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ТЕМА № 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ПРАВОВОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Виникнення деонтології як науки. 

2. Становлення та розвиток правової деонтології. 

3. Поняття та загальна характеристика науки «правова деонтологія». 

4. Методологія науки «правова деонтологія». 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Павелків Р. В. Загальна психологія: підручник / Р. В. Павелків. – К.: 

Кондор, 2009. – 576 с. 

2. Скакун О. Ф. Юридична деонтологія: підручник / О. Ф. Скакун. – Харків.: 

Еспада, 2008. – 400 с. 

3. Сливка С. С. Юридична деонтологія: підручник / С. С. Сливка. – К.: 

Атіка, 2008. – 296 с. 

4. Біленчук П. Д., Сливка С. С. Правова деонтологія / За ред. акад. 

П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1999. – 320 с. 

5. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: навч. 

посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К.: Знання, 2008. – 495 с. 

6. Лисюченко В. П. Управління у сфері правоохоронної діяльності : альбом 

схем / Лисюченко В. П., Доценко О.С., Ольховик П.В. – К. : 

Паливода А. В., 2005. – 110 с. 

7. Зінченко В. М. Законність, права людини та правоохоронна діяльність / 

В. М. Зінченко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – 

С. 55 – 58. 

8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

4 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. – 1998 р. – № 13. 

http://pravolib.pp.ua/uch-20.html
http://pravolib.pp.ua/uch-20.html
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9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 

року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/995_043. 

10. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 

грудня 1966 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042. 

11. Попадич О. Культура інформаційно-правової поведінки як результат 

процесу правового виховання у вищому начальному закладі 

[Електронний ресурс] / О. Попадич // Людинознавчі студії. Педагогіка. – 

2014. – Вип. 29 (3). – С. 159 – 169. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29(3)__18. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Ознайомити із історією розвитку правової деонтології як науки, 

визначити її місце в структурі гуманітарних наук; навчити правильно оперувати 

основними поняттями та термінологією деонтологічної  науки; посприяти 

формуванню професійно значущих якостей правоохоронця  (гуманістичні, 

асертивні, педагогічні, акмеїстичні, інтелектуальні); навчити діяти в рамках 

законності та гуманності, справедливості та істинності; посприяти формуванню 

свідомого громадянина – патріота Української держави, активного провідника 

національної ідеї, представника української національної еліти через набуття 

молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, 

високих моральних якостей та духовних запитів. 

 

ВСТУП 

Формування в Україні правової держави і громадянського суспільства, які 

за своєю сутністю мають правовий характер, ґрунтуються на праві, зумовило 

підвищення ролі та значення у соціальних перетвореннях як права, так і 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_043
http://zakon4.rada.gov.ua/%20laws/
http://zakon4.rada.gov.ua/%20laws/
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_042
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670595:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29%283%29__18
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правоохоронців – особливого професійного прошарку в суспільстві, виявило їх 

недостатню чисельність, недоліки в професійній підготовці. 

Розширення самостійності суб’єктів підприємницької та інших видів 

діяльності – членів громадянського суспільства, збільшення їх кількості, поява 

недержавних нотаріальних та правоохоронних об’єднань, здійснення правової 

взаємодії громадян за принципом “дозволено все, що прямо не заборонено 

законом”, зростання злочинності та інші фактори зумовили зміни суспільних 

потреб в правоохоронця х, причому це стосується і державних, і недержавних 

організацій. 

Ці зміни зумовили необхідність перегляду ставлення до формування 

корпусу правоохоронців в усіх країнах СНД, змусивши їх прийняти нові 

програми розвитку науки, удосконалення освіти. Але це виявило й той факт, що 

правоохоронна діяльність, професійні якості правоохоронця , особливості їх 

професійної підготовки комплексно не досліджувалися.  

Багато проблем у цьому плані є і в науковому осмисленні особливостей 

професійної діяльності працівників правоохоронних органів, зокрема не роз-

роблено моделей їх професійних якостей, професіограми тощо. 

«Деонтологічні основи правоохоронної діяльності» є єдиною навчальною 

дисципліною, яка розкриває загальну «картину» (схему, каркас) 

правоохоронної діяльності, як практичної, так наукової і навчальної, а також 

систему освіти, права і обов’язки студентів та деякі інші питання. 

«Деонтологічні основи правоохоронної діяльності», а тому потребує 

додаткового наукового осмислення і належного навчально-методичного 

забезпечення. 

 

І. ВИНИКНЕННЯ ДЕОНТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ 

Термін “деонтологія” грецького походження, в перекладі означає науку 

про належне. Цим терміном інколи позначають розділ етики, в якому вивчають 

проблеми обов’язку людини, сферу належного (того, що повинно бути), усі 

форми моральних вимог до життєдіяльності людини та відношення між ними. 
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“Деонтологія” як науковий термін у системі етичних знань вжито англійським 

філософом і правознавцем Ієремією Бентамом (1748—1832), працю якого 

«Деонтологія, або Наука про мораль» опубліковано в 1834 р. Автор 

обстоював своє бачення моралі та обов’язку. Mopаль, на думку І. Бентама, 

можна математично обрахувати (“моральна арифметика”), а задоволення 

індивідуального інтересу слід розглядати як засіб забезпечення “найбільшого 

щастя для найбільшої кількості людей”. Це положення мас певну актуальність і 

сьогодні у розумінні питань законності, правопорядку. Тільки шляхом 

забезпечення суб’єктивних прав кожного громадянина можна втілити загальну 

ідею справедливості у функціонування громадянського суспільства та правової 

держави. 

Якщо І. Бентам застосував термін “деонтологія” для позначення вчення 

про мораль у цілому, то надалі деонтологію почали відрізняти від моральних 

цінностей взагалі. Деонтологія формувалась як специфічна система знань про 

належне, виходячи з вимог суспільної моралі. Проблематика належного, 

повинного (того, що має бути здійснено або зроблено) набуває різних форм 

прояву, формує основу предмета цієї науки та вивчається відповідно до окремої 

особи, групи осіб, суспільства в цілому на рівні конкретних норм, принципів 

поведінки, моральних або суспільних ідеалів. До останнього у вузькому 

розумінні деонтологією називали професійну етику медиків — як систему 

етичних норм виконання медичними працівниками своїх службових обов'язків. 

У складі медицини було сформовано особливе вчення — медичну деонтологію. 

Більш детальне знайомство з цим аспектом розгалуження деонтологічних знань 

заслуговує на увагу, оскільки в ході порівняльного аналізу надається 

можливість повнішого розуміння юридизації деонтології. 

Формування системи деонтологічних знань у межах медицини відбулося 

не випадково, а тому що медицина є найгуманнішою галуззю людської 

діяльності. Процес лікування людини, збереження її як соціальної цінності, як 

частини живої природи є проявом високої моралі, доброти, гуманізму. Тому 

система моральних вимог до професійної діяльності медика формувалася по-
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стійно, скільки існував цей вид соціальної діяльності. Протягом тривалого часу 

свого існування медична деонтологія зазнавала впливу з боку релігії, політики 

тощо. Зважаючи на формалізацію, офіційне закріплення цих вимог, слід 

зазначити, що на сьогодні збереглася велика кількість історичних пам’яток, які 

свідчать про розвинутість медичної деонтології. Так, в античний період 

Гіппократ сформулював цілу низку деонтологічних норм, за допомогою яких 

народжувався ідеал лікаря-мудреця: “...Все, що шукається її мудрості, все це є й 

у медицині, а саме: зневага до грошей, сумління, скромність, простота в одязі, 

повага, судження, рішучість...”. 

У середні віки норми медичної етики зазнали негативного впливу 

релігійно-церковної філософії, але збереглися такі відомі пам’ятки 

деонтологічного характеру, як “Салернський кодекс здоров’я”, “Етика”, “Канон 

лікарської науки” Ібн-Сіни та ін. В епоху Відродження відомий лікар та хімік  

Т. Парацельс писав, що сила лікаря в його серці, що найважливіша основа ліків 

— любов. Є й інші приклади. Інтенсивного розвитку медична деонтологія 

набула завдяки внеску радянських учених. З проблеми медичної деонтології є 

значна кількість літератури, проводяться науково-практичні конференції, 

семінари. 

З початку 60-х років у медичних навчальних закладах викладають спеці-

альний курс. Значною подією стало прийняття у 1949 р. на Міжнародному кон-

гресі Лікарської спілки в Женеві Міжнародного кодексу медичної деонтології. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Отже, деонтологія виділяється в структурі етичної науки як розділ, у 

якому вивчаються проблеми обов’язку і належного в діяльності та поведінці 

людини взагалі безвідносно до того, чим вона займається і ким вона є. 

Проблеми, що досліджуються нею, є актуальними вже через те, що люди 

співіснують у певному суспільстві і тому повинні дотримуватися визначених 

норм. 
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ІІ. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 

Система правових знань склалася значно пізніше, ніж у медицині, а наука 

“Правова деонтологія” виникла зовсім недавно. 

У 70-ті роки в юридичних навчальних закладах викладався спеціальний 

курс “Вступ в юридичну спеціальність”, мета якого полягала у підготовці 

студентів до включення їх у процес навчання та інформуванні про майбутню 

професійну діяльність. Пізніше було видано відомий широкому колу спе-

ціалістів підручник С.С. Алексєєва (1976 p.). Це був перший крок на шляху до 

створення нової юридичної науки, хоч у той час термін “юридична 

деонтологія” чи “правова деонтологія” ще не вживали. Автор підручника 

дослідив та виклав важливі аспекти проблеми, які допомагають осмислити 

юридичну науку та юридичну практику, наблизитися до розуміння професійної 

юридичної діяльності. С.С. Алексєєв довів необхідність етики правника: 

 Право, законність — це інститути соціального життя, тісно 

пов’язані з суспільною мораллю, вони втілюють її ідеали та принципи. 

 Специфіка юридичної роботи містить потенційну небезпеку 

професійної деградації особи, що виявляється в актах бюрократизму, 

формалізму, втрати самоконтролю, відповідального ставлення до справи, у 

прояві грубості, нелюдяності тощо. 

 Робота правоохоронця  безпосередньо впливає на долі людей, їх 

взаємовідносини, що споріднює професію правоохоронця  з професією лікаря. 

Тому питання про етику цих професій виникає з об’єктивною закономірністю. 

Таким чином, діяльність правоохоронця  за своєю специфікою глибоко 

вторгається у сферу моралі, і тому, як підкреслює С.С. Алексєєв, повинна 

співвідноситися з моральними вимогами, враховувати особливості юридичної 

діяльності. Етика правоохоронця , на думку вченого, охоплює одночасно 

загальні моральні принципи, особливі вимоги, виходячи з окремих видів 

юридичної роботи, та включає своєрідний етикет – правила ввічливості, такту, 

культуру поведінки. 
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Слід згадати також ім’я професора В.М. Горшенєва, якого справедливо 

вважають засновником науки юридична деонтологія. У 1988 р. авторським 

колективом за його участю було опубліковано навчальний посібник, де 

послідовно викладено предмет, функції нової науки, принципи та її роль у 

системі юридичних знань. В.М. Горшенєв зробив спробу узагальнити всю 

інформацію про кваліфікаційну характеристику правоохоронця , розглянути 

професію правоохоронця  в кількох аспектах: а) правоохоронець як особа; б) 

правоохоронець як політичний діяч;      в) правоохоронець як спеціаліст; г) 

правоохоронець як носій високих моральних якостей; д) естетична культура 

правоохоронця . Теоретичні положення та висновки В.М. Горшенєва заклали 

підвалини подальшого розвитку системи філософсько-етичних знань у 

професійній діяльності правоохоронців. Деякі з них буде викладено окремо. 

Питання співвідношення права і моралі, етики правоохоронців за останні 

десятиліття так чи інакше перебувало в полі зору багатьох учених (Ю.О. 

Агєшин, С.С. Сливка, Л.К. Суворов, В.В. Бородін, О.О. Лукашова, B.C. 

