 
особи, обвинувачені у кримінальних злочинах, мають принаймні 
право захищатися особисто або звертатися за правничою допомо-
гою до адвоката за своїм вибором та на власний розсуд, або за бра-
ком достатніх коштів для оплати правничої допомоги захисника 
одержувати таку допомогу безоплатно [2].  

Також потрібно враховувати те, що у кримінальному судочинс-
тві кожен, хто не має достатніх коштів на оплату послуг адвоката, 
має право на отримання БВПД у тому випадку, якщо того вимага-
ють інтереси правосуддя (характер та складність обвинувачення, 
правові наслідки, суворість можливої санкції та здатність обвину-
ваченого адекватно захищатись особисто). З цього випливає 
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обов’язок держави забезпечити надання безоплатної правової до-
помоги як одного з компонентів справедливого судочинства.  

У Рішенні ЄСПЛ від 12 січня 2012 року у справі «Довженко про-
ти України» (Dovzhenko v. Ukraine, заява №36650/03), суд встановив, 
що через серйозність звинувачень проти заявника та можливу санк-
цію, яка передбачала найсуворіший вид покарання, інтереси право-
суддя вимагали обов’язкової участі в цій справі захисника. 

Також доцільно зазначити, що згідно з Правилами адвокатської 
етики адвокат у своїй професійній діяльності зобов’язаний виходи-
ти з принципу переваги інтересів клієнтів перед своїми. Зокрема 
адвокат не має права прийняти доручення клієнта за умови особис-
того конфлікту інтересів адвоката чи пов’язаних з ним осіб з інте-
ресами клієнта у випадках, передбачених Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», або подібних до них такою 
мірою, що це може вплинути на об’єктивність і незалежність адво-
ката під час виконання доручення, зокрема, коли виконання дору-
чення суперечитиме релігійним, політичним та іншим сталим пере-
конанням адвоката [4]. 

Тому надання адвокатом БВПД військовослужбовцям рф, які 
обвинувачуються в порушенні законів та звичаїв війни, можливе за 
умови дотримання адвокатом Правил адвокатської етики.  

Отже, міжнародно-правові зобов’язання, які взяла на себе Ук-
раїна під час ратифікації ЄКПЛ та рекомендацій Ради Європи, міс-
тять надання БВПД у кримінальних провадженнях, зокрема і осо-
бам, які обвинувачуються у вчиненні воєнних злочинів. Внесення 
прав цих осіб до БВПД на рівні закону свідчить про наближення 
українського законодавства до загальновизнаних стандартів захис-
ту прав людини в демократичному світі, адже відстоює найвищі 
інтереси правосуддя. 
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та історії держави і права, конституційного права  
Академії Державної пенітенціарної служби  

ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  
В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Проблема співвідношення права і держави набуває особливого 
значення в Україні під час воєнного стану. Давно відомо, що закон 
і публічна влада виникають одночасно і мають призначення забез-
печити нормальні умови життя людей, узгоджувати їхні інтереси. 
Держава і право приносять у життя, особливо у складні часи, орга-
нізуючі начала, мають регламентувати процеси, які швидко зміню-
ються. 

Взагалі в юридичній літературі існують різні підходи до питан-
ня співвідношення держави і права. Одним з них є етатичний, що 
виходить з пріоритету держави над правом. Право розглядається як 
продукт державної діяльності, що набуває певного значення у цей 
час для українського суспільства. Головна умова цього підходу – 
політична практика. Іншим підходом є врахування природно-
правових поглядів. Прихильники школи природного права вихо-
дять з обмеження держави правом. З позиції цього підходу праву 
належить пріоритет порівняно з державою, що, на наш погляд, в 
умовах війни з агресором повинно мати обмеження в реалізаціях 
цієї наукової ідеї. 

Є й інші підходи, зокрема такий, що полягає в тому, що між 
державою і правом немає однозначного причинно-наслідкового 
характеру (держава народжує право, або з права народжується 
держава). У цьому підході можна виявити глибинні зв’язки між 
державою і правом, уникнути однобічності, розібратись у ролі пра-
ва для держави і держави в забезпеченні права. З точки зору науко-
вості цей підхід має суттєве значення, але у зв’язку з агресивними 
діями Росії проти нашого народу й держави ми не робимо наголос 
на його актуальності. 

На державу покладається захист прав, свобод та інтересів усіх 
громадян, їх соціальний захист, врегулювання протиріч у суспільст-
ві. Водночас держава – це гарант захисту людини, її життя як най-
вищої соціальної цінності. А в період загрози країні з боку агресив-
них держав, а також у мирний час здійснює комплекс військових, 
політичних економічних, міжнародних, правових заходів, спрямова-
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них на ефективну відсіч ворогу, що ми бачимо нині. Правова політи-
ка держави охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. Безумо-
вно, у період війни діяльність держави не завжди є зрозумілою для 
пересічного громадянина, особливо коли розкрадаються народні ко-
шти, привласнюється гуманітарна допомога посадовими та іншими 
особами. Так, наприклад, за повідомленнями інформагентств, на 5 
травня 2022 року в Україні було порушено 14 кримінальних прова-
джень за розкрадання гуманітарних вантажів. Є приклади, коли в цей 
важкий час вивозять за кордон десятки мільйонів валютних коштів. 
А з повідомлень у новинах УНІАН від 18.05.2022 дізналися, що на 
Запоріжжі викрито канал збуту зброї. Затримано співробітника 
ДСНС. У Львівській області волонтери виявили виготовлені ними 
бронежилети та передані армії, які були передані в продаж. Прикла-
ди свідчать про те, що держава і право, їх вплив мають бути задіяні 
для запобігання таких діянь, а також жорсткого покарання винних. 
«Право формується за неодмінної участі держави, воно є безпосере-
днім продуктом, результатом державної діяльності [1, c.143]. Це зна-
чить, що право і законодавство у воєнний час повинно мати не тіль-
ки справедливий характер, а й бути в міру жорстким до ворогів 
країни. 

Право відносно самостійне і як явище цивілізації та культури: 
а) обмежує в демократичному суспільстві державну владу; б) впро-
ваджує державну владу через процесуальну і процедурну форми; в) 
дозволяє державним органам відповідні дії; г) організовує побудо-
ву, структуру, вдосконалення і розвиток державних органів, визна-
чає їх функціонування, ґ) надає державним органам престижності й 
автономності [2, с. 17]. 

Усе це вказує на величезні можливості держави у правовій 
сфері в період війни. 

Російська агресія дала підстави Україні звернутися в міжнаро-
дні судові організації для притягнення держави РФ за воєнні зло-
чини до юридичної відповідальності, для чого нашим державним 
органам треба багато зусиль, співпраці з різними світовими струк-
турами. Міністр юстиції Д. Малюська вказував, що для перших ви-
років щодо воєнних злочинів РФ знадобиться для міжнародної 
юриспруденції у кращому випадку 1–2 роки, а взагалі цей процес 
може тривати 6–8 років. 

На наш погляд, треба вносити зміни в кримінальне і криміна-
льно-процесуальне законодавство України в напрямку спрощення 
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його застосування стосовно військових злочинів, водночас встано-
вити більш жорсткі санкції. 

Під час війн і в довоєнний час виникло багато проблем держав-
но-правового характеру. Зокрема треба було ще вісім років тому 
денонсувати договір про уникнення подвійного оподаткування з 
РФ; розібратися з розкраданням запасів держрезерву, підвищити 
відповідальність за мародерство, особливо з боку тих осіб, які ма-
ють владні чи громадські та військові обов’язки.  

На завершення треба додати, що війна дала можливості деяким 
посадовим особам провести, наприклад, звільнення працівників 
поліції зі служби за різними необґрунтованими підставами. Зокре-
ма, у Чернігівській області було звільнено більше 150 осіб. 

Підбиваючи підсумки, можна констатувати, що роль держави і 
права в умовах російської агресії є визначальними, існують усі мо-
жливості посилити законодавче регулювання в країні та підвищити 
відповідальність за протиправні дії, особливо щодо посадових осіб. 
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ШТРИХИ ДО ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

На найвищому законодавчому рівні в Україні визначається, що 
людина, її життя, здоров’я, честь та гідність, недоторканність та 
безпека визначаються найвищою соціальною цінністю [1]. Вказа-
ний принцип неухильно повинен дотримуватись на всіх етапах 
кримінального провадження щодо суб’єктів провадження. Розгля-
даючи заходи забезпечення безпеки учасників кримінального про-
вадження, варто зазначити, що нині існує низка проблем стосовно 
належного захисту найвищої соціальної цінності в рамках криміна-
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льного процесу, адже, по-перше, відсутній ефективний процесуа-
льний механізм заходів забезпечення безпеки, який надавав би впе-
вненість учасників кримінального провадження в тому, що вони 
можуть співпрацювати з правоохоронними органами стосовно до-
сягнення цілей правосуддя; по-друге, відсутнє належне й гаранто-
ване фінансування таких заходів, що унеможливлює повною мірою 
реалізувати навіть той пакет заходів, який передбачений законода-
вцем. 

Підтримуємо В. Я. Шапакидзе в тому, що процесуальна безпе-
ка суб’єктів кримінального провадження складається з фізичної, 
психологічної та матеріальної безпеки [2, с. 8]. І кожна складова 
потребує значних фінансових витрат. 

Безсумнівно, належне матеріальне забезпечення заходів забез-
печення безпеки учасників кримінального провадження є одним з 
головних елементів досягнення мети такого захисту. 

Законодавець неодноразово виносив законопроекти з метою 
оновлення й ухвалення нового закону на зміну чинному з 1993 ро-
ку, проте законопроект так і не було прийнято, тому нині в законо-
давстві маємо закон тридцятилітньої давності, який давно втратив 
свою ефективність і довіру населення. 

Проведений аналіз необхідних ресурсів для належного забезпе-
чення захисту учасників кримінального провадження згідно з пере-
ліком заходів, визначених статтею 7 Закону України «Про забезпе-
чення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 
(далі – Закон України) [3] викриває такі проблеми. 

Особиста охорона, охорона житла і майна (тут і далі курсив 
наш. – Т. С., Л. О.). З метою забезпечення особистої охорони особи 
потрібно чотири–шість професійних охоронців. Як свідчить пояс-
нювальна записка до проекту Закону України «Про заходи забезпе-
чення безпеки учасників кримінального провадження», який був 
відкликаний Верховною Радою, щоб забезпечити особисту охорону 
на одну особу в рік потрібно виділити з державного бюджету декі-
лька мільйонів гривень [4].  

Для забезпечення захисту житла і майна потрібно встановити 
ще спеціальне обладнання, зокрема: 1) датчики відчинення дверей 
– у разі несанкціонованого відчинення дверей відправляє сигнал 
правоохоронним органам; 2) зчитувач – за допомогою електронно-
го ключа ставить та знімає об’єкт з охорони; 3) датчики руху – ви-
являє рухи на об’єкті охорони. Встановлення такого обладнання на 
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двокімнатну квартиру згідно з даними поліції охорони коштує при-
близно 11000–12000 гривень, крім того, рік обслуговування такого 
обладнання коштує 4200 грн [5]. 

Видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщен-
ня про небезпеку. У Законі України нічого не вказано про те, які 
саме спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про 
небезпеку можуть видаватися для осіб, які підпадають під цей за-
хід. Відповідно до статті 42 Закону України «Про Національну по-
ліцію» до спеціальних засобів належить значна кількість предметів, 
проте використання деяких з них цивільними громадянами є недо-
пустимим [6]. На нашу думку, найбільш доцільним у цьому випад-
ку є видача: 1) засобів, споряджених речовинами сльозогінної та 
дратівної дії (Терен 4М) [7]; 2) електрошокових пристроїв контакт-
ної дії [8]; 3) засіб сповіщення; 4) зброї травматичної дії [9]. Один 
комплект таких засобів буде коштувати не менше 20 тис. грн. 

Використання технічних засобів контролю і прослуховування 
телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження. На 
виконання вказаного заходу потрібно витратити значні суми, адже, 
окрім виплати зарплатні працівникам, які будуть безпосередньо 
займатись їх виконанням, потрібно забезпечити відповідні органи 
необхідним технічним обладнанням, яке допоможе ефективно здій-
снювати перелічені заходи. 

Заміна документів та зміна зовнішності. У середньостатисти-
чного жителя України присутні такі документи, які підлягають за-
міні в рамках застосування заходів забезпечення безпеки: 1) пас-
порт громадянина України; 2) реєстраційний номер облікової 
картки платника податків; 3) паспорт для виїзду за кордон; 4) во-
дійське посвідчення; 5) документи про освіту. Розрахуємо вартість 
зміни названих документів: 1) згідно з даними Державної міграцій-
ної служби видача нового паспорта протягом 10 робочих днів буде 
коштувати 498 грн [10]; 2) видача протягом 7 робочих днів нового 
паспорта для виїзду за кордон коштуватиме 1085 грн [11]; 3) видача 
водійського посвідчення – 243 грн [12]. Як бачимо, зміна докумен-
тів для особи обійдеться щонайменше у 1800 грн, якщо в особи не-
має інших документів, які потребують заміни. 

Послуги зміни зовнішності обійдуться значно дорожче. У рам-
ках забезпечення захисту учаснику кримінального провадження 
можуть застосовуватися здебільшого зміни в обличчі особи, яка 
підпадає під захист. У кожному конкретному випадку кількість не-
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обхідних операцій та їх вартість можуть суттєво змінюватися. Про-
аналізуємо вартість найменшого пакета операцій, необхідного для 
зміни зовнішнього вигляду, до яких належать: 1) ринопластика – 
4000 $; 2) корекція губ – 800 $; 3) блефаропластика – 1300 $; 4) під-
тяжка обличчя та шиї – 3500 $. У перерахунку на українську грив-
ню такий пакет послуг обійдеться мінімум у 250 тис. гривень [13].  

Зміна місця роботи або навчання. Згідно зі статтею 12 цього За-
кону України, якщо не можна усунути небезпеку для особи інакшим 
чином як зміною місця роботи чи навчання, цій особі допомагають 
влаштуватися на нове місце роботи або навчання, при цьому, якщо 
на новому місці роботи заробітна плата менша, ніж була на поперед-
ньому місці роботи, цій особі виплачується компенсація [3]. Точно 
вирахувати витрати на виконання такого заходу не можна, оскільки 
він є індивідуальним для кожного конкретного випадку. 

Переселення в інше місце проживання. Щоб орендувати двокі-
мнатну квартиру для проживання сім’ї, яка підпала під захист у 
межах кримінального провадження, потрібні значні грошові видат-
ки. Ціни на оренду житла в Україні коливаються від 4000 до 10000 
гривень і більше залежно від міста, кількості кімнат та інших мо-
ментів [14]. Рік оренди за найнижчою ціною складатиме 48000 грн. 
Не виключається також придбання нового житлового приміщення в 
іншому регіоні, ціна якого коливається від кількох десятків тисяч 
до кількох сотень тисяч доларів. 

Поміщення до дошкільної виховної установи або установи ор-
ганів соціального захисту населення. Вказаний захід також є доволі 
фінансово витратним, адже потрібно виплачувати заробітну плату 
працівникам таких установ та проводити інші виплати, які потрібні 
для діяльності цих установ. Точно розрахувати вказані суми не вда-
ється можливим, адже витрати, пов’язані з його реалізацією, не є 
сталими, але можна припустити, що суми також доволі значні, зва-
жаючи хоча б на те, що з 1 січня поточного року встановлена міні-
мальна заробітна плата в розмірі 6500 грн [15]. За рік потрібно буде 
витратити не менше 78000 грн тільки на виплату зарплати для од-
ного працівника такого закладу.  

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що на забезпечення за-
ходів забезпечення безпеки потрібно витрачати значні фінансові 
ресурси, що викликано необхідністю убезпечити цих осіб від неза-
конного впливу на них. За нашими суб’єктивними розрахунками 
для забезпечення належного захисту одного учасника кримінально-
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го провадження потрібно витратити щонайменше 3 млн гривень, 
при тому, що нами бралися до уваги лише найнижчі необхідні суми 
по кожному із заходів та не враховувались витрати на реалізацію 
тих заходів, витрати на які можуть змінюватися в залежності від 
конкретної ситуації.  

Зважаючи на суми, які держава повинна витрачати на належ-
ний захист учасників кримінального провадження, вважаємо за не-
обхідне здійснювати цільове фінансування їх державним бюдже-
том, що передбачає виділення окремої статті в Законі України «Про 
Державний бюджет України» на фінансування цих заходів, що од-
ночасно підвищить довіру населення до правоохоронної системи в 
частині забезпечення їхньої безпеки як учасників кримінального 
провадження. Крім того, пропонується кожного наступного року 
встановлювати достатній обсяг фінансування з урахуванням інфля-
ції, рівня злочинності та інших факторів, але ця сума не повинна 
бути меншою за відповідну суму бюджету за минулий рік. Також 
пропонується забезпечувати виділення коштів на регіональному 
рівні, в областях з найбільшим рівнем злочинності, для підтримки 
необхідних заходів у межах відповідної територіальної громади. 

Агресія Російської Федерації проти України на початку 2022 
року показала різке зростання вчинюваних кримінальних правопо-
рушень як з боку окупантів, так і з боку громадян України (мароде-
рство, незаконний обіг зброї, наркотичних засобів та ін.). Аналіз 
фабул вчинених кримінальних правопорушень дає нам підстави 
запропонувати зміни у відповідні закони про право надання захис-
ту особам, які сприяють виявленню, розслідуванню та розкриттю 
таких правопорушень в обов’язковому порядку. Додатково пропо-
нуємо матеріально заохочувати, а також ініціювати нагородження 
спеціальними державними нагородами вказаних осіб. 
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СЕКЦІЯ 7 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ  

НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ:  
ПОГЛЯД У МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ 

Брюховецька Марина Сергіївна,  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства вищого навчального 

закладу Укоопспілки Полтавського університету економіки і торгівлі  

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ  

Цифрова економіка та її стрімкий розвиток суттєво впливає на 
виникнення та розширення нових видів правовідносин. Інноваційні 
технології певним чином модернізують нову реальність, що потре-
бує адаптації практично всіх інститутів права. У таких умовах ви-
никає очевидна необхідність у створенні чіткого механізму право-
вого регулювання. 

У науковій літературі під поняттям «інформаційні технології» 
розуміють комплекс взаємозалежних інформаційних процесів [1].  

Крім того, у міжнародній літературі визначається, що інформа-
ційні технології (ІТ) охоплюють будь-яку форму технології, тобто 
будь-яке обладнання чи техніку, що використовуються компанією, 
установою чи будь-якою іншою організацією, яка систематизує та 
опрацьовує інформацію. Такий процес охоплює обчислювальні, те-
лекомунікаційні технології, а також побутові електронні засоби 
користування та мовлення, оскільки він стає все більш цифровим. 
За останні десятки років технології поширились практично у всіх 
сферах суспільства, а також майже нерозривно взаємопов’язали 
галузі суспільного життя: промисловість, освіту, медицину, науку, 
професійну дистанційну роботу, розваги та бізнес [2].  

Таким чином, доречним оформленням правовідносин, що ви-
никли на підставі роботи у сфері використання інформаційних тех-
нологій, став договір. 

К. В. Єфремова розглядає зміст інтернет-відносин та наголошує 
на тому, що їх регулювання є важливим напрямком роботи юрис-
тів. Необхідно чітко визначити основні поняття вказаних відносин, 
способи їх регулювання, звернути увагу на їх суб’єктивний склад 
[3, c. 8].  

Слушно зазначає О. Е. Сімсон, що більшість компаній працю-
ють у різних країнах, тому такий формат роботи суттєво впливає на 
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оформлення правовідносин. Вказана специфіка явно відображаєть-
ся на договорах, що укладаються між такими суб’єктами. Вчений 
вказує на той факт, що ІТ-право України ще тільки розвивається, а 
також має свої особливості, які випливають із стану ІТ-ринку. В 
Україні за рівнем екпорту ІТ-галузь посідає третє місце. Практично 
у 54 % замовником послуг є Сполучені Штати Америки, які скла-
дають більше половини обсягу світового ринку ІТ-послуг [4].  

І. Коваль зазначає, що правова форма договірних взаємовідно-
син у межах залучення виключних прав до інноваційної діяльності 
має створювати умови для зниження ризиків у правовідносинах 
інтелектуальної власності. Разом з тим учена наголошує на необ-
хідності законодавчого регулювання, а також функціональної та 
спеціалізованої законодавчої бази [5, c. 52]. 

К. Кустовська, аналізуючи правову природу договору інформа-
ційних технологій, зазначає, що він є різновидом договору підряду. 
Слушною є думка щодо того, що важлива передумова для кінцевих 
бажаних результатів – належне та вчасне оформлення договірних 
правовідносин у сфері виробництва інформаційної продукції, вико-
нання належним чином кожною стороною прийнятих на себе зо-
бов’язань [6].  

Як свідчить статистика, складена Державною службою з пи-
тань праці, найбільшу кількість порушень у сфері працевлаштуван-
ня працівників вчиняють IT-компанії. З метою неукладення трудо-
вих договорів компанії використовують обхід закону. Наприклад, 
укладають контракти з фізичними особами-підприємцями, за умови 
чого можливий фактичний допуск до роботи працівників без укла-
дення трудового договору, ведення тіньової податкової документа-
ції й приховування реального розміру заробітної плати [7, c. 81]. 

Таким чином, укладення ІТ-договору є найдоречнішим спосо-
бом врегулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з надан-
ням відповідних послуг та виконання роботи. Разом з тим вказаний 
вид договору потребує чіткої регламентації та визначення окреми-
ми положеннями Цивільного кодексу України. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАОЧНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ  
Зі зміною статусу та значущості інтелектуального розвитку су-

спільства відбувається диференціація оцінки освітніх ресурсів, змі-
нюється індекс статусу освіти. Саме на неї покладається особлива 
відповідальність, бо в умовах швидкісних трансформацій високоі-
нформативного суспільства необхідні висококомпетентні та конку-
рентоспроможні фахівці. 

Сучасні умови функціонування освітнього простору та збере-
ження ефективних освітніх умов, інтенсивний перехід на дистан-
ційну форму навчання викликали низку питань, зокрема унорму-
вання нормативно-правового, критеріального та інших факторів 
функціонування вищої освіти. Питання щодо індивідуалізації осві-
тнього процесу, якісного та доступного освітнього контенту викли-
кають низку змін за участю інформаційних технологій та простору 
їхнього функціонування, зокрема дистанційний формат здобуття 
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вищої освіти постав пріоритетним ключем до отримання докумен-
тів, що підтверджують результати навчання. 

Воєнний стан, введений Указом Президента України від 24.02 
2022 року № 64/2022, на виконання вимог Закону України «Про 
вищу освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VII, Наказу Міністерства 
освіти і науки України від 07.03.2022 року № 235, Наказу Міністер-
ства освіти і науки України від 10.03.2022 року № 265, Листа Міні-
стерства освіти і науки України від 10.03.2022 року № 1/3417-22 
визначив дистанційну форму, а також технології, що її забезпечують 
основними інструментами для забезпечення виконання навчального 
плану здобувачами вищої освіти, якості освітнього процесу. 

Процес навчання здобувачів характеризується специфічним під-
ходом у взаємодії її суб’єктів, зокрема навчання на відстані відбува-
ється за допомогою освітніх платформ, інтернет-комунікацій, додатків 
та програм, застосунків, що підлаштовуються під технічні можливості 
гаджетів здобувачів, покликані ініціювати безперервність процесу 
навчання, його якість та індивідуалізацію, наочність та доказовість, 
практичну спрямованість – гнучких адаптивних сучасних інформацій-
них технологій. І. Булах було визначено, що «інформаційна технологія 
являє собою систему засобів та методик, що забезпечують оптиміза-
цію роботи з інформацією на базі комп’ютерної техніки» [2, с. 26]. 
Натоміть С. М. Сало потрактував інформаційно-комунікаційні техно-
логії (Information and Communication Technologies, ICT) як сукупність 
методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегро-
ваних з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, 
показу і використання інформації в інтересах її користувачів [3]. По-
годжуємося з науковцями, що ключові особливості таких ресурсів 
покликані продемонструвати, довести, унаочнити когнітивний пласт 
навчального контенту. 

Наочність є показником простоти і зрозумілості для конкретної 
людини того психічного образу, який у неї виникає в процесі 
сприймання, пам’яті, мислення та уяви. Рівень наочності образу 
прямо пропорційно залежний від рівня розвитку її пізнавальних 
здібностей, інтересів і схильностей; від потреби й бажання побачи-
ти, почути, відчути цей об’єкт, зрозуміти його, створити яскравий, 
зрозумілий образ цього об’єкта. Проте засоби наочності відрізня-
ються і залежать передусім від специфіки навчання певній профе-
сії, навчального плану, програми конкретної дисципліни, виклада-
ча, технічних його можливостей та інше. 
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Тому засоби наочності мають певну класифікацію, за різними 
критеріями, що обумовлює їхні особливості та спеціальні умови 
для забезпечення ефективного застосування в освітньому процесі 
здобувачів вищої освіти, зокрема освіти дорослих. Серед сучасних 
ресурсів наочності можна вказати потокові презентації, викорис-
тання інфографіки, постери, хмари слів, ментальні, інтелектуальні 
карти, графічну фасилітацію тощо. 

Серед інноваційних методів наочності та візуалізації інформа-
ції навчального призначення можна назвати асоціативні опорні си-
гнали, графи навчальної інформації, продукційні моделі, фреймові 
моделі, граф-схеми, конспекти-схеми, карти пам’яті, метаплани, 
логіко-смислові моделі, кластерні карти, концептуальні таблиці, 
фішбоуни, маршрутні карти, алгоритми і досить популярний сього-
дні комікс. Такі інструменти засновані на особливостях системної 
комунікації на відстані, особливостях кодування та декодування 
інформації особистістю та представником конкретної спільноти. 
Кодування інформації у візуальних образах відбувається за рахунок 
організації або реорганізації різних навчальних елементів у єдине 
ціле, образності, завдяки якій вербальний зміст перетворюється у 
стереотип чи знак, символ, віртуальний образ тощо. 

Класифікацію засобів створення наочних образів можна пред-
ставити у вигляді алгоритму (рис. 1). 

Найбільшої популярності для забезпечення наочності процесу 
здобуття вищої освіти здобули такі інформаційно-технічні інстру-
менти, як: презентація (потокова) із можливістю працювати систе-
мно, командно; інфографіка, що підтверджує факт її застосування 
для стислого висвітлення актуальної інформації Міністерством 
освіти і науки України; ментальна карта, хмара слів, покликані сис-
тематизувати та прослідкувати множинність і багатогранність явищ 
та інше; робота з мультимедіа, постерами та скринкастами, відео-
скрайбінг тощо. 

Програми та застосунки, що допомагають створювати потрібні 
ресурси наочності та візуалізації інформації в освітньому процесі, є 
безкоштовними, з простим в освоєнні інтерфейсом, доволі ефекти-
вними функціями та якісними елементами. Серед таких програм 
можна виділити Презі, Канву, Гуглслайд, Візіо, Кріейтлі, Какоо, 
Пікточат, Майндмепі та інші. 
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Рисунок 1. Алгоритм створення наочних образів 

Сучасні інформаційні технології забезпечують якість інформа-
ційного контенту під час дистанційного формату навчання здобу-
вачів вищої освіти завдяки його візуалізації, наочності, кодуванню 
та декодуванню її складових. Сучасні форми представлення інфор-
мації в освітньому процесі здобувачів вищої освіти покликані 
вплинути на ефективність його результатів. 
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Інтернет-конференції. URL: http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/media/arhive/ 
10.11.2019_7S8Ht7R.pdf 
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ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

Поширення цифрових технологій, діджиталізація повсякденно-
го життя вимагає від науковців і педагогів переосмислення освіт-
нього потенціалу ІКТ та відповідного коригування своєї роботи. У 
контексті інформатизації освіти необхідно переглянути і скоригу-
вати зміст освітньо-професійних програм (цілей навчання) та на-
прями використання ІКТ в усіх аспектах діяльності конкретного 
закладу. З огляду на це, потрібно визначитися з моделлю інформа-
тизації ЗВО, яка має враховувати інформаційні процеси в галузі під-
готовки фахівців, напрями застосування ІКТ у професійній діяльнос-
ті; вимоги стейкхолдерів, а також інтереси студентів і досвід 
науково-педагогічних працівників [3]. 

Рамкова програма ЄС пропонує кілька альтернативних моделей 
інформатизації освіти. Зокрема, стосовно вищої освіти найбільш 
перспективними визнано дві з них.  

Усе більшого поширення у світі (Німеччина, Сполучені Штати, 
Франція, Японія та ін.) набувають віртуальні університети разом з 
удосконаленням освітніх ІКТ. У США віртуальні ЗВО пропонують 
більше 300 курсів дистанційного навчання студентів на різних рів-
нях. На жаль, констатуємо, що в Україні віртуальні заклади не на-
були достатнього поширення, що пояснюється такими причинами: 
відсутністю необхідної підтримки з боку державних органів, нор-
мативної бази щодо створення та розвитку системи цих закладів; 
необхідністю значних витрат на початковому етапі їх роботи; бра-
ком необхідного технічного оснащення; відсутністю педагогів, 
компетентних в організації подібного навчання; невиробленістю 
механізмів стимулювання віртуальних закладів освіти. 

Розповсюдження перспективних форм і технологій електронного 
навчання, організованого на принципах відкритої освіти, нині суттєво 
впливає на характер і темпи модернізації вищої освіти [1]. Їх упрова-
дження – складний процес, що потребує низки заходів. Однак можли-
вості ІКТ сприяють реалізації ефективного, повноцінного освітнього 
процесу в різних непередбачуваних, кризових обставинах. Цей потен-
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ціал був використаний українськими закладами, зокрема Львівським 
державним університетом безпеки життєдіяльності, під час організації 
дистанційного навчання в період пандемії COVID-19, а також активно 
використовується нині, в умовах воєнного стану. 

Найбільш доцільною, на наш погляд, моделлю застосування ІКТ 
є інформаційно-освітнє середовище ЗВО, оскільки її реалізація дає 
змогу інтегрувати позитивні сторони всіх варіантів інформатизації 
вищої школи. Як зазначає М. Коваль, інформаційно-освітнє середо-
вище ЗВО – це дидактично доцільна система апаратно-програмних 
засобів, електронних навчально-методичних комплексів та організа-
ційно-педагогічних умов використання ІКТ, які сприяють налаго-
дженню інтерактивної взаємодії здобувачів освіти, викладачів та 
електронних освітніх ресурсів, задоволенню потреб в інформаційних 
послугах і навчальному контенті, оптимізації інформаційного, орга-
нізаційного та науково-методичного забезпечення всіх напрямів 
освітнього процесу, а також управління стуктурами ЗВО [2, с. 93]. 

Для проєктування, створення та правильної реалізації ІОС не-
обхідно чітко розуміти ключові засади, мету (призначення), за-
вдання, основні напрями функціонування, оптимальний склад та 
передбачені результати впровадження ІКТ, визначити провідні ін-
формаційні та навчально-виховні рішення, яких дотримуватиметься 
науково-педагогічний колектив. Усі ці концептуальні засади треба 
заздалегідь узгодити із затвердженою стратегією (концепцією) роз-
витку закладу вищої освіти, акредитованими освітніми програма-
ми, а також науково-методичним забезпеченням професійної підго-
товки майбутніх фахівців в цілому. Погоджуємося з тим, що це 
«складне науково-методичне, організаційно-управлінське та техні-
ко-технологічне завдання, яке дозволяє ЗВО ... модернізувати 
технологічну базу, перейти до інноваційних педагогічних техноло-
гій і освітньої діяльності, що відповідає вимогам часу» [2, с. 429].  

Під час підготовки фахівців в інформаційно-освітньому сере-
довищі надається перевага активним та інтерактивним методам, 
адаптованим до використання ІКТ, до яких належать методи 
комп’ютерного моделювання, програмування освітньої діяльності, 
електронне тестування, методи проблемно та проєктно орієнтова-
ного навчання з ІКТ, ігрові освітні технології тощо. До пріоритет-
них шляхів упровадження ІКТ у вищу освіту віднесемо такі: 

• відкриті онлайн-курси, віртуальні практикуми і віддалені ла-
бораторії; 
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• електронні підручники, посібники і конспекти лекцій, реалізовані 
на цифрових платформах (у віртуальному навчальному середовищі); 

• технології персоналізованого та «перевернутого» (flipped) на-
вчання; 

• хмарні освітні технології та мобільні додатки, що підтриму-
ють використання в освітньому процесі особистих пристроїв (bring 
your own device); 

• прикладні ІКТ професійного призначення та «розумні» 
об’єкти (3D-принтери, віртуальна та доповнена реальність тощо); 

• інноваційні технології аналізу освітнього процесу, в тому числі 
засоби оцінювання академічних досягнень і портфоліо студентів; 

• соціальні медіа та професійні спільноти, що розширюють і 
консолідують практику використання ІКТ [2, с. 319]. 

Особливої ваги набувають науково-педагогічні дослідження в 
царині комп’ютерної педагогіки і впровадження методик викорис-
тання інноваційних освітніх технологій на базі ІКТ [4, с. 55]. Це 
вимагає цілеспрямованого розвитку ІКТ-компетентності, часто на-
віть додаткової підготовки викладачів та інших працівників ЗВО. У 
найближчій перспективі ІОС кожного закладу наповнюватимуть 
електронні навчально-методичні комплекси з єдиною структурою 
та методикою використання, які міститимуть повний обсяг відомо-
стей з кожної дисципліни і профілю підготовки. 

Провідні завдання використання ІКТ в усіх напрямах діяльності 
закладу, передусім освітньому, доцільно сформулювати у комплекс-
ній Програмі інформатизації ЗВО, узгодженій з державними цільо-
вими програмами і доктринами. У ній слід викласти: основні цілі, 
завдання й етапи інформатизації; нормативну базу; основні заходи і 
перспективний план розвитку інфраструктури, організаційно-
методичного та науково-методичного забезпечення ІКТ-систем і 
комп’ютерно орієнтованих технологій; заходи із забезпечення кібер-
безпеки; детальний план підвищення ІКТ-компетентності педагогіч-
них і допоміжних кадрів. Важливим документом, який забезпечує 
продумане впровадження ІКТ, є «Положення про інформаційно-
освітнє середовище ЗВО». Він визначає порядок проєктування, реа-
лізації, розвитку та моніторингу архітектури ІОС на рівні закладу. 
Ухвалення цих документів сприятиме швидкій модернізації вищої 
школи, ефективному впровадженню ІКТ в освіту, розвитку інформа-
ційної та медійної грамотності студентів, що забезпечує створення 
стійкої інноваційної системи професійної підготовки фахівців відпо-
відно до вимог національних стандартів освіти. 
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Отже, на сучасному етапі інформатизація вищої школи перед-
бачає ґрунтовне оновлення поглядів на завдання та напрями вико-
ристання ІКТ в усіх аспектах діяльності закладів вищої освіти. Це 
потребує обирання й затвердження певної моделі інформатизації 
ЗВО, а також підготовки і схвалення Програми інформатизації за-
кладу, що описує комплекс заходів усіх служб і підрозділів закла-
ду, спрямованих на реалізацію ІКТ.  

Серед моделей інформатизації найбільш перспективним вважа-
ємо створення інформаційно-освітнього середовища ЗВО. Профе-
сійна підготовка, реалізована в цьому середовищі, дає змогу під-
вищити інтенсивність і якість навчання та виховання майбутніх 
фахівців завдяки долученню до невичерпних ресурсів єдиного ін-
формаційного освітнього простору й оптимізації організаційно-
педагогічних умов використання ІКТ. 
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Саме за рівнем інформатизації визначаються перспективи побудови 
інформаційного суспільства в будь-якій країні світу, та при його зро-
станні спостерігаються позитивні зрушення в економічному, соціаль-
ному, правовому та ін. напрямах розвитку певної країни.  

Найрепрезентативніший показник конкурентоспроможності 
було розроблено міжнародною економічною організацією – Всесві-
тнім економічним форумом (World Economic Forum) у 1986 р. –  
Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global 
Competitiveness Index). Для визначення рейтингу конкуренто-
спроможності всі країни за допомогою спеціальної методики, яка 
використовує багатофакторні векторні моделі, що зведені в 12 аг-
регованих груп показників, ранжуються за кількістю набраних ба-
лів. У такий спосіб визначається місце країни в конкурентоздатній 
ієрархії. Щороку публікується Глобальний Звіт про конкуренто-
спроможність. За наявними на сьогодні даними, Україна посіла в 
2019 році 85 місце із 141 країни (в 2018 р. – 83 місце із 140 країн; в 
2017 р. – 81 місце із 137 країн). Однією зі складових зазначеного 
індексу є впровадження інформаційних технологій, за яким Украї-
на 2019 року посідала 78 місце [1]. 

За Індексом розвитку електронного уряду ООН (The UN Global 
E-Government Development Index), який оцінює готовність і можли-
вості національних державних структур у використанні інформацій-
них технологій для надання громадянам державних послуг, у 2020 
Україна посіла 69 місце у світі серед 193 країн-членів ООН (у 2018 
році Україна посіла 82 місце із 193 країн-членів ООН) [2]. За цим 
показником спостерігається позитивна динаміка розвитку в Україні. 

Кожна особистість зазнає впливу використання інформаційно-
телекомунікаційних технологій (далі – ІКТ). Доступність персональ-
них комп’ютерів, що утвердилась у 90-х рр. минулого століття (так 
звана «домашня комп’ютерна революція»), призвела до їх застосу-
вання як для виконання виробничих завдань, так і для задоволення 
побутових потреб більшості українців. Поява інтернет-зв’язку, гло-
бального інформаційного простору та мобільних пристроїв, здатних 
надавати своїм користувачам майже повний спектр можливостей 
користування ІКТ, але в будь-якому місці і в будь-який час, призвела 
до того, що сумарно людство провело в інтернеті понад 1,3 млрд ро-
ків лише за 2020 рік [3]. Нині велику популярність серед українців 
мають соціальні онлайн-мережі – інтернет-платформи, для підтрим-
ки спілкування соціальних контактів у мережі «Інтернет», яка діє на 
основі певного технологічного алгоритму, а також правил та законо-
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мірностей здійснення соціальної комунікації між усіма користувача-
ми [4, с. 186]. За даними щорічного звіту Global Digital 2021, 4,2 
млрд людей, що становлять більше половини населення світу, корис-
туються соціальними мережами [3]. В Україні кількість користувачів 
соціальних мереж у 2021 р. досягла 26 мільйонів, нині в них зареєст-
ровані 60 відсотків населення країни [5]. У науковій літературі за-
пропоновані класифікації соціальних мереж за різними критеріями, 
зокрема автори «Енциклопедії соціогуманітарної інформології» [4, с. 
187–189] відповідно до базових алгоритмів управління комунікація-
ми на мережевих онлайн-платформах виділяють такі типи соціаль-
них медіа, як: контактні соціальні онлайн-мережі (Facebook – найпо-
пулярніша серед них як у світі (більше ніж 2,7 млрд користувачів), так 
і в Україні (59 % користувачів із загальної аудиторії українських кори-
стувачів соціальних мереж), мікроблоги (типовий приклад – Twitter, 
яким користуються 6 % української аудиторії), відеохостинги (найза-
требуваніший – глобальна соціальна мережа YouTube (майже 2,3 млрд 
користувачів у світі), до якої виявляють інтерес 43 % національної 
аудиторії), месенджери (Telegram – 500 млн користувачів по всьому 
світу і 17 % – серед користувачів соціальних мереж в Україні, а також 
Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, які також є дуже популярними в 
нашій країні) тощо.  

Нині соціальні мережі стали важливим джерелом отримання 
новин в Україні. Їх перегляд – звичайна щоденна справа багатьох 
українців, особливо з початку широкомасштабної збройного вторг-
нення РФ в Україну, чому значно сприяла оперативність оновлення 
та зрозумілість їх контенту. Проте їх використання часто має нас-
лідком відмову від інших джерел інформації, насамперед офіцій-
них. Спостерігається значне перевищення кількості переглядів ві-
деороликів популярних блогерів «із правдою про війну Росії з 
Україною» над переглядами брифінгів представників державної 
влади України. На жаль, унаслідок відсутності критичного мислен-
ня, знань, зокрема щодо інструментів інформаційної війни, прийо-
мів маніпулювання суспільною свідомістю, методів пропаганди, а 
також за несформованої здатності орієнтуватися в інформаційному 
просторі у значної частини української аудиторії інформація, яка 
поширюється за допомогою соціальних мереж, сприймається нею 
неадекватно. Таким чином, поширюється відверта дезінформація, 
яка має на меті посилення панічних настроїв у населення та недові-
ри до української влади і ЗСУ. 
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На жаль, в умовах активної фази збройної агресії РФ проти Ук-
раїни як ІКТ взагалі, так і соціальні мережі перетворилися на зна-
ряддя вчинення кримінальних правопорушень, зокрема пов’язаних 
із тероризмом та пропагандою війни. Усвідомлюючи це, Верховна 
Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу України, зок-
рема до статей 1142, 161, 4351, 4362. 

Інформаційна безпека є невід’ємною складовою кожної зі сфер 
національної безпеки. Унаслідок неналежного правового регулю-
вання останніми роками спостерігалась низка негативних явищ, які 
створювали реальні та потенційні загрози інформаційній безпеці 
людини і громадянина, суспільства і держави. Ці загрози стали іс-
тотним фактором, що безпосередньо підривав інформаційну безпе-
ку держави в умовах збройної агресії РФ проти України, що триває 
з 2014 року. З плином часу РФ посилює свою агресивну політику, 
зокрема ведучи широкомасштабну глибинну інформаційну війну 
проти нашої держави, вагомою складовою якої були і залишаються 
прояви ворожої пропаганди, що негативно впливають на суспільну 
свідомість в Україні. Особливу небезпеку являють собою виготов-
лення та поширення в Україні інформаційних матеріалів, спрямо-
ваних на пряме чи опосередковане виправдовування, визнання пра-
вомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, 
розпочатої у 2014 р., глорифікація осіб, які її здійснювали [6]. З 
метою протидії засобами кримінально-правового впливу ворожим 
інформаційним впливам в умовах триваючої гібридної війни РФ з 
Україною було ухвалено Закон України № 2110-ІХ від 03.03.2022 р.  

Ряд громадян України іноді необдумано та небезпечно здійс-
нюють допомогу ворогу шляхом поширення інформації про напра-
влення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а 
також інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи 
інших військових формувань України [7]. Саме з метою встанов-
лення справедливого покарання для осіб, які здійснюють такі дії, 
були ухвалені Закони України № 2160-IX від 24.03.2022 р., № 2178-
ІХ від 01.04.2022 р.  

Головнокомандувач ЗСУ закликав усіх, особливо блогерів з ве-
ликими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, 
логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове кері-
вництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для 
відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є не-
розповсюдження цієї інформації [8].  
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Серед завдань, які покладено на Центр протидії дезінформації 
(далі – Центр) – робочий орган РНБО України, зокрема, є: розроб-
лення методології виявлення загрозливих інформаційних матеріалів 
маніпулятивного та дезінформаційного характеру; сприяння взаємо-
дії держави та інституцій громадянського суспільства щодо протидії 
дезінформації та деструктивним інформаційним впливам і кампані-
ям, організація та участь в інформаційно-просвітницьких заходах з 
питань підвищення медіаграмотності суспільства; вивчення, уза-
гальнення й аналіз досвіду інших держав і міжнародних організацій з 
протидії дезінформації та підготовка пропозицій щодо його викорис-
тання в Україні. На офіційному вебсайті Центру розміщено заклик: 
«Не дай себе перемогти, читай лише достовірну інформацію!» [9].  

Жахливе повномасштабне вторгнення РФ в Україну супрово-
джується поширенням недостовірної інформації, зокрема шляхом 
використання інформаційно-телекомунікаційних технологій і соціа-
льних мереж. Українська держава визнала існування проблеми. По-
долати її можливо шляхом широкої роз’яснювальної роботи, форму-
вання суспільної думки щодо перебільшеного значення віртуального 
життя, інформування про можливі досугові активності в реальному 
житті, переваги живого спілкування, оманливість знайомств і спіл-
кування в соціальних мережах, ризики налагодження подібних кон-
тактів. Міністерство культури та інформаційної політики України 
склало «Правила поводження з інформацією під час війни» [10].  

Слід зазначити, що за допомогою українських ЗМІ відбувається 
інформування суспільства про необхідність і важливість «інформа-
ційної гігієни під час війни», дотримання особистої кібербезпеки 
тощо. Можна навести, на наш погляд, дуже вдалі заклики: «Спожи-
вай інформацію відповідально!», «Мовчання у соціальних мережах 
збереже життя!», «Не ведись на фейки!», «Довіряй лише перевіре-
ним джерелам», поради («надійні», «чинні») щодо користування со-
ціальними мережами. Засоби розповсюдження відповідної інформа-
ції: телебачення (інформаційний марафон «Єдині новини» та ін.), 
радіо, мережа «Інтернет» і, звісно, соціальні мережі національних 
ЗМІ. Сподіваємося, що рівень свідомого використання ІКТ в україн-
ському суспільстві значно підвищиться, а також зникне легковажне 
сприйняття інформації та безвідповідальне її продукування й поши-
рення соціальними мережами, насамперед завдяки названим та ін-
шим заходам. Це стане запорукою надійного захисту нашого суспі-
льства й держави від небажаного інформаційного впливу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ЙОГО 
ТЕХНОЛОГІЙ В ІСТОРИЧНОМУ РАКУРСІ 

Широке запровадження останнім часом технологій дистанційно-
го навчання сприяло виникненню проблем, що пов’язані з: готовніс-
тю науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 
працювати в умовах дистанційного навчання; необхідністю розробки 
алгоритму дистанційних навчальних курсів; аналізом позитивних і 
негативних аспектів дистанційного навчання; пошуком й опануван-
ням онлайн-сервісів, придатних для дистанційного навчання; розро-
бкою навчально-методичних матеріалів і методичних рекомендацій. 

Треба зазначити, що сутність і технології, методи дистанційно-
го навчання вже ставали предметом досліджень В. Осадчого [9], 
В. Плюща, Ю. Равліва [10], М. Карпенка [4], М. Мястковської [6], 
О. Огієнко [7], Т. Пилаєвої [9], Т. Янченко [12], в яких висвітлено 
тенденції та історію розвитку дистанційної освіти, вітчизняний і 
зарубіжний досвід. На дистанційній формі навчання в закладах ви-
щої освіти України й зарубіжних країн акцентували увагу 
І. Ушкаленко та Ю. Зелінська [11]. 

Розглянемо зміст понять «дистанційна освіта» та «дистанційне 
навчання». 

Ознаки дистанційної освіти та дистанційного навчання визна-
чено на сайті Асоціації дистанційного навчання США: 

1. Дистанційна освіта (Distance Education) являє собою загаль-
ний термін, що використовується для визначення фізичної відстані 
між учителями й учнями (викладачами і студентами) під час освіт-
нього процесу. Усі комунікації здійснюються завдяки різним типам 
електронних засобів у режимі реального або затриманого часу. Мі-
сце організації освітнього процесу не має значення.  
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2. Застосування інформаційних технологій (та інфраструктури) 
під час навчальних заходів, які забезпечують зв’язок учителів та 
учнів (викладачів і студентів), що перебувають у різних місцях [8].  

Зазначимо, що багато фахівців розглядають поняття «дистан-
ційне навчання» і «дистанційна освіта» як синонімічні. Разом з тим 
у науковій літературі більш поширеною є точка зору, згідно з якою 
вони не є ідентичними.  

У Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні зазначено, 
що це форма навчання, рівноцінна очній, вечірній, заочній та екс-
тернату, яка реалізується переважно за технологіями дистанційного 
навчання [4]. 

Такий формат навчання – передача знань за опосередкованої 
взаємодії двох віддалених один від одного учасників освітнього про-
цесу (педагога і здобувача освіти) – вже і не зовсім новий. Аналіз 
сучасних досліджень [6; 10; 11; 12] засвідчив, що більшість науков-
ців пов’язують розвиток дистанційної освіти насамперед з генезою 
інформаційних та комунікаційних технологій. Дослідник О. Муковіз 
[5] виокремлює три етапи розвитку дистанційного навчання у світо-
вій педагогіці залежно від використання в освітньому процесі засобів 
комунікації та технічних засобів навчання. 

Перший етап (1836–1950 рр.) – кореспондентське навчання, по-
дібне до самонавчання, у якому переважає односторонній зв’язок. 
Для кореспондентського навчання характерним є використання 
односторонніх радіо- і телетрансляцій, аудіо- і відеозаписів тощо. 
Цей період розпочався у 1836 р., коли воно вперше було запрова-
джено в Лондонському університеті. Пізніше кореспондентське 
навчання доповнилося використанням нових засобів інформації: 
радіо – у 1930-х рр., телебачення – у 1950-х рр. і мультимедіа, що 
успішно використовуються і дотепер [5, с. 109]. 

Другий етап (1950 – 1970 рр.) – кейс-навчання, у якому перева-
жає двосторонній зв’язок: навчання по телефону, інтерактивні відео-, 
радіо- та телетрансляції, мультимедіа, комп’ютерні програми, елект-
ронна пошта тощо. Цей етап характеризується розвитком радянської 
системи заочного (кореспондентського) навчання з 1920-х рр., коли 
було створено низку заочних відділень при політехнічних та педаго-
гічних інститутах. Історія розвитку дистанційної форми навчання 
показала, що заочне навчання за радянської доби вважається попере-
дником третього покоління кореспондентського дистанційного нав-
чання, яке бере свій початок з Відкритого університету Великобри-
танії у 1969 р. Саме там уперше в дистанційній освіті стали 
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застосовувати комплексний підхід до навчання. Було розроблено 
велику кількість якісних посібників, які призначалися спеціально для 
дистанційної форми, одностороння взаємодія університету зі студен-
тами здійснювалася через друковані матеріали та за рахунок радіо- і 
телепередач. Двостороння взаємодія здійснювалася за допомогою 
очних консультацій, короткострокових курсів і, звичайно ж, листу-
вання. Така модель була досить дорога на підготовчому етапі, але зі 
створенням усіх потрібних матеріалів та програм на навчання кож-
ного нового студента програма вже не вимагала значних витрат. 

Третій етап (1970 – 1990 рр.) – трансляційне навчання, за якого 
відбувається багатосторонній зв’язок між студентом, викладачем, 
закладом освіти й навчальними матеріалами. Він став можливим з 
використанням мережі «Інтернет», високошвидкісних ліній зв’язку, 
сучасного програмного забезпечення, завдяки яким стали можли-
вими інтернет-конференції, форуми, електронні бесіди (chats) та ін. 
Технології навчання стали гнучкими у просторі та в часі. Третій 
етап розвитку навчання на відстані збігається з початком глобалі-
зації освіти у світі [5, с. 110]. 

Дослідники [1, с. 4; 7, с. 9–10] вважають, що розвиток дистан-
ційної освіти розпочався у 1840 р., коли англійський учений і педа-
гог Ісаак Пітман (він відомий насамперед як розробник однієї з 
найпоширеніших систем стенографії [14]) запропонував навчати 
студентів стенографії за допомогою поштових відправлень і став 
автором першого дистанційного курсу. І. Пітман відправляв листі-
вки, що містили тексти, усім, хто бажав вивчити стенографію [14]. 
Важливою, на нашу думку, для визнання цього нововведення як 
початку дистанційної освіти є наявність у ньому зворотного 
зв’язку. Студенти надсилали транскрипції текстів викладачу й оде-
ржували від нього виправлення та оцінки. 

Зазначимо, що запровадження дистанційного навчання сприяло 
поширенню освіти серед жінок. У 1877 р. університет Св. Андрія в 
Шотландії запропонував програму кореспондентського навчання для 
жінок на здобуття освітнього ступеня бакалавра мистецтв, яка діяла 
протягом 55 років. За цією програмою навчалися жінки в усьому сві-
ті, навіть у Палестині, Кенії та Китаї [9, с. 114]. 

Офіційного статусу ця форма навчання набула в 1891 р. у 
США, коли при Чиказькому університеті відомий дослідник старо-
давньої та біблійної історії і педагог Вільям Рейні Харпер (він був 
першим ректором Чиказького університету) заснував відділ диста-
нційного навчання [13]. 
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Науковці вважають, що першою та найбільш тривалою фазою 
розвитку дистанційної форми навчання є «заочне навчання» (з кін-
ця ХІХ ст. до нашого часу), яке спирається на використання друко-
ваних матеріалів і поштову систему за невеликої додаткової фінан-
совій підтримки з боку студентів або без неї. Друга фаза – 
«дистанційне навчання» (кінець 1960-х р. ХХ ст. – середина 1990-х 
р. ХХ ст.) характеризується розробкою навчальних дисциплін, їх 
методичним забезпеченням та використанням друкованих і аудіові-
зуальних засобів навчання. Третя фаза – «гнучке навчання» (від 
середини 90-х р. ХХ ст. до нашого часу), яке може бути організова-
не за допомогою високоякісних носіїв інформації, засобів мульти-
медіа з підвищеною інтерактивністю та доступністю, що постійно 
розширює діапазон навчально-педагогічних ресурсів [10, с. 25]. 

Упровадження дистанційного навчання або його елементів в Ук-
раїні відбувається в контексті процесу інтеграції національної систе-
ми освіти в європейський освітній простір [12]. На думку дослідни-
ків [2; 7; 12], цей процес розпочався в Україні від середини 1990-х 
років, значно пізніше, ніж в інших країнах Європи, і відбувався за 
несприятливих умов: низький рівень інформатизації суспільства, 
низька забезпеченість комп’ютерною технікою закладів освіти, май-
же повна відсутність інфраструктури та інструментарію для ство-
рення інформаційно-освітнього середовища, відсутність власних те-
оретичних розробок з питань дистанційного навчання [2]. 

Сучасні українські дослідники Л. Власенко та Н. Шинкаренко 
[3] визначають кілька видів дистанційного навчання. Критерієм 
цього поділу є педагогічні методи та прийоми, які використовують 
під час дистанційної форми навчання: 

методи навчання за допомогою взаємодії слухача з освітніми 
ресурсами за мінімальної участі викладача і студентів (самонав-
чання). Для розвитку цих методів характерний мультимедійний 
підхід, коли за допомогою різноманітних засобів створюють освітні 
ресурси: друковані, аудіо-, відеоматеріали та навчальні матеріали, 
що надходять з комп’ютерних мереж; 

методи індивідуалізованого викладання і навчання, для яких 
характерні взаємодія одного студента з одним викладачем. Ці ме-
тоди реалізують у дистанційній освіті переважно за допомогою та-
ких технологій, як телефон, електронна пошта. 

методи, в основі яких лежить надання студентам навчального 
матеріалу викладачем чи тьютором (навчання «один до багатьох»). 
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Ці методи, властиві традиційній освітній системі, одержують новий 
розвиток на базі сучасних інформаційних технологій; 

методи, для яких характерна активна взаємодія між усіма учас-
никами освітнього процесу («багато до багатьох»). Розвиток цих 
методів пов’язаний з проведенням навчальних колективних диску-
сій і конференцій [3]. 