Нерсесянц та ін.). Правовій свідомості та правовій культурі служителів Феміди 

було присвячено значну кількість наукових досліджень, що становить міцну 

базу для поширення наукових деонтологічних знань. Виходячи з викладеного 

вище, можна зробити висновок, що юридична деонтологія виникла не на 

пустому місці й розвивається цілком природно та закономірно. У галузі 

правових знань також робилися спроби формулювання на офіційному рівні 

моральних якостей працівників юридичної сфери. У 20-х роках Народний 

комісаріат юстиції УСРР затвердив певний порядок атестування працівників 

суду, згідно з яким передбачалося здійснювати професійний добір кадрів на 

посаду судді лише з урахуванням визначеного переліку їхніх якостей. У 1982 р. 

Міністерством вищої освіти СРСР було затверджено новий документ – Ква-

ліфікаційну характеристику правоохоронця , де визначалася система вимог до 

знань та вмінь правоохоронця . Деонтологічні питання не залишалися поза 

увагою й міжнародного співтовариства. Так, у 1979 р. Генеральна Асамблея 

ООН прийняла Кодекс понеділки посадових осіб з підтримання правопорядку 
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(резолюція № 34/169). Є також інші міжнародні документи, які відображають 

окремі сторони професійної етики правоохоронців. 

Юридична діяльність значною мірою пов'язана з політикою і політичною 

діяльністю. Цим можна пояснити той інтерес, який періодично виявляло до 

юриспруденції політичне керівництво країни. Особливо це було помітно за 

часів керівної ролі КПРС – у період зрощення апаратів партії та держави. У 

партійних документах, які використовувались на рівні законів, йшлося про 

відданість комуністичній ідеї, про знання основ марксизму, радянського ладу та 

партійної програми, що становило основу моральних та професійних якостей 

правоохоронця . Така політизація суспільних відносин, політизація юридичної 

науки негативно впливала на її стан, на хід наукових досліджень, на суспіль-

ство в цілому. Зараз ситуація дещо змінилася, але в системі деонтологічних 

знань ще є недоліки, які в основному мають науково-методологічний характер. 

Наприклад, досі нечітко визначено межі предмета цієї науки, недосконалою 

залишається й структурна композиція навчальних програм з юридичної 

деонтології, не вистачає комплексних наукових досліджень. Слід згадати про 

проблеми кадрового, методичного забезпечення, які є в системі юридичної 

освіти. Порівняно з медичною деонтологією простежується відставання у 

формуванні чіткої, узгодженої системи знань. 

Позитивним моментом останнього етапу розвитку правової доктрини в 

Україні після розпаду СРСР стали департизація правоохоронних органів та 

деідеологізація сфери наукових досліджень. Зняття ідеологічного контролю 

значно вплинуло не лише на деонтологічні уявлення щодо особистих та про-

фесійних якостей правоохоронців, але й на саму правову практику, яку 

здійснюють не тільки правоохоронецьи-професіонали. 

На перший план у системі професійних вимог ставлять не ідейно-полі-

тичні, а морально-ділові якості. Головним призначенням правоохоронців тепер 

можна назвати не служіння ідеям партії або державним інтересам, а служіння 

закону, праву, ідеалам суспільної моралі. Це не означає повної безідейності та 

безпринциповості, а йдеться лише про те, що в умовах багатопартійної системи 
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захисники свободи та справедливості не можуть бути підконтрольні тій чи 

іншій партії або відчувати ідеологічний тиск. їх головний контроль – закон та 

совість. При цьому можна вірити, ідейно підтримувати певні програмні 

положення, співчувати політичним домаганням окремих лідерів. 

Така ідейно-політична переорієнтація суспільства висвітлила низку 

недоліків у системі деонтологічних знань щодо особи працівника правової 

сфери. Це можна пояснити так. Деонтологічний аспект професіограми 

правоохоронця  –це в основному моральний аспект, хоча професійність також 

має велике          значення для характеристики особи. Та, на жаль, мораль – це 

нормативний регулятор, який не змінюється швидко зі зміною політичних та 

економічних відносин. І ті глобальні перебудови, що відбулися в нашому 

суспільстві за короткий час, не потягнули за собою формування нових 

моральних норм та вимог, у тому числі до професії правоохоронця . Не 

відбулося належного переосмислення суспільством цінності права, правової 

роботи, ролі юридичної професії в системі соціальних зв’язків. І це ставить 

проблему переосмислення особи правоохоронця  з погляду його внутрішнього 

світу, зовнішніх зв’язків та ефективності функціонування у різних сферах 

суспільного життя з урахуванням ускладненої структури соціального 

середовища. 

Розшарування суспільства вимагає урахування специфічних особливостей 

спілкування з його представниками. Крім того, до середовища юридичної еліти 

також входять представники різних соціальних станів. Однак їхній інтерес, 

рівень забезпеченості, звички, традиції не повинні впливати на розуміння 

права, правової роботи, суспільної моралі, справедливості. Перед приписами     

права у формальному розумінні рівні всі, навіть ті, хто його застосовує. З цього 

приводу можна назвати ще одну причину, що розкриває роль юридичних 

деонтологічних знань у формуванні правоохоронця -професіонала та вказує на 

досить широку перспективу їх подальшого розвитку. 
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ІІІ. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКИ «ПРАВОВА 

ДЕОНТОЛОГІЯ» 

Серед усіх підходів, що склалися до визначення цієї науки, привертають 

увагу три основних, які, з одного боку, доповнюють один одного, а з іншого - 

вказують на відмінності у розумінні авторами меж та структури предмета цієї 

науки. 

Справа в тому, що досить поширена думка про те, ніби правова або ж 

юридична деонтологія є не самостійною наукою, а лише комплексною 

навчальною дисципліною. Крім того, сама назва цієї науки також не відображає 

повною мірою структури та змісту її предмета, який, безумовно, специфічний. 

Деякі автори намагаються розкрити поняття цієї науки, виходячи з однієї назви. 

Можна зазначити, що термін “деонтологія” в такому разі ми продовжуємо 

використовувати лише традиційно, хоча вкладаємо набагато більший зміст, ніж 

той, я кий можна отримати шляхом філологічного дослідження. При цьому, 

мабуть, буде досить важко знайти такі приклади, щоб назва галузі наукових 

знань відображала системність, структуру або зміст їх. 

Тому, формулюючи поняття цієї науки, ми перш за все в загальному ви-

гляді формулюємо її предмет, а потім, вже на цій підставі, визначаємо особ-

ливості методології, стан сучасних досліджень та перспективи розвитку. І 

навпаки, аналіз того чи іншого визначення науки дає змогу охарактеризувати 

предмет дослідження. 

Розглянемо основні визначення науки юридична деонтологія. 

 С.С. Сливка визначає юридичну деонтологію як науку про внутрішній 

імператив службового обов’язку, який створює передумови та мотиви вибору 

правоохоронецьом норм поведінки у практичній діяльності, про формування 

власних норм для кожної ситуації зокрема. 

 В.М. Горшенєв стверджує, що юридична деонтологія — це галузь юри-

дичної науки, яка узагальнює систему знань про мудрість спілкування та 

мистецтво прийняття правильного рішення в юридичній практиці, тобто наука 

про пошук атмосфери досягнення необхідного, істинного результату у 
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спілкуванні правоохоронця  як з колегами, так і з тими, кому він надає свої 

професійні послуги та кого повинен обслуговувати правовими засобами в 

процесі реалізації ними свого правового статусу. 

 О. В. Шмоткін під юридичною деонтологією розуміє систему 

загальних знань про юридичну науку та юридичну практику, вимоги до 

професійних та особистих якостей правоохоронця , про систему формування 

цих якостей. 

Візьмемо за основу думку О.В. Шмоткіна і спробуємо її аргументувати. 

Деонтологічна галузь наукових юридичних знань ще не завершила своєї 

структуризації та не сформувала традицій, стереотипів наукового мислення. 

Все більше дослідників приділяють увагу особливостям та соціальному 

значенню правової діяльності правоохоронців-професіоналів, привносять 

елементи новизни. І якщо на перших етапах розвитку деонтологічних знань 

головним чинником вважався культурологічний, моральний фактор, то на 

сучасному етапі в результаті додаткових колективних досліджень акцент 

робиться на факторі діяльності, використовується функціонально-діяльний 

підхід. Це значною мірою вплинуло на розширення предмета. Звідси до коли 

питань, що досліджуються, входять питання не тільки особисто-суб’єктивного 

та психологічного порядку, а й пов’язані з об’єктивною дійсністю. Так, крім 

структури моральної та правової культури правоохоронця  (суб’єктивний 

фактор) необхідно вивчати шляхи їх формування (юридична освіта як 

зовнішній фактор) та особливості використання залежно від сфери юридичної 

діяльності (виробництво, правоохоронна, підприємництво, політика тощо) та 

професійної належності (суддя, прокурор, слідчий, адвокат та ін.). Цікавими 

вважають проблеми здійснення юридичної діяльності в інших країнах, а також 

шляхом створення міжнародних юридичних співтовариств. 

Такий широкий підхід до проблем юридичної діяльності в різних аспек-

тах її розуміння передбачає, відповідно, широке визначення поняття цієї 

юридичної науки. 

До характерних ознак науки юридична деонтологія слід віднести такі: 
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 це одна з юридичних наук, яка разом з іншими входить до системи гу-

манітарних знань; 

 юридична деонтологія розкриває зміст та взаємозв’язок таких 

соціальних явищ, як юридична наука та юридична практика, визначає їх 

функції; 

 наука юридична деонтологія, виходячи з норм та принципів суспільної 

моралі, формує систему вимог професійного та особистого характеру, ви-

світлює етичний бік діяльності правоохоронця  з урахуванням спеціалізації 

юридичної професії; 

 юридична деонтологія вивчає систему, форми, методи та засоби підго-

товки висококваліфікованих правоохоронців-професіоналів; 

 характерною ознакою можна назвати також те, що це молода за віком 

юридична наука, яка перебуває на стадії становлення та поступово набуває 

заслуженого авторитету в системі юридичних знань. 

Предмет наукового дослідження. Визначення предмета цієї юридичної 

науки є дуже важливим та принци новим питанням, вирішення якого допоможе 

більш глибоко ознайомитися із самою наукою та одночасно окреслити сферу 

наукового дослідження, визначити більш-менш закінчений перелік соціальних 

явищ, які підлягають ви йменню. Зазначимо, що в центрі деонтологічного 

дослідження стоїть людина зі своєю особистою системою знань, навичок, 

умінь, а також діяльність людини, що здійснюється у правовій сфері життя 

суспільства. Людину, її якості та її існування вивчають також інші науки, але 

в межах юридичної деонтології здійснюється спеціалізація об’єкта 

дослідження. Ця наука вивчає існуючу систему юридичних знань, завдання та 

функції правознавства, роль юридичних знань у вирішенні питань суспільного 

буття. До предмета юридичної деонтології включають також питання 

юридичної практики: формулюють поняття та зміст юридичної діяльності, види 

та форми її здійснення, вивчають окремі юридичні спеціальності та, відповідно, 

професійні якості працівників юридичної сфери. При цьому особливу увагу 

приділяють особистим людським якостям, етикету правоохоронця , який 
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передбачає цілу систему правил: як треба поводитися зі співробітниками та 

різними учасниками юридичного процесу, якими нормами керуватися при 

здійсненні професійного обов’язку, на яких моральних принципах та правових 

ідеалах будувати свою роботу тощо. 

Окремим блоком питань до предмета юридичної деонтології входять пи-

тання юридичної освіти — підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення 

кваліфікації, поширення позитивного досвіду. Головна тут проблема підготовки 

не просто спеціаліста-правоохоронця , а працівника високого рівня кваліфікації, 

тобто професіонала своєї справи. Зрозуміло, професіоналом не можна бути вза-

галі. Професіонал — це добре підготовлений спеціаліст конкретної справи, 

тому система підготовки таких спеціалістів має відбивати специфіку 

практичних завдань, які треба вирішувати працівнику в повсякденній роботі. 