Насамкінець можна констатувати, що використання в освіт-
ньому процесі сучасних педагогічних технологій і засобів масової 
комунікації сприяє розвитку в Україні різних форм організації нав-
чання, зокрема й дистанційної освіти, яка забезпечує можливості 
для навчання упродовж життя, формування індивідуальної освіт-
ньої траєкторії студента або курсанта. Стрімкий розвиток 
комп’ютерних технологій, зміна запитів суспільства стимулюють 
перехід системи освіти від гасла «освіта – на все життя» до концеп-
ції «навчання впродовж життя», яка сприяє виникненню нових спо-
собів і методів навчання, прийомів пізнавальної діяльності, розвит-
ку інформаційно-комунікаційних технологій, принципово інших 
підходів до форм та засобів передачі інформації.  
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проректор Академії Державної пенітенціарної служби  

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Одним із викликів сучасного світу стала потреба запроваджен-

ня в закладах вищої освіти дистанційного навчання. Треба зазначи-
ти, що сутність і технології, методи дистанційного навчання вже 
ставали предметом дослідження Л. Власенка, Н. Шинкаренка [4], 
О. Третяк, С. Чебоненка, І. Мошти [7] та ін. Шляхи становлення й 
розвитку дистанційного навчання в Україні, зокрема електронного 
навчання, розглядали В. Бублик [2], Ю. Василенко [3] та ін. 
О. Муковіз [5] переймався педагогічними теоріями розвитку диста-
нційного навчання. 

Водночас, незважаючи на наявність у сучасній педагогіці дос-
ліджень, присвячених запровадженню дистанційного навчання в 
систему вищої освіти, розвиток дистанційного навчання в Україні 
потребує вирішення комплексу питань, що пов’язані з дидактични-
ми принципами дистанційного навчання. 

У педагогіці існує значна кількість визначень поняття «дистан-
ційна освіта», у більшості з них увагу зосереджено на таких її озна-
ках: віддалення педагога та здобувачів освіти під час освітнього 
процесу, використання сучасних телекомунікаційних засобів нав-
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чання для їхньої взаємодії, можливість двосторонньої комунікації, 
практика індивідуальних і групових форм навчання. Ірландський 
дослідник Д. Кіган, узагальнюючи визначення дистанційної форми 
навчання, сформулював її найбільш характерні ознаки:  

1. Постійне відокремлення педагога від студента протягом 
усього освітнього процесу.  

2. Заклади освіти самостійно визначають організаційну струк-
туру освітнього процесу, здійснюють планування, розробляють 
навчальний матеріал, забезпечують ним студентів.  

3. Широке використання технічних засобів навчання (аудіо- та 
відеозасобів, комп’ютерів), що забезпечує прямий та зворотний 
зв’язок викладачів і студентів, донесення змісту навчальної дисци-
пліни до здобувачів освіти [6]. 

Під «дистанційним навчанням» українські науковці В. Биков та 
В. Кухаренко розуміють форму організації освітнього процесу, за 
якої її активні учасники досягають цілей навчання, здійснюючи 
навчальну взаємодію принципово й переважно екстериторіально 
(тобто на відстані, що не дозволяє і не передбачає безпосередньо 
педагогічну взаємодію учасників віч-на-віч інакше, ніж коли учас-
ники територіально перебувають поза межами можливої безпосе-
редньої навчальної взаємодії та коли в процесі навчання їхня осо-
биста присутність у певних навчальних приміщеннях закладу 
освіти не є обов’язковою) [1, с. 11].  

У «Положенні про дистанційне навчання» [6] під дистанційним 
навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, 
умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 
відбувається переважно за опосередкованої взаємодії віддалених 
один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому 
середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

За технологією подання інформації дистанційне навчання поділя-
ється на синхронне і асинхронне навчання (М. Ушкаленко та ін.) [8]. 

Синхронне навчання – це таке навчання, у процесі якого сту-
дент одночасно бере участь у навчальних заходах (таких як вебіна-
ри і віртуальні класи) зі своїми викладачами і однокурсниками. 
Найбільш технічно складними є синхронні комунікації (вони здійс-
нюються в режимі реального часу). 

Існує кілька видів синхронних комунікацій: відеоконференції 
(односторонні і двосторонні); аудіоконференції; чат (текстові кон-
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ференції); миттєвий обмін повідомленнями; спільне використання 
програмних засобів; віртуальний клас [8]. 

Для успішного застосування технологій синхронного спілку-
вання, як правило, потрібна локальна чи велика корпоративна ме-
режа або високошвидкісне з’єднання з інтернетом. Менших техно-
логічних ресурсів вимагає опосередковане або асинхронне 
навчання. 

Асинхронне навчання не вимагає від студентів участі в навчаль-
них заходах одночасно з іншими однокурсниками. Замість цього 
студентам надається можливість опрацьовувати матеріал курсу у 
своєму темпі й відповідно до власного графіка.  

До асинхронних видів комунікацій належать: електронна по-
шта, форум, блог, Web-сторінка. 

Незважаючи на наявність специфічно інформаційних техноло-
гій у системі дистанційного навчання в закладах вищої освіти, її 
основу складають традиційні форми й методи, адаптовані до нових 
умов (лекції, практичні заняття, семінари, консультації тощо). 

Для дистанційної освіти, як і для традиційного навчання, засто-
совні п’ять дидактичних методів навчання, розроблених відомим 
дидактом І. Лернером, а саме: інформаційно-рецептивний, репро-
дуктивний, проблемний, евристичний і дослідницький. Через їх 
використання у відповідних поєднаннях охоплюється вся сукуп-
ність педагогічних актів взаємодії викладача та студентів. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок про 
те, що більшість викладачів закладів вищої освіти в умовах дистан-
ційного навчання надають перевагу системі дистанційного навчан-
ня Google Classroom та платформі Zoom. На нашу думку, це зумов-
лено низкою причин: безкоштовність, можливість поєднувати 
індивідуальні та групові форми організації освітнього процесу, на-
явність зворотного зв’язку тощо. 
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нітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ 
ГРАМОТНОСТІ КУРСАНТІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ» 

Відповідно до Указу Президента України від 26 серпня 2021 р. 
№ 447/2021 з 01 по 30 листопада 2021 року Міністерством цифрової 
трансформації була проведена масштабна інформаційна кампанія 
«Місяць цифрової грамотності». Вона була спрямована на підви-
щення рівня цифрової грамотності та кіберобізнаності населення 
України, розвиток і вдосконалення цифрових навичок, а також фор-
мування здатності протистояти кібершахрайству й кіберзлочинам. 
Уважаємо, що такі ініціативи набувають особливого значення в умо-
вах російсько-української війни, а отже, усі зусилля викладачів і 
вчителів закладів середньої і вищої освіти мають спрямовуватися на 
формування цифрової грамотності молодого покоління українців. 

Зазначимо, що ще 2016 року Кабінет Міністрів України започат-
кував проєкт «Цифровий порядок денний України 2020» («Digital 
Agenda for Ukraine 2020»), а 17 січня 2018 року було схвалено Кон-
цепцію та План дій розвитку цифрової економіки в Україні, у яких 
наголошено на актуальності формування наскрізної (кросплатфор-
мової) цифрової компетентності, що передбачає опанування навча-
льних предметів через використання «цифрових» технологій. 
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Аналіз державних документів і наукових праць [1; 2] дає підс-
тави вважати цифрову грамотність складним системним феноме-
ном, що має такі складники: комп’ютерна грамотність (computer 
literacy), яка передбачає ефективне використання електронних при-
строїв та програмного забезпечення; інформаційна грамотність 
(information literacy), що охоплює навички самостійного пошуку, 
аналізу, критичного осмислення інформаційних даних; компетент-
не користування соціальними медіа (socialmedia literacy); викорис-
тання мережевих технологій (network literacy) з розумінням основ 
мережевої безпеки і стандартів нетикету.  

Д. Белшоу (D. Belshaw) у праці «Основні елементи цифрової гра-
мотності» (The Essential elements of digital literacies) [4] виокремлює 
вісім ключових компонентів цифрової грамотності як основу ефекти-
вного функціонування людини в цифровому середовищі, а саме: куль-
турний, когнітивний, конструктивний, комунікативний, критичний, 
громадянський, а також упевнене користування та креативність.  

У контексті навчальної дисципліни «Українська мова (за про-
фесійним спрямуванням)», яка входить до циклу загальної підгото-
вки майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби 
України, викладач має широкі можливості для формування цифро-
вої грамотності курсантів, що в перспективі дасть їм змогу стати 
висококваліфікованим, компетентним спеціалістом, який буде за-
требуваним на ринку праці. 

Перед початком опанування цього навчального курсу викладач 
має з’ясувати рівень сформованості в майбутніх фахівців Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України навичок самостійної 
роботи, зокрема вміння користуватися онлайн-словниками та он-
лайн-енциклопедіями, працювати з різними видами джерел, шукати 
інформацію й оформлювати результати наукових досліджень. На-
голосимо, що упродовж попереднього десятиліття в мережі «Інтер-
нет» з’явилося чимало сайтів, сторінок, груп, тренажерів, які прис-
вячені мовним питанням. Варто спрямовувати курсантів на 
використання онлайн-джерел з мовних питань, що створені науко-
вими установами чи фахівцями-науковцями, а також формувати в 
них уміння критично осмислювати й перевіряти інформацію з мов-
них спільнот у соціальних мережах та з інтернет-сайтів. 

Особливого значення набуває повторення теоретичного мовно-
го матеріалу й систематизація знань курсантів з певної теми. Це 
можна зробити різними шляхами: опрацюванням теоретичного ма-
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теріалу в підручнику, прослуховуванням лекції викладача в ауди-
торії, виголошенням доповідей курсантів чи самостійного перегля-
ду вдома відеозаписів, запропонованих викладачем. Нам імпонує 
останній з описаних шляхів, оскільки він дає змогу здобувачам 
освіти неодноразово звертатися до відеоматеріалів, переглядати їх 
у вільний час, при цьому важливим вважаємо подальше обгово-
рення основних аспектів проблеми під час аудиторного заняття. 
Викладач може як створювати власні відеоматеріали, так і пропо-
нувати для перегляду ті, що подані на каналі «Youtube» (наприклад, 
лекції і виступи П. Гриценка, І. Ющука, О. Пономарева, І. Фаріон 
тощо. Наголосимо, що викладач має попередньо переконатися в 
науковості матеріалів і достовірності обраного джерела.  

Ще одним варіантом є надання курсантам тексту лекції: це мо-
же бути інтерактивна лекція чи лекція в текстовому форматі, що 
супроводжується мультимедійною презентацією. Викладач нав-
чальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуван-
ням» може розмістити ці матеріали на платформі moodle чи в 
googleclass. Виконані завдання курсанти можуть надсилати на еле-
ктронну пошту викладача, у moodle чи googleclass, якщо вони пра-
цюють в асинхронному режимі, або ж виконувати й обговорювати 
безпосередньо під час заняття.  

У контексті навчального курсу «Українська мова за професій-
ним спрямуванням» важливу роль відіграють тренувальні вправи, 
які варто поєднувати з методами демонстрації, ілюстрації, пояс-
нення, бесіди, розповіді. Особливого значення набуває візуалізація 
навчального матеріалу: викладач може використовувати інфографі-
ку, ментальні карти, кроссенси – як ті, що вже наявні в мережі, так і 
створені власноруч.   

У контексті самостійної роботи курсантів можна реалізувати 
принципи індивідуалізації й диференціації навчання: викладач у 
googleclass розміщує творчі завдання, а здобувачі освіти їх вико-
нують, пишуть коментарі до виконаних завдань одногрупників.  

Підсумковий контроль теж можна організувати і провести за 
допомогою googleforms. Суттєвим недоліком описаного підходу є 
мінімалізація міжособистісного спілкування, що негативно позна-
чається на розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх фахів-
ців Державної кримінально-виконавчої служби України. Для подо-
лання цього недоліку науковці-методисти рекомендують 
застосовувати інтерактивні методи, основними ознаками яких вони 
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вважають діалогічність, рівноправну взаємодію викладача і здобу-
вачів, атмосферу успішності, свідоме регулювання й активізацію 
своєї поведінки, формування пізнавальної самостійності курсантів. 
На думку С. Товкайло, інтерактивні методи на занятті з навчальної 
дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 
сприяють розвитку комунікативних здібностей здобувачів освіти, 
що допомагає усувати психологічні бар’єри, демократично спілку-
ватися один з одним, установлювати сприятливий психологічний 
клімат у групі, критично й творчо мислити, ухвалювати правильні 
рішення [3, с. 399]. Тому викладач має можливість організовувати 
аудіо- та відеоконференції, дискусії, віртуальні екскурсії, проводи-
ти соціолінгвістичний експеримент, використовувати технології 
проблемного й проєктного навчання, кейс-стаді.  

На Національній платформі з цифрової грамотності 
(https://osvita.diia.gov.ua/) у вільному доступі викладено 50+ освіт-
ніх онлайн-серіалів з різних тем: «Базові цифрові навички», «Шту-
чний інтелект», «Цифрові навички для вчителів», «Кіберняні» то-
що. Їх доцільно запропонувати для перегляду курсантам у межах 
самостійної роботи чи в контексті певних тем із практичних занять, 
пропонувати до цих серіалів завдання мовного характеру. 

Отже, сформованість цифрової грамотності в курсантів – майбут-
ніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби – сприятиме 
загалом підвищенню ефективності освітнього процесу в закладах ви-
щої освіти, а також інтенсифікації формування вмінь зі створення, 
пошуку, оброблення, обміну інформацією для навчання й приватного 
користування. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розро-
бленні практичних аспектів формування цифрової грамотності майбу-
тніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України.  
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ: ДОСВІД 
ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ», «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ» І «СУЧАСНА КОМУНІКАЦІЯ» 
Сучасний етап розвитку освіти характеризується широким 

впровадженням у навчальний процес комп’ютерних технологій. 
Комп’ютерні технології навчання – це сукупність методів, прийо-
мів, способів подання інформації та навчання за допомогою 
комп’ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв’язку й інте-
рактивного програмного продукту, що моделюють частину функцій 
педагога зі збору та подання інформації, організації контролю та 
управління пізнавальною діяльністю курсантів.  

Комп’ютерні технології дозволяють вийти на новий рівень нав-
чання, відкривають раніше невідомі можливості як для викладача, 
так і для курсантів. Насамперед зазначені засоби допомагають збі-
льшити кількість наочної зорової інформації, що, зі свого боку, до-
зволяє підвищити ефективність отримання знань курсантами. За 
даними вчених, більше 60 % інформації надходить через зір і слух, 
які є найпотужнішими та найефективнішими каналами передавання 
і прийому інформації. Саме тому чим різноманітнішим на навчаль-
них заняттях буде подання інформації, тим ефективнішим виявить-
ся процес її засвоєння.  

У наш час питанням впровадження сучасних інформаційних 
технологій присвячено роботи багатьох учених. Зокрема 
Ю. Балуєва розкрила особливості мультимедійної презентації ос-
новних понять лінгвістики тексту на уроках української мови у 
старшій школі [1], О. Іванова висвітлила сутність та вимоги до 
створення мультимедійних засобів навчання у вищому навчально-
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му закладі [2]. Можливості мультимедійних засобів навчання під 
час викладання окремих навчальних дисциплін, вплив мультиме-
дійних засобів на комунікації в освіті окреслили М. Бак [3], 
Н. Грабар [4], О. Литвиненко [5], О. Мокрогуз [6] та ін. Учені підк-
реслюють, що збільшення інформаційного навантаження на навча-
льних заняттях змушує замислитися над тим, як підтримати інтерес 
студентів до предмета, активність протягом усього заняття. На ду-
мку вчених, використання інформаційних технологій, у тому числі 
мультимедійних презентацій, дозволяє значно підвищити ефектив-
ність навчального процесу та якості навчання.  

Мультимедійні технології – спосіб підготовки електронних до-
кументів, що містять візуальні та звукові ефекти, мультипрограму-
вання різних ситуацій. Мультимедійна презентація може містити 
текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове офо-
рмлення, дикторський супровід, відеофрагменти і анімацію, триви-
мірну графіку. Мультимедійна презентація дає унікальні можливо-
сті для інтенсифікації процесу навчання різних предметів, а також 
створення методик, орієнтованих на розвиток особистості курсанта.  

Мультимедійні засоби дозволяють викладачу значно розшири-
ти можливості подання різного типу інформації. За дидактично 
правильного підходу вони активізують увагу курсантів, підсилю-
ють їхню мотивацію, розвивають пізнавальний інтерес. Насамперед 
мультимедійні засоби можуть допомогти інтенсифікувати навчаль-
ний процес за рахунок підвищення темпу, індивідуалізації навчан-
ня, моделювання ситуацій, збільшення активного часу кожного ку-
рсанта та посилення наочності.  

Окрім цього, найважливіша дидактична функція мультимедій-
ної презентації зумовлена тим, що послідовність подання візуаль-
них компонентів визначає порядок сприйняття навчального матері-
алу. Презентації дають можливість подати у привабливому вигляді 
– наочно та компактно – різноманітну навчальну інформацію; до-
помагають методично правильно розподілити увагу курсантів; до-
датково регламентують дії курсанта, дисциплінують його, істотно 
зменшують ефект «розбігання очей», знижують можливе відволі-
кання від роботи; забезпечують інтерактивність навчання, коли ку-
рсант є не пасивним слухачем, а активним діячем.  

Викладач має унікальну можливість інтенсифікувати процес 
навчання, зробити його більш наочним і динамічним. Використан-
ня інформаційних технологій на заняттях сприяє підвищенню якос-
ті знань. Презентації дозволяють ілюструвати найважливіші понят-
тя, причому робити це наочно і швидко, що підвищує та активізує 
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пізнавальну активність курсантів. Окрім того, є можливість опти-
мально поєднувати практичні та аналітичні види діяльності відпо-
відно до індивідуальних особливостей кожного курсанта.  

Використовуючи комп’ютерну техніку, викладач інтенсифікує 
процес навчання, роблячи його більш наочним і динамічним. Ефек-
тивне використання комп’ютера на занятті, вміле поєднання педа-
гогічної майстерності та можливостей комп’ютерної техніки дозво-
ляє викладачу підвищувати якість знань курсантів. Перевага 
комп’ютерної презентації полягає також у полегшенні праці викла-
дача, допомагає впорядкувати та зберегти наочний матеріал, необ-
хідний для конкретного заняття.  

Наочний матеріал, поданий через мультимедійну презентацію, 
допомагає підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу та 
розвивати пізнавальний інтерес курсантів. Мультимедійна презен-
тація дає можливість продемонструвати справжній артефакт, ви-
значні зразки живопису чи архітектури. Це сприяє не тільки кра-
щому запам’ятовуванню навчального матеріалу, а й допомагає 
забезпечити оптимальне включення та адаптацію нового матеріалу 
до вже відомого курсанту. У такий спосіб, формуючи послідовно 
«живе споглядання» навчальної культурознавчої інформації, можна 
не тільки використовувати природні властивості зорового апарату 
курсантів, а й розвивати їхній пізнавальний інтерес.  

Під час використання мультимедійних презентацій важливо вра-
ховувати, що зорове сприйняття є, по суті, лише початком засвоєння. 
Знання, вміння і навички курсантів можна сформувати тільки в ре-
зультаті їхніх активних зусиль, дій. Використання мультимедійних 
презентацій на заняттях з «Історії України та української культури», 
«Української мови за професійним спрямуванням», «Сучасної кому-
нікації» не може бути ефективним, якщо воно не супроводжується 
активною пізнавальною діяльністю курсантів. З огляду на це, необ-
хідно ретельно продумувати, як використовувати демонстраційний 
матеріал у конкретній навчальній роботі, як активізувати пізнаваль-
ну діяльність і розвивати їхній пізнавальний інтерес.  

Загалом заняття із застосуванням мультимедійних презентацій 
викликають зацікавленість у курсантів, спонукають працювати 
всіх. На лекційних і семінарських заняттях використання мульти-
медіа перетворює їх у творчий процес, дозволяє здійснити принци-
пи розвивального навчання, формувати й розвивати пізнавальну 
мотивацію курсантів до отримання нових знань, допомагає створю-
вати умови успішності кожного курсанта на занятті, значно покра-
щує чіткість в організації роботи групи.  
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Не можна скидати з рахунку і психологічний фактор: сучасній 
молодій людині набагато цікавіше сприймати інформацію саме в 
такій формі, ніж за допомогою застарілих схем і таблиць. Під час 
використання мультимедійних презентацій інформація подається 
не статичною неозвученою картинкою, а динамічними відео-і зву-
корядом, що значно підвищує пізнавальний інтерес курсантів та 
ефективність засвоєння ними матеріалу, інтерактивні ж елементи 
навчальних програм дозволяють перейти від пасивного засвоєння 
до активного, оскільки курсанти мають можливість самостійно мо-
делювати явища і процеси, сприймати інформацію не лінійно, а з 
поверненням за необхідності до того чи іншого фрагмента.  

Отже, застосування мультимедійних презентацій дозволяє вдос-
коналити способи подання навчального матеріалу у вищій школі: 
використання мультимедіа на лекційних та семінарських заняттях 
перетворює їх у творчий процес, дозволяє дотримуватись принципів 
розвивального навчання, формувати й розвивати пізнавальну моти-
вацію курсантів до здобуття нових знань, допомагає створювати 
умови для успішної навчальної діяльності кожного курсанта на за-
нятті, значно покращує чіткість в організації роботи навчальної гру-
пи. Використання мультимедійних презентацій допомагає привнести 
ефект додаткової наочності в заняття, що сприяє засвоєнню курсан-
тами матеріалу швидше і в більшому обсязі. Загалом використання 
на заняттях мультимедійних презентацій піднімає процес навчання 
на якісно новий рівень, значно підвищує якість знань курсантів.  
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РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ 
Питання забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чо-

ловіків в Україні постає як фактор, що впливає на успішну реаліза-
цію гендерної політики, подолання дискримінації за ознакою статі, 
дотриманню принципу рівності та визначення ключових напрямів 
діяльності на шляху до євроінтеграції держави.  

Орієнтація України на стандарти Європейського Союзу з пи-
тань забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації за 
ознакою статі нині містить ряд реформ, що пов’язані із впрова-
дженням у діяльність органів державної влади України європейсь-
ких стандартів, методів та принципів професійної діяльності держ-
службовців.  

У 2015 році на засіданні саміту Організації Об’єднаних Націй зі 
сталого розвитку було ухвалено сімнадцять ключових цілей стало-
го розвитку людства, де гендерна рівність виступає як п’ята ключо-
ва ціль щодо досягнення кращого та більш стабільного майбутньо-
го для всього світового співтовариства. Україна у 2016 та 2017 
роках проводила широкомасштабну роботу щодо адаптації цілей 
сталого розвитку з урахуванням українського контексту на основі 
специфіки національного розвитку. У результаті проведеної роботи 
було сформовано 86 завдань щодо забезпечення досягнення глоба-
льних цілей сталого розвитку з урахуванням української складової 
державного управління [2]. 

Досягнення гендерної рівності визначається українською дер-
жавою як одна з головних стратегічних цілей. Ключові принципи 
дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків прого-
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лошено Конституцією України. У статтях 21, 23 та 24 наголошу-
ється на важливості дотримання рівних прав та можливостей всіх 
громадян України незалежно від кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, за мовними або ін-
шими ознаками. Також ці принципи на сьогодні закріплені у 
законах України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» та «Про засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні» [3]. 

Водночас попри суттєві зміни в законодавчому плані з питань за-
безпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків впрова-
дження положень гендерної політики й досі потребує системної та 
цілеспрямованої роботи на всіх рівнях державних структур. Україн-
ські науковці О. Кисельова, О. Хмелевська. О. Макарова, Л. Кобилян-
ська, О. Суслова, І. Сеник, В. Кушакова, Н. Лавриненко, О. Вілкова та 
І. Демченко, досліджуючи особливості впровадження гендерної полі-
тики, виявили, що прояви гендерної нерівності гальмують розвиток 
суспільства, що в свою чергу призводить до затримки щодо виконан-
ня міжнародних зобов’язань у сфері гендерної інтеграції [5]. 

На нашу думку, особливу роль у процесах інтеграції гендерної 
політики відіграє система, запроваджена в закладах вищої освіти 
сектору безпеки і оборони України. Нині запроваджено нову полі-
тику щодо забезпечення гендерної обізнаності та недопущення 
проявів дискримінації за ознаками статі, сексуальних домагань і 
зловживання владою майбутніми працівниками ризиконебезпечних 
професій. Наявність на всіх рівнях знань, вмінь, норм та цінностей, 
вбудованих у ментальну складову майбутніх працівників ризико-
небезпечних професій, може успішно впливати на просування ідей 
гендерної рівності в українському суспільстві. Управлінські струк-
тури та організації мають демонструвати гендерну чутливість та 
закріплювати цінності гендерної рівності. Гендерно-орієнтована 
освіта здатна вплинути на подолання традиційно визначених сте-
реотипів маскулінності та фемінності [4]. 

У наукових роботах В. Авер’янова, О. Бандурки, О. Васильчен-
ко, Н. Дубчак та Д. Калаянова наголошено на важливості представ-
лення жінок у правоохоронному, військовому та безпековому сек-
торах. Науковці стверджують, що у сучасному світі дотримання 
рівних прав та свобод у цих секторах впливає на сталий розвиток 
європейських країн та збалансований характер загальноприйнятих 
світових рішень [2]. 
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Сьогодні дотримання принципів гендерної рівності у структур-
них підрозділах Міністерства внутрішніх справ України здійсню-
ється за основними принципами дотримання Резолюції Ради Безпе-
ки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», а саме: 

1. дотримання забезпечення рівних прав. Цей принцип передба-
чає дотримання і встановлення при плануванні та виконанні профе-
сійних завдань рівних прав та можливостей незалежно від статі;  

2. реалізація підбору та утримання кадрів. Принцип, який осно-
ваний на позиції щодо можливості чоловікам і жінкам працювати в 
усіх сферах професійної діяльності і на всіх рівнях у секторі безпе-
ки і оборони України; 

3. виконання оперативної спроможності. Принцип, що є клю-
човим з усвідомлення і здатності створення умов для професійної 
діяльності чоловіків і жінок. Усі ці принципи дають змогу здійсню-
вати гендерно-орієнтований підхід під час вирішення питань щодо 
врахування потреб жінок і чоловіків під час проходження служби 
та навчання в закладах вищої освіти зі специфічними умовами [1].  

Формування гендерної компетентності майбутніх фахівців ри-
зиконебезпечних професій є одним із основних завдань закладів 
вищої освіти сектору безпеки і оборони України. Як зазначає 
Н. Орловська, гендерна компетентність – це обізнаність особи у 
сфері гендерної політики держави та здатність організовувати свою 
професійну діяльність з позиції дотримання рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознаками статі 
під час виконання службових обов’язків [3]. 

У словнику гендерних термінів визначено, що гендерна компе-
тентність має розглядатися науковцями як соціально-психологічна 
характеристика особистості, яка може допомагати людині ефективно 
виконувати професійні завдання незалежно від статі. У професійній 
діяльності людини гендерна компетентність має охоплювати: 

- знання про існуючі ситуації гендерної нерівності в суспільст-
ві, умови та фактори, що можуть сприяти їх виникненню; 

- вміння помічати та адекватно оцінювати ситуації гендерної 
нерівності, що можуть виникати як у повсякденному житті, так і 
професійній діяльності; 

- здатність не проявляти у своїй професійній діяльності гендер-
но-дискримінаційної поведінки; 

- здатність вирішувати гендерні конфлікти, що можуть виника-
ти у колективі [6]. 
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На думку І. Стражнікової, гендерна компетентність – це 
обов’язковий компонент не лише з точки зору професійної діяльно-
сті особистості, а й з точки зору формування та вдосконалення мі-
жособистісних взаємовідносин осіб, які об’єднані спільною профе-
сійною діяльністю [2]. 

На прикладі навчально-виховної робота закладів вищої освіти 
Державної служби з надзвичайних ситуацій України ми хочемо 
зупинитися на ключових моментах щодо формування гендерної 
компетентності майбутніх фахівців ризиконебезпечних професій та 
діяльності осіб рядового і начальницького складу структурних під-
розділів ДСНС [1]. 

У Національному університеті цивільного захисту України нині 
запроваджено багатогранний підхід до інтеграції гендерної політи-
ки, що сприяє повноцінній та рівноправній участі жінок і чоловіків 
на всіх рівнях діяльності університету. Задля досягнення гендерної 
паритетності в університеті щороку складають план заходів з ген-
дерної інтеграції, в якому прописані основні цілі та завдання струк-
турних підрозділів у рамках означеної тематики. На основі цього 
плану фахівці університету працюють над створенням гендерно-
чутливого освітнього середовища. Працівники і працівниці регуля-
рно проходять навчання та тренінги з питань підвищення обізнано-
сті у сфері дотримання рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків, протидії дискримінації за ознакою статі, а саме:  

‒ лекції-семінари для кураторів навчальних груп університету; 
‒ онлайн-тренінги з відповідальними особами з гендерних пи-

тань щодо недискримінації та гендерної рівності;  
‒ методичні семінари щодо забезпечення рівних прав та мож-

ливостей жінок і чоловіків у навчальному та виховному процесі 
НУЦЗ України. Усі навчання та тренінги для осіб рядового і нача-
льницького складу університету спрямовані на формування генде-
рної компетентності – комплексу знань, практичних умінь та нави-
чок з питань реалізації принципу гендерної рівності у своїй 
професійній діяльності. 

Крім того, зазначимо, що з 2020 року в університеті діє політи-
ка запобігання і боротьби з переслідуванням, сексуальними дома-
ганнями, дискримінацією та зловживанням владою. Керівництво 
університету постійно проводить внутрішні інформаційні та про-
світницькі кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності 
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трудового колективу та учасників освітнього процесу щодо запобі-
гання сексуальним домаганням та проявам дискримінації. 

Курсанти і курсантки, студенти і студентки університету також 
систематично проходять навчання та тренінги з питань гендерної 
рівності. Головним завданням практичних занять з гендерної тема-
тики є відпрацювання навичок щодо формування гендерно-
компетентної поведінки майбутніх фахівців ризиконебезпечних 
професій, формування чіткого уявлення щодо особливостей забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, нетерпимо-
сті до проявів дискримінації та сексуальних домагань, запрова-
дження навичок щодо подолання гендерних упереджень у процесі 
повсякденної та професійної діяльності.  

Таким чином, варто зазначити, що реалізація гендерної політи-
ки в українському суспільстві має здійснюватися на всіх рівнях фо-
рмування суспільної думки, впровадження гендерної складової по-
винно мати систематичний та запланований характер, чітко 
визначені завдання та цілі щодо особливостей інтегрування в 
управлінських практиках гендерної складової. Ми вважаємо, що 
передумовою позитивного розвитку визначеного напряму може 
стати здійснення цільової професійної підготовки держслужбовців 
через систему запровадження обов’язкових навчань та тренінгів з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
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ТРЕНІНГ КОМУНІКАТИВНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
Професійне спілкування фахівців у сучасних реаліях є досить 

динамічним і напруженим, тому може призводити до стресів, кон-
фліктних ситуацій та емоційних перенавантажень, особливо у сфері 
діяльності «людина – людина». Отже, майбутніх фахівців слід го-
тувати до роботи в таких умовах, формувати навички ефективного 
розв’язання складних ситуацій у спілкуванні, толерантної поведін-
ки, вміння налагоджувати контакти, підтримувати ділові стосунки, 
відстоювати власні інтереси тощо. Тренінг комунікативності вва-
жаємо одним із оптимальних засобів формування навичок профе-
сійного спілкування. 

Метою тренінгу комунікативності є формування у здобувачів 
вищої освіти комунікативної компетентності на основі теоретичних 
знань про спілкування та закономірності комунікативних процесів, 
зокрема таких навичок ефективного спілкування у різних сферах 
діяльності: ефективного встановлення та підтримування міжособи-
стісних взаємин і активного слухання в різних ситуаціях спілку-
вання, використання вербальних і невербальних засобів спілку-
вання, передбачення поведінки партнера по спілкуванню, 
вербалізації емоцій та почуттів, подолання комунікативних бар’єрів 
у спілкуванні, конструктивного ведення діалогу, отримання та на-
дання зворотного зв’язку, аналізу ефективності спілкування, осво-
єння комунікативних тактик, навичок розв’язання конфліктних си-
туацій, управління емоціями, розпізнавання та протистояння 
маніпулятивним впливам, налагодження взаємодії з аудиторією та 
подолання страхів під час публічних виступів тощо [1]. 

Тренінг комунікативності доцільно проводити від початку нав-
чання у закладі вищої освіти. Це дозволить студентам передусім 
швидше та краще познайомитися, краще пізнати один одного, згур-
туватися в академічних групах, виробити правила взаємодії та мо-
жливі спільні плани діяльності впродовж навчання в університеті.  

Паралельно з тренінгом комунікативності доцільно пропонувати 
студентам до вивчення курс «Психологія спілкування» або хоча б 
«Основи психології», які дозволять сформувати у майбутніх фахівців 



271 

уявлення про спілкування та його роль у професійній діяльності, про 
специфіку професійного спілкування, його різновиди і функції; ме-
тоди, форми та засоби; стилі та стратегії. Згадані курси дозволять під 
час проведення тренінгу комунікативності зекономити час на опану-
вання теоретичних питань та більше уваги приділити практичним 
аспектам: відпрацюванню навичок налагодження контактів, взаємо-
дії, активного слухання, подолання конфліктів тощо. 

На перших заняттях тренінгу комунікативності важливою є діа-
гностика комунікативних здібностей учасників, яка дозволить ви-
явити проблеми, що виникають під час спілкування студентів, ко-
мунікативні бар’єри, особистісні якості, які заважають 
ефективному професійному спілкуванню, тощо. Завдяки такій пси-
хологічній діагностиці тренер матиме чіткіше уявлення про учас-
ників тренінгу та їхні комунікативні проблеми і зможе краще згідно 
з потребами тренінгової групи сформувати програму тренінгу, пі-
дібрати відповідні вправи. 

Тематика і спрямованість тренінгу комунікативності може бути 
досить різноманітною. Передусім доцільно сформувати у студентів 
навички налагодження контактів, навчити їх розуміти співрозмовни-
ків і самих себе. Важливими також є навички презентації та самопре-
зентації, що дозволить справляти необхідне позитивне враження, 
гідно презентувати свої досягнення та самих себе. Опанування нави-
чками активного слухання сприятиме кращому сприйняттю, засво-
єнню та передаванню отриманої від співрозмовника інформації.  

Суттєву увагу під час тренінгу комунікативності слід приділити 
опануванню студентами вербальними і невербальними засобами спіл-
кування, зокрема вербалізації почуттів та емоційних станів, ефектив-
ній постановці запитань, рефлексії та саморефлексії, доцільного ви-
користання та правильного «прочитання» жестів, міміки, пантоміміки 
й умовних сигналів співрозмовника. Цьому сприятиме також розви-
ток сенситивності учасників тренінгу, що дозволить майбутнім фахі-
вцям ефективніше передбачати поведінку партнера по спілкуванню й 
обирати найоптимальнішу стратегію власної поведінки. 

Важливим у професійному спілкуванні є також усвідомлення 
себе і розвиток позитивної «Я-концепції» та позитивного мислення, 
які допоможуть майбутнім фахівцям конструктивно вести діалог, 
знаходити оптимальні шляхи розв’язання можливих проблем, поз-
буватися негативізму та розчарувань, позитивно мислити і ставити-
ся до себе йа до життя. 
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Ще одне завдання тренінгу комунікативності – підготувати май-
бутніх фахівців до розв’язання конфліктних ситуацій, які часто трап-
ляються у професійній діяльності та можуть призводити до негатив-
них наслідків. Тому так важливо вміти передбачати конфлікти, 
розуміти їхні причини, вміти застосовувати різні стратегії розв’язан-
ня конфліктів відповідно до ситуації спілкування, вміти управляти 
власними емоціями, виявляти маніпуляції та протистояти їм.  

Таким чином, тренінг комунікативності є важливим засобом 
формування навичок професійного спілкування майбутніх фахівців 
та передбачає розвиток їхньої комунікативної компетентності на 
основі теоретичних знань про спілкування та закономірності кому-
нікативних процесів у різних сферах діяльності. 
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закладу Укоопспілки Полтавського університету економіки і торгівлі  

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТА ДО 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Сьогодні дистанційне навчання є викликом часу і вимогою, 
продиктованою поширенням коронавірусу та запровадженням ка-
рантину. Перехід в онлайн-режим під час підготовки та навчання 
кадрів є атрибутом сучасної освіти, який забезпечує реалізацію ідеї 
безперервності самонавчання. Як будь-яка інновація, дистанційна 
освіта має як позитивні, так і негативні сторони. Нині активно роз-
вивається система дистанційного навчання в різних галузях освіти, 
що є доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітньо-
го процесу. Дистанційне навчання ґрунтується на використанні 
традиційних і нових інформаційних методів отримання знань, що 
забезпечує його доступність і гнучкість. 

Психологічна адаптація є важливою складовою дистанційного 
навчання, оскільки передбачає створення сприятливих умов для ус-
пішної соціалізації студентів, які засвоюють нові види діяльності та 
спілкування. Психологічна адаптація виступає необхідною умовою та 
передумовою активної діяльності, формування особистості майбут-
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нього фахівця; виражається у пристосуванні індивідуальних та осо-
бистих якостей студента до діяльності (навчання) у змінених умовах. 

Проблематикою адаптації займалося багато вчених, роботи 
яких мають і теоретичне, і практичне спрямування, зокрема: 
Г. О. Балл, М. І. Блажівський, О. Ф. Деменко, Н. В. Заверико, 
Т. В. Йопа, Л. М. Коробка, С. І. Лазуренко, О. Ф. Лазурський, 
О. Б. Мельничук, Я. Г. Невідома, С. І. Ніколаєнко, А. В. Остапов, 
Б. Д. Паригін, К. В. Процак та інші. 

Питанням соціально-психологічної адаптації студентів до нав-
чання у закладі вищої освіти присвячені наукові праці 
О. А. Агаркова, Т. В. Алмазової, Ю. О. Бохонкової, 
І. В. Герасімової, Н. І. Жигайло, Ю. Є. Зарюгіної, Л. І. Іванченко, 
О. О. Кучерука, Ж. М. Новікової, А. В. Першиної, В. А. Петрук, 
Т. П. Спіріної, С. Б. Фурдуй, В. В. Щедриної та інших вчених. 

Психологічна адаптація та соціалізація є взаємопов’язаними 
процесами, оскільки соціалізація знаходить свій прояв в адаптації 
особистості до навколишнього світу, кінцевим результатом якої є 
формування активної особистісної позиції, сформованість суспіль-
но важливих і професійно значущих засобів спілкування, поведінки 
та діяльності, визнаних суспільством [1, с. 17]. 

Під соціалізацією слід розуміти складний процес набуття осо-
бою соціально визначених властивостей, якостей і цінностей, який 
фактично готує людину до життя в суспільстві. Соціалізація – це 
багатофакторне явище, яке характеризується відповідними ознака-
ми, має свою природу, структуру, механізми, типи, засоби, етапи, 
інститути [6, с. 6]. Це двосторонній процес взаємодії людини та 
соціального середовища [2, с. 25]. 

Організації, установи та оточення, які визначають вектор про-
цесу соціалізації, тим самим впливаючи на нього, розвиваючи осо-
бистість, називають інститутами соціалізації. До інститутів соціалі-
зації можна віднести: сім’ю, школу (однокласників), заклад вищої 
освіти (одногрупників), компанію друзів, трудовий колектив тощо 
[4, с. 127–129]. 

Необхідною умовою соціалізації є адаптація – процес активно-
го пристосування особистості до нового соціального середовища і 
засвоєння його, нових умов життя чи праці, вироблення нової мо-
делі поведінки [5]. 

Виокремлюють дві сторони адаптації людини – поведінкову 
(соціальна адаптація) та особистісну (психологічна адаптація) [3, 
с. 122]. Прикладом соціальної адаптації може бути процес вхо-
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дження особи до студентського колективу, коли першокурсник по-
трапляє до нового для нього соціального середовища, для якого 
характерні нові контакти, нові стосунки, нові обов’язки. Змінюєть-
ся життя особистості, його пріоритети, завдання, турботи. Нато-
мість психологічна адаптація має відношення до психіки людини, 
проявляється у пристосуванні людини до суспільних вимог, узго-
дженні з ними власних соціальних цінностей і переконань. Психо-
логічна адаптація є індикатором стійкості та пристосування особи-
стості до існуючих у суспільстві норм. Прикладом психологічної 
адаптації може виступати повне та успішне оволодіння сучасними 
інформаційними технологіями дистанційного способу отримання 
освіти, пристосування до змісту і характеру дистанційного навчан-
ня, умов його організації, отримання необхідних для цього навичок. 
Це знаходить свій прояв у психологічному пристосуванні студента 
до дистанційного навчання, віддаленого спілкування з викладачем і 
одногрупниками, порядку і норм проведення занять з використан-
ням комп’ютерних технологій. 

Незважаючи на переваги дистанційної освіти, процес психоло-
гічної адаптації студентів до дистанційного навчання є складним і 
багатофакторним, що пов’язано не тільки зі зміною формату освіт-
нього процесу і соціального статусу, а й зі збільшенням обсягів са-
мостійної роботи, труднощами оволодіння новими видами діяльно-
сті, професійними вміннями, знаннями та навичками, можливими 
технічними проблемами. Тому процес психологічної адаптації сту-
дента до дистанційного навчання супроводжується напругою, зага-
льною тривогою, невизначеністю та відсутністю розуміння всіх 
тонкощів такого виду освіти. 

У такий період студенти стають більш вразливими, що призво-
дить до зниження активності, функціональності, відповідальності, 
недостатності мотивації та зацікавленості отримання освіти, пору-
шення самодисципліни, відсутності комунікації, яка є обов’язко-
вою складовою педагогічного процесу. Під час дистанційного нав-
чання не видається можливим належною мірою контролювати 
процес навчання – перевіряти чесність і самостійність виконання 
завдань, що не дає повною мірою дотримуватись правил академіч-
ної доброчесності. Досить складно за таких умов стимулювати сту-
дентів до самоосвіти, саморозвитку, самостійної роботи. Як відомо, 
успіх у будь-якій діяльності чи роботі залежить передовсім від вла-
сного і свідомого бажання особи, тобто внутрішньої мотивації. 
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Отже, психологічна адаптація студента до дистанційного нав-
чання є складним інтегральним утворенням, що визначає особливо-
сті взаємодії особистості із соціальним середовищем (викладачем і 
одногрупниками) та забезпечує самоорганізацію слухача в нових 
умовах навчальної діяльності. Результатом процесу психологічної 
адаптації є адаптивність, яка виступає важливим чинником у ста-
новленні студента як майбутнього фахівця та формуванні його 
професійної свідомості. Адаптація студентів закладів вищої освіти 
до онлайн-навчання супроводжується багатьма труднощами органі-
заційного, психологічного, методологічного, методичного і техніч-
ного характеру. У такій ситуації студенти потребують неабиякої 
психологічної підтримки для побудови довірливих cтосунків між 
ними і батьками, викладачами. 
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Академії Державної пенітенціарної служби  

МЕТОДИ РЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ПРАЦІВНИКІВ 
ДКВС УКРАЇНИ 

Аналіз існуючих джерел показує, що стрес є одним з найпоши-
реніших факторів розвитку негативних емоційних станів людини. 
Особливості несення служби працівниками органів та установ вико-
нання покарань пов’язані з рядом негативних особливостей, що 
впливають на загальний емоційний стан працівників: закритість ви-
правних колоній, приховане або явне негативне ставлення спецкон-
тингенту, високий рівень емоційного навантаження, необхідність 
збереження службової таємниці, дефіцит позитивних вражень, низь-
кий соціальний статус службовців. Ці фактори впливають на виник-
нення й розвиток таких негативних станів, як емоційне вигорання, 
професійне вигорання та професійна деградація. 

Через постійне напруження на роботі та частий стрес емоційні 
стани працівників ДКВС вимагають корекції. Основна мета психо-
корекційної роботи зі співробітниками полягає у збільшенні ефек-
тивності при виконанні службових обов’язків. 

Важливою складовою роботи виступає робота психолога, спря-
мована на підвищення усвідомленості власних емоційних пережи-
вань у професійній діяльності. Розуміння й прийняття значущості 
своєї праці допомагає знайти персональну цінність та зміст у роботі. 
Щоб уникнути емоційного виснаження, необхідно аналізувати й оці-
нювати задоволеність власним життям, усвідомлювати власні пере-
живання. Розроблення та впровадження в життя технік подолання і 
запобігання стресових ситуацій, регулювання емоційних станів зме-
ншить ризик «вигорання» й позитивно позначиться на психоемоцій-
ному стані працівників різних спеціальностей. 

Тому перед психологом по роботі з персоналом стоїть завдання 
розробити систему психологічних занять, які були б направлені на 
формування вміння визначення власних емоційних станів, їх при-
чин і наслідків, розвиток здатності до більш адекватного оцінюван-
ня власних можливостей, самооцінки та впевненості в собі; спри-
яння рефлексії власного «Я» особистості.  

Пропонуємо такі напрямки роботи з персоналом: 
- інформування учасників про вплив емоційних станів на са-

мопочуття; 
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- ознайомлення учасників з основними методами регулювання 
емоцій; 

-  формування вміння визначати свій емоційний стан; 
- ознайомлення з техніками самоконтролю;  
- відпрацювання в групі вмінь, спрямованих на саморегуляцію 

емоційних станів. 
Таким чином, співробітники ДКВС під час занять мають ово-

лодіти техніками розслаблення м’язів обличчя, скелетної муску-
латури, вмінням зосереджувати увагу на конкретних проявах емо-
цій. Навчитись елементарному контролю за проявами емоцій, 
рухів, жестикуляції, міміки, мовних реакцій, використанню експре-
сивних засобів вираження емоцій, переключенню свідомості, нама-
ганню створити максимальну розосередженість, утримання спря-
мованості свідомості в руслі, далекому від неприємної ситуації. 
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ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  
В УМОВАХ ВІЙНИ 

Проблема запобігання позбавленню людиною власного життя, 
мотивів самогубства, поведінки у кризових ситуаціях завжди була 
актуальною в наукових колах як вітчизняних, так і зарубіжних фі-
лософів, педагогів, психологів, криміналістів, медиків 
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(А. Амбрумова, Є. Ворона, Г. Гордон, В. Дорошко, І. Островський, 
А. Казакова, В. Родіонова, В. Цупрун та ін.). 

Особливої гостроти ця проблема набуває під час війни. Втрата 
близької людини, домівки, майна, коштів спричиняє думки про 
безвихідь та підштовхує до суїциду. 

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) щороку у світі скоюється близько 800 тисяч самогубств [1]. 

Ключовими чинниками, що призводять до самогубства, вважа-
ють психологічні. У структурі суїцидальної поведінки фахівці вио-
кремлюють дві форми – внутрішню (психічну) та зовнішню (дієву). 

До першої належать думки, уявлення, задуми про суїцид, емо-
ційні переживання, наміри; до зовнішньої – суїцидальні спроби і 
завершені суїциди.  

Крім того, прийнято виділяти три основні групи суїциду.  
Істинний – бажання вмерти. Не буває спонтанним, хоча інколи 

виглядає досить несподіваним. Такому суїциду завжди передують 
пригнічений настрій, депресивний стан або просто думки про заве-
ршення життя. Причому оточення цього стану може і не помітити. 
Мотивами істинного суїциду, як правило, є розмірковування та пе-
реживання про сенс життя.  

Зазвичай у мирний час, спостерігаючи за людиною, ми помічаємо, 
що зовні життєрадісна людина перестала бути схожою сама на себе. 

Але, враховуючи ситуацію, у депресивному стані перебуває 
майже кожен третій українець. Думки про майбутнє, про майбутнє 
своїх близьких та рідних, що перебувають в евакуації, на тимчасово 
окупованій території або в зоні бойових дій, викликають стреси, 
нервовість та інші негативні стани. 

Демонстративний суїцид не пов’язаний із бажанням померти, а є 
способом привернути увагу на свої проблеми, покликати на допомогу, 
вести діалог. Може бути також спробою своєрідного шантажу. Смер-
тельний результат за такого суїциду є фатальною випадковістю. 

Прихований суїцид (непряме самогубство) – вид суїцидальної 
поведінки, який відповідає його ознакам, але не ставить за мету 
смерть і має неусвідомлений характер. Здебільшого це поведінка, 
націлена на ризик, «на гру зі смертю» [2]. 

Прихованим суїцидом також можемо вважати наркоманію та 
алкоголізм. Бажання поринути в іншу реальність, забутися несві-
домо підштовхує до вживання алкогольних і наркотичних речовин 
та наркотизації.  
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Це захворювання має стосунок до 25–30 % самогубств. Серед 
молодих людей його внесок може бути ще більшим – до 50 %. Три-
вале зловживання алкоголем сприяє посиленню депресії, почуттю 
провини і психічного болю, що, як відомо, часто передують суїци-
ду. Хворі не прагнуть убити себе свідомо, але послаблення мотива-
ційного контролю, психози підштовхують до суїциду [3].  

Окреме занепокоєння викликає відсоток суїциду серед молодих 
людей. 

За статистикою, кожен дев’ятнадцятий підліток віком від 15 до 
19 років думає про самогубство. Відчуття безпорадності, відсут-
ність підтримки батьків, відчуття несприйняття світом та суспільс-
твом, нестабільність самооцінки, невміння долати життєві трудно-
щі, витримувати стрес і напругу, контролювати емоції, спричинені 
бойовими діями, призводить до незворотного. Ситуація ускладню-
ється відсутністю розуміння безумовної цінності людського життя, 
воно ще не сформувалося. Наприклад, підлітки схильні думати, що 
їхнє життя – цілком адекватна ціна, щоб довести свою правоту, по-
карати кривдника чи домогтися свого. Саме такі особливості віку 
зумовлюють належність підлітків до групи ризику щодо суїцидаль-
ної поведінки [4]. 

Незважаючи на те, що нині існує ряд ефективних підходів у те-
рапії і профілактиці суїцидів, більшість осіб із суїцидальними ідея-
ми не звертаються за лікуванням. І бар’єри на шляху звернення по 
допомогу недостатньо вивчені.  

Отже, підсумовуючи вищезазначене, зауважимо, що суїцид 
стає можливим, коли людина не в змозі боротися з проблемами, які 
впали на її плечі. Іще вчора доволі легке життя з повсякденною ру-
тиною перетворилося сьогодні на «гру в рулетку» і незнання, чи 
прокинешся ти зранку після чергової повітряної тривоги, яку знех-
тував і не спустився в бомбосховище. Одні знаходять вихід із ситу-
ації, інші не можуть це перебороти в собі. 

В умовах війни це своєрідна інфантильна втеча від психотрав-
муючої ситуації. 

Зазвичай, як вважають науковці, не існує якоїсь однієї причини 
самогубства. З особливою пильністю слід ставитися до поєднання 
небезпечних сигналів, якщо вони зберігаються протягом певного 
часу. Для запобігання скоєння суїциду варто звертати увагу на симп-
томи, які йому передують, – від жартів і розмов про самогубство до 
складання плану з детальним описанням своїх намірів.  
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Звертаємо увагу: якщо людина часто перебуває у пригніченому 
стані, їй властиві плаксивість, дратівливість, різкі коливання на-
строю, занадто збільшена збудливість і тривожність, замкненість, 
втрата інтересу до звичних занять, песимістичні думки, знижена 
працездатність і успішність, погана концентрація уваги, скарги на 
головний біль, порушення сну та апетиту, дарування речей і майна, 
написання листів, віршів про смерть. 

За наявності таких симптомів фахівці в галузі нервових хвороб, 
психіатрії та медичної психології рекомендують серйозно до цього 
ставитись, зменшити доступ до засобів самогубств та невідкладно 
звернутися за професійною допомогою. З початком війни для укра-
їнців відкрилося безліч сайтів, додатків на безкоштовній основі з 
допомогою кваліфікованих психологів.  
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ПРОФІЛАКТИКА САМОГУБСТВ В УСТАНОВАХ 
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ  

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
Суїцид як соціальне явище без перебільшення може бути на-

званий однією з найбільш нагальних проблем сучасності. Самогуб-
ство – загальносоціальна проблема, своєрідний лакмусовий папі-
рець, який виявляє інші серйозні соціальні негаразди та в певному 
сенсі є їх наслідком. Актуальність проблеми суїциду в установах 
виконання покарань та слідчих ізоляторах додатково обумовлюєть-
ся тим, що кількість завершених суїцидів та їх спроб у цій системі 
значно переважає аналогічні показники інших соціальних галузей 
та інститутів. В’язниця як специфічне соціальне утворення являє 
собою своєрідний зріз проблем суспільства в концентрованій фор-
мі, серед яких неабияке місце посідають безробіття, соціальна не-
захищеність і непристосованість громадян, низький рівень їх зага-
льної освіти та культури, втрачені або деформовані моральні 
цінності тощо. Крім того, у будь-якому випадку вона виявляється 
несприятливим соціальним середовищем, що провокує формування 
й розвиток суїцидальної поведінки навіть у психічно здорових осіб. 
Саме тому проблема суїциду в установах виконання покарань 
(УВП) та слідчих ізоляторах (СІЗО) набуває особливої гостроти, а 
засуджені та ув’язнені належать до групи ризику – спільноти, в 
якій частота вчинення суїцидів перевищує середній рівень таких 
випадків серед населення певної країни в цілому. Ураховуючи осо-
бливості описаного явища, поняття «пенітенціарний суїцид» про-
понується розглядати як самостійний об’єкт вивчення, що характе-
ризується специфічними, лише йому властивими рисами [1, c. 244]. 

Вагому роль у справі запобігання виникненню суїцидальних 
намірів у засуджених (ув’язнених) відіграють якість виконання ві-
домчим персоналом ввірених йому посадових обов’язків, стан дис-
ципліни та законності серед працівників УВП та СІЗО, характер і 
стиль їх спілкування зі спецконтингентом, умови його утримання, 
що далеко не завжди відповідають європейським стандартам. Ука-
зані чинники можуть не виявитися прямими причинами (мотивами) 
для вчинення суїцидальних дій, але входять до категорії додатко-
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вих підбурювачів у справі прийняття остаточного невиправного 
рішення. 

Поява суїцидальних думок з подальшими намірами їх реалізації 
залежить від рівня критичного індивідуального порогу (або крити-
чного рівня) перенесення людиною психологічного болю. Самові-
льне позбавлення себе життя стається тоді, коли людина, яка пере-
живає психобіль, вважає його нестерпним та сприймає самогубство 
як єдиний можливий вихід із проблемної ситуації, єдино правильні 
«ліки». Суїцид, як правило, – не результат прогресуючої психічної 
хвороби, а збурення свідомості від мук, помножених на ідею смерті 
як спасіння. 

Профілактика суїцидальної поведінки – комплекс заходів, 
спрямованих на покращення соціально-психологічного клімату се-
ред персоналу, засуджених та ув’язнених осіб із застосуванням 
принципів динамічної безпеки та просоціального моделювання; 
обмеження доступу до летальних засобів/засобів скоєння суїциду 
(якщо особа знаходиться під підозрою скоєння суїциду або в гост-
рій фазі); підвищення обізнаності персоналу УВП та СІЗО з питань 
запобігання суїцидальної поведінки [2, с. 6]. 

Заходи, спрямовані на запобігання суїциду, слід впроваджувати 
практично з перших годин перебування особи в УВП. Велике зна-
чення на початковому етапі перебування представників спецконти-
нгенту у виправних колоніях (СІЗО) набуває психологічна підтри-
мка, відчуття власної захищеності та відносної психоемоційної 
рівноваги. Незалежно від тяжкості вчиненого особою злочину, кі-
лькості судимостей, спрямованості вектора його бажання спілкува-
тися з працівниками кримінально-виконавчої служби (у тому числі 
психологами), родичами, медичними працівниками тощо, засудже-
ний (ув’язнений) повинен відчути толерантне ставлення до своїх 
проблем, побачити розуміння всієї складності його теперішнього 
становища та готовність відомчого персоналу в разі потреби надати 
необхідну психологічну, медичну, правову допомогу. Особливе 
значення ця теза має для осіб, які опинилися в установі вперше.  