Юридична деонтологія має вивчати не просто систему виховання 

правоохоронця  взагалі, суспільству потрібні професіонали конкретної справи 

— прокурори, законодавці, слідчі та ін. Таким чином, у загальному вигляді 

предметом юридичної деонтології можна визначити юридичну теорію, 

юридичну практику та систему моральних вимог, що становлять етикет 

професійної діяльності правоохоронців. Слід додати, що юридична деонтологія 

як наука перебуває у тісному контакті та взаємодії з іншими юридичними 

науками, використовує їх досягнення для дослідження власного предмета. 

Використовують також знання неюридичних наук — педагогіки, психології, 

соціології, без чого не уявляється можливим отримати й узагальнити об’єктивні 

результати дослідження. Наприклад, розроблюючи практичні рекомендації для 

системи кадрової підготовки спеціалістів, реорганізації юридичної освіти або 

системи правового виховання, слід користуватися положеннями не тільки 

педагогіки та психології, а й досягненнями конституційного права, філософії 

права, теорії права тощо. 

Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук. Юридична і 

медична деонтології націлені на забезпечення високоякісного, високогуманного 

ставлення до такої соціальної цінності, як особа. Медик, правоохоронець 
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повинні захищати інтереси особи — життя, честь, гідність, тобто всі ті 

природні якості, без яких особа стає просто індивідуумом, частиною живої 

природи. З цього випливає, яке значення для суспільства в цілому або для 

окремо взятої людини має якісне виконання професійного обов’язку медиками 

або правоохоронця м и. Кожна помилка, якої вони припустились, чи недбале 

ставлення до людини можуть призвести до трагічних наслідків. Саме 

працівникам цих професій ми багато в чому довіряємо свою долю, своє 

майбутнє. Кожен із нас хоче бути впевненим у їх добропорядності, гуманному 

ставленні. Інакше не може бути, оскільки і медик, і правоохоронець є 

представниками найбільш гуманних професій, що ще раз підтверджує висновок 

про особливе значення проблем професійного етикету, їх головне місце у 

системі знань науки юридична деонтологія. 

Соціальне значення юридичних деонтологічних знань. Юридична 

діяльність має специфіку, що зумовлено її організаційним, управлінсько-

розпорядчим та владним характером. Роботу правоохоронців можна 

спостерігати в різних сферах суспільного життя, на різних рівнях організації 

соціального організму. Це прийняття законів, організація їх виконання, 

здійснення правосуддя, захист інтересів громадян, а також участь у вирішенні і 

інших важливих питань. Поступово сфера використання юридичних знані, 

поширюється, що надає відповідного авторитету професії правоохоронця . Це 

об’єктивний процес, який не треба пов’язувати зі штучною тенденцією юри-

дизації знань (юридична логіка, юридична соціологія, юридична етика). 

Авторитет правоохоронця  зростає одночасно з підвищенням авторитету права. 

Слід за значити, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства цей 

процес саме так і відбувається. Право все більше проникає в систему 

соціальних зв’язків, втягуючи дедалі значнішу кількість людей у багатогранні 

правові відносини, завдяки чому підвищується роль захисників права. 

У зв’язку з цим на порядку денному стоять та очікують на юридичне ви-

рішення проблеми морального порядку, яких раніше не було. Саме 

правоохоронця м насамперед доведеться проектувати  правовий шлях 
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вирішення цих проблем, як це має бути у правовій державі (за умов, що ці 

проблеми перебувають у сфері правового регулювання). Наприклад, це 

проблема офіційного визнання, легалізації сексуальних меншин, проблема 

визнання особистого права на смерть, проблема застосування смертної кари, 

питання участі у військових місіях на території іноземних держав тощо. Перш 

за все — це моральні питання, а вже потім правові. Тому їх вирішення значною 

мірою залежить від суспільної моралі, від морального обличчя тих, кому 

доведеться встановлювати відповідні правові заборони, надавати права, 

наділяти обов’язками. 

Багато з перелічених питань необхідно попередньо вирішувати 

теоретично у межах юридичної деонтології, а точніше — знаходити їм 

попереднє моральне обґрунтування. Це свідчить про необхідність та важливість 

деонтологічних знань, їх вирішальне значення у діяльності правоохоронців, а 

також у діяльності тих, хто має відношення до вирішення юридичних справ. І 

справді, останнім часом майже в усіх навчальних закладах правознавчого 

профілю викладається навчальна дисципліна юридична деонтологія, яка готує 

майбутніх правоохоронців до сприйняття спеціальних юридичних знань, 

належного виконання професійних обов’язків, виховує їх у дусі шанобливого 

ставлення до права, до особи. 

Завдання науки “правова деонтологія”. Як і будь-яка інша наука, 

юридична деонтологія має виконувати цілу низку завдань, що формулюються 

безпосередньо у сфері практичної діяльності, вирішення яких сприятиме 

розв’язанню значної кількості проблем, у тому числі й тих, що перебувають 

поза межами юридичної практики. До основних завдань науки відносимо такі: 

 Виходячи з вимог соціального прогресу, особливостей та умов 

функціонування українського суспільства, треба визначити роль та 

призначення юридичної діяльності у структурі соціальної діяльності. 

 Висвітлити соціальне призначення правоохоронців як особливої 

професійної групи, підкреслюючи їх роль для сучасного етапу державного 
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будівництва, стабілізації політичного життя, запобігання соціальним 

катаклізмам тощо. 

 Разом із підвищенням ролі правників та юридичної професії підвищити 

авторитет права, виховуючи шанобливе ставлення всіх членів суспільства до 

права, що є необхідною умовою ефективного здійснення правової роботи. 

 На підставі наявних результатів наукових досліджень прогнозувати 

тенденції розвитку юридичної науки, визначати необхідні зміни щодо системи 

кваліфікаційних вимог у межах конкретних юридичних спеціальностей. 

 Вробляти практичні рекомендації для вирішення проблем правової 

діяльності, що безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки, 

правової культури працівника, його морального обличчя в цілому. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, теорія професійної етики правоохоронця  досліджує і узагальнює ряд 

положень, зокрема, позитивну практику, тобто практику належної ефективної 

реалізації вимог професійної моралі; практику ефективного формування 

моральності; дисциплінарно-процесуальну; факти порушення норм професійної 

моралі; практику формування соціальної культури правоохоронця , його 

духовного рівня. Вона є активною силою у життя суспільства, покликана і 

здатна виконувати важливі прикладні завдання, які стоять перед правоохоронця 

ми України. 

 Практика професійної етики правоохоронця  міститься у реальних 

службових діях, що регулюються законодавством, відомчими нормативними 

документами, обітницею тощо.  

 Значна роль належить у цьому процесі юридичній деонтології як ядру 

розвиненої професійної етики правника. 

 

IV. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ «ПРАВОВА ДЕОНТОЛОГІЯ» 

Методологія науки правової деонтології – це система певних принципів, 

логічних прийомів і конкретних способів її дослідження.  Метод – це спосіб 
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побудови і обгрунтування системи знань; сукупність прийомів і операцій 

практичного і теоретичного освоєння дійсності.  

Розрізняють методи правової деонтології: загальні та спеціальні.  

Загальний метод правової деонтології, як і всіх суспільних наук, – метод 

філософської діалектики (матеріалістичної та ідеалістичної).  

Спеціальні методи – це, перш за все, абстракція – уявний образ певного 

предмета чи явища. У правовій деонтології – це кодекс професійної поведінки, 

система норм-вимог, здатних підвищити професіоналізм правника і 

забезпечити необхідні умови для клієнта, що користується його послугами.  

У процесі абстрагування використовуються різноманітні способи: 

спостереження, порівняння, аналіз, синтез, індукція (вид узагальнення, 

пов'язаний з передбаченням результатів спостережень і експериментів на 

основі, даних науки), дедукція (перехід від загального до приватного, від 

деяких даних припущень-посилок до їх наслідків-висновкам).  

Одні спеціальні методи і способи використовуються більше на 

емпіричному рівні (рівні досвіду), інші – на теоретичному.  

Аналіз і синтез – неодмінні способи переходу від загального до окремого, 

від абстрактного до конкретного. Щоб синтезувати, необхідно спочатку 

здійснити аналіз, визначити, які складові і в якій послідовності, якими зв'язками 

синтезуються. Інакше ми не визначимо пріоритети в правничій практиці та 

професійній діяльності юриста, весь час будемо наштовхуватися на загальне, 

яке ми не врахували, занурившись відразу в сферу приватного, конкретного, 

лише на перший погляд очевидного. Не визначивши гідності суб'єкта правової 

діяльності (норми-вимоги, які пред'являються до правника-професіонала) як 

основу і передумову юридичної практики, не можна осягнути її сутності.  

Правова  деонтологія передбачає творче ставлення правника-

професіонала до праці, орієнтуючи його на дотримання деонтологічних 

принципів. Дотримання високих принципів правової деонтології особливо 

важливо в Україні, яка стала на шлях формування демократичної соціальної 

правової держави, що викликав повишсг ня авторитету праововї професії і 
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зростання культурно-правового рівня клієнтів, їх вимог до якості правової 

допомоги.  

Принципи юридичної правової деонтології – вихідні незаперечні вимоги, 

що пред'являються до професійної діяльності юриста, які виконують функцію 

соціальних орієнтирів його поведінки в різноманітних ситуаціях.  

Принцип гуманізму деонтології передбачає шанобливе ставлення до 

конкретної людини з урахуванням її індивідуальних особливостей, вміння 

поставити себе на місце клієнта і подивитися на ситуацію з його позиції, 

співпереживати йому, проявити милосердя, співчуття його біді, надати йому 

допомогу. Виключається принесення долі клієнта в жертву власному інтересу.  

Принцип справедливості деонтології складається містить в собі вимогу 

відповідності між практичною роллю кожної особистості в житті суспільства і 

її реальним становищем, пропорційності вкладеного та отриманого в усіх 

сферах життєдіяльності людини та їх правового забезпечення. Згідно з цим 

принципом юрист повинен оцінювати себе, колег і клієнтів за реальними 

заслугами пропорційно витраченим зусиллям.  

Сам термін "юстиція" у перекладі з латинської означає – справедливість, 

законність, походить від jus - право. Вже в самому терміні закладена вимога до 

юриста бути справедливим.  

Принцип справедливості з'єднується з сумлінністю, виключає 

користолюбство, хабарництво.  

У пошуках істини юрист повинен бути чесним, насамперед, перед самим 

собою, продумано і зважено здійснювати службово-професійні дії, підбирати 

юридичні факти. Слід врахувати, що принцип істинності має широку сферу 

застосування в юридичній практиці: він є сполучною ланкою всієї системи 

деонтологічних вимог. Порушення істинності на будь-якому етапі розгляду 

юридичної справи тягне за собою його кінцеву безрезультатність. Істинність 

повинна проявлятися і у висновках в юридичній справі. Виключається 

недомовленість і двозначність (і "так" і "ні").  
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Принцип плюралізму виражається в терпимості до ідеологічних поглядів 

клієнта, його ідейно-політичної (або релігійної) переконаності чи партійної 

приналежності, до його соціальним станом. Цей конкретний принцип правової 

деонтології грунтується на загальному принципі правової яфери - 

пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей перед іншими 

міркуваннями соціального, ідейно-політичного, релігійного характеру. Правник 

повинен керуватися приписами ст. 15 Конституції України: "Суспільне життя в 

Україні грунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної 

багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як 

обов'язкова".  

Принцип професійно-правової активності означає цілеспрямовану 

діяльність правника-професіонала з реалізації своєї компетенції в рамках 

правових норм і пов'язана з додатковими витратами часу, енергії. Працюючи в 

колективі і не ігноруючи його інтересів, правник повинен вміти проявити 

ініціативу ("хто, якщо не я"), взяти відповідальність на себе. Реалізація цього 

принципу можлива лише за наявності глибоких знань і певної майстерності, 

придбаного в результаті досвіду. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Найчастіше методологію тлумачать як теорію методів дослідження, 

створення концепцій, як систему знань про теорію науки або систему методів 

дослідження. Методику розуміють як сукупність прийомів дослідження, 

включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним матеріалом. 