Робота, спрямована на запобігання зародженню суїцидальних 
намірів серед засуджених (ув’язнених), повинна відбуватися як під 
час індивідуального спілкування працівників виправної установи 
(СІЗО) з представниками спецконтингенту, так і під час проведення 
з ними групових занять. 
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Кожний випадок суїциду засуджених має свої причини, що за-
звичай усвідомлюється суїцидентом: 

1. Очікування винесення вироку за вчинений злочин. 
2. Різке неприйняття провини або, навпаки, самозасудження. 
3. Певні складнощі адаптації до умов позбавлення волі. 
4. Втрата соціально корисних зв’язків та ілюзія безвихідної 

життєвої ситуації.  
5. Труднощі у взаєминах з адміністрацією установи, відчуття 

упередженого ставлення. 
6. Конфліктні стосунки із засудженими, загроза чи факт при-

ниження або зґвалтування. 
7. Збіг негативних життєвих обставин (втрата близької людини, 

напружені стосунки з рідними чи близькими, значні матеріально-
фінансові втрати тощо). 

8. Важкі соматичні (хвороба тіла) або психічні захворювання 
(онкологічні, венеричні захворювання, алкогольна чи наркотична 
залежність, вірус імунодефіциту людини, синдром набутого імуно-
дефіциту тощо) [3, с. 218]. 

Під час роботи із засудженими потрібно використовувати такі 
специфічні напрямки профілактики: 

1. Спостереження за засудженими, фіксація та аналіз усіх від-
хилень у поведінці, зовнішньому вигляді, ставленні до праці. 

2. Стеження за емоційним станом засуджених. 
3. Визначення кола спілкування та інтересів засуджених, їх 

емоційної залежності від друзів та близьких родичів. 
4. Врахування впливу негативних факторів на засуджених: 
- сенсорний голод (недостатність інформації); 
- специфічні ілюзії, уявлення, міркування; 
- недооцінка або переоцінка часу; 
- вплив мікросередовища; 
- кругова порука; 
- соматичні захворювання, які збільшують агресивність (тубер-

кульоз, СНІД, венеричні хвороби). 
5. Періодичне проведення індивідуальних бесід і щоденне спо-

стереження за настроєм засудженого. 
6. При вирішенні питання про покарання чи стягнення необхід-

но враховувати психологічні особливості засудженого. 
7. Контроль стосунків даних засуджених з іншими особами. 
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8. Розвиток системи уявлень про суспільство, суспільні відно-
сини, норми поведінки. 

9. Формування правильних уявлень про життя суспільства, ви-
правної установи, вимоги суспільства, обов’язки та права осіб, поз-
бавлених волі. 

10. Розвиток позитивного мислення засуджених.  
11. Планування та ефективне використання вільного часу засу-

джених. 
12. Розвиток позитивних якостей засуджених.  
13. Широке використання спілкування засуджених з родичами.  
14. Встановлення здорового психологічного клімату в колекти-

ві засуджених. 
15. Формування колективів засуджених з різними типами тем-

пераменту. 
16. Використання в роботі із засудженими-суїцидентами таких 

методів та форм індивідуальної роботи: ознайомлення, пере-
конання, приклад, наслідування, привчання, вироблення по-
зитивних навичок і звичок, заохочення [3, с. 220]. 

Під час спілкуванні із засудженими, які схильні до самогубства, 
необхідно проявляти чуйність, співчуття, за необхідності – підба-
дьорити, підвищити впевненість у собі. Неприпустимо зверхнє спі-
лкування з ними, приниження їхньої честі та гідності.  

Враховуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що од-
ним із основних напрямів професійної діяльності працівників уста-
нов виконання покарань є запобігання деструктивній поведінці за-
суджених та вчасне запобігання скоєння ними суїцидальних спроб. 
Запобігання та профілактика суїциду серед засуджених у виправ-
них установах України є пріоритетним шляхом удосконалення дія-
льності кримінально-виконавчої системи держави. 
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СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Проблеми підготовки фахівця у закладі вищої освіти визнача-

ються не тільки суто навчальними завданнями, а й органічно зумо-
влені вихованням особистості майбутнього фахівця [4; 5; 6]. У нау-
ково-педагогічній літературі поняття виховання у широкому 
соціальному значенні розглядають як передавання соціального дос-
віду, який накопичено людством упродовж усієї історії і передаєть-
ся від старших поколінь молодшим [2; 3]. Виховання розглядається 
як формування суб’єктивованих соціо-культуральних характерис-
тик особистості, що обумовлюють аксіолого-автентичну основу 
функціонування в певній соціальній сфері. Його результатом є 
сформоване ставлення до сСвіту та діяльності в ньому, ставлення 
до Я та власної діяльності [1; 5]. Для цього в суспільстві створена 
система інституцій, серед яких велике значення має сучасна вища 
школа, у якій виховання є необхідною складовою освітнього про-
цесу. Виховання, що здійснюється в освітніх закладах, має специ-
фічне спрямування залежно від призначення освітніх закладів. У 
загальноосвітніх закладах воно спрямовується на формування зага-
льнолюдських характеристик сучасної людини з морально-
етичними, громадянськими рисами, що здатна опанувати соціаліза-
ційні умови сучасного суспільства і здійснювати свій життєвий 
шлях у відповідності до просоціального розвитку цивілізації та куль-
тури. «Вищі навчальні заклади мають готувати свідому національну 
інтелігенцію, сприяти оновленню і збагаченню інтелектуального 
генофонду нації, вихованню її духовної еліти, примножувати куль-
турний потенціал, який забезпечить високу ефективність діяльності 
майбутніх спеціалістів» [3, с. 336]. 

Визначають широкий та вузький сенси виховання. Процес цілесп-
рямованого цілісного формування особистості з певними просоціаль-
ними характеристиками окреслює широкий сенс виховання. Вузький 
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сенс виховання окреслює процес формування ставлення особистості 
до Світу та себе (мотиваційний аспект формування особистості), а 
також закріплює певну поведінкову структуру у взаємодії із Світом 
та собою (поведінковий аспект формування особистості). Вузький 
сенс виховання диференціюється не лише із цілісним процесом ши-
рокого його сенсу, а й з навчанням, яке забезпечує опанування сут-
ності та властивостей Світу (когнітивний аспект розвитку особистос-
ті) та оволодіння способом взаємодії між людиною та Світом 
(інструментальний аспект формування особистості).  

Просоціальність визначає узгодженість із конструктивними со-
ціальними принципами та цінностями суспільства. У вузькому сен-
сі метою виховання у закладі вищої освіти є становлення світостав-
лення та особистісної спрямованості студента, на відміну від 
навчання, яке дає можливість сформувати адекватний світогляд та 
опанувати зміст професійної діяльності. Широкий сенс виховання 
вміщує всі процеси цілеспрямованого впливу на формування осо-
бистості та індивідуальності певного просоціального типу.  

Виховання як педагогічний процес визначається системою за-
кономірностей, принципів, механізмів та методів. Методи вихован-
ня в закладі вищої освіти визначаються способами впливу на ста-
новлення особистісної спрямованості, рефлексії та афективного 
ставлення до світу та себе в світі, до професійної діяльності та себе 
як професіонала. 

Виховання є одним із чинників формування особистості, але не є 
єдиним, оскільки соціальне середовище шляхом соціалізаційних ін-
струментів здійснює регуляцію стосунків в суспільстві і непрямим 
шляхом впливає на цей процес. Просоціальність виховання не єдина 
мета можливого впливу на особистість, що формується. Просоціаль-
не виховання здійснюється державними інституціями, спеціальними 
закладами, що зацікавлені у людині як моральному та відповідаль-
ному члені суспільства. Разом з цим, асоціальні групи та маргінальні 
родини можуть здійснювати псевдовиховання, що не є просоціаль-
ним, а може бути навіть і антисоціальним. Таке псевдовиховання 
може бути спрямоване на культивування егоцентризму, паразитизму, 
аморальних цінностей, виключно споживацьких схильностей тощо. 

На нашу думку, слід диференціювати два різних за природою 
вектори виховання: перший – «той, що спрямовує» (орієнтованість 
на «зразок», «ідеал», на те, як слід здійснювати діяльність та влас-
ний життєвий шлях), другий – «той, що попереджує», «той, що за-
перечує» (орієнтованість на запобігання «антиідеалу», «антизраз-
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ку», на те, як не слід реалізовувати життєдіяльність, які дії не мож-
на здійснювати тощо). За природою ці вектори взаємно протилеж-
ні: перший – бажаний і необхідний, інший – небажаний і небезпеч-
ний. Перший вектор умовно можна назвати «ідеальним» у 
вихованні, інший – «антидевіантним». 

Диференціація двох різних за природою векторів виховання, 
передбачає реалізацію певних умов та шляхів, а саме: 

• ідентифікацію з соціонормативною поведінкою (це мій спо-
сіб поведінки) через відтворення відповідної моделі поведінки; 

• самоідентифікація із зразковою особистістю (я такий як він) 
через рефлексію власних властивостей за проявами нормативної 
соціокультурної поведінки референтної особистості; 

• ідентифікація мене зразковою особистістю як такою, що 
схожа на неї (він визнає мене таким, як він) через визнання моїх 
особистісних характеристик такими, що відповідають соціокульту-
ральному критерію;  

• деідентифікація з девіантною поведінкою (це не мій спосіб 
поведінки) через відтворення поведінки, що не відповідає девіант-
ній субкультурі; 

• самодеідентифікація із девіантною особистістю (я не такий, 
як він) через розтотожнення себе із девіантними властивостями 
асоціальної особистості; 

• деідентифікація мене девіантною особистістю як такої, що не 
схожа на неї (вона не визнає мене такою, як вона) через розтотож-
нення мене із девіантною субкультурою. 

Отже, виховання є необхідною складовою освітнього процесу 
сучасної вищої школи. Важливими шляхами виховання є два век-
тори, що спрямовують на формування просоціального ідеалу та 
становлення внутрішніх механізмів протидії антисоціальної, девіа-
нтної життєдіяльності. Важливим акцентом власне виховного про-
цесу в освітньому медичному закладі є формування особистості, 
що ідентифікує себе із просоціально орієнтованим професіоналом. 
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Української інженерно-педагогічної академії  

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМИ  
ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ФАХІВЦІВ  

ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 
Проблема емоційних станів та їх регуляції актуальна як у тео-

ретико-методологічних аспектах загальної психології, так і в прик-
ладній психології, про що свідчать роботи С. П. Бочарової, 
О. В. Землянської, С. Д. Максименко, Н. В. Оніщенко, 
І. І. Приходько, О. В. Тімченко та інших. 

Необхідно зазначити, що емоції, які виникають у фахівців 
Державної пенітенціарної служби у процесі професійної діяльності, 
що здійснюється в особливих та екстремальних умовах, значно 
впливають на ефективність виконуваних ними дій. Переважно всі 
технологічні процеси як у професійній, так і в навчально-виховній 
діяльності, розраховані на спокійного, урівноваженого спеціаліста. 
Проте вивчення безпосередньої практичної діяльності показує, що 
існує значна кількість питань, пов’язаних з виконанням складних 
професійних завдань, здійснення яких покладається на спеціаліста 
без урахування його емоційної стійкості.  

Здатність фахівця Державної пенітенціарної служби успішно 
виконувати діяльність як в особливих, так і в екстремальних умо-
вах пов’язують з його емоційною стійкістю. Але поняття «емоційна 
стійкість» на теперішній час не отримала відповідного чіткого ви-
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значення. Різноманітне визначення цього терміну, відсутність ме-
тодик, які дозволяють отримати однозначні результати емоційної 
стійкості або нестійкості спеціаліста, котрий виконує свої профе-
сійні функції в особливих та екстремальних умовах діяльності, по-
требує визначення необхідних критеріїв оцінки емоційної стійкості. 

Проведені дослідження показують, що далеко не кожен фахівець 
може ефективно працювати в складних професійних ситуаціях. У 
одних навіть незначні, короткочасні труднощі викликають порушен-
ня психічних функцій, в інших же вони виникають лише за умови 
тривалого впливу особливо сильних стресових чинників. Емоційна 
нестійкість може виникнути і у фахівців, діяльність яких у відповід-
ний час не має значної психічної напруги і може бути викликана різ-
номанітними порушеннями в режимі праці й відпочинку, різномані-
тними потрясіннями, що заподіюють травму психіці тощо.  

Особливо чітко емоційна нестійкість виявляється в екстремаль-
них умовах. Прояви такого стану можуть бути найрізноманітніших 
форм. Може відбуватися уповільнення розумових процесів, утруд-
нене прийняття рішень, пов’язаних з певними судженнями і розу-
мовими висновками, з’являється метушливість у діях, прискорення 
серцебиття, переривчастий подих, заціпеніння, порушення сприй-
няття часу, виникає розгубленість, яка викликає помилкові дії, що 
погіршують складну ситуацію. Виконання професійних функцій 
набуває одноманітного характеру, дії можуть повторюватися знач-
ну кількість разів без переходу на більш високий якісний рівень. 

Необхідно зазначити, що рівень емоційної стійкості залежить 
багато в чому від можливостей адаптації спеціаліста на всіх етапах 
екстремальної ситуації, що виникає, які у свою чергу визначаються 
якістю фахової підготовки до діяльності в реальних умовах. У про-
цесі навчання фахівець отримує знання, що дозволяють йому усві-
домити особливості можливих складних ситуацій, які створюються 
в його професійній діяльності, опановує необхідні вміння й навич-
ки.  

Фахівець має бути підготовлений до того моменту, коли станда-
ртні умови трудової діяльності можуть зазнати зміни, і професійні дії 
потрібно буде здійснювати в складних, а можливо, й екстремальних 
ситуаціях. Чим ближче можлива позаштатна ситуація, тим більше у 
спеціаліста різноманітних переживань (може відбуватися уповіль-
нення перебігу часу, порушується сон, відбувається розумове про-
гравання необхідних дій за умови виникнення складних моментів, 
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передбачення можливих наслідків), що викликає в нього сильну пси-
хічну напругу. Особливий вплив на рівень психічної напруги надає 
інформаційна невизначеність спеціаліста, в умовах недостатності 
необхідної інформації у нього виникають негативні емоції.  

Так само спеціаліст Державної пенітенціарної служби відчуває 
утруднення в розумінні того, що відбувається, викликане неправиль-
ною оцінкою тимчасових інтервалів виконуваних дій. При цьому 
виникає характерна неадекватність сприйняття навколишньої дійс-
ності, порушується логічність і послідовність мислення, припуска-
ється помилок у виборі послідовності необхідних операцій, що 
створює умови для здійснення спеціалістом дій, які не відповіда-
ють реальній ситуації.  

Під час подолання непередбачених ситуацій фахівець Державної 
пенітенціарної служби, перебуваючи у стані психічної напруги, вольо-
вим зусиллям придушує емоції, що виникають, одержує надлишкові 
зведення, усуває інформаційну невизначеність, а на завершальному 
етапі відбувається зняття гальмувального впливу кори на підкірку й 
індуціювання в ній збудження. Створюється стан емоційного вирі-
шення, що виражається у виникненні позитивних емоційних пережи-
вань, у підвищеній руховій активності тощо. Якщо аналогічні ситуації 
виникають неодноразово, фахівець отримує повну інформацію про 
особливості дії в них, набуває впевненості в слушності своїх дій, що 
дозволяє стенізувати емоційні реакції. На кожний із перерахованих 
етапів значний вплив здійснює мотивація діяльності особистості, осо-
бливості досягнення поставленої мети, ціннісні орієнтації.  

З вищерозглянутого очевидно, що одним із критеріїв оптималь-
ного виконання професійних функцій фахівцями Державної пеніте-
нціарної служби при виконанні діяльності в особливих та екстре-
мальних умовах, тобто на етапах підготування до неї, 
безпосереднього виконання визначених дій, виходу з екстремальної 
ситуації, є їхня емоційна стійкість, проблемам дослідження якої і 
будуть присвячені наші подальші роботи.  
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ У СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІЙ  

ТА ПСИХОЛОГІЧНІЙ РОБОТІ 
Вторгнення Російської Федерації на територію України стало 

новою стадією війни, яка триває вже дев’ятий рік, і гібридної агресії, 
закоріненої в неготовності Кремля і значної частини росіян під впли-
вом пропаганди сприйняти незалежність нашої держави і навіть саме 
існування українського народу. У цих умовах особливого значення 
набуває правовий фронт протистояння агресору, бо юристи і політо-
логи покликані творити нові смисли, виваженою науковою мовою 
обґрунтовуючи наше право на існування, цілісність і суверенітет – на 
противагу дискурсу агресора, ладного виправдати своє порушення 
всіх принципів права і норм моралі та своїми узагальненнями і юри-
дичною кваліфікацією величезної кількості злочинів, проблем і ситу-
ацій, викликаних війною, своїми висновками і рекомендаціями юри-
сти і політологи створюють фундамент захисту і відновленню прав 
та інтересів людини і держави. Право не діє так швидко й ефектно, 
як військова сила, політичний та економічний тиск, але в тривалій 
перспективі воно є не лише більш ефективним, а й єдиним надійним 
засобом відновлення справедливості. Деокупація виступає як процес 
у царині політико-правового фронту з питань протидії російській 
агресії, відновлення територіальної цілісності України, захисту прав 
громадян України в умовах війни й окупації та притягнення до юри-
дичної відповідальності держави агресора, а також осіб і організацій, 
винних у скоєнні воєнних злочинів, колабораційній та іншій антиде-
ржавній діяльності [2, с. 1-224]. 
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Історико-правововій оцінці гібридної війни, рашизму як полі-
тичної ідеології та соціальної практики сучасного фашизму, що про-
дукується владною елітою тоталітарного режиму Росії кінця XX – 
початку XXI ст., заважає: незавершеність нюрнберзького процесу; 
слабкість міжнародних організацій; гібридізація норм міжнародного 
права; вихолощення національної історії держави і права з вузівсько-
го навчального процесу, що вимагає випрацювання синтези історич-
ного процесу в нових історичних реаліях та нових концептуальних 
підходів до національно-патріотичного виховання молоді і громадян.  

Проблема національно-патріотичного виховання молоді посі-
дає важливе місце у виховній роботі з часів відновлення Українсь-
кої державності: Концепція національно-патріотичного виховання 
молоді від 27.10.2009[4]. Стратегія національно-патріотичного ви-
ховання, затверджена Указом Президента України № 286 / 2019 
[19]. Ряд праць підготовлено і авторoм [6, с. 111-114; 7, с. 116-123; 
8, с. 134-136; 9, с. 27-32; 10, с. 32-34; 11, с. 51-55; 12, с. 93-98]. 

В основі національно-патріотичного виховання студентської мо-
лоді в рамках вивчення курсів національної історії держави і права, 
філософії права, зокрема правової аксіології, лежить розуміння, про-
пагування і виховання системи національних цінностей, яка утворює 
правову, філософську тa етичну оcнову для зaбезпечення подaльшого 
icнувaння Української держaви, адже їх втрата може призвести до 
зникнення нації як носія суверенітету. Поняття «цінності» вперше 
з’явилося у філософії І. Канта, який протиставив сферу моральності 
(волі) сфері природи (необхідності). Цінності самі по собі не мають 
буття, у них є тільки значущість; вони суть вимоги, звернення до волі, 
мети, поставленої перед нею. В історії філософії відділяють декілька 
підходів в обґрунтуванні цінностей. Цінності, як робоче визначення, – 
це те, що почуття і розум диктують визнати особливо значущим з 
усього, що є, в ім’я чого проживається життя, а не заради чогось іншо-
го. Спрямованість установки суб’єкта і його дій на певну цінність на-
зивається ціннісною орієнтацією, процедура вибору на основі цінності 
– оцінкою. Виділяють, як правило, інтегруючi та конcолiдуючi функції 
національних цінностей, cпрямовaнi нa зaбезпечення єдноcтi, 
цiлicноcтi тa впорядковaноcтi певної cпiльноти. Національні цінності 
виступають як визначальні норми, принципи, стереотипи, що сформу-
валися протягом історичного розвитку українського народу і склада-
ють ядро української національної культури, забезпечуючи її стабіль-
ність та стійкість, здатність протидіяти несприятливим зовнішнім та 
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внутрішнім впливам [22, c. 707-708]. Для укрaїнцiв бaзовими націо-
нальними цінностями є: соборність, cоцiaльнa cпрaведливicть, 
пaтрiотизм, терпимicть, духовність, гоcтиннicть, повaгa до родини, 
cинiвcький обов’язок, «кордоцентризм» тa ряд iнших, що cклaдaють 
оcнову укрaїнcької ментaльноcтi [17, с. 369-370; 20, с. 115-117]. 

Проблемa формувaння тa зaкрiплення cиcтеми нaцiонaльних 
цiнноcтей є нaдзвичaйно вaжливою для укрaїнcького cуcпiльcтвa, 
бо війна України проти вторгнення Росії – це цивiлiзaцiйне про-
тиcтояння, в якому укрaїнцi нaмaгaютьcя вiдcтояти європейськi 
цiнноcтi – демокрaтiю, cвободу, прaво вибору нa противaгу 
aзiйcько-роciйcьким цiнноcтям та установкам – пaтернaлiзму, ета-
тизму, колективiзму, деcпотизму тощо [13, с. 697-707; 14, с. 188-
190; 18, с. 486-497; 21, с. 31-41; 4, с. 67-204].  

Цінності розглядаються нами як механізми змістовного утри-
мання та вкорінення людини у світі, що виконують такі важливі 
функції: 1) пов’язують між собою часові виміри життя людини, 
формують уявлення про майбутнє як світ нових можливостей; 
2) виділяють у просторі життя людини значущі елементи не лише 
реального, а й належного; 3) задають граничні рамки соціокультур-
ної активності людини через системи пріоритетів, оцінок, сенсів; 4) 
будують складні та багаторівневі системи ціннісних орієнтацій або 
відношень; 5) вносять метафізичний вимір у життя людини, дають 
можливість оцінити, побачити себе з точки зору вічності [23; 1, 
с. 223-226; 16, с. 14]. Із гносеологічного погляду всю багатоманіт-
ність цінностей поділяють на два типи – предметні та суб’єктні. До 
першого належать предмети людської діяльності, суспільні відно-
сини та включені до їхнього кола природні явища як об’єкти цінні-
сного ставлення. Суб’єктні цінності – установки й оцінки, імпера-
тиви та заборони, цілі та проєкти, виражені у формі нормативних 
уявлень; іншими словами, це способи і критерії, що слугують осно-
вою самої процедури оцінювання відповідних об’єктів. «Предмет-
ні» та «суб’єктні» цінності виступають, так би мовити, двома про-
тилежностями, що доповнюють одна одну [15, с. 503-509]. 
Найвищою цінністю-метою, самоцінністю є людина як особистість, 
колектив, суспільство, людство [3, c. 72-79]. Її визнання виявляєть-
ся у піклуванні людини та гуманістично налаштованого суспільства 
про всебічний розвиток індивіда як універсальної самоцінної істо-
ти, виявлення і розвиток його сутнісних сил, про поступ людства, 
одним із фундаментальних критеріїв якого все більшою мірою ста-
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ють загальнолюдські цінності. Отже, осучаснення матеріалів націо-
нальної держави і права, розгляд їх з позицій сучасних геополітич-
них реалії виступає важливою складовою системи виховання молоді, 
зокрема національно-патріотичного виховання. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДБУВАННЯ 
ПОКАРАННЯ В ТАБОРАХ ДЛЯ ТРИМАННЯ 

ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ 
Українське суспільство переживає важкі часи, які мають знач-

ний вплив на психологічне здоров’я, фізіологічний та емоційний 
фон громадян України. Створюється ситуація постійної напруги, 
тривоги, фрустрації. В умовах воєнного конфлікту однією з катего-
рій його учасників є військовополонений. Військовополонений – це 
особа, яка брала участь у воєнних діях і потрапила в полон. Війсь-
ковополонений користується захистом Женевської конвенції про 
поводження з військовополоненими та статтею 44 Додаткового 
протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що сто-
сується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Прото-
кол I від 8 червня 1977 р.). На сьогоднішній день постановою Кабі-
нету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 413 затверджено 
порядок тримання військовополонених. Цей Порядок установлює 
загальні вимоги щодо тримання військовополонених відповідно до 
норм міжнародного права з моменту введення воєнного стану, який 
охоплює воєнний час і частково відбудовний період після закін-
чення воєнних дій.  

Враховуючи наявні нормативно-правові акти поводження з вій-
ськовополоненими, постає питання психологічного супроводу осіб, 
що перебувають у полоні та відбувають покарання в таборах або 
дільницях для тримання військовополонених. Ця категорія осіб за-
слуговує окремої уваги, оскільки під час перебування в установі 
виконання покарань можуть проявлятися психотравмувальні чин-
ники у вигляді: 

− стану невизначеності й невідомості, відсутності вірогідної 
інформації; 

− небезпеки непередбачуваних дій терористів, тяжких побуто-
вих умов, можливостей задовольнити природні потреби; 

− чутки про значну кількість загиблих у полоні; 
− загроз, що спричиняли думки про розправу та загибель. 
На основі досвіду військовополонених можна визначити кілька 

фаз, протягом яких відбувається зміна різних вражень та реакцій 
полонених (Міллєр, 1974): 
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– Протягом перших 12 до 24 годин: відчуття повного шоку і 
травми, сильне відчуття безпорадності, страх смерті та панічна 
тривога через шок від думки про переживання родини, прокидання 
неочікувано сильного інстинкту самовиживання, спроба взяти під 
контроль власні емоції та відчуття, усвідомлення неможливості 
ясного міркування; 

– 24 до 48 годин після втрати свободи: заспокоєння почуттів та 
емоцій та перші ознаки пристосування до нових обставин, прокру-
чування у голові нещодавніх подій, власних цінностей (“як це мог-
ло трапитися”), тривога за сім’ю, боротьба з депресією і відчуттям 
безпорадності та самотності, тілесні симптоми головного болю, 
часті позиви до сечовипускання; 

– після 48 годин та довше: відчутне пристосування до ситуації 
(у разі, якщо не підлягають тортурам), спроба духовного віддален-
ня від реальності, думки про цінності життя та свободу, можливі 
корінні зміни власної шкали цінностей. 

Після цього настає фаза розчарування, яка характеризується 
тим, що військовополонені починають проявляти найбільш негати-
вні риси поведінки, і до цього також необхідно бути готовим, адже 
це прояв стану хвороби. Люди в цьому стані не критичні, відбува-
ється втрата всіх ілюзій. Американські фахівці називають цю фазу 
«покажи мені свої гроші». Застрягання на цій стадії призводить до 
виникнення «синдрому героя» або «синдрому жертви». Відбуваєть-
ся поступова деформації особистості військовополоненого: 

– ескалація агресивності,  
– регресивні форми поведінки,  
– деградація та садизм. 
Проведене дослідження фаз сучасного військового полону до-

зволило виявити їх характеристики, кожна з яких має свої психоло-
гічні особливості впливу на психіку військовополонених та ство-
рює свої унікальні умови відбування покарання. І фаза «Вітальних 
реакцій», яка триває від кількох секунд до 5–15 хвилин і характери-
зується підпорядкуванням усіх дій збереженню власного життя. ІІ 
фаза «Шокова» з проявами надмобілізаціі – триває від 3 до 5 годин 
та характеризується загальним психологічним напруженням, гра-
ничною мобілізацією психофізіологічних резервів. ІІІ фаза «Пси-
хофізіологічної демобілізації», на думку опитаних, триває до трьох 
діб. В абсолютній більшості випадків вона пов’язується з розумін-
ням масштабів трагедії («стрес усвідомлення»). У ІV «Фазі дозво-
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лу» від 3 до 12 діб динаміка стану та самопочуття військовополо-
нених багато в чому визначається специфікою впливу екстремаль-
них факторів. V фаза «Фаза відновлення» психофізіологічного ста-
ну починається переважно з кінця другого тижня після впливу 
екстремального фактора. VІ фаза «Конфліктогенності» (через мі-
сяць) характеризується стійкими порушеннями сну, невмотивова-
ними страхами, жахливими сновидіннями [1, с. 65–67]. 

Перебування в полоні приносить багато негативних явищ, се-
ред яких є нудьга. У дослідженні різних способів того, як впорати-
ся з нудьгою та пристосуватися до тривалого перебування в одино-
чній камері, які використовували американські військові пілоти у 
В’єтнамі, з’ясовано чотири різні стратегії (Дітон, 1977): 

1. Взаємодія між полоненими та охороною (комунікація з охо-
ронцями, фізичні вправи, спостереження за поведінкою охоронців, 
гумор, вигадування різних історій, планування втечі); 

2. Відтворення минулого (згадка про події з минулого, сімей-
них подій); 

3. Повторювані дії (відпочинок у камері, ментальні вправи, за-
пам’ятовування фактів, фантазування, спостереження за комахами, 
розмова із самим собою); 

4. Саморозвивальні дії (роздуми про майбутнє, вигадування рі-
зних предметів, приладів, отримання нових знань та навиків, за-
пам’ятовування історій, ігор тощо). 

Дослідження показали, що перша стратегія була найбільш, а 
третя – найменш ефективна. Другу стратегію більшість полонених 
використовували протягом перших кількох тижнів полону, а четве-
рту – після довгого періоду перебування в неволі. З продовженням 
полону значно зростала значимість усіх чотирьох стратегій.  

Встановлення певних взаємин з персоналом УВП та СІЗО може 
допомогти пережити полон і полегшити страждання за умов, що ця 
взаємодія відбувається раціонально і полонений має над нею конт-
роль (наприклад, намагається пробудити співчуття і готовність йти 
на поступки, водночас з іншими полоненими жартує щодо персо-
налу УВП та СІЗО, дає їм смішні прізвиська тощо). Дещо іншим є 
випадок справжнього відвертого зближення з персоналом УВП та 
СІЗО, відомий як «стокгольмський синдром», який стосується фе-
номену повної втрати відчуття ворожості і навіть відвертого спів-
чуття щодо останніх. Цей феномен отримав назву після події в 
Стокгольмі у 1973 р.: після пограбування одного з банків заручни-
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ки демонстрували ознаки сильного емоційного зв’язку зі злочин-
цями. Це пояснюється дією захисного механізму, який розвиваєть-
ся в ситуаціях небезпечних для життя та характеризується (підсві-
домою) спробою викликати симпатію злочинця і таким чином 
врятувати собі життя. 

Психологічні дослідження показали, що окремі риси особис-
тості можуть полегшити перебування в полоні. З’ясовано, що екст-
раверти краще витримують біль, тоді як інтроверти легше витри-
мують перебування в одиночній камері. Також велика кількість 
досліджень підтвердила, що особам з розвиненим самоконтролем 
важче «промивати мозок», а особам з почуттям гумору легше пере-
носити ситуацію фрустрації. Такі особи мають менше проблем піс-
ля виходу на свободу з відчуттям провини та падінням самоповаги. 

Тверді переконання, оптимізм, віра та пошук змісту також до-
помагають витримати полон. Говорячи про значення життєвого 
змісту як визначального фактору для виживання полоненого в на-
цистських концтаборах, відомий психотерапевт та колишній 
ув’язнений Віктор Франкл зазначив: «Хто має заради кого жити, 
той може витримати будь-що» [2]. 
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РЕЗИЛІЄНТНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ  
Нині в Україні актуальність проблеми психічного здоров’я зу-

мовлена реаліями життя. Україна переживає війну, що спричиняє 
більшу ймовірність важкості функціонування особистості. Важли-
вою умовою успішного функціонування особистості є збереження 
або відновлення психічного здоров’я.  

Проблема збереження психічного здоров’я персоналу пенітен-
ціарних установ залишається актуальною та потребує залучення 
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зусиль усіх відповідальних осіб, а також уваги наукової спільноти 
до всіх факторів, що мають свій вплив на психічне здоров’я та пси-
хологічне благополуччя. 

Зауважимо, що робота персоналу пенітенціарних установ одна-
ково має небезпечний вплив для їхнього здоров’я – як фізичного, 
так і психічного. Професійна діяльність персоналу пенітенціарних 
установ наповнена стрес-чинниками, які обумовлені низкою правил 
установ, обмеженнями, жорсткістю рамок, чіткістю виконання цих 
правил та умов, неможливістю вийти за межі правил, збільшенням 
інтенсивності дій в умовах дефіциту часу, тобто «значна ціна по-
милки», а також з причини особливого психологічного впливу 
сприйняття пенітенціарних установ як «зайшов в установу, і за то-
бою закрився світ». На підсвідомості створюється стрес, кожного 
дня людина проживає стрес заходу та перебування в пенітенціар-
ному середовищі, і разом з тим кожного разу виходу за межі уста-
нови «у вільний світ». Персонал пенітенціарних установ кожного 
дня відчуває стрес несвободи, своєрідного «обмеження волі». Усе 
вищезазначене може слугувати як стресом, так і стати причиною 
різноманітних психічних розладів або деформацій.  

Проблема збереження психічного здоров’я персоналу, особли-
во тих, хто безпосередньо перебуває в травмівних ситуаціях і ситу-
аціях стресу, є найбільш актуальною. Відповіді на питання, як і 
яким чином деякі люди здатні вистояти, відновитися і навіть пси-
хологічно зрости, зміцніти після складних життєвих негараздів, є 
певним викликом для науковців і практиків серед психологів. Нині 
перед фахівцями в галузі психологічних наук актуалізується потре-
ба в глибокому, цілеспрямованому вивченні умов збереження пси-
хологічної стабільності та резилієнтності людини. Тому, на нашу 
думку, резилієнтність як особливість людської психіки набуває ве-
ликого значення для персоналу пенітенціарних установ через необ-
хідність опору стресам та психічній стійкості, що проявляються у 
професійній діяльності. 

Феномен резилієнтності є достатньо розробленим у зарубіжній 
психології, зокрема в роботах С. Лютар, А. Мастен, Дж. Річардсон, 
О. Фріборг та інших. Впровадження терміну «резилієнтність» у 
психологічну наукову термінологію приписують раннім працям 
E. Werner та R. Smith [11]. Термін «резилієнтність» загалом 
пов’язаний зі здатністю психіки відновлюватися після несприятли-
вих умов. За визначенням Лазос, у широкому розумінні резилієнт-
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ність — це здатність людини або соціальної системи вибудовувати 
нормальне, повноцінне життя в складних умовах [1]. 

Загалом феномен резилієнтності у психології розуміється у 
трьох площинах – як риса чи здатність особистості, як процес та як 
адаптаційно-захисний механізм особистості. Проаналізуємо цей 
феномен за трьома векторами розуміння.  

За першим розумінням резилієнтності як риси особистос-
ті/навички: 

За своєю суттю є складний, багатовимірний і динамічний ком-
плекс особливостей людини, її здатність,утримувати відносно ста-
більні, здорові рівні психологічного та фізичного функціонування 
внаслідок зазнання впливу окремої потенційно руйнівної події, а 
також здатність відчувати позитивні емоції та навчатись на влас-
ному досвіді [2]. 

Психологічний сенс резилієнтності може визначатись як здат-
ність індивіда протистояти й адаптуватися до несприятливих і тра-
вматичних подій [10]. Наголошується, що це є персональна харак-
теристика особистості, яка модерує або пом’якшує негативні 
наслідки стресу і сприяє адаптації [9]. 

D. Hellerstein визначає дві основні складові — фізичну резиліє-
нтність як показник стресостійкості й толерантності та психологіч-
ну резилієнтність, що містить у собі розвиток та підтримку соціа-
льних контактів, використання соціальної підтримки, віднайдення 
смислів у важких подіях або ситуаціях, підвищення освітнього рів-
ня та опанування різних психотехнологій, що допомагають розвит-
ку та доланню негативних наслідків після стресу [5]. Резилієнтні 
люди мають три характеристики: стійке прийняття реальності; гли-
бока, підкріплена міцними цінностями, віра в те, що життя має 
сенс, і надзвичайна здатність імпровізувати [3]. 

Одночасно здатність індивідів знаходити шлях до життєдайних 
ресурсів, включно з можливостями переживати почуття благопо-
луччя; і стан родини, громади або культурного середовища індиві-
да, що дає йому доступ до таких ресурсів та почуттів у спосіб, до-
ступний цій культурі [6]. 

Другим розумінням резилієнтності як процесу є набір гнучких 
когнітивних, поведінкових та емоційних відповідей на гострі або 
хронічні неприємності, що можуть бути як незвичайними, так і 
звичними для індивіда [8]. У цілому мова йде про динамічний про-
цес адаптивного долання стресу та неприємностей, зберігаючи но-
рмальне психологічне та фізіологічне функціонування. 
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Резилієнтність — це динамічний процес, що охоплює позитив-
ну адаптацію в контексті пережитих значних життєвих негараздів 
[7]. Як зазначає Г. Лазос (2018), динамічний процес резилієнтності 
містить: 1) контакт з несприятливими подіями чи факторами ризи-
ку; 2) активацію захисних факторів та їхню взаємодію з факторами 
уразливості; 3) в результаті відбувається створення резилієнтності 
або вихід до патологічного реагування психіки. 

Важливим є розуміння резилієнтності і як позитивної адапта-
ції/захисний механізм: позитивна адаптація в контексті істотних 
викликів, що по-різному звертаються до людської здатності їх об-
робляти або до результатів успішного життєвого розвитку під час 
чи внаслідок потенційно доленосних подій [4]. Перевагами дії ре-
зилієнтності є висока адаптивність, психологічне благополуччя та 
успішність у діяльності. 

У контексті психічного здоров’я ми дотримуємось підходу, що 
резилієнтність – це психологічний ресурс особистості з подолання 
стресу та адаптації до обставин життя, що забезпечує її повноцінне 
функціонування й обумовлене регулятивними, емоційними та соці-
ально-поведінковими патернами.  

Перспективним нам вбачається розробляти спеціальні психоте-
хнології для психопрофілактики та розвитку резилієнтності, життє-
стійкості, стресостійкості, а також розвитку здатності самостійно 
долати стресові ситуації персоналу пенітенціарних установ як важ-
ливого показника їхнього психічного здоров’я, спираючись на ро-
зуміння людської спроможності до психологічної позитивної адап-
тації в несприятливих обставинах. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОСЛАВНИХ 
ЦІННОСТЕЙ ЗАСУДЖЕНИХ 

Головним завданням Державної кримінально-виконавчої служ-
би України є виправлення та ресоціалізація засуджених, важливим 
чинником якої є формування у них просоціальної спрямованості. 
Вагому роль у цьому процесі відіграють численні релігійні органі-
зації, представники яких здійснюють духовно-просвітницьку робо-
ту із засудженими, в результаті якої в них формуються релігійні 
цінності. Тому важливою проблемою є розробка програми та мето-
дик дослідження рівня їх сформованості.  

Низка авторів вивчали спрямованість особистості в контексті 
православних цінностей (Д. Авдєєв, С. Белорусов, Б. Братусь, 
Ф. Василюк, Е. Веселова, Л. Гридковець, М. Дворецька, Ю. Зенько, 
О. Климишин, М. Миронова, В. Манеров, В. Невярович, 
Б. Ничипоров, О. Палагнюк, В. Слободчиков, Е. Таран, 
Т. Флоренська, О. Цукур, С. Черняева, Л. Шеховцова та інші).  

У дослідженні ми використовуємо класифікацію християнсь-
ких цінностей, розроблену Г. Пирог, яка має вид ієрархічної систе-
ми і ґрунтується на прийнятому у психології розподілі цінностей на 
термінальні (цінності-цілі) та інструментальні (цінності-засоби). 
Перший рівень складає базова цінність християнства – Бог (Свята 
Трійця). Другий рівень утворюють цінності-цілі, які є сенсом життя 
християнина (Царство Небесне, безсмертя душі тощо). Третя групу 
охоплює широке коло цінностей-засобів, за допомогою яких хрис-
тиянин прагне до досягнення цінностей-цілей (Святе Письмо, Цер-
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ква, духовне життя та християнські чесноти). Четвертий рівень 
охоплює соціальні цінності (праця, родина, громада тощо), яким 
християнство надає певну інтерпретацію [6].  

У процесі формування православних цінностей особистості від-
бувається перебудова їх ціннісно-смислової сфери, зовнішніми мар-
керами якої може бути каяття у скоєних вчинках (І. Богдановська, 
А. Васильченко, О. Войнівська, Л. Грошева, О. Гуменюк, 
А. Двойнін, А. Котенева, А. Лоргус, О. Любченко, А. Моргун, 
Е. Носенко, Е. Перевозникова, Л. Попова, М. Рєзнік, Д. Смирнов, 
О. Сучкова, Ю. Тобалов, О. Яремко, М. Ярощук та інші).  

А. Двойнін, вивчаючи ціннісно-смислові орієнтації православ-
ної молоді, встановив, що серед неї домінують толерантні реакції 
при високому рівні осмисленості життя [1].  

Е. Перевознікова вказує на переважання адекватного лояльного 
типу реагування у православних. Для них характерна менша кіль-
кість реакцій фрустрації з агресією, а в ситуаціях без фрустрації – 
більша кількість реакцій фрустрації без агресії та менша кількість 
пасивних реакцій. У ситуаціях депривації у православних зафіксо-
вано нижчий рівень агресивних та адекватних нелояльних реакцій 
та вищий рівень лояльності. Також для них характерний нижчий 
рівень фізичної, вербальної та опосередкованої агресії, дратівливо-
сті та негативізму, але вищий рівень образи, підозрілості, докорів 
сумління та почуття провини. У конфліктних ситуаціях вони харак-
теризуються вищим рівнем лояльності, частіше застосовують стра-
тегії співробітництва, уникнення та компромісу. Щодо ставлення 
до себе, у православних виявлено більш високий рівень самозвину-
вачення та більш низький рівень самоприйняття [7].  

Л. Попова та М. Разіна встановили, що для православних осіб 
характерні певні соціально-психологічні особливості: обережність 
щодо інших, прагнення тримати дистанцію у спілкуванні з ними, 
емоційний самоконтроль, незалежність у соціальній поведінці, кон-
серватизм та прагнення до зваженої поведінки [8]. 

На думку О. Сучкової, православні віруючі, порівняно з нерелі-
гійними, відчувають більшу психологічну захищеність та 
суб’єктивний добробут, у них більш виражені позитивні почуття 
(симпатія, довіра), очікування допомоги, захисту та поваги, їх ко-
пінг-стратегії більш орієнтовані на емоції, запобігання, соціальне 
відволікання. Водночас встановлено більш низьке оцінювання ни-
ми власних індивідуальних можливостей у задоволенні потреб та 
забезпеченні їх прав членами релігійної групи [9]. 
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Згідно з дослідженнями Ю. Тобалова, православні частіше за-
стосовують стратегії пошуку соціальної підтримки, самоконтролю, 
планового вирішення проблеми та протистояння, значно рідше – 
прийняття відповідальності, позитивної переоцінки, уникання та 
дистанціювання [11]. Аналогічні результати були отримані 
І. Соколовською [10].  

Крім того, православні цінності сприяють формуванню інтер-
нального локусу контролю [2], підвищують рівень стану загального 
благополуччя [3], зменшують ризик суїцидальної поведінки [4] та 
підвищують рівень соціальної відповідальності особистості [5].  

Ми визначили наступні критерії сформованості православних 
цінностей: когнітивний (розуміння сутності православних ціннос-
тей), афективний (ставлення до православних цінностей як до мо-
ральних імперативів, внутрішня релігійна орієнтація) та конатив-
ний (позитивний вплив на психіку та поведінку: релігійна 
активність, застосування ефективних релігійних копінг-стратегій). 

Когнітивний компонент православних цінностей ми досліджува-
ли за допомогою авторської анкети «Православні цінності», а також 
опитувальників релігійності Мягкова, Щербатих та Кравцової; Смір-
нова; а також Парґамента, Кюніґа та Переза. З метою визначення 
афективного компоненту православних цінностей ми використову-
вали, крім вищевказаних опитувальників, опитувальник релігійності 
Олпорта та Росса. Конативний компонент православних цінностей 
ми визначали за допомогою авторської анкети «Релігійна активність 
засуджених» та вищезазначених опитувальників релігійності. 

Це дало нам змогу виокремити рівні сформованості православ-
них цінностей засуджених: низький, середній та високий. 

Низький рівень сформованості православних цінностей засу-
джених характеризується знанням лише кількох православних цін-
ностей, неправильним усвідомленням їх змісту, низькою релігій-
ною активністю, низькими показниками за шкалами 
опитувальників релігійності (Мягкова, Щербатих та Кравцової; 
Смірнова; Парґамента, Кюніґа та Преза; Олпорта та Росса). Для 
середнього рівня характерні знання від 5 до 10 православних цін-
ностей, часткове усвідомлення їх змісту, середня релігійна актив-
ність, середні показники за шкалами вищевказаних опитувальників 
релігійності. Високий рівень сформованості православних ціннос-
тей засуджених характеризується знанням більше ніж 10 правосла-
вних цінностей, глибоким та правильним усвідомленням їх змісту, 
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високою релігійною активністю, високими показниками за шкала-
ми вищевказаних опитувальників релігійності.  

Таким чином, у процесі формування православних цінностей 
особистості відбувається перебудова її ціннісно-смислової сфери, 
формується екзистенційно-світоглядна спрямованість, толерантний 
тип поведінки, лояльний тип реагування, зменшується рівень агреси-
вності, в конфлікті частіше застосовуються стратегії співробітництва 
та компромісу, формується інтернальний локус контролю, низький 
рівень ризику суїцидальної поведінки. Для визначення сформованос-
ті православних цінностей засуджених ми розробили спеціальну 
програму та підібрали відповідні психодіагностичні методики. 
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СЕКЦІЯ 9 
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ  
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНОМУ ВИМІРІ 

Білецька Тетяна Вікторівна, 
кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри психології,  

педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії  
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ 
СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Серед трендів динаміки сучасності дедалі помітнішими і таки-
ми, що прогресують, є індивідуалізація, самоідентифікація особис-
тостей, які є складовими нового формату соціуму, так званого ін-
дивідуалізованого суспільства. Індивідуалізація особистості, 
формування індивідуалізованого суспільства є, на нашу думку, 
глобальними трендами, які за глибиною і масштабами соціальних 
трансформацій претендують на статус загальноцивілізаційних, 
адже визначають зміни в основних сегментах життя людини, фор-
мують якісно нову багатовимірну систему суспільних взаємин, 
пріоритетів та цінностей. Безумовно, усе це потребує належного 
теоретичного осмислення та ґрунтовного методологічного аналізу. 

Ідеологом теорії індивідуалізованого суспільства вважають бри-
танського соціолога З. Баумана, автора ряду праць, де він аналізує ви-
клики індивідуалізації особистості та її соціальні наслідки [1-3]. У сво-
їх наукових розвідках автор, з одного боку, підкреслює об’єктивний, 
незворотній характер сучасних трансформацій, детермінований збі-
льшенням ролі неконтрольованих людиною сил і тенденцій, зростан-
нямув суспільстві невпевненості та невизначеності, зменшенням 
впливу тих проявів соціальної поведінки, які в попередні епохи нади-
хали людей до кращого життя. З іншого боку, це не заважає дослідни-
ку оцінювати перспективи західного світу, послідовно акцентуючи 
увагу на проблемах, що з’являються перед кожним з нас, на характері 
соціальних відносин, на еволюції мотивів та установок особистості. 

Найчастіше індивідуалізацію розглядають через призму процесів 
суттєвого послаблення залежності особистості від соціального сере-
довища, впливу групи, збільшення автономності у формуванні влас-
них життєвих сценаріїв. Такі тенденції активізують пріоритетність у 
системі значимих для особистості конструктів не соціальні статуси 
та соціальні ролі, а особисто набуті нею якості. До того ж об’єктивні 
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соціальні процеси сучасності суттєво трансформують менталітет і 
світогляд людей, що у свою чергу формує нове обличчя сучасного 
соціуму, посилює асиметрії у площині індивідуального та соціально-
го розвитку, розширює процеси індивідуалізації особистості.  

Щодо означених тенденцій З. Бауман зауважує, що індивідуалі-
зація прийшла надовго, і всі, хто хоча б одного разу замислювалися 
про те, як ставитися до її впливу на спосіб життя кожного з нас, 
повинні враховувати визнання цього факту [3, c. 63]. 

Яким же бачить формат індивідуалізованого суспільства дослі-
дник? Він виокремлює три його складові: втрата людиною контро-
лю над більшістю значимих соціальних процесів; у зв’язку з цим 
невпевненість, що зростає, і прогресуюча незахищеність особис-
тості перед неконтрольованими та частими змінами; прагнення лю-
дини відмовитися від досягнення перспективних цілей заради оде-
ржання негайних результатів, що в кінцевому рахунку дезінтегрує 
як соціальне, так і індивідуальне життя. 

При цьому базисною характеристикою сучасного індивідуалізо-
ваного суспільства є зменшення можливостей особистості контро-
лювати власну долю, зростання соціальної невизначеності. При цьо-
му, З. Бауман підкреслює, що незворотні процеси глобалізації 
нав’язують людям розуміння цієї невизначеності як блага, кращого із 
кращих варіантів. У сучасному світі, як ніколи раніше, особистість 
пізнає радощі майже необмеженої свободи, при цьому нею користу-
ються не лише окремі індивіди, але більшою мірою і глобальні сили, 
що визначають умови життя дедалі ширшого кола людей. 

Особистість, що завжди прагнула, нехай навіть інстинктивно, 
до звільнення від тиску зовнішнього світу, навіть не могла перед-
бачити, що тип свободи, про яку вона мріяла, матиме ціну, і цією 
ціною буде небезпека (швидше невпевненість), що межує з неви-
значеністю та незахищеністю [3, с. 56].  

Тонко аналізуючи соціальні та психологічні аспекти таких про-
блем, як безробіття, соціальна нерівність і бідність, дослідник фік-
сує, що суспільство зайняте сьогодні переконанням самого себе в 
тому, що зростаюча невизначеність – це не стільки зло для людини, 
скільки природний спосіб існування. Він зазначає з цього приводу, 
що суспільство ризику зіткнулося зі специфічною проблемою, сут-
ність якої полягає в тому, що відбувається примирення соціальних 
суб’єктів із незручностями та жахіттями щоденного життя. У цій 
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ситуації наявність армії бідних є важливим і, можливо, навіть клю-
човим, стабілізуючим фактором [3, с. 96]. 

Іще однією складовою життя сучасного соціуму, згідно з думкою 
З. Баумана, є радикальне переосмислення системи цінностей, які ще 
донедавна вважалися стійкими та непорушними. Головною складо-
вою цих процесів є відмова від досягнення людьми довгострокових 
цілей і завдань. Якщо особистість втрачає віру в можливість послі-
довно рухатися до певних цілей, то для неї нівелюються соціальна 
стабільність, в тому числі міцність будь-яких міжособових взаємин. 

Одним із супутніх наслідків прогресуючої індивідуалізації осо-
бистості є зростаюча самотність особистості через втрату звичних, 
традиційних у минулому соціальних зв’язків. Практика сьогодення 
поповнюється все новими виявами самотності, яка компенсується 
все активнішим затягуванням індивідів у віртуальний світ кіберто-
вариства. Живі, безпосередні соціальні контакти все інтенсивніше 
заміщуються віртуальними, що призводить до звуження соціальних 
зв’язків, зменшення соціальних контактів. З цього приводу амери-
канський дослідник Е. Тофлер відзначає, що, чим активніше ми 
індивідуалізуємося, тим складніше нам утримати існуючі соціальні 
взаємини та сформувати нові, знайти супутника життя з близькими 
інтересами, цінностями, звичками або вподобаннями [3, с. 113]. 

Іще одним викликом індивідуалізованого суспільства для сучасної 
особистості є розширення індивідуального вибору життєвих сценаріїв 
та стратегій. Останнє в свою чергу, детермінує особисту відповідаль-
ність, яку більшість розглядає як надто високу ціну, що доводиться 
сплачувати за можливості індивідуалізації в сучасному соціумі.  

Отже, трансформація соціальних змін, які є об’єктом нашого 
аналізу, відбулася від тотального підпорядкування індивіда роду, 
групі, корпорації, державі – до його відособлення, автономізації. При 
цьому поряд із перевагами, які дає особистості свобода вибору у мо-
вах індивідуалізації ми маємо можливість спостерігати і такі негати-
вні соціальні процеси як масове відчуження, спустошеність, самот-
ність, покинутість, байдужість. Останнє не може не пригнічувати, не 
руйнувати людську природу, адже крайній егоїзм, десолідарність, 
деградація колективних цінностей стають загрозою стійкому розвит-
ку людини і суспільства. Гіпертрофована орієнтація на індивідуальні 
потреби, нехтування колективними, суспільними інтересами пере-
творює особистість у того суб’єкта, якого видатний філософ ХХ ст. 
Г. Маркузе презирливо називає «одномірною людиною». 
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ТРАНСФОРМАТИВНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: 
ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Освіта є важливим фактором соціалізації людини. Вона забез-
печує прилучення молодого покоління до надбань минулих епох, 
сприяє розкриттю цілісної самобутньої природи людини, окреслює 
нові горизонти її соціокультурного життя тощо. Водночас освіта не 
існує поза реальністю. Навпаки, своїх нових обрисів та характерис-
тик вона набуває у контексті запитів певної історичної епохи. Оче-
видно, що кожна епоха актуалізує питання, якою має бути освіта, 
щоб допомогти людині відшукати адекватні й продуктивні відпові-
ді на виклики сучасності, виконати превентивну функцію підготов-
ки людини до життя в епоху стрімких й непередбачуваних змін. 
Варто зазначити, що в умовах постійних наукових новацій й стрім-
кого розвитку інформаційно-комунікативних технологій, які кар-
динально змінюють основи світобудови й зумовлюють глибин6ні 
трансформації в усіх сферах соціального життя, освіта набуває осо-
бливого соціального статусу. У чому полягає ця особливість? На-
самперед розвиток сучасної освіти має ґрунтуватися на низці про-
дуктивних ідей, а саме: пріоритетності творення нових знань, а не 
трансляції набутих минулими поколіннями, тобто споживання го-
тової інформації; орієнтування на вміння комплексно й контексту-
ально розглядати проблеми й окреслення їх у нові для людини си-
туації; здійснення шляхом залучення в освітню діяльність 
особистісного досвіду та життєвих практик учасників освітнього 
процесу; сприяти здатності їх до самовиховання й само трансфор-
мації з метою реалізації власного життєвого потенціалу; врахуван-
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ня й розвиток складної й цілісної природи людини тощо. Загалом ці 
особливості формують систему соціальних запитів до сучасної 
освіти, визначають її соціокультурний портрет й зумовлюють по-
шук шляхів її реформування у напрямку від людини, яку навчають 
до людини, яка навчається.  

Одним із шляхів є аналіз та окреслення шляхів її розвитку крізь 
призму трансформативного підходу. В епістеміологічному плані 
він концентрується на визнанні знання як джерела особистісної 
трансформації суб’єктів навчання, пріоритетності індивідуального 
підходу в пізнанні, плюралізмі й ситуативному характері істини, 
що зумовлює розуміння соціокультурних реалій як конвенціальних, 
визнанні самоцінності особистісного досвіду та життєвих практик 
конкретної людини. 