Методологія виконує такі функції: визначає способи здобуття наукових 

знань, які відображають динамічні процеси та явища; направляє, передбачає 

особливий шлях, на якому досягається певна науково-дослідницька мета; 

забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, що 

вивчається; допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки; 

забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у науці;  
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створює систему наукової інформації, яка базується на об’єктивних фактах, і 

логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, в правовій літературі, так само як і в медичній, немає єдності у 

визначенні поняття правової деонтології, за винятком розгляду її як 

пропедевтичної, вступної правової юридичної дисципліни. Різноманітність 

підходів до розуміння науки та навчальної  дисципліни, що розвивається, є 

позитивним явищем, оскільки це збагачує її зміст і згодом дозволить 

удосконалити дефініцію. 

Синтезуючи визначення поняття «правова деонтологія», можна 

стверджувати, що предметом правової деонтології є правова теорія і практика 

та система моральних вимог, що складають етикет професійної діяльності 

правників. Правова деонтологія є узагальненням деонтологічних стандартів 

поведінки й основних принципів професійної діяльності правників, що 

грутнуються на Конституції, діючому законодавстві України, конкретизуються 

кодексами етики, правилами поведінки і дисциплінарних статутів, іншими 

службовими документами окремих професійних груп правників і морально 

зобов’язують дотримуватись викладених у них норм при здійсненні 

професійної діяльності. 

Щодо розвитку правової деонтології, є підстави стверджувати, що в 

Україні існували дві деонтологічні школи: харківсько-київська  (професор 

В. Горшеньов), представники якої надавали перевагу дослідженням зовнішніх 

процесів, що відбуваються при виконанні правником службового обов’язку, і 

львівська (професор В. Сокуренко), фахівці якої приділяли основну увагу 

внутрішнім процесам. Хоча, з інтенсивним розвиток правової деонтології в 

нашій країні, про що свідчить велика кількість праць, котрі з’являються 

останнім часом,спостерігається інтеграція, що, безумовно, збагачує правничу 

науку, робить її змістовнішою та піде на користь як науці, так і представникам 

правової професії. 
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Слід також зазначити, що в науці в Україні склалися всі підстави для 

виникнення та розвитку інших видів професійної деонтології.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні поняття щодо 

теоретичних та методологічних засад правової деонтології. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: функції правової деонтології (пізнавальна, 

евристична, прогностична, аксіологічна, ідеологічна, виховна, прикладна), 

принципи правової (гуманності, справедливості, законності, істинності, 

плюралізму, професійно-правової активності). 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВООХОРОННОЇ 

ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Поняття правоохоронної практичної діяльності. Основні ознаки та 

характеристика правоохоронної практичної діяльності.  

2. Принципи правоохоронної практичної діяльності.  

3. Функції правоохоронної практичної діяльності. 
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31. Юридична наука та правоохоронна діяльність: матер. міжвуз. 

науково-практ. конференції молодих учених «Проблеми боротьби зі 

злочинністю очима майбутніх правоохоронців (15 травня 2006 року)» / 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ :  ДДУВС, 2007. – Вип. 7. – 228 с. 

32. Юридична наука та правоохоронна діяльність: матер. міжвузівської 

науково-практичної конференції курсантів та слухачів (15 травня 2009 року). / 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ :  ДДУВС, 2009. – Вип. 10 – 472 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Сформувати у студентів поняття деонтологічної науки та правоохоронної 

практики; поняття «правоохоронна практика», його зміст та співвідношення 

навчальної та професійної правоохоронної діяльності; поняття «правоохоронна 

діяльність», риси правоохоронної діяльності, її зміст; функції правоохоронної 

діяльності; роль правоохоронної діяльності в розбудові правової державності та 

громадянського суспільства в Україні. Ознайомити студентів із соціальним 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616283
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616283
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_3_37
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призначенням правоохоронця ; соціальними та правовими вимогами до 

професійної діяльності правоохоронців; регулюванням професійної 

правоохоронної діяльності; роллю соціальних норм в регулюванні професійної 

правоохоронної діяльності. Виховувати повагу й любов до рідної землі й 

українських традицій; формувати національну свідомість, гідність 

громадянина; чітку громадянську позицію, прищеплювати молодим людям віру 

у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи. 

 

ВСТУП 

 Сучасний стан розвитку права, правової системи висвітив значну 

кількість нагальних проблем, які стосуються основ державного та суспільного 

ладу, перспектив розвитку демократії, утвердження ідеалів рівності та свободи, 

проголошених як основні цінності в Основному Законі країни, що разом 

зумовило актуальність кола питань у галузі наукового осмислення 

проблематики юридичної практичної діяльності. 

 І держава, і право сприймаються на рівні суспільної свідомості в іншій 

площині, відмінній від попередніх років офіційно визнаної ідеології, яка 

орієнтована на досягнення у галузі прав людини розвинутих країн світу. 

Змінюються і загальні орієнтири у право розумінні. На зміну нормативізму, 

етатизму поступово приходять ідеї лібералізму, людино центризму, соціально-

правової держави, відроджуються демократичні цінності, проголошені на 

початку XX ст. Проте між проголошеними цінностями та реальним станом їх 

реалізації склався значний розрив, причини якого пояснюються як 

політичними, так і економічними чинниками.  

 Багато в чому стан якості суспільного життя пов’язується безпосередньо 

зі сферою діяльності правових інституцій, сферою правових робіт, у якій 

працює велика армія представників правоохоронної професії. З Професійна 

діяльність правоохоронців має місце у всіх сферах державного управління, на 

всіх щаблях та напрямах правового регулювання суспільних відносин. Саме 

цей факт указує не тільки на соціальну значущість юридичної роботи, а й на 
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високу відповідальність правоохоронців перед суспільством за стан законності, 

свободи та справедливості. 

 Над проблемами юридичної діяльності працювали представники 

юридичної науки, філософії, соціології, психології, чиї праці склали фундамент 

для подальшого розвитку відповідної галузі теоретичних знань. Але ті 

перетворення, які відбуваються у правовому та політичному житті країни, 

спонукають до переосмислення окремих постулатів теорії юридичної діяльності 

крізь призму сучасності, наповнення їх новим змістом з урахуванням 

особливостей розвитку правової системи України. 

 

І. ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННОЇ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВООХОРОННОЇ 

ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Слова «практика», «практичний» мають грецьке походження й 

означають, відповідно, дію, діяльне життя, досвід і стосуються діяння, 

діяльності, використовуються у діяльності. Практика – це також вся діяльність 

людей, спрямована на перетворення матеріального світу. Це також діяльність 

або коло діяльності лікаря, правоохоронця  та ін.. Відповідно, «практик» – це 

той, хто набув досвіду, знань у результаті практичної діяльності. 

У філософському тлумаченні практика протиставляється теорії, 

теоретичній діяльності, що, відповідно, дає можливість відокремити правову 

практичну діяльність від юридичної наукової, теоретичної. Таке філософське 

розмежування використовується спеціально, але не з метою протиставлення, а з 

метою виявлення відмінностей, які дають змогу зробити теоретичне 

відокремлення. У термінологічному обігу практична діяльність охоплюється 

поняттям правової разом з іншими видами за рахунок наявності загальних рис. 

Але водночас її існування як самостійного виду можливе лише завдяки 

виявленню рис особливого походження, які дають змогу відмежовуватись від 

таких специфічних видів правової діяльності як навчальна та наукова. Або 

навпаки, відмежовувати останні від практичної діяльності правників. 
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Щодо загальних властивостей правоохоронної практичної діяльності, то 

вони походять із характеристик соціальної та правової діяльності. 

Так, правоохоронна практична діяльність, будучи видом або формою 

здійснення соціальної діяльності, має такі ознаки: 

 відбувається в соціальному просторі; 

 виступає як форма зовнішнього прояву соціального організму, спосіб 

існування в природі; 

 має певний механізм здійснення; 

 пов’язується з потребами суспільного розвитку. 

Як різновид правової діяльності правоохоронна практична діяльність має 

такі загальні ознаки: 

 здійснюється у сфері впливу права; 

 передбачає настання правового результату;  

 є правомірною поведінкою; 

 виступає формою створення, відтворення та матеріалізації права; 

 є засобом забезпечення організаційного впливу на інші сфери суспільного 

життя. 

Як вид та основна форма правової діяльності, від якої також походять 

загальні характеристики, правоохоронна практична діяльність здійснюється на 

професійній основі; із використанням правових засобів, процедур; має 

особливий режим здійснення, а також особливі організаційні та процесуальні 

форми; її метою є задоволення законних потреб та інтересів. 

Водночас, поряд із загально соціальними та правовими 

характеристиками, правоохоронна практична діяльність має низку специфічних 

ознак, які доповнюють її поняття, вказують на належність до обсягу поняття 

правоохоонної діяльності та дають змогу відокремити від інших складових. 

Якщо в характеристиці загальних рис явища правоохоронної практичної 

діяльності ми виявили аплікацію соціального або правового, то на рівні 

специфічних ознак маємо виявити риси індивідуального значення 

(походження). 
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Враховуючи особливості правової сфери, зумовленість її правом, 

законом, пріоритетність правових форм, такі  ознаки слід виводити перш за все 

з нормативних текстів, що становлять правову основу діяльності практичних 

правоохоронців. Іноді шляхом аналізу прямо сформульовані характеристики, а 

іноді – проведення певних теоретичних узагальнень у процесі тлумачення 

нормативного матеріалу, коли законодавець прямо не називає, а дослідник, 

використовуючи метод абстрагування, відшукує закономірність та потім 

формулює її як характерну ознаку. Такі специфічні ознаки умовно можна 

назвати нормативними. 

Проте, якщо для виявлення нормативних ознак необхідно звернутися до 

аналізу тексту нормативно-правового акту, то для наукових об’єктом вивчення 

будуть результати наукових спостережень, монографічні дослідження, де як 

вихідний матеріал виступають науково-теоретичні абстраговані конструкції як 

результати проведеної дослідно-правової роботи. 

Слід взяти до уваги також групу ознак, що констатуються й 

представниками практики, але виходять не з фіксованого образу законодавця 

або науковця, а з власного життєвого досвіду, досвіду практичної роботи. 

Якщо проаналізувати наукові характеристики правоохоронної діяльності 

в цілому, то можна помітити такі її властивості, як: 

 абстрагованість,  що пояснюється абстрагованістю теоретичного 

мислення взагалі; 

 елемент правової реальності, факт правового життя суспільства; 

 співвідношення правоохоронної практичної діяльності з явищем 

правової системи, в якій цей вид діяльності виконує функції динамічного 

елемента; 

 конфліктність (застосування заходів примусу, психологічне 

протистояння сторін сягає апогею тощо). Конфліктність правоохоронної 

практичної діяльності зумовлюється тим, що правоохоронці представляють, 

захищають, забезпечують права однієї сторони щодо прав чи обов’язків іншої, а 

правопорушення чи спір щодо наявності або відсутності суб’єктивного права є 
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конфліктами за своєю суттю. Тому правоохоронну практичну діяльність можна 

розглядати не тільки як сферу або середовище існування конфліктів, а і як засіб 

їх попередження та вирішення. 

 Системність. Ця характеристика пояснюється тим, що взяті всі разом 

напрями здійснення практичної діяльності утворюють єдине ціле – явище 

правоохоронної практичної діяльності, складають систему водночас 

виступають окремими, відносно самостійними її елементами. 

 Основна, домінуюча форма здійснення правоохоронної діяльності, що 

гармонійно співіснує з іншими її формами (навчальною, науковою). 

Деонтологічні ознаки: чесність, сумлінність, справедливість, 

конфіденційність, повага і непорушність прав та свобод громадян. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, не будь-яка правова практична діяльність є правоохороною, так само 

як і не будь-яка правоохоронна діяльність є практичною. Правоохоронну 

практичну діяльність необхідно відрізняти як від правоохоронної наукової та 

освітянської діяльності, так і від правової практичної діяльності, правової 

поведінки, правовідносин, реалізації суб’єктивних прав та обов’язків, правової 

активності, правових форм соціальної діяльності тощо. Вона може розглядатися 

як соціальна діяльність, як вид соціальної діяльності – правоохоронна 

діяльність, поряд з іншими формами нормативно регламентованої діяльності – 

моральною, релігійною, корпоративною, традиційною або звичаєвою, а також 

як один із видів правової діяльності чи правової форми соціальної діяльності – 

правоохоронна діяльність. 

 

ІІ. ПРИНЦИПИ ПРАВООХОРОННОЇ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Нормативні принципи правоохоронної практичної діяльності – це 

сукупність принципів, якими закладаються основи, вихідні начала організації 

та здійснення правоохороної практичної діяльності та які за рахунок свого 
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нормативного закріплення набувають ознак загальної обов’язковості та 

визнання. 

Нормативні правові  принципи також доцільно поділяти на такі, які 

виходять із актів національного законодавства, і такі, що сформульовані у 

текстах міжнародних правових актів. В нормах актів міжнародних організацій 

закладаються найбільш загальні, базові нормативи, що як основні засади мають 

забезпечуватися всією системою правових гарантій національного 

законодавства держави. 

Звернемо увагу до назв окремих документів міжнародного рівня: «Звід 

принципів захисту всіх осіб, що підлягають затриманню або триманню під 

вартою у будь-якій формі», «Основні принципи поводження з в’язнями», 

«Принципи міжнародного співробітництва стосовно виявлення, арешту, видачі 

та покарання осіб, винних у воєнних злочинах і злочинах проти людства». Не 

важко помітити, що  поняття принципу використовується у самій назві 

документа, і, відповідно, передбачає його змістовність. Крім цього, документи 

приймаються у формі конвенцій, декларацій, пактів. 

Поряд з правовими нормами-принципами існують неправові принципи, які 

значно доповнюють принципову основу правоохоронної діяльності. Їхня 

основна відмінність полягає в тому, що вони мають етичну природу. У чинному 

законодавстві фіксуються такі моральні принципи, як поважне ставлення до 

прав людини, неупередженість, чесність, справедливість розгляду справи, 

сумлінність. Їхнє розширене тлумачення можна знайти у кодексах професійної 

етики. 

Під час висвітлення проблематики принципової основи правоохоронної 

практичної діяльності закономірно постає питання щодо ролі або 

співвідношення принципів права та принципів правоохоронної практичної 

діяльності. 

По-перше, принципи права – це явища, які існують не відокремлено від 

реального життя, а є засадами, що пронизують різні щаблі та пласти правової 

реальності, в тому числі пласт сфери професійної діяльності правоохоронців. 
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До принципів загальноправового рівня слід  віднести такі: 

 Принцип гуманізму – домінування у формуванні та функціонуванні 

правової системи, правовій та правоохоронній діяльності невід’ємних 

природних прав і свобод людини; 

 Принцип рівності громадян перед законом – усі громадяни незалежно 

від національної, статевої, релігійної та іншої належності, посадового 

стану мають рівні загальногромадянські права і обов’язки, несуть 

відповідальність перед законом; 

 Принцип демократизму – права, законодавство адекватно 

відображають волю народу, формуються через безпосередню й 

опосередковану форми демократії, а інститути права забезпечують 

адекватну реалізацію волі народу; 

 Принцип законності – здійснення всіх правових форм діяльності 

держави, функціонування громадянського суспільства, громадян на 

основі й відповідно до норм права, природних прав і обов’язків 

людини; 

 Принцип взаємної відповідальності держави і особи – не тільки особа 

відповідальна перед державою, а й держава перед особою. 

Говорячи про специфіку співвідношень загальноправових принципів і 

принципів юридичної практичної діяльності, слід зазначити, що вони діють 

одночасно, але між ними є кореляція, згідно з якою принципи правоохоронної 

практичної діяльності діють лише у професійно обмеженому середовищі, не 

можуть суперечити загальноправовим принципам та щодо останніх є 

конкретизуючими, допоміжними, без яких дія загальноправових принципів 

уявляється неможливою. 

Виходячи зі змісту актів національного і міжнародного права, 

корпоративних актів, що регулюють сферу правоохоронної практичної 

діяльності, до основних принципів правоохоронної практичної діяльності слід 

віднести: 

 Законність діянь правоохоронця  та його рішень; 
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 Рівність суб’єктів перед законом та правом; 

 Незалежність правоохоронця ; 

 Неупередженість; 

 Обгрунтованість рішень; 

 Професіоналізм (компетентність); 

 Справедливість; 

 Гуманізм; 

 Повага до особи, її прав та свобод, права в цілому; 

 Поєднання гласності та конфіденційності. 

До специфічних ознак-принципів можна віднести:  

 принцип самоорганізації, самоуправління та самофінансування; 

 принцип єдиноначальності, поєднання гласності й конспірації. 

Таким чином, на підставі викладеного вище можна дійти висновку про 

комплексність дії принципів права в окремих сферах життя суспільства, сферах 

професійної діяльності правоохоронців, серед яких можна виокремити 

принципи загальноправові, принцип власне сфери правоохоронної практичної 

діяльності та принципи, дія яких обмежується лише сферою здійснення 

окремого виду професійної діяльності правоохоронців.  

Поряд із загальною картиною в нашій уяві цілісної узгодженої системи 

принципів існує факт правової реальності, де вони мають набувати втілення. 

Так, виходячи із зазначених вище В.М. Селівановим положень про незбіг 

правоохоронної теорії і правоохоронної практики, можемо констатувати 

неповноту та неточність втілення принципових засад, а іноді і їх повне 

заперечення. Дуже виразно з цього приводу висловилися автори монографії  

«Народ і влада»  В.Д. Бабкін та В.М. Селіванов. На їхню думку, принцип 

бюрократії – це відсутність будь-яких принципів. Тобто кожний крок, 

зроблений у бік від принципів-ідеалів правоохоронної діяльності, є кроком до 

ствердження бюрократії у її жахливих антилюдських, антигуманних формах: 
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беззаконня, безконтрольність, безвідповідальність, властолюбство, 

безпринципність. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, на підставі викладеного вище можна дійти висновку про 

комплексність дії принципів права в окремих сферах життя суспільства, сферах 

професійної діяльності правоохоронців, серед яких можна виокремити 

принципи загальноправові, принципи власне сфери правоохоронної практичної 

діяльності та принципи, дія яких обмежується лише сферою здійснення 

окремого  виду професійної діяльності правоохоронців. Разом з тим у 

теоретичній ієрархії принципів можна виокремити й інші видові утворення за 

критерієм порядку формування принципів. Так видається можливим 

виокремити нормативні, наукові та практичні принципи. Нормативні 

поділяються на правові та корпоративні, при цьому обидва підвиди можуть 

бути національного та міжнародного походження.  

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Категорія функцій є однією з центральних категорій теоретичної науки, за 

допомогою якої у науковій літературі розкриваються питання сутності 

соціального призначення явищ, висвітлюється спрямованість впливу. 

Функціональний аспект завжди присутній у характеристиці таких глобальних  

явищ, як право, держава, правова система, політична система суспільства, а 

також при висвітленні інших явищ, таких як апарат держави, юридична 

відповідальність, орган державної влади, елементи механізму правового 

регулювання тощо. 

Характеристика функцій діяльності передбачає як визначення їх 

кількості, проведення класифікацій, встановлення співвідносності із 

завданнями, так і визначення внутрішньої будови – змісту.  

Домінуючим мотивом та методологічним прийомом у висвітленні цього 

питання є намагання більшості авторів підходити до функцій діяльності від 
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функцій права. Такий підхід можна пояснити тим, що діяльність 

правоохоронців  здійснюється у сфері дії права, а реальне втілення його 

принципів можливе за професійною участю правоохоронців, чия діяльність 

виступає засобом або провідником ідей права. Тому здійснення впливу права на 

суспільні відносини безпосередньо пов’язується з діяльністю правоохоронців, а 

функції правоохоронної діяльності є похідними від функцій права. 

На думку В.М. Карташова, функції – це завжди цілеспрямований вплив. У 

функціях виявляються організаційний характер правоохоронної практики, її 

інтегративна, нормотворча, пояснююча, конкретизуючи, забезпечувальна роль. 

Відповідно до цих рольових аспектів за аналогією можна визнати існування 

однойменних функцій правоохоронної діяльності як основних напрямів впливу 

на правову реальність. 

Серед існуючих думок зустрічаємо пропозиції виокремити 

правоорієнтаційну, правоконкретизуючу та сигнально-інформаційну функції 

правоохоронної практики. В інших джерелах згадується про функції 

формування права, вдосконалення правозастосовної діяльності, виховання та 

конкретизації права. Функціями правоохоронної діяльності називають також 

досягнення в державі та суспільстві загальної і правової культури, яка сприяє 

створенню цивілізованого правопорядку, як певного рівня суспільного 

розвитку та матеріальної культури. 

До характеристики місця і соціального призначення правоохоронців у 

громадянському суспільстві та правовій державі шляхом визначення сфери 

застосування праці правоохоронців підійшла О.Ф. Скакун. Автор прямо не 

називає це функціями правоохоронної діяльності, але виходячи з назви 

параграфа, його змісту та враховуючи загальнотеоретичне поняття функцій, 

такого висновку можна дійти. 

У роботах інших авторів також використовується критерій сфери та 

визначаються економічна, політична, демографічна функції. Однак новизною є 

саме ієрархія сфер суспільного життя, в якій на верхньому щаблі знаходяться 

громадянське суспільство та правова держава. 
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Слід визнати, що такий методологічний підхід є також досить 

ефективним, тому що дає змогу скласти більш повне уявлення про змістовність 

правоохоронної роботи, її багатовекторність, а головне про її функціональну 

роль в організації суспільного життя. 

Заслуговує на увагу позиція, згідно з яко. Функції правоохоронної 

діяльності поділені на власне функції та підфункції. Виходячи із завдань, що 

вирішуються у процесі правоохоронної практичної діяльності, спеціально-

правоохоронні функції можна поділити на підфункції. Серед таких під функцій 

виокремлюються уповноважуюча, превентивна, виховна, дослідницька, 

захисна, пошукова, індивідуально-організаційна, реєстраційно-засвідчувальна. 

Аналогічна  двоповерхова будова системи функцій професійної 

правоохоронної діяльності висвітлюється О.Е. Жалінським, де він називає 

основні та додаткові функції. До основних він відносить правотворчу, право 

забезпечувальну, право реалізаційну. Додаткові походять від основних. Серед 

останніх автор розрізняє: накопичення та переробку інформації щодо права; 

забезпечення прямого та зворотного зв’язку із суспільством; самоконтроль 

тощо. Ці функції мають забезпечувальний характер – тобто їх реалізація, 

стверджує автор, необхідна для здійснення основної функції. 

На підставі узагальнення висвітленого вище матеріалу стосовно науково-

теоретичних підходів до проблематики функцій діяльності видається можливим 

сформулювати наявні класифікації функцій правоохоронної практичної 

діяльності. 

1. За соціальним значенням розрізняють основні, додаткові, або функції та 

під функції. 

2. За рівнем спеціалізації  – загально правові та спеціально-правоохоронні 

або соціальні та спеціально правові. До групи соціальних відносять ідеологічну, 

економічну, політичну, управлінську, виховну та ін.. Спеціально-правові 

функції правоохоронної практичної діяльності – це напрями її власне правового 

впливу на суспільні відносини – регулятивного та охоронного призначення. 

Зокрема реалізація регулятивної функції спрямована на забезпечення 
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упорядкування нормальних, позитивних, корисних соціальних взаємодій 

суб’єктів права. А реалізація охоронної функції зумовлена необхідністю 

захисту позитивних соціальних взаємодій від соціально шкідливих і 

небезпечних діянь людей, їх об’єднань, відновлення порушених прав, свобод та 

законних інтересів суб’єктів права. 

3. За сферами суспільного життя -  слід виокремити політичну, 

економічну, демографічну, екологічну, банківсько-фінансову, культурну, 

ідеологічну, соціальну, міграційну та ін. 

4. За формою здійснення діяльності розрізняють правотворчу, 

правозастосовну, контрольно-наглядову, право установчу. 

5. Залежно від мети юридичного впливу – регулятивні та охоронні. 

6. За часом впливу – постійні та тимчасові. 

Можливі також інші класифікації функцій правоохоронної практичної 

діяльності, в яких застосовуються критерії галузевої спрямованості в межах 

системи права, характеристики суб’єктів здійснення діяльності, об’єктів, 

засобів тощо. 

У результаті здійснення класифікацій за всіма можливими критеріями 

складається яскрава картина функціональної спрямованості правоохоронної 

практичної діяльності. Кожному функціональному напряму відповідає свій 

зміст – тобто необхідний набір професійних дій та операцій, передбачених у 

повноваженнях органу або посадової особи. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

На підставі зазначеного вище видається можливим сформулювати деякі 

висновки стосовно методики функціонального підходу та її застосування у 

вивченні проблем правоохоронної діяльності. 

По-перше, висвітлення функціонального аспекту дає змогу сформувати 

більш повне та ґрунтовне уявлення стосовно ролі та соціального призначення 

правоохоронної практичної діяльності, висвітлити суб’єктно-об’єктні зв’язки. 
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По-друге, між функціями правоохоронної практичної діяльності та 

функціями права є взаємозв’язок, у якому простежується загальний вплив права 

на різні сфери людської діяльності, в тому числі й професійної діяльності 

правоохоронців. Соціальне призначення права багато в чому реалізується через 

здійснення правоохоронної практики, а остання своїм існуванням зобов’язана 

існуванню феномену права. 

По-третє, важливим етапом функціонального дослідження є проведення 

класифікації функцій діяльності, завдяки чому стає більш зрозумілою її 

багатовекторність, полі функціональність, розкриваються потенційні 

можливості впливу на різні сторони буття. 

Щодо функцій правоохоронної практичної діяльності, то найбільш 

поширеними критеріями прийнято вважати сфери суспільного життя, 

спеціалізацію, час дії, соціальну значущість, форми здійснення та деякі інші. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Визначення поняття правоохоронної діяльності є одним із актуальних 

завдань загальної теорії права, враховуючи наявність далеко не схожих 

методологічних підходів та наукових тверджень щодо її найбільш суттєвих 

ознак. У наявних джерелах правоохоронну діяльність пропонується розглядати 

з різних позицій, зокрема як елемент правової системи, як правову діяльність, 

як правоохоронну практику або як практичну діяльність правоохоронців. У 

кожному з варіантів є певні недоліки, які не дають змогу чітко розмежувати 

згадані поняття та визначити ознаки соціальності правоохоронної діяльності. 

З використанням викладених міркувань та на підставі узагальнення 

наукових поглядів під правовою діяльністю пропонується розуміти один із 

видів соціальної діяльності, що здійснюється суб’єктами права з використанням 

правових засобів та з метою отримання правового результату, внаслідок чого 

відбуваються створення права, його розвиток та матеріалізація у процесі 

функціонування суспільних відносин. 

Правоохоронна діяльність – це різновид правової діяльності, що 

здійснюється у сфері права правоохоронця ми на професійній основі з метою 
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отримання правового результату, задоволення законних потреб та інтересів 

соціальних суб’єктів відповідно до вимог права.  

Як явище правоохоронна діяльність характеризується низкою ознак: 

здійснюється у сфері права; суб’єктами здійснення виступають 

правоохоронецьи – спеціально підготовлені фахівці; правоохоронна діяльність 

спрямовується на організацію діяльності інших суб’єктів права; кінцевою 

метою правоохоронної діяльності є впорядкування та узгодження суспільних 

відносин; під час її здійснення використовуються як правові, так і неправові 

засоби; правоохоронна діяльність чітко регламентована правом; здійснюється у 

формах практичної, наукової та навчальної діяльності. 

До основних принципів правоохоронної практичної діяльності слід 

віднести: законність діянь правоохоронця  та його рішень; рівність суб’єктів 

перед законом та правом; незалежність правоохоронця  від власних інтересів та 

зовнішнього тиску; неупередженість, обгрунтованість рішень; професіоналізм; 

справедливість, гуманність тощо. 

Найбільш значущими факторами, які впливають на правову практику у 

всіх її формах та видах, є умови національної правової системи. 

Правова система України як факт правової реальності тривалий час 

перебуває у стані оновлення, розвитку, що значною мірою характеризує 

особливості стану правопорядку, законності, правової культури та рівня 

розвитку системи у цілому. Виявлення характерних особливостей щодо 

окремих елементів системи здійснюється сучасними дослідниками крізь призму 

саме цього фактора, який вказує на постійний рух, нестабільність в організації 

правового життя. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні поняття щодо 

теоретичних та методологічних засад правової деонтології. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  
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Серед них слід виділити: поняття «практика», «практик»; основні ознаки 

та характеристика правоохоронної практичної діяльності; функції та принципи 

правоохоронної практичної діяльності. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦЯ  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Правова культура правоохоронця : загальна характеристика. 

2. Деформації професійної правосвідомості правоохоронців. 

3. Функції правової культури правоохоронців. 

4. Правовий нігілізм. Шляхи його подолання. 
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Активізувати професійну соціалізацію особистості студента; сформувати 

деонтологічну правосвідомість, професійну культуру, систему ціннісних 

орієнтацій; ознайомити з нормативами культури поведінки правоохоронця , які 

необхідні для його ефективної професійної діяльності; навчити уникати 

конфліктних ситуацій і усувати деформації в правоохоронній практиці; 

стимулювати майбутніх правоохоронців до активності щодо підвищення рівня 

правової культури суспільства та ін.; сформувати поняття «свідомість», 

«правова свідомість», види свідомості та її структура, «правова культура»,  

«професійна культура правоохоронця » та інші види культури; умови 

формування професійної культури; ознайомити із шляхами запобігання 

правового нігілізму, романтизму, дилетантизму тощо. 

 

ВСТУП 
Із зміною політичних, соціально-економічних умов життєдіяльності 

українського суспільства відбувається зміна  вимог до професійних якостей 

представників багатьох професій. Особливо актуальне значення правова 

культура має в роботі представників тих професій, які безпосередньо пов’язані 

з комунікацією, такі як лікарі, педагоги, правоохоронці.  
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 Вивчення і вдосконалення діяльності правоохоронців, формування 

кваліфікованих спеціалістів є важливішою умовою стабільного й успішного 

розвитку країни. Питання правової культури правоохоронця  викликає 

безсумнівний інтерес, оскільки воно важливе не тільки в теоретичному 

відношенні. 

 Законність, що регулюється правом, здійснюється в суспільстві завдяки 

зростаючої ролі правової культури правоохоронців. Моральність закону, 

помножена на моральні принципи особи, яка використовує цей закон, здатна 

побудувати дійсно ефективну правову політику. Тому до професійно значущих 

якостей правоохоронця  ми, перш за все, відносимо правову культуру. 

 Професійна діяльність правоохоронця , на наш погляд, є діалектичною 

єдністю  моралі та права, виявляється в тому, що право сприяє більш глибокому 

укріпленню моралі в суспільстві, тоді, як саме право під впливом морального 

фактору постійно збагачується: розширюється його моральна основа, зростає 

авторитет, збільшується його роль як державного регулятора суспільних 

стосунків. 

 У своїй діяльності правоохоронці покликані керуватися принципами 

гуманізму: ставитися до людини як до найвищої цінності, великодушно і 

милосердно. Дана теза в процесі підготовки фахівців передбачає перетворення 

ідеології гуманізму в переконання. Однак у практичній підготовці вона 

стикається з рядом труднощів. Одна з них пов’язана з проблемою правової 

свідомості правоохоронців, яка формується лише за умов  прагнення 

правоохоронця  до морального самовдосконалення, почуттям задоволення від 

роботи, за наявності морального „стрижня” повсякденної поведінки. Тому 

виникає необхідність опанування студентами в навчально-виховному процесі 

системою знань в області етики, професійної моралі, культури. Формування 

високої правової свідомості допоможе правоохоронця м у професійній 

діяльності орієнтуватися в морально-психологічних, етичних ситуаціях, 

правильно кваліфікувати як свою поведінку, так і поведінку інших людей, 

проникати в систему їх мотивації. Професійне  вирішення правоохоронних 
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задач передбачає  захист справедливості, ствердження добра, боротьбу зі злом. 

Захищаючи мораль, правоохоронець зобов’язаний своїми вчинками, 

поведінкою, особистим життям бути моральним взірцем. Представник закону 

має уособлювати приклад моральності, так як ідеї про необхідність дотримання 

прав людини декларуються в праві, проголошують прогресивні моральні 

принципи. В протилежному випадку при ігноруванні даних принципів це може 

призвести до формування в суспільстві атмосфери неповаги до права та закону.  

 

І. ПРАВОВА КУЛЬУТРА ПРАВООХОРОНЦЯ : ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Як відомо, стан права і законності багато в чому залежить від 

правоохоронців  – тих людей, які за своїми професійними обов’язками повинні 

займатися правовими питаннями. На думку західних учених, у праві 

відображається насамперед культура правоохоронців. І взагалі правовий 

розвиток у державі визначається їх культурою. Слід мати на увазі, що 

соціальні, економічні і політичні фактори впливають на цей розвиток тільки 

через свідомість правоохоронців. Тому висвітлення питання про правову 

культуру правоохоронців є вкрай необхідним. 

Правова культура правоохоронців – важлива складова його професійної 

культури, вона є, по суті, концентрованим виразом професійної культури 

правоохоронйя, її серцевиною. 

Правова культура правоохоронця  є невід’ємною від правової культури 

суспільства. З одного боку, рівень правової культури суспільства суттєво 

впливає на правову культуру правоохоронця . З іншого боку, від професійного 

рівня правоохоронця  залежить стан правової культури суспільства і 

громадянина. 

Правова культура суспільства – це різновид загальної культури, 

відображає систему цінностей, які належать до правової дійсності цього 

суспільства. 

Рівень правової культури суспільства характеризують такі показники: 



49 
 

 стан охорони і захисту прав і свобод людини правовими засобами; 

 ступінь здійснення прниципу верховнства права в практиці дежравного і 

суспільного життя; 

 рівень правосвідомості суспільства; 

 стан законодавства, ступінь його досконалості за змістом і формою; 

 стан законності в суспільстві; 

 ступінь сприйняття правового історичного досвіду як національної 

правової системи, так і правових систем інших держав; 

 рівень правової активності громадян; 

 рівень розвитку науки і освіти. 

Правова культура суспільства не існує поза правовою культурою його 

членів. Вона є умовою, формою та результатом контрольно-правової 

діяльності громадян та їх професійних груп, в тому числі і насамперед 

правоохоронців. Правова культура особи включає: 

 знання права (інтелектуальний зріз); 

 ставлення до права, оцінка його необхідності та соціальної корисності 

(емоційно-психологічний зріз); 

 використання правового інструментарію – законів та інших юридичних 

актів – у практичній діяльності (поведінковий зріз). 

Ці показники є фундаментальними і для характеристики правової 

культури правоохоронця  – особи, діяльність якої тісно пов’язана з правом. 

Принципові особливості правової культури правоохоронця  у порівнянні 

з культурою інших осіб полягають у тому, що вона належить до правової 

культури професійного рівня. Цей особливий рівень правової культури 

формується завдяки безпосередньому, щоденному зіткненню з правовими 

явищами, що має місце під час виконання правоохоронця ми своїх посадових 

обов’язків. Цим особам властивий більш високий ступінь знання і розуміння 

правових явищ, ніж пересічним громадянам, а також особлива професійна 

поведінка. Усі правові рішення і дії правоохоронців-професіоналів є більш 
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компетентними, усвідомленими і мотивованими, ніж громадян, які не мають 

системних правових знань. Професійний рівень культури відрізняється від 

побутового також інтенсивністю, гостротою прояву правових знань, правових 

настанов та ціннісних орієнтацій. 

Рівень правової культури професійної групи визначається ступенем 

розвинутості професійної культури кожного із її членів. Правоохоронець 

повинен відповідати своїй професії і зміцнювати свій авторитет і авторитет 

правників у суспільстві. Слід пам’ятати, що правова культура є важливим 

компонентом ефективності професійної діяльності правоохоронця . 

Рівень правової культури багато в чому залежить від конкретно-

історичних умов громадянського життя, від правової політики, що 

здійснюється державою, економічного становища суспільства, стану законності 

і правопорядку. 

Отже, правова культура правоохоронця  – це єдність його професійних 

знань про право, особистого ставлення до нього і практичних дій з врахуванням 

правових вимог. 

Зміст правової культури правоохоронця  складають такі основні 

елементи: 

 професійно-правова майстерність, всебічне і глибоке знання 

правових норм, специфіки їх практичної реалізації, висока 

норматичнакультура, якісний рівень правового мислення, навички і вміння, 

необхідні для правоохоронної діяльності, оптимальна професійна підготовка і 

ефективне використання спеціальних засобів; 

 ціннісно-правові орієнтації в сфері права, належний рівень 

загальної правово\ культури, ступінь готовності послідовно і цілеспрямовано 

проводити в життя принципи права, вимоги конкретних правових норм, 

ставлення чинного законодавства та практики його застосування, оцінка їх 

ефективності, стану і перспектив боротьби з правопорушеннями, мотиви 

вибору власної професії; 
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 високі моральні якості правоохоронця , професійна бездоганність, 

службова дисциплінованість, добросовісність та чесність; 

 соціально-політична і громадянська відповідальність за 

забезпечення прав і свобод громадян, які виступають не тільки як особисті 

цінності, але й як загальний суспільний інтерес; 

 ґрунтовні знання у різних галузях суспільного життя, належний 

ступінь глибини політичного і економічного мислення, кругозір в сфері 

специфічних проблем. 

Особливостями правової культури правоохоронця  є підвищена повага до 

закону, схильність до порядку і законослухняності, загострене почуття 

справедивості тощо. Вона передбачає максимально високий ступінь згоди з 

правовою нормою, розуміння корисності, необхідності і справедливості її 

застосування, звичку додержуватися законів. 

 Велику роль у формуванні правової культури правоохоронця  відіграє 

освіта. Вона повинна забезпечити знання, необхідні для практикуючого 

правоохоронця , включаючи розуміння правових і моральних обов’язків, прав і 

осоновних свобод людини, розуміння права і сутності механізму правового 

регулювання. Знання, навички і вміння, які правоохоронець-професіонал 

одержує під час навчання у вищому навчальному закладі, повинні значною 

відповідати сучасному рівню науки. 

Правоохоронець повинен постійно підвищувати власну професійну 

культуру. Це важлива передумова переходу особистої правової культури 

правоохоронця  на більш високий рівень. Далі формуються умови для 

засвоєння нових підходів і запозичення досвіду інших правоохоронців. Правова 

культура правоохоронця  полягає в критичному, творчому осимленні правових 

норм, законів, правових явищ з точки зору їх гуманістичного, демократичного і 

морального змісту. 

Разом з тим кожна правоохоронна професія має свою специфіку, що 

обумовлює і особливості професійної правової культури різних. Крім того, в 

літературі виділяються напрями правової культури, орієнтовані на цивільне, 
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кримінальне, адміністративне право. Тому йдеться про існування цивілістичної, 

криміналістичної, адміністративної, судово-процесуальної правової культури 

тощо. 

Слід підкреслити, що для побудови правової, демократичної держави 

дуже важливе значення має проблема подолання деформаціх професійної 

свідомості правоохоронців, їх компетентності, низького професіоналізму, 

неуміння розібратися в конкретних життєвих ситуаціях, дати їм вірну правову 

оцінку, внаслідок чого з’являються незаконні і необґрунтовані рішення. Як 

відомо, громадяни страджають більш за все від протиправних дій злочинців. 

Різниця полягає в тому, що захист від злочинців можна чекати від працівників 

правоохоронної сфери. Захист же від низької правової культури 

правоохоронців шукати значно важче. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, підбиваючи підсумки, можна зазначити, що процес демократизації 

суспільства, розбудови правової держави на перший план висуває проблему 

формування високої правової культури правоохоронних кадрів. Вона виступає 

як необхідний засіб їх ефективної діяльності в справі забезпечення законності 

та правопорядку. 

 

ІІ. ДЕФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ 

ПРАВООХОРОНЦІВ 

Через різні причини (психологічні, культурні, соціальні, політичні, 

економічні тощо) під час проесійної діяльності у деяких правоохоронців 

відбувається втрата їх первісних правових поглядів, почуттів, переконань, 

виникають нові псевдоправові і неправові конструкції, що негативно впливають 

на проесійну поведінку правоохоронців. Інакше кажуяи, в правоохоронців 

виникають деормації проесійної свідомості (від лат. deformtio - викривлення) – 

негативні зміни якостей особистості (стереотипів сприйняття, ціннісних 
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орієнтацій, характеру, способів спілкування і поведінки), що настають під 

впливом виконання професійної діяльності. 

Прикладом деформацій профеійної правосвідомості правоохоронців 

можуть бути: 

 використання в роботі підзаконних нормативних актів і вказівок 

керівництва, що суперечать Конституції і законам; 

 кон’юнктурність в роботі, яка проявляється в прагненні за будь-що 

досягнути позитивних результатів у роботі, навіть шляхом порушення закону. 

Наприклад, в органах внутрішніх справ досить розповсюдженою є практика 

досягнення високих показників у розкритті злочинів, заради чого співробітники 

вдаються до штучного зменшення кількості зареєстрованих злочинів; 

 зловиживання владою або службовим становищем – умисне 

використання особою свого службового становище всупереч інтересам служби 

(наприклад, прокурор на прохання своїх найомих або керівництва припиняє 

кримінальну справу без достатніх на це підстав), перевищення влади або 

посадових повноважень – здійснення службовою особою своїх ункцій, якщо 

особа виходить за межі наданих їй повноважень або діє прийьому незаконними 

методами (наприклад, використання слідчим при допиті недозволених  

(силових) методів для отримання необхідних свідчень), одержання хабарів; 

 вчинення правоохоронця ми корупційних діянь; 

 схильність до бюрократизму, тобто до забезпечення додержання 

єдиних, загальних для всіх формальних правил як самоцілі, відриву від 

суспільних інтересів і потреб, внаслідок чого раціональна в своїй основі фора 

набуває рис беззмістовного ритуалу, а зміст замінюється формою; 

 наявність обвинувачувального чи виправдовувального ухилу при 

розслідуванні і розгляді кримінальних справ. 

Деформації правової свідомості і правової культури правоохоронця  

можуть набувати різних форм. До них належать: 

 правовий нігілізм, який полягає у запереченні соціальної цінності 

права, у скептичному, зневажливому ставленні до нього, свідомому ігноруванні 
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вимог закону. Як правило, нігілістом є такий правоохоронець, який випадково 

обрав професію, а під час навчання не усвідомив інструментальну і власну 

цінність права; 

 правовий інфантилізм, коли викривлення правової свідомості 

полягає в несформованості, недостатній глибині правових поглядів, знань, 

уявлень, наявності в них численних прогалин. Ці недоліки, на жаль, 

зустрічаються у правоохоронців, як правило, є наслідками отримання неякісної 

вищої освіти; 

 правова демагогія – підміна права його видимістю, маніпуляції з 

правом, зловживання правом, використання права для досягнення власних 

цілей, задоволення своїх інтересів при посиланні на суспільне благо, авторитете 

права тощо. Ця деформація є найбільш розповсюдженою саме серед 

правоохоронців – чрез наявність у них професійних знань і навичок, що 

дозволяють їм вміло маніпулювати правом; 

 правовий ідеалізм (романтизм), тобто переоцінка цінності права, 

його можливостей як регулятора суспільних відносин, нерідко зустрічається у 

правоохоронців-початківців, проте, як правило, швидко зникає з появою у них 

необхідного професійного  досвіду; 

 правове переродження свідомості правоохоронця  в злочинну 

форму. Це – одна з найнебезпечніших  деформацій. Сьогодні, на жаль, 

непоодинокими є випадки входження до організованих злочинних угрупувань 

правоохоронців-професіоналів. Досить розповсюдженими є корупція, свідоме 

порушення закону у власних злочинних інтересах. Таке становище, без всяких 

сумнівів, загрожує нормальному розвитку суспільства, держави. Тому 

невипадково боротьба з цими негативними явищами є одним з найважливіших 

завдань, що стоїть сьогодні перед Україною; 

 така деформація, як правовий дилетантизм, тобто заняття правом 

без спеціальної підготовки, при поверховому знайомстві з предметом, не є 

характерним для правоохоронців. Окремі її прояви можна зустріти лише у 

випадках, коли з тих правових питань, що потребують спеціальної підготовки і 
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досвіду, легковажно консультує правоохоронець, який не має необхідних знань 

(наприклад, правоохоронець, що працює в управлінні земельними ресурсаи, без 

належної підготовки надає правову допомогу в сері банківського законодавства 

або авторського права). 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Подолання деформацій професійної свідомості повинне здійснюватися 

насамперед через підвищення загальної та правової культури, правової та 

моральної свідомості правоохоронців, покращення підготовки юридичних 

кадрів, постійне підвищення їх кваліфікації. Подоланню деформацій сприятиме 

успішне проведення правової, адміністративної реформ, вдосконалення 

законодавства, зміцнення режиму законності і правовпорядку, забезпечення 

реального захисту прав і свобод людини і громадянина. Для вирішення 

проблеми деформацій професійної свідомості необхідне підсилення 

контрольно-наглядової роботи, належне проведення професійної атестації, 

притягнення правоохоронців-правопорушників до відповідальності тощо. 

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВООХОРОНЦЯ  

Правова культура правоохоронця  виконує кілька функцій, які в цілому 

ґрунтуються на загальних функціях правової культури. 

Так, правова культура виконує пізнавально-перетворюючу функцію. Як 

відомо, сьогодні перед українським суспільством стоїть важливе завдання 

реформування національної правової системи. Проте воно не може бути 

вирішене без кардинальних змін правової культури, насамперед культури 

правоохоронця . Йдеться про кардинальне переосмислення засад права, 

перебудови всієї правової сфери, орієнтацію на незперечний пріоритет прав 

людини. Це завдання в першу чергу повинні вирішувати саме правоохоронці. 

Регулююча функція правової культури правоохоронця  прямована на 

забезпечення сталого, динамічного та ефективного функціонування усіх 

елементів правової системи. Завдяки їй упорядковуються відносини між 



56 
 

людьми в суспільстві. Правова культура пронизує саме право, 

правосвідомість, правові відносини і правопорядок.  

Правові норми, що створюються в процесі правотворчості, завжди 

втілюють в собі певні уявлення, ідеї, правові цінності, що моделюють 

необхідний правопорядок в конкретних соціальних відносинах. При цьому в 

позитивному праві, в його принципах і засадах насамперед 

«матеріалізауються» ідеї, правові цінності що є надбанням професійної 

культури правоохоронців. Особливість правової культури виражаються у 

проесійному розсуді, що є джерелом пропозицій щодо удосконалення 

правового регулювання, подолання суперечностей, що виникають у процесі 

застосування права. 

Ціннісна функція правової культури проявляється при вивченні 

оціночного ставлення правоохоронця  до правової дійсності. Оцінюванню 

підлягає правова дійсність у самому широкому діапазоні – від конкретної 

правової ситуації до правової системи в цілому. Оціночна діяльність у 

правовій культурі полягає у «вимірюванні» правоохоронецьом права, 

законності, правопорядку, правовідносин, механізму правового регулювання 

шляхом співставлення з відповідними правовими цінностями. Крім того, 

вона дає можливість оцінити різні суспільні явища і процеси, пропонуючи з 

цією метою специфічні правові критерії і оцінки. 

Завдяки правосоціалізаторській функції правова культура 

правоохоронця  істотно впливає на формування правових якостей інших осіб. 

Цей вплив відбувається за допомогою цілеспрямованої правовиховної 

роботи, заходів з подолання правового нігілізму населення, надання йому 

правової допомоги тощо. Подібна діяльність є важливою складовою професії 

правоохоронця . 

Правова культура виконує й функцію передавання правового досвіду. 

Вона акумулює правові цінності даного суспільства, зберігає і передає їх 

іншим поколінням, формує необхідні правові традиції. Фактично йдеться про 

так звану професійну наступність, яка проявляється, наприклад, у створенні 
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відповідних професійних шкіл, династій. Ця функція забезпечує також 

зв’язок різних правових культур, в тому числі тих, що існують у світі в різні 

історичні часи. Так, зарубіжний досвід запозичується національною 

правовою системою переломлюючись насамперед через свідомість 

вітчизняних правоохоронців. 

Функція прогнозування включає аналіз тенденцій, характерних для 

всієї правової системи, у пророкуванні можливих наслідків, поясненні 

необхідності виникнення нових правових цінностей. Ця функція є 

найпомітнішою в роботі вчених-правоохоронців, одне з головних завдань 

яких – наукове прогнозування шляхів подальшого розвитку дежавно-

правових явищ.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, правова культура включає: 1) знання законодавства 

(інтелектуальний зріз). Проінформованість була і залишається важливим 

каналом формування юридично зрілої особи; 2) переконаність у необхідності і 

соціальній корисності законів і підзаконних актів (емоційно-психологічний 

зріз); 3) уміння користуватися правовим інструментарієм — законами та 

іншими актами — у практичній діяльності (поведінковий зріз). 

 

IV. ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ. ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 

Правова освіта посідає особливе місце в системі професійної підготовки 

молоді, від якої залежить інноваційний розвиток суспільства, вирішення 

багатьох завдань, пов’язаних із розбудовою справді правової, соціальної, 

демократичної держави. 

 На необхідність вдосконалення правової освіти вказується в 

Концепції державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки, 

Національній доктрині розвитку освіти, Програмі розвитку юридичної освіти на 

період до 2005 року, Національній програмі правової освіти населення та інших 

документах. На нормативно-правовому рівні проблемі правової освіти 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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приділено достатню увагу, але стан практичної реалізації положень зазначених 

актів висвітлює ряд проблем, серед яких – стрімкий розвиток правового 

нігілізму. 

Вагомим внеском у розв’язанні проблем подолання правового нігілізму, 

формування правової культури та правової свідомості є праці відомих 

педагогів, психологів та правоохоронців: В. Васильєва,  О. Волошенюка, 

В. Момотова, О. Скакун, Г. Тригубенко, В. Чернєя, І. Шликової та ін. 

Теоретичний аналіз літератури дав підстави виділити основні підходи 

до визначення сутності поняття «нігілізм»: 

 філософський: нігілізм (від лат. nihil – ніщо, нічого) – «цілковите 

заперечення всього загальновизнаного, повний скептицизм»; 

 педагогічний: нігілізм – «повне заперечення всього 

загальновизнаного, невизнання будь-яких авторитетів і традиційних 

цінностей»; “заперечення усталених суспільних норм, ідеалів, принципів, 

законів, авторитетів, традицій тощо”; 

 психологічний: нігілізм – “риса важковиховуваних дітей, що 

виявляється у зневазі до правил, норм поведінки, підсилює психологічно-

смисловий бар’єр між учителем і учнем”; “деформований стан правосвідомості 

особистості, суспільства, групи, який є наслідком відсутності віри в цінність 

права, його справедливість, надійність і силу та обумовлює свідоме ігнорування 

вимог закону, зневажливе ставлення до правових принципів і традицій”. 

 юридичний: нігілізм – “різні прояви негативного ставлення до 

права, до окремих сфер правового регулювання і юридичної діяльності, сумнів 

у справедливості, силі та ефективності права” «негативне ставлення громадян 

до права, законів, наявність у них  і посадових осіб установки на досягнення 

соціально значимих результатів неправовими  засобами», «скептичне, 

зневажливе або інше негативне відношення до права, законів, нормативного 

порядку». 

В більшості наукових робіт правовий нігілізм визнається явищем, що 

виникає у сфері взаємодії особистості, суспільства, права і держави. 
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Визначається його негативний вплив: послаблення правопорядку в суспільстві, 

зростання злочинності. Найбільшого розповсюдження цей феномен набуває в 

державах авторитарного режиму, де ігнорується сама природа права, його 

цінність, або в умовах суспільних криз, реформування, зміни історичних епох. 

У розвинених демократичних країнах світу відмінною ознакою суспільства є 

повага до законів, законослухняність, висока правова культура, віра в силу й 

справедливість права, а прояви правового нігілізму мінімізовані. 

На основі синтезу розглянутих підходів можна визначити, що правовий 

нігілізм –  це сукупність поглядів, ідей та переконань, які зумовлюють 

негативне ставлення людини до права і є наслідком невідповідності ідеальних 

уявлень особистості про правопорядок. Прояви даного феномену 

обумовлюються його видами. 

В дослідженнях О. Волошенюка та О. Скакун  визначені такі види 

правового нігілізму: 

 індивідуальний, груповий, суспільний – право втрачає свою 

цінність для індивіда, соціальної групи, всього суспільства; 

 абсолютний (повне невизнання права як соціальної цінності) та 

відносний (сумнів, скептичне ставлення до окремих правових інститутів);  

 конструктивний (націлений на створення більш досконалих 

регуляторів суспільних відносин, ніж право) та деструктивний (руйнівний, 

такий, що не має ніякої позитивної програми, не пропонує ніякої альтернативи);  

 теоретичний (право втрачає свою цінність для суб’єкта, але він, в 

силу різних причин продовжує вести себе правомірно) та практичний 

(негативне ставлення до права знаходить свій прояв у поведінці людей);  

 активний (проявляється у скоєнні правопорушень) та пасивний 

(коли громадяни не беруть участь у виборах, референдумах, не звертаються за 

допомогою до державних органів);  

 «гедонічний» (його носій отримує задоволення від свого нігілізму, 

він використовує кожну нагоду для того, щоб порушити правові приписи) та 
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«аскетичний» (він полягає у демонстративному невикористанні своїх прав 

навіть тоді, коли вони є цілком доступними); 

 первинний (виникає як безпосередня реакція на певні юридичні 

явища) та похідний (негативне ставлення до будь-яких соціальних цінностей – 

культури, моралі, релігії);  

 стійкий (заснований на глибокому внутрішньому переконанні 

суб’єкта у відсутності цінності права) та нестійкий (негативне сприйняття права 

обумовлюється зовнішніми обставинами, має епізодичний характер);  

 явний (відкритий, свідомий) та потайний (що приховується під 

показною повагою до закону або навіть не усвідомлюється самим індивідом);  

 конформістський (нігілізм, що формується під впливом існуючих у 

найближчому оточенні стереотипів і забобонів) та принциповий (нігілізм 

опозиції);  

 раціональний (формується у результаті дії аналітико-синтетичного 

апарату мислення) та емоційний (ґрунтується на афективно-почуттєвих оцінках 

правової дійсності);  

 нігілізм  сили (виникає у суб’єкта, який досяг певного рівня у 

соціальній ієрархії та який має потреби більші, ніж це може бути досягнуто за 

допомогою правових засобів) та нігілізм слабкості (нігілізм особи, що не 

знайшла гідного місця у житті, нігілізм відчаю та пригнічення). 

Враховуючи вікові особливості людини, її здатність до 

самопереконання та пізнання ми виділили такі різновиди правового нігілізму:  

 автосуггестивний – формується в результаті самопереконання 

особистості в неспроможності подолати юридичні перепони на шляху захисту 

прав. Як правило, виникає на основі невдалого досвіду, розчарування в 

справедливості як соціальної цінності; 

 ідентифікаційний – формується в процесі свідомого або 

несвідомого ототожнення молодої людини з іншою особистістю. В цей період 

особливо важливу роль відіграє уявлення про «героя часу». Нажаль сучасний 

образ «героя часу», який представлений в кінофільмах, засобах масової 
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інформації, не характеризується законослухняністю, повагою до права тощо. 

Молоді пропонується образ, який завдяки силі, а не права успішно вирішує 

життєві проблеми. Ідентифікація з ним програмує зневажливе ставлення до 

Закону, формує правовий нігілізм;  

 когнітивний – з’являється в результаті здобуття юридичних знань й 

усвідомлення суперечливості законодавства, можливості використання 

недосконалої правової норми в корисних цілях, сумніву в справедливості 

закону. 

Правовий нігілізм – це не раптова реакція особистості. Негативне 

ставлення до права формується в процесі соціалізації під впливом зовнішніх і 

внутрішніх факторів. Під зовнішніми (соціальними) факторами ми розуміємо 

такі політичні, економічні та інші впливи, які обумовлені державним устроєм, 

якістю роботи органів влади, рівнем розвитку демократії. До них відносяться: 

низька якість діяльності виконавчих, контрольно-наглядових, судових органів 

держави, суперечливість законодавства, негативний вплив засобів масової 

інформації на свідомість громадян, свавілля та корумпованість влади, 

економічна, політична, морально-етична кризи суспільства. Внутрішніми 

(особистісними) факторами формування правового нігілізму вважаємо 

відсутність ефективного досвіду захисту власних прав, розчарування в силі й 

справедливості закону, низький рівень юридичних знань, правової, морально-

етичної культури, вольових якостей, невідповідність індивідуальних і 

суспільних потреб та інтересів, деформація нормативно-ціннісної системи.  

Студентська молодь, як рушійна сила суспільних перетворень, завжди 

відігравала важливу роль в історичному розвитку держави. Від рівня її правової 

свідомості й культури, патріотизму, громадянської активності залежить успіх 

демократичних перетворень. Тому вищі навчальні заклади покликані не тільки 

озброїти студентів юридичними знаннями, а й формувати  впевненість у 

верховенстві права, віру в його силу, справедливість і ефективність. Реалізувати 

визначене завдання в сучасних умовах надзвичайно складно, оскільки в 

практиці вищої школи не створена ефективна система правової освіти, а сама 
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молодь стає свідком безкінечних політичних обіцянок, чвар, свавілля влади, 

стикається з корупцією, порушенням прав.  Отже, негативний вплив зовнішніх і 

внутрішніх факторів обумовив результати проведеного емпіричного 

дослідження, в якому взяло участь 735 студентів. Так, високий рівень 

правового нігілізму виявлений в більшості респондентів (93 %). На питання: 

 чи може бути правосуддя справедливим, так – відповіло 3 % 

опитаних студентів; так, але не в нашій державі – 25 %; ні – 72 %; 

 боротьба за справедливість, захист прав людини передбачає: 

обов’язкове дотримання закону – відповіло 5 %; часткове дотримання закону –  

33 %; використання «телефонного права», зв’язків з впливовими особами – 

62 %; 

 чи вірите Ви в успіх правових реформ, так – відповіло 4 %; 

частково – 29 %; ні – 69 %; 

 Закон існує для: врегулювання суспільних відносин за принципом 

справедливості – зазначило 6 %;  збагачення зацікавлених осіб - 71 %; 

матеріального забезпечення правоохоронних органів та правоохоронців – 23 %. 

Дослідження показало, що правовий нігілізм серед молоді стрімко 

розвивається, набуває ознак демонстративності, зухвалості, агресивності. 

Водночас незначній частині студентства (21 %) властивий конструктивний, 

раціональний нігілізм. Така молодь не задоволена існуючим станом правової 

системи й законодавчою базою, але вона не заперечує врегулювання суспільних 

відносин правовим шляхом, не схильна до правопорушень, не зневірилася в 

цивілізованому розвитку людства, прагне до вдосконалення права.   

Вивчення сутності