Тлумачний словник української мови трактує поняття «трансфор-
мація» як зміну, перетворення виду, форми чи властивостей, характе-
ристик певного об’єкта» [1, c. 168]. Отож, трансформувати – означає 
змінювати, перетворювати. Для уточнення понятійної характеристики 
звернемося до соціогуманітарних дисциплін, де це поняття є одним із 
засадничих. На думку С. Кримського, у процесі трансформації відбу-
вається поєднання старих і нових форм. Власне, сам термін філософ 
презентує як істотну структурну переробку системи шляхом перегру-
пування її елементів, зміни її організації, зв’язків, які є притаманними 
вихідному стану системи. Таким чином, процес реформування розумі-
ється як керована трансформація. [2, с. 206]. Власне керованість й за-
планованість змін, які мають означений орієнтир та яким притаманні 
певні характеристики, й відрізняють трансформацію від простих змін. 
В освіті трансформація розуміється як творчий процес перенесення 
сутнісних характеристик, ознак інноваційних досягнень певного про-
філю освіти на інший профіль освіти з метою їх об’єднання. Як заува-
жує О. Глушко, поняття трансформації «включає в себе фундамента-
льну, довготривалу, якісну переробку освітньої системи із 
запровадженням інновацій» [3, c. 20].  

Трансформативний підхід в освітній сфері спрямовується на 
розкриття індивідуальної природи людини, забезпечення успішної 
життєдіяльності людини відповідно до соціокультурних потреб 
сучасності. Освітня діяльність все більше концентрується на розви-
тку здатності до навчання. Освіта розглядається як гнучке й змінне 
середовище. Гнучкість виявляється в тому, що освіта постійно са-
мозмінююється й самотрансформується, відповідно постійно від-
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бувається процес трансформації людини. У навчанні вона розгля-
дається не як засіб реалізації певних навчальних проектів, не як 
інструмент маніпуляції, а як мета, як активний суб’єкт, здатний 
творити розуміння світу довкола себе і водночас відстоювати влас-
ну унікальну самобутність. Йдеться про створення превентивної 
освіти, яка допоможе людині бути успішною в умовах сучасності. 
В освітньому просторі формується нова ідентичність людини – лю-
дина, яка творить сама себе. Її активність в отриманні нових знань 
компенсується когнітивними й духовними практиками.  

Трансформативний характер освіти сконцентровує свої зусилля 
на проектуванні стратегій освітньої діяльності. Його роль не обме-
жується конкретними дидактичними побудовами. Трансформатив-
ність лише задає певні орієнтири з тим, що коли вони вичерпають 
свій евристичний потенціал, переформатувати їх, відшукуючи в 
умовностях, закономірностях нові прогалини, нові можливості для 
подальшого вдосконалення. Освітнє середовище постає як складне 
середовище, що перебуває в русі й саморозвитку. Трансформатив-
ний характер освіти забезпечує формування в людини готовності та 
вміння до навчання перенавчатися й потребує переорієнтації стилю 
навчання та здатності до самотрансформації. 
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ІНКУЛЬТУРАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ 
СУСПІЛЬНОМУ ВИМІРІ 

Сьогодні у світі неможливо уявити країну, яка б не стикалася з 
питаннями інтеграції. Особистість завжди перебуває в пошуках 
якісної освіти, високооплачуваної роботи, комфортних і насампе-
ред безпечних умов життя, а отже, не перебуває на одному місці 
проживання. Так, подорожуючи різними країнами, містами, люди-
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на неминуче зіштовхується з багатьма різноманітними культурами. 
Тому в сучасному суспільстві кожна особистість, яка намагається 
засвоїти іншу культуру для налагодження взаємодії з оточенням, 
проходить через процес інкультурації.  

Американський науковець, етнограф і антрополог Мелвілл 
Херськовіц ввів поняття «інкультурація» у 1948 році, під яким розу-
мів входження індивіда в конкретну форму культури. У своїй праці 
«Man and His Works» він писав про те, що це процес залучення інди-
віда, при якому здійснюється засвоєння ним існуючих звичок, норм, 
патернів поведінки, характерних для певної культури [3, с. 173–174]. 

Інкультурація – це процес освоєння людиною властивого куль-
турі світобачення і поведінки, внаслідок чого формується когнітив-
на, емоційна і поведінкова схожість із членами цієї культури і від-
мінність від членів інших культур. 

 У вузькому сенсі під інкультурацією в сучасній культурології 
розуміють сприйняття культурних норм і цінностей дитиною. У 
більш широкому розумінні цей процес не обмежується періодом 
дитинства, але поєднує в собі також засвоєння культурних стерео-
типів дорослою людиною. В останньому випадку цей термін засто-
совується стосовно до емігрантів, які пристосовуються до нових 
культурних умов. З його допомогою описуються складні аспекти 
адаптації особистості, пов’язані з її входженням в інше культурне 
середовище [3, с. 173]. 

Основний зміст інкультурації полягає в засвоєнні особливостей 
мислення та дій, моделей поведінки, складових культури [3, с. 174]. 

Процес інкультурації починається від моменту народження – з 
придбанням дитиною перших навичок та освоєння мови і відбува-
ється без спеціального навчання під час повсякденної взаємодії з 
дорослими людьми на основі накопичення власного досвіду. Кін-
цевий результат процесу інкультурації – людина, компетентна в 
мові, ритуалах, цінностях своєї культури [2, с. 404].  

Особливість процесу інкультурації полягає в тому, що, почи-
наючи з дитинства від придбання навичок у їжі, мові, поведінці 
тощо, він (процес інкультурації) триває у вигляді вдосконалення 
навичок і в дорослому віці. [3, с. 174]. 

Інкультурацію необґрунтовано ототожнюють із соціалізацією. 
Інкультурація від соціалізації відрізняється тим, що людина чи лю-
ди засвоюють особливі зразки або стилі поведінки, життя, які ста-
новлять певну культуру. Наприклад, емігранти, які приїжджають 
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до іншої країни, поступово засвоюють культурні поведінки іншої 
культури. Інкультурація передбачає не лише ознайомлення з іншою 
культурою, а й глибоке її засвоєння, розуміння. Фактично інкуль-
турація – це зустріч з іншими, чужими світовідчуваннями та сти-
лями життя, традиціями тощо. Людина може бути соціалізованою й 
засвоювати іншу культуру (приклад – емігранти, переміщені особи 
тощо). Інкультурація може відбуватися паралельно із соціалізацією 
[1, с. 168]. 

Сьогодні у світі є мільйони емігрантів, переселенців та біженців, 
які покинули рідні домівки й перебралися жити в інші місця для по-
кращення умов свого життя. Таке переселення є сильним стресом, 
оскільки люди опиняються в незнайомих країнах, містах, селах і се-
лищах тощо. Вони починають своє життя від самого початку (нове 
житло, місце праці чи навчання, нове оточення). Такі люди повинні 
звикнути до нових умов життя, людей, їхніх поглядів та цінностей. 
Процес інкультурації дає змогу ставати повноправним членом сус-
пільства, почуватися більш-менш комфортно, сприймати й розуміти 
навколишній світ і адекватно реагувати на нього [1, с. 167]. 

Процес інкультурації надає особистості загальної компетентно-
сті щодо стандартів суспільства, в якому вона живе. Насамперед це 
освоєння системи ціннісних орієнтацій та переваг, прийняті у сус-
пільстві етикетні норми поведінки в різних життєвих ситуаціях, 
загальноприйняті підходи до різних явищ та подій, знайомство з 
основами соціально-політичного устрою, певні пізнання в галузі 
національних традицій, моральності, світогляду, звичаїв, обрядів, 
буденної ерудиції в соціальних і гуманітарних знаннях, знайомство 
із сучасною модою, стилями, символами, регаліями, неформальни-
ми статусними ролями національних авторитетів, сучасною політи-
чною та культурною історією народу, основними символами націо-
нальної гідності, гордості тощо. 

Отже, в сучасному суспільному вимірі особистість як індивіду-
альна соціальна істота, щоб адаптуватися до нових умов життя, 
проходить не тільки через процес соціалізації, а й інкультурації. 
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РЕЗИЛІЄНТНІСТЬ ЯК ПРАВО НА КРАЩЕ ЖИТТЯ 
Світ змінився і продовжує змінюватися. Незвично думати по-

новому, але більшість з нас продовжує чіплятися за старі думки та 
ідеї, намагаючись жити, як раніше, як звикли. Проте, як раніше, 
вже не буде ніколи. Вірити в краще майбутнє – гарна стратегія, але 
дещо утопічна в сучасних реаліях. Робити вигляд, що нічого не від-
бувається, – дуже ризиковано і все одно що казати на біле чорне. 
Звичне мислення і старі підходи в новому світі не працюють. Змі-
нився контекст, в якому ми живемо і працюємо, – треба змінювати-
ся і нам. Оскільки все починається з думки, то треба насамперед 
навчитися по-новому думати і ставати резильєнтними, що означає 
постійну готовність адаптуватися та змінюватися.  

За визначенням нейропсихологів, резилієнтність є сукупністю 
притаманних суб’єкту рис, які роблять його здатним долати стреси 
й важкі періоди конструктивним шляхом. Концепція резилієнтності 
стала відома світу більш ніж 40 років тому, її виникнення пов’язане 
з такими науковцями, як E. Werner та R. Smith. Це поняття прийш-
ло з фізики й означає властивість матерії набувати початкової фор-
ми після деформаціїї, яка відбулась у результаті тиску або опору 
матеріалу.  

Резилієнтність – це здатність людини або соціальної системи 
вибудовувати повноцінне життя в складних умовах. Це змінний 
процес, який складається з контакту з несприятливими подіями чи 
ризиками, активізації захисних факторів та їхньої взаємодії з фак-
торами уразливості та врешті-решт зі створення резилієнтності або 
патологічного реагування психіки. 

Резилієнтність поєднує самоусвідомлення, силу характеру, оп-
тимізм, гнучкість мислення, саморегуляцію та зв’язок з іншими. 
Якщо коротко, резилієнтність означає вміти жити, працювати, роз-
виватися й управляти собою та іншими у складні часи. Це не про 
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«все буде добре», а про те, як перетворити те, що відбувається, на 
силу та впевненість.  

Завданням резилієнтності є управління та зміни того, що можна 
змінити, і сприйняття того, що не можна змінити, та безперервний 
розвиток.  

Компоненти для розвитку такі:  
- соціальні зв’язки; 
- турбота про себе; 
- самосвідомість; 
- віра без очікувань. 
Як тренувати резилієнтність: 
1. Підтримувати здоровий спосіб життя, оскільки те, як ви ду-

маєте, впливає на те, що ви відчуваєте. 
2. Розглядати кризу як контекст, а не непереборну перешкоду. 
3. Сприймати зміни як частину життя. Деякі ваші цілі не змо-

жуть реалізуватися через те, що відбувається.  
4. Знайомитися із собою в нових реаліях. Спостерігайте, які но-

ві риси в собі ви помітили, і зазначайте ваше особисте зростання. 
5. Діяти. Щоденний рух є нормою для підтримання психо-

емоційного здоров’я.  
6. Мати соціально-активну позицію.  
Сьогодні треба жити, працювати й розвиватися, оскільки кожна 

мить стала справжнім дарунком, та пам’ятати, що головне нині – це 
сила духу, віра й підтримка одне одного. Життя триває, і його треба 
проживати. Ми не спроможні змінити війну, але в наших силах 
займати активну позицію для допомоги іншим, максимального пік-
лування про себе і дисципліни виконання щоденних завдань. Наше 
майбутнє залежить від того, що ми робимо кожної хвилини та яке 
життя творимо прямо зараз.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО 
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ КУРСАНТІВ 

У вищому військовому навчальному закладі велике значення 
приділяють збереженню та підтриманню особистого рівня здоров’я 
кожного курсанта, його фізичного розвитку. Водночас практика 
проведення занять з фізичного виховання, організація спортивно-
масових заходів, інші форми фізичного розвитку курсантів вияв-
ляються недостатніми для підтримання фізичного здоров’я протя-
гом усього періоду майбутньої професійної діяльності. Розв’язання 
проблеми, на наш погляд, полягає в формуванні потреби у фізич-
ному самовдосконаленні курсанта та підтримання необхідного рів-
ня здоров’я протягом усього життя.  

Педагогічний аналіз процесу фізичного самовдосконалення кур-
сантів дозволяє виокремити низку взаємозалежних і взаємозумов-
лених етапів роботи над собою: самопізнання, самоаналіз, плану-
вання, реалізація плану, самовиховання, контроль, регулювання та 
педагогічне управління процесом самовдосконалення [1]. 

У процесі самопізнання курсант визначає свої здібності й мож-
ливості, формує систему цінностей, життєвих намірів, прагнень, 
усвідомлює мотиви і мотивацію подальшої діяльності. Завдяки 
цьому майбутній офіцер може самостійно визначити своє місце в 
колективі та суспільстві, яких успіхів може досягти у професійної 
діяльності, які фізичні якості необхідно розвинути, які вправи доці-
льно використовувати для досягнення поставленої мети [2]. 

Самовивчення відбувається через самоспостереження, самоаналіз 
своїх вчинків, поведінки, результатів діяльності, критичне ставлення 
до висловлювань на свою адресу з боку інших курсантів, друзів, ви-
кладачів, оточення. На основі самовивчання формується самооцінка, 
яка є судженням курсанта про рівень розвитку своїх фізичних якостей, 
властивостей і зіставлення їх з еталоном. Самооцінка слугує відобра-
женням думки курсанта про самого себе. Самооцінка є основою про-
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єктування власної самоорганізації. Обов’язковою умовою об’єктивної 
самооцінки є самокритичне ставлення до себе, уміння правильно реа-
гувати на критичні зауваження керівників та колег. На основі самови-
вчення й самооцінки у майбутніх офіцерів формуються мотиви подаль-
шої діяльності, ухвалюються рішення щодо самовиховання [3]. 

Від правильної самооцінки залежить успішність навчальної, 
виховної та професійної діяльності, подальший розвиток особис-
тості, формування і розвиток життєвих орієнтирів. Упевненість в 
особистих силах, правильна оцінка своїх можливостей сприяє са-
мовихованню та фізичному самовдосконаленню курсанта. Неадек-
ватна, занижена самооцінка знижує рівень соціальних прагнень, 
сприяє розвитку невпевненості в особистих можливостях. 

Ефективність процесу фізичного самовдосконалення курсанта 
залежить від добре спланованої програми особистого саморозвит-
ку. Планування самовдосконалення містить: визначення мети, ос-
новних завдань на перспективу та етапів навчання, розробку про-
грами самовдосконалення студента, визначення умов діяльності з 
фізичного самовдосконалення [4]. Головне призначення програми 
фізичного самовдосконалення – допомогти курсанту організувати й 
систематизувати роботу над собою. Реалізація програми самовдос-
коналення перевіряється під час виконання контрольних завдань і 
нормативів. Програми фізичного самовдосконалення курсантів ко-
регуються і доповнюються залежно від рівня сформованості фізич-
них якостей, професійно-значущих умінь та навичок [5]. 

Організація процесу фізичного самовдосконалення курсантів 
забезпечує: 

формування потреби в систематичному фізичному самовдоско-
наленні; 

залучення кожного студента в процес активної роботи над осо-
бистісним фізичним розвитком; 

підвищення рівня знань, умінь і навичок, пов’язаних з власни-
ми фізичними можливостями; 

створення умов, що стимулюють процес фізичного самовдос-
коналення. 

Для успішного педагогічного управління процесом фізичного 
розвитку, самовдосконалення курсанта необхідним є виконання 
таких завдань: 

визначення головної мети самовдосконалення;  
розподіл самовдосконалення на окремі етапи; 
визначення завдання для кожного етапу; 
розроблення індивідуальної програми самовдосконалення; 
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підбір методик для самовдосконалення;  
отримання всебічної допомоги від керівників та науково-

педагогічного складу. 
Отже, організаційні аспекти процесу фізичного самовдоскона-

лення ми розглядаємо як одну з найголовніших умов професійного 
становлення й розвитку курсанта, формування особистості майбут-
нього офіцера. 
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ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  

ТА ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ 
Актуальність дослідження проблеми формування мотивації до 

здорового способу життя та захисту Вітчизни у здобувачів вищої 
освіти зумовлена недостатньою теоретичною розробленістю цієї 
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проблеми; низьким рівнем сформованості у курсантсько-
студентської молоді патріотичних та військово-патріотичних якос-
тей; недостатньою підготовленістю курсантів і студентів до захисту 
Вітчизни тощо.  

На різних етапах наукового пошуку з проблеми формування в 
курсантсько-студентської молоді готовності до захисту Вітчизни 
використовувався комплекс, сукупність методів дослідження:  

теоретичних – аналіз та узагальнення психолого-педагогічної 
літератури щодо досліджуваної проблеми, вивчення наукових під-
ходів для обґрунтування педагогічних умов формування в курсан-
тів та студентів готовності до захисту Вітчизни; вивчення й аналіз 
досвіду вищих навчальних закладів з питань формування у курса-
нтсько-студентської молоді готовності до захисту Вітчизни засоба-
ми спортивно-масової діяльності; аналіз методичних матеріалів і 
нормативних документів щодо вивчення стану готовності студент-
ської молоді  до захисту Вітчизни;  

емпіричних – педагогічне спостереження під час проведення 
спортивно-масових заходів, бесіди, опитування, анкетування, ін-
терв’ю в процесі організації і проведення констатувального та фо-
рмувального етапів педагогічного експерименту; педагогічний екс-
перимент з метою визначення ефективності педагогічних умов 
формування в курсантсько-студентської молоді готовності до захи-
сту Вітчизни у процесі спортивно-масової діяльності;  

статистичних – методи математичної статистики з метою по-
рівняльного аналізу результатів дослідження, з’ясування динаміки 
кількісних змін у рівнях готовності студентської молоді до захисту 
Вітчизни. 

Також у результаті теоретичного наукового дослідження та ви-
вчення сучасного стану проблеми формування готовності у курса-
нтсько-студентської молоді до військової служби та захисту Вітчи-
зни у процесі спортивно-масової діяльності були визначені 
показники та рівні сформованості когнітивного критерію (усвідом-
лення готовності до захисту Вітчизни як важливої складової життє-
діяльності; розуміння важливості готовності особистості до війсь-
кової служби та захисту Вітчизни; знання історії українського 
народу, розуміння ролі у відстоюванні державності, незалежності 
та територіальної цілісності України, важливості фізичної підгото-
вленості тощо); емоційно-ціннісного критерію (інтерес до спортив-
но-масової діяльності, спрямованої на підготовку до військової 
служби та захисту Вітчизни;  радісне переживання в процесі  спор-
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тивно-масової діяльності, спрямованої на підготовку до захисту 
Вітчизни; бажання брати участь у різних формах спортивно-
масової діяльності) та діяльнісного критерію (активність у прове-
денні спортивно-масової діяльності, у процесі вивчення основ за-
хисту Вітчизни, вивчення історії України, Збройних Сил України; 
проявлення шанобливого ставлення до національних символів Ук-
раїни, учасників АТО та ООС; активна участь у патріотичних іграх, 
змаганнях з військово-прикладних видів спорту та військово-
патріотичних спортивних іграх тощо). 

Таким чином, у процесі формувального етапу дослідження бу-
ли визначені та експериментально перевірені педагогічні умови 
формування готовності курсантів та студентів до військової служби 
й захисту Вітчизни:  

1. Формування необхідних знань з історії українського народу, 
Збройних Сил України; впровадження ефективних видів військово-
патріотичної роботи щодо готовності до захисту Вітчизни. 

2. Проведення змагальної діяльності із застосуванням ігрового 
методу та створення ситуацій успіху з метою забезпечення емоцій-
но-ціннісного впливу на студентів. 

3. Використання методів стимулювання та заохочення з метою 
забезпечення емоційно-ціннісного впливу на студентів, спрямова-
ного на формування в них прагнення до військової служби та захи-
сту Вітчизни. 

Отже, результати експерименту підтвердили загальну гіпотезу 
дослідження щодо реалізації експериментальної методики підви-
щення ефективності підготовки курсантсько-студентської молоді 
до військової служби та захисту Вітчизни узагальненими показни-
ками динаміки рівнів сформованості у курсантів та студентів гото-
вності до захисту Вітчизни на початку й наприкінці формувального 
етапу дослідження. 

Результативність експериментальної роботи засвідчено кількіс-
но-якісними змінами показників готовності щодо військової служ-
би у курсантів та студентів експериментальних і контрольних груп 
на початку й наприкінці формувальних впливів. Кількість курсан-
тів та студентів з високим рівнем готовності до військової служби 
та захисту Вітчизни в експериментальних групах зросла на 15,1 %, 
із середнім – на 14,4 %, а з низьким рівнем зменшилась на 29,5 %. 
Сформованість готовності студентів до захисту Вітчизни у контро-
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льних групах залишилися, як і на початку експерименту, на низь-
кому рівні тощо. 

Таким чином, порівняння початкових і кінцевих результатів 
дослідження підтвердило ефективність запропонованих педагогіч-
них умов формування готовності курсантів і студентів до захисту 
Вітчизни. Відтак, імплементація методики формування готовності 
курсантів та студентів до захисту Вітчизни у процесі спортивно-
масової діяльності в контексті розроблених педагогічних умов, 
критеріїв та показників дала змогу ефективніше організувати ви-
кладання військово-патріотичного виховання курсантів та студен-
тів і забезпечити формування в курсантів і студентів освітньої, фі-
зичної, психологічної, соціальної, морально-духовної готовності до 
військової служби та захисту Вітчизни. 

Список використаних джерел 
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СЕКЦІЯ 11 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
Борисенко Ірина Василівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов 
Академії Державної пенітенціарної служби 

ВИБІР МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 
НЕМОВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Питання про вибір ефективних методик викладання іноземних 
мов стало актуальним для викладачів, які мають справу з великою 
кількістю методичних матеріалів та посібників видавництв Pearson 
Longman, Express Publishing. Підручники цих видавництв стали 
класикою використання комунікативного методу в навчанні інозе-
мної мови. 

Комунікативний метод не є новим у методиці, він почав актив-
но застосовуватися наприкінці 60-х років минулого століття, коли 
відбулися суттєві зміни в підходах до викладання мов у Британії 
[1]. Згідно з комунікативним методом метою вивчення мови є фор-
мування комунікативної компетенції, що полягає у здатності пра-
вильно й доречно використовувати мову залежно від конкретної 
ситуації спілкування.  

До сучасних комунікативних методів навчання іноземної мови 
належать:  

- навчання на основі виконання завдань (task-based learning), 
що допомагає студентам розв’язати комунікативні задачі: пройти 
співбесіду, зробити замовлення. Використання автентичних матері-
алів і виконання дій реальної життєвої ситуації – основна характе-
ристика цього методу. 

- Метод Dogme (виключення), який дозволяє максимально ві-
дійти від матеріалу підручника й орієнтуватися лише на цікавих 
для студентів темах. Цей відносно нещодавний підхід у навчанні 
іноземної мови започаткувала група викладачів, які стверджують, 
що, якщо студенти не зацікавлені, вони й не навчатимуться, тому 
всі матеріали повинні створювати самі учні [2]. 

- використання мобільних додатків, в основу чого покладено 
реалізацію ідеї навчання англійської мови з використанням техніч-
них засобів на платформі мобільних пристроїв. Додатки LangBook, 
LinguaLeo, Learn English Elementary, Wordshake, Learning English 
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With The New York Times, Johnny Grammar’s Quizmaster розширю-
ють можливості комунікативної взаємодії з носіями мови та нада-
ють можливість створити нові способи розширення словникового 
запасу [3]. 

Сучасні методики викладання іноземної мови замінили репро-
дуктивні засоби, які полягають у вивченні слів, перекладі тексту на 
інтерактивні, які ґрунтуються на особистісно орієнтованому підхо-
ді до студента та спрямовані на розвиток творчого потенціалу здо-
бувача, його вміння мислити та швидко реагувати іноземною мо-
вою, що покращує комунікаційні навички [4].  

На сьогодні процес отримання знань – це насамперед співпраця 
між студентом і викладачем. Технології інтерактивного навчання 
можуть бути використані для проведення занять в аудиторії, диста-
нційного навчання або у формі позакласового заходу. Методика 
проведення заняття передбачає залучення всіх студентів до навча-
льного процесу.  

Якісна іншомовна підготовка неможлива без використання су-
часних інформаційно-комунікативних технологій, які мають допо-
внювати, а не заміщувати традиційні технології. Викладачі немов-
них закладів вищої освіти поєднують різні методи навчання, 
використовуючи на заняттях форми класичних підходів, інтегрова-
ні в e-learning (інтерактивні навчальні платформи, LMS streaming 
video, відео-конференції) [3].  

Використовуючи сучасні методики, поєднуючи їх з традицій-
ними технологіями, слід враховувати, що будь-який інноваційний 
метод, попри численні явні переваги, має відповідати низці мето-
дичних і дидактичних вимог, а саме: орієнтуватися на специфіку 
професійної підготовки студентів, ураховувати рівень володіння 
мовою здобувачами.  

У процесі планування практичного заняття викладач має чітко 
визначити його мету, яка може відрізнятися для кожного студента; 
визначити, які завдання сприятимуть досягненню поставленої мети; 
обговорювати плани проведення занять зі студентами; розробляти 
власну методологічну базу (принципи, правила, засоби навчання); 
поєднувати самостійну і групову роботу на заняттях; обирати ресур-
си, які слід використовувати на заняттях; постійно обговорювати 
теми занять зі студентами і враховувати їхні потреби; ретельно про-
думувати засоби діагностики й контролю рівня засвоєння знань сту-
дентами; бути готовими скорегувати методики навчання. 
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Отже, використання сучасних інтерактивних методів навчання 
іноземної мови спонукає викладача до постійної творчості та пошуку 
й розробки власних ефективних засобів і технологій навчання. 

Список використаних джерел 
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Дубовик Оксана Вікторівна,  
викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення і 

комп’ютерної графіки інженерно-педагогічного факультету ВСП «Львівський 
навчально-науковий центр професійної освіти» НПУ імені М. П. Драгоманова  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОРОСЛИХ  

Важливою складовою особистісного і професійного життя є 
нині знання іноземних мов. Необхідність забезпечення комунікації 
у сфері бізнесу, туризму, наукових та культурних зв’язків актуалі-
зують питання їх вивчення дорослими. Як правило, це люди, які 
мають певний життєвий досвід і рівень самосвідомості, оволоділи 
певним стилем пізнавальної діяльності й відповідно мають чіткі 
усвідомлення щодо форм, методів і засобів вивчення іноземних 
мов, можуть правильно оцінювати досягнуті результати. 

Варто зазначити, що питання навчання іноземних мов дорослих 
є надзвичайно актуальним, але не дуже дослідженим, оскільки ме-
тодична література здебільшого присвячена навчанню іноземних 
мов дітей та молоді, а зміст і форми навчання дорослих повинні 
відповідати цілям і потребам саме дорослих учнів, мати безпосере-
дню цінність для них (S. Creghton & L. Hudson, 2002). 

Специфіку навчання дорослих досліджували зарубіжні вчені 
(Дж. Адамс-Вебер, Т. Александер, К. Альбуханова-Славська, 
Б. Ананьєв, А. Гордон, М. Громкова, М. Теннант, Е. Торндайк та 
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ін.) й вітчизняні (О. Аніщенко, О. Баніт, А. Боярська-Хоменко, 
С. Гончаренко, М. Дернова, Л. Лук’янова, О. Самойленко, 
Л. Сігаєва, Т. Сорочан, І. Фольварочний та ін.). Особливостям нав-
чання дорослих іноземних мов присвячені праці Т. Андрющенко, 
Г. Бурденюк, Н. Гальскової, Т. Григор’євої, А. Калініної, 
Г. Китайгородської, Р. Преснер, О. Рижикової, В. Сафонової, 
Л. Цвяк та ін. 

Особливістю освіти дорослих є насамперед висока мотивація. 
Дослідники (А. Козіна, Л. Лук’янова) вважають, що мотивація нав-
чання наближена до мотивації особистісного зростання, прагнення 
саморозвитку й самореалізації особистості, що, ухвалюючи рішен-
ня щодо продовження навчання, людина задовольняє індивідуальні 
освітні потреби й таким чином змінює самосвідомість, здійснює 
кроки на шляху до особистісної зрілості [2, с. 10–11]. У дорослих 
мотивація проявляється у визначенні чітких цілей, максимальній 
концентрації уваги під час навчальної діяльності, докладанні зу-
силь й наполегливості в досягненні навчальних результатів. 

Дорослі виявляють елективний, практико-орієнтований підхід 
до навчання, тобто вивчають лише те, що, на їхню думку, їм необ-
хідно знати чи вміти. Успішне застосування знань на практиці та-
кож сприяє посиленню внутрішньої мотивації дорослого учня. 

У навчанні дорослих варто забезпечити його проблемність. Са-
мі ж проблеми мають бути максимально реалістичними, 
пов’язаними з життєвим досвідом дорослих учнів. 

Навчаючи дорослих, слід створити в аудиторії неформальну 
атмосферу, оскільки асоціації з жорсткою дисципліною у школі 
негативно впливають на ефективність навчання. 

Так само, як з навчанням дітей та молоді, під час навчання до-
рослих необхідно застосовувати різноманітні навчальні методи, 
засоби, технології. Важливо залучати дорослих учнів до активної 
участі в навчальному процесі, застосовуючи інтерактивні методи 
навчання. Одним з методів навчання іноземної мови дорослих мо-
же стати ділова гра, яка містить ситуації опосередкованого спілку-
вання і враховує досвід, знання, інтереси, потреби, почуття, емоції, 
світогляд учнів. Разом з тим дорослим учням властива цілеспрямо-
ваність, осмисленість діяльності, тому один сценарій взаємо-
пов’язаних видів навчальної діяльності на занятті є кращим, аніж 
фрагментарна побудова, через яку доросла людина швидко втом-
люється. Одночасно мають бути задіяні зорові, слухові аналізатори, 
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говоріння і письмо, оскільки спрацьовують логічні зв’язки і матері-
ал краще засвоюється [1, с. 310] 

Слід пам’ятати, що для дорослого властиві логічні побудови, а 
не просте механічне запам’ятовування; уявлення дорослих характе-
ризується цілісним сприйманням, тому під час пояснення граматики 
іноземної мови доцільно надавати учням цілісну картину, а потім 
починати опрацьовувати кожен значущий елемент (спочатку пода-
ється зведена таблиця всіх часів, значень модальних дієслів тощо).  

Дослідники (Р. Ефімова, Р. Преснер та ін.) радять уникати 
«оцінювання» під час навчання, оскільки більшість дорослих учнів 
надто критично ставляться до своєї здатності навчатися. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 
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ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ 
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ 

Сьогодення диктує стрімкі зміни в умовах науково-технічного 
прогресу, епоху комп’ютеризації та інформатизації. Незмінним зали-
шається найважливіше знаряддя комунікації у суспільстві, а саме мо-
ва, яка є сполучною ланкою між людиною та електронних засобом. 
Ба більше, останніми роками поширювалася пандемія, що призвела 
до суттєвих змін у сфері освіти – перехід на дистанційне навчання. 

Саме тому педагоги Національної академії Державної прикор-
донної служби України (далі НАДПСУ) почали активно застосову-
вати інформаційні технології для надання освітніх послуг майбут-
нім офіцерам-прикордонникам.  
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Застосування сучасних електронних засобів у навчальному 
процесі, а саме електронних посібників і словників, є одним з най-
важливіших шляхів інформатизації освіти.  

Зважаючи на трактування терміну «електронний посібник», ав-
тори розглядають його таким чином: 

- педагогічні програмні засоби, які охоплюють значні за обся-
гом матеріалу розділи навчальних курсів або повністю навчальні 
курси. Для такого типу педагогічних програмних засобів характер-
ною є гіпертекстова структура навчального матеріалу, наявність сис-
тем управління з елементами штучного інтелекту, блок самоконтро-
лю, розвинені мультимедійні складові [2]; 

- комплект навчальних, контролюючих, моделюючих та інших 
програм, розташованих на магнітних носіях (твердому або гнучко-
му дисках) персонального комп’ютера, у яких віддзеркалений ос-
новний науковий зміст навчальної дисципліни. ЕП часто доповнює 
звичайний підручник, оскільки йому притаманні такі функції: за-
безпечення практично миттєвого зворотного зв’язку; швидкий по-
шук необхідної інформації (у тому числі й контекстний пошук); 
істотне заощадження часу при багаторазових звертаннях до гіпер-
текстових пояснень; можливість швидко перевірити знання з пев-
ного розділу [3]. 

Характерними перевагами електронних посібників з вивчення 
іноземної мови є: висока інформативність, портативність, робота в 
різноманітних режимах, мобільність тощо. Крім того, електронний 
підручник може здійснювати контроль через комп’ютерне тесту-
вання. У разі неправильного варіанту відповіді може надаватися 
правильна відповідь з необхідними роз’ясненнями, а також можли-
вість пройти повторний тест. ЕП є багатофункціональним засобом 
для використання. Він може слугувати як базовий підручник або 
допоміжний, для підготовки до складання іспитів або складання 
іспитів екстерном тощо [5].  

Головною метою дистанційної форми здобуття освіти для кур-
сантів є самостійне вивчення іноземної мови, формування індиві-
дуальної пізнавальної мотивації, а також вміле орієнтування в бага-
тогранному потоці наукової інформації.  

Ще однією вагомою перевагою вивчення іноземної мови за до-
помогою електронних засобів серед майбутніх офіцерів є відсут-
ність виключно аудиторного навчання, оскільки вони регулярно 
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проходять стажування в підрозділах охорони кордону, ПНЦ 
(польовому навчальному центрі) тощо [1]. 

Не меншою цінністю для вивчення іноземної мови для курсан-
тів є використання електронних словників (ЕС). 

Електронний словник – це систематизована лексична інформа-
ція (словникова база даних), що зберігається в пам’яті ЕОМ, а та-
кож комплекс програм для обробки цієї інформації й подання її на 
екран [4]. ЕС допомагають курсантам не тільки знайти значення 
певної лексичної одиниці (ЛО) чи виразу, а й з відтворенням вимо-
ви ЛО, побачити всі тонкощі мовних закономірностей того чи ін-
шого слова/словосполучення в контексті. Недоліком є те, що майже 
всі ЕС вимагають наявність інтернету, який відсутній у локальній 
доступності на території НАДПСУ. 

Отже, завдяки користуванню електронними підручниками та 
словниками при вивченні іноземної мови курсанти мають можли-
вість якісно та ефективно засвоювати новий матеріал, повторювати 
вже засвоєні знання, тобто розвиток електронних засобів сприяє 
підвищенню якості освіти. Їхні переваги в інформаційному суспі-
льстві є очевидними. Майбутні офіцери-прикордонники під час 
вивчення іноземної мови розвивають навички самоконтролю, орга-
нізації навчального процесу за власним режимом і обсягом роботи. 
Водночас через відсутність локальної мережі «Інтернет» на терито-
рії прикордонної академії є загроза якісному користуванню ЕП і 
ЕС. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ОСНОВА ЧИТАННЯ ПРИ 
ВИВЧЕННІ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ – НІМЕЦЬКОЇ 
У процесі навчання німецької мови як другої іноземної мови чи-

тання як вид мовленнєвої діяльності є метою та засобом навчання і 
при цьому використовується для досягнення практичної, розвиваю-
чої та виховної цілей навчання майбутніх перекладачів. Читання – це 
рецептивний вид мовленнєвої діяльності, який містить техніку чи-
тання й розуміння того, що читається, і належить до писемної форми 
мовлення, психофізіологічну основу якого складають операції зоро-
вого сприйняття тексту і його розуміння. Під час читання інформація 
надходить через зоровий канал: зорові відчуття спричиняють дію 
внутрішнього мовленнєвого рухового аналізатора, завдяки чому 
процес читання супроводжується внутрішнім говорінням, і при цьо-
му людина чує те, що читає. Акт читання відбувається тоді, коли очі 
читця рухаються уздовж рядка, і цей рух відбувається стрибкоподіб-
но: зупинка для фіксації сприйнятого – стрибок – зупинка – стрибок. 
Досвідчений читач робить на рядку 4– 6 зупинок з тривалістю кож-
ної 0,2 сек., під час яких очима сприймається відрізок рядка більший, 
ніж одне слово. Вважається, що для впізнавання слова достатньо 
сприйняти його загальну конфігурацію та 3–4 чітко видимі літери, а 
решта літер під час зупинки очей впадає в зону периферійного (бо-
кового) зору. Зрозуміло, що цей фізіологічний процес ускладнюється 
при читанні невідомих або маловідомих слів, а тим паче іншомов-
них. Полегшується цей процес під час навчання студентів читанню 
німецькою мовою як невідомою при вивченні німецької мови як 
другої іноземної тим, що базовою мовою є англійська мова. Таким 
чином відбувається порівняння слів та словосполучень обох мов на 
підсвідомому рівні, оскільки одночасно з поступальним рухом очей 
відбуваються і регресивні рухи, кількість яких залежить від рівня 
сформованості навичок читання даною мовою, морфолого-
синтаксичних труднощів тексту та ін. Регресивні рухи не перерива-
ють процес читання, тому що пам’ять утримує сприйняте раніше, а 
читець у момент регресій повертається назад, щоб уточнити деталі, 
переконатися в правильності прочитаного. У процесі навчання чи-



331 

тання невідомою мовою слід домагатися, щоб кількість фіксацій та 
регресивних рухів очей була мінімальною, а їх тривалість короткоча-
сною. Одночасно сприйнятий текст зазнає смислової переробки на 
різних рівнях у такій послідовності: значення слова співвідноситься зі 
значеннями слів, які читець може знати, порівнюючи з англійською 
мовою, по можливості встановлюється контекстуальне значення, сло-
ва об’єднуються в синтагми, синтагми – в речення, речення – в більші 
смислові утворення, а останні – в цілісний мовленнєвий твір. Процес 
осмислення охоплює роботу пам’яті й такі розумові операції: порів-
няння, узагальнення, аналіз, синтез, абстрагування, конкретизацію, 
антиципацію. 

Розрізняючи кілька рівнів розуміння тексту, виділяють перш за 
все перші чотири етапи, пов’язані з оволодінням технікою читання 
з фіксацією рівня значення прочитаного німецькою мовою на осно-
ві порівняння з базовою англійською мовою. На наступному етапі 
має досягатися повне розуміння тексту і його емоційного забарв-
лення та ідейно-тематичного змісту, але на початковій стадії ви-
вчення мови поки що можна говорити лише про правильність про-
читаного з точки зору фонетики та окреме впізнавання лексичної 
основи. На початковому етапі навчання читання німецькою мовою 
це має бути повторення після викладача або аудіопрослуховування, 
потім варто прочитати матеріал про себе, зважаючи на основні фо-
нетичні правила та транскрипцію і лише потім самостійно вголос. 
Під час ознайомлювального читання часто використовують матері-
ал автентичних текстів, які несуть інформацію про культуру, побут, 
традиції країн, де німецька мова є державною (Німеччина, Австрія, 
Швейцарія, Ліхтенштейн, Люксембург) для ознайомлення з націо-
нальним менталітетом. У подальшому в процесі роботи над текс-
том потрібно навчити студентів виконувати такі дії, як  про-
гнозувати зміст за заголовком або початком тексту, здогадуватися 
про значення слів за контекстом і на основі базової англійської мо-
ви та інтернаціоналізмів, ігнорувати окремі незнайомі слова, які не 
перешкоджають розумінню основного змісту, визначати смислові 
частини тексту та зв’язки між ними, вчитися користуватися у про-
цесі читання наявним коментарем, словником, довідником. 

Метою вивчального читання є максимально повне й точне ро-
зуміння інформації тексту і критичне осмислення інформації. Це є 
вдумливе читання, матеріалом якого слугують нескладні автентич-
ні або адаптовані тексти різних жанрів (науково-популярні, публі-
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цистичні, художні, тексти прагматичного характеру: інструкції, 
рецепти), що містять значущу для студентів інформацію та мовні і 
смислові труднощі. Під час такого читання спочатку має бути до-
сить повне розуміння прочитаного тексту з наступним зіставленням 
здобутої інформації зі своїм досвідом, у тому числі знанням інших 
мов, висловлюванням власної думки про прочитане та коментуван-
ням окремих фактів текст. 

Вибіркове читання відбувається з метою пошуку необхідної 
інформації, коли потрібно навчитися швидко переглянути текст для 
того, щоб знайти конкретну інформацію, сконцентрувати на ній 
свою увагу, намагаючись зрозуміти її повністю або основний зміст. 
Матеріалом для читання є тематично пов’язані тексти, які містять 
нову цікаву інформацію. 

Звичайно, що виникають труднощі навчання читання німецькою 
мовою. Насамперед це об’єктивні труднощі орфографічної системи: 
кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові; різночи-
тання однакових букв та буквосполучень; кількість букв алфавіту та 
кількість графем, які вони утворюють (англійські 26 букв дають 104 
графеми, німецькі 26 букв – більше 80 графем); наявність «німих» 
букв у словах. Об’єктивними мовними труднощами можна вважати 
наявність багатозначних і складних слів; непрямий порядок слів; 
звороти з дієприкметниками та дієприслівниками; умовні безсполуч-
никові речення; складні речення та конструкції. До суб’єктивних 
труднощів належать недостатньо сформовані лексичні та граматичні 
вміння й навички, а також низький рівень навичок техніки читання 
на початковому етапі навчання німецької мови. 

Згідно з етапами формування навичок та вмінь можна тренува-
тися на основі вправ для формування навичок техніки читання з 
переходом до вправ для формування мовленнєвих навичок читання 
й розвитку вмінь читання. Конкретні групи вправ стосуються різ-
них видів читання. До вправ для навчання ознайомлювального чи-
тання можна сформувати такі завдання: 

1) Прочитати заголовок і початкові речення та сказати, про що 
може йти мова в тексті. 

2) Дати відповіді німецькою мовою на запитання викладача 
щодо основного змісту тексту. 

3) Вибрати з кількох запропонованих найбільш прийнятний за-
головок. 

4) Прослухати чи прочитати твердження й виправити неправильні. 
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5) Вибрати з ряду малюнків ті, що ілюструють зміст тексту, або 
скласти його план німецькою мовою.  

6) Коротко передати основний зміст за написаним планом рід-
ною мовою. 

7) Висловити свою думку про зміст тексту, дати йому оцінку 
(рідною мовою). 

До вправ для навчання вивчального читання можна віднести 
такі завдання: 

1) Відповісти на запитання щодо основного змісту та його ок-
ремих частин. 

2) Визначити в тексті смислові фрази та словосполучення й ви-
писати найбільш суттєву інформацію. 

3) Скласти план тексту німецькою мовою та підібрати до кож-
ного пункту плану речення з тексту, які його уточнюють. 

4) Виконати письмовий переклад тексту. 
5) Виконати тест множинного вибору чи альтернативного або 

поєднувального типу. 
Вправи для навчання вибіркового/переглядового читання мо-

жуть містити такі завдання: 
1) Після швидкого перегляду тексту знайти необхідну інформа-

цію та уважно прочитати її у всіх подробицях. 
2) Виписати основну інформацію з ключовими фразами та їх 

перекладом. 
Таким чином, для ефективного навчання студентів читанню ні-

мецькою мовою як другою іноземною потрібно акцентувати увагу 
на порівняльній характеристиці з англійською мовою та інтернаці-
оналізмами, водночас використовуючи бажано автентичний мате-
ріал та розроблені до нього відповідні вправи й завдання. 

Чебоненко Дмитро Станіславович,  
магістрант 1-го курсу факультету лінгвістики  

Національного технічного університету України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ 
ТЕРМІНОСИСТЕМИ LEGO УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  
Переклади тематичних груп, пов’язаних з англійською терміно-

логією LEGO, українською мовою дозволяють не лише досліджува-
ти зв’язок мовних одиниць з різними типами значень і мовних кате-
горій, а й встановлювати їх системні парадигматичні й 
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синтагматичні зв’язки, виявляти відмінності між мовами, та є підґ-
рунтям для ідентифікації мовних одиниць, визначення семантики 
слів та розкриття концепту тексту з урахуванням перекладознавчих 
трансформацій. 

Накопичено великий обсяг специфічної термінології LEGO ан-
глійською мовою, проте залишається не розробленою терміносис-
тема LEGO українською мовою, що ускладнює застосування пев-
них перекладознавчих трансформацій, призводить до порушення 
норм мови перекладу. Бажання зосередитися на буквальному пере-
кладі дій та деталей, що пов’язані з LEGO, несе в собі низку про-
блем, що обумовлені невідповідністю значення дефініції в мові 
оригіналу й мові перекладу.  

Структурно-семантичні й лінгвокогнітивні особливості англо-
мовної термінології та їх відтворення українською мовою часто 
ставали предметом наукового пошуку багатьох вітчизняних та за-
рубіжних учених, зокрема Р. Махачашвілі [2], Е. Скороходько [5], 
Н. Сухачової [6] та ін. Розуміння терміну як слова чи фрази, що 
виникли штучно й функціонують з іншими словами для позначення 
закріпленого за ними смислу щодо певного конкретного поняття, 
визначали такі науковці, як А. Дияков, Т. Кияк, З. Куделько [1], 
О. Павлова [3], О. Янковець [7] та ін. Застосування когнітивного 
підходу вивело дослідження на новий рівень, де термін розуміється 
як концепт та досліджується з позиції фреймової семантики, на що 
вказують праці Л. Семененко [4], Х. Януш [8] та ін. 

Памела Фабер, Сільвія Монтеро Мартінез вказують на те, що 
термінологічна робота зосереджена на описі структур знань, які 
стосуються предметної галузі, і того, як вони передаються в різних 
комунікативних контекстах [12]. Водночас Памела Фабер зазначає, 
що термінологічні одиниці та їх відповідності мають як парадигма-
тичні, так і синтагматичні структури [11]. 

Однак, незважаючи на те, що LEGO слугує засобом для інтелек-
туального розвитку [10; 16 та ін], формує пізнавальну активність, 
навички спілкування, дозволяє вивчати слова, лексику, поняття, роз-
вивати лексико-граматичні засоби мовлення в рамках певних тем, у 
доступних джерелах не вдалося знайти конкретного дослідження 
структурно-семантичних та лінгвокогнітивних особливостей англо-
мовної терміносистеми LEGO та їх відтворення українською мовою. 

Аналіз літературних джерел дозволяє констатувати, що перек-
лад термінів LEGO неможливо здійснити без застосування перек-
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ладознавчих трансформацій, а саме: транслітерація, транскрибу-
вання, заміна, опущення, додавання, компенсація, конкретизація, 
калькування, описовий та еквівалентний переклад.  

Встановлено, що транслітерацією є конверсія систем письма, за 
якої кожний графічний елемент (знак) однієї системи письма пере-
дається одним і тим же графічним елементом іншої системи пись-
ма. Як зазначає Лі Вень-Чао [20], транслітерація просто означає 
перенесення «звуку» з однієї мови в іншу. 

Виявлено, що транскрибування є перекладознавчою трансфор-
мацією, що слугує для письмової передачі звучання слів тієї чи ін-
шої мови незалежно від її графічних та орфографічних норм.  
Г. Габерланд та Й. Мортенсен [13] вважають, що транскрибування 
слід сприймати як окремий випадок ентекстуалізації (процесу, за 
допомогою якого тексти створюються шляхом вилучення дискурсу 
з їх початкового контексту).  

Калькування, за Р. Вішан [19], сприймається як приклад гібри-
дності, що несе із собою (лексично та/або структурно) присутність 
або «втручання» іншої мови, відеалізовану мовну однорідність. Це 
вид мовного запозичення, утворення нового фразеологізму, слова 
або нового значення слова через буквальний переклад відповідного 
іншомовного елемента. 

Еквівалентність визначається науковцями як збереження відно-
сної рівності змістовної, змістової, семантичної, стилістичної й фу-
нкціонально-комунікативної інформації, що міститься в оригіналі й 
перекладі. Д. Пану [17] розглядає еквівалентність як процедуру, в 
якій повторюється та сама ситуація, що й в оригіналі, але викорис-
товується інше формулювання. 

Компенсація в перекладі виступає як стандартна операція лек-
сичного перенесення, за допомогою якої ті значення тексту мови 
оригіналу, які втрачені в процесі перекладу, відображаються в тек-
сті вхідної мови в іншому місці або за допомогою інших засобів, на 
чому наполягає К. Клауді [14]. 

А. Суратно та Д. Віджая [18] пишуть, що опущення частин тек-
сту не супроводжується втратою всіх властивостей мовлення, на-
впаки – це прагнення усунути граматику та лексичні одиниці, на-
приклад, представлені в «порядку слів, неповні речення та 
риторичні запитання». Водночас трансформація додавання полягає 
у введенні в переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, 
для правильної передачі смислу речення (оригіналу), що перекла-
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дається, та дотримання мовленнєвих і мовних норм, які існують у 
культурі мови в перекладі. 

Заміна характеризується як спосіб перекладу, при якому грама-
тична або лексична одиниця в оригіналі перетворюється на одиницю 
мови перекладу з іншим граматичним або лексичним значенням. 
Попри те, що заміна лінгвістично еквівалентна до мови оригіналу, 
але конотація є зовсім іншою – підкреслює Н. Альфаорі [9]. 

Конкретизація, за К. Клауді [15], є стандартною операцією пе-
ренесення, за якої одиниця мови оригіналу більш загального зна-
чення замінюється одиницею вихідної мови більш конкретного 
значення. 

Спираючись на вищевикладене, в таблиці 1 наведемо приклади 
здійснення перекладознавчих трансформацій. 

Таблиця 1 ‒ Приклади здійснення перекладознавчих трансфор-
мацій термінів LEGO 

Термін LEGO  
англійською 

Переклад терміна 
українською 

Перекладознавча  
трансформація 

1 2 3 
Duplo Дупло Транслітерація 
Mindstorms Майндстормс Транскрибування 
Bionicle Біонікл Транслітерація 
Castle Касл Калькування 
Sticker sheet Набір наліпок Заміна 
Ninjago Ніндзяго Транслітерація 
Friends Френдс Транслітерація 
Brick Headz Брік Хедз Калькування 
Windscreen Лобове скло Заміна 
Technic, gear Шестерня Опущення 
Garage Деталі для Лего-гаражу Описовий переклад 
Magnet Деталі з магнітами Додавання  
Cloth Деталі з тканини Додавання 
Ideas Айдіас Транскрибування  
Dark Bluish Gray Cylinder Темно-сірий циліндр Опущення 
LEGO ЛЕГО Транслітерація 
Speed Champions Чемпіони Швидкості Повний еквівалент 
Animal, Dinosaur Динозавр Опущення  
Train, Track Рельси Опущення  
Support Підпори Заміна  
Large Figure Part Частина великої фігурки Повний еквівалент 
Hero Factory Фабрика Героїв Повний еквівалент 
Roof Деталі даху Додавання 
Thor Фігурка Тора Конкретизація 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 

Sports Спортивні принади Заміна 
Window, glass and shutter Вікно, скло та ролети Повний еквівалент 
Wildstyle Дикарка Заміна 
Sports Спортивні принади Компенсація 
Dark Red Door Бордові двері Заміна 
Nexo Knights Нексо Найтс Транскрибування 

Отже, терміносистема LEGO перенасичена складними для ро-
зуміння термінами та словосполученнями, що значно ускладнює 
процес перекладу українською мовою. Проте, застосовуючи перек-
ладознавчі трансформації, а саме: транслітерацію, транскрибуван-
ня, заміну, опущення, додавання, компенсацію, конкретизацію, ка-
лькування, описовий та еквівалентний переклад, а також 
користуючись книгами та сайтами з LEGO термінологією і засто-
совуючи лінгвокогнітивний підхід, можна здійснювати частковий 
або повний переклад кожного терміна українською мовою. 
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THINKING DOMAIN IN TEACHING FUTURE LAWYERS 
ENGLISH 

One of the most important tasks of increasing the efficiency of 
teaching future lawyers English is to make them think and develop their 
cognitive abilities.  

At the beginning of learning foreign language the Academy of the 
State penitentiary service use different tests to identify, intellectually 
and academically developed students of law specialties. As the students 
of law specialties must be more organized and skillful in making 
judgments and become more creative in their future work. Students then 
apply all types of thinking processes in complex academic or practical 
problem-solving tasks. They should learn to consider more original 
solutions while making up projects, writing essays, producing reports 
and so on. 

The future lawyers use their knowledge of English in doing creative 
work or practical problem-solving while studying in the classroom and 
self-studying work. 

Thinking process instruction extends the unusual cognitive abilities 
of these students and promotes types of thinking that talented young 
people may need to develop in order to realize success and satisfaction 
in their fields.  

They develop creative and critical thinking skills that may not have 
been assessed or that may be underdeveloped. The future lawyers may 
produce excellent work in their penitentiary field. They employ critical 
or analytical thinking in order to critique and explain their work 
effectively. Critical thinking skills seldom are measured effectively in 
most identification procedures.  

Although scientists tend to differentiate between critical and 
creative thinking, in everyday thinking tasks these mental processes are 
functionally interrelated.  

S. R. J. Swartz and D. N. Perkins provide an integrated framework 
for teaching thinking skills which involves developing creative 
thinking, problem-solving, productive thinking, critical thinking, logical 
thinking and cognitive development [2, p. 133]. They analyse different 
thinking skills. 
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In S. Parks’ research she considers that the students should develop 
only creative thinking, analytical thinking, critical thinking, decision-
making and problem-solving goals [1, p. 263]. 

We guess that if an up-to-day model of teaching students and cadets 
should be expressed fully, requiring that teachers and students have 
clear understanding of the inferential thinking such as critical, 
productive, creative, analytical and logical thinking. 

Look through these kinds of thinking. 
Students should analyse ideas in activities that applied higher order 

thinking. Skillful thinking must be one of the evaluation tasks. They 
need to evaluate some ideas, procedures, solutions, methods, materials, 
and principles for making such determinations results in an 
unsubstantiated opinion or statement of preference.  

Critical thinking involves making judgments about the value, for 
some purpose, of ideas and activities, evaluating information gathered 
from, or generated by, applying, analyzing, synthesizing, etc. It involves 
some combination of all the other behaviours of knowledge (of the 
criteria by which facts, principles, opinions, and conduct are tested and 
judged; the methods of inquiry and procedures employed in 
investigating some phenomena), analysis (the ability to recognize 
unstated assumptions, the ability to distinguish facts, the ability to 
distinguish a conclusion from the statements; the ability to infer an 
author’s purpose and the author’s concept of science as exemplified in 
his practice), synthesis, comprehension and application.  

Logical thinking is similar to critical thinking. It includes analysing 
and synthesing concepts, empirical grounding, implications and 
consequences, reasoning leading to conclusions, objections from 
alternative viewpoints, etc. 

Productive thinking means that the students may get some questions 
or issue and after that they solve these problems carefully as they 
consider them with objectivity as well as respect and concern for ones as 
a whole, not partly.  

As for goal of creative thinking it is to make up an original product. 
The cadets should have a lot of different new and detailed ideas to do it. 

Analytical thinking means deep understanding skills such as 
comparing or contrasting to do sequencing or prioritizing, classifying 
something, doing part or entire relationships, making an analogy, 
finding reasons, concluding something, identifying main idea or 
supporting some details, uncovering assumptions, etc.  
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Decision-making goal has well-founded decisions strategy. The 
cadets and students should consider options and evidence of the 
likelihood of consequences, and choose the best option in light of 
important consequences. They study to generate options, understand the 
main part of information and assess the reasonableness of ideas. 

Problem-solving goal has some solution strategy. They should 
identify the problem, point out possible solutions and consequences. 
Also, they may solve the problem and determine the best one. After that 
the students are to plan the most effective means to carry it/them out. 
The students accurate recall of information, generate some options and 
assess the reasonableness of ideas. 

So, a model for effective thinking instruction that incorporates 
teaching thinking processes and thinking dispositions in complex, 
meaningful contexts should involve critical, productive, creative, 
analytical and logical thinking, decision-making and problem-solving 
goals. 
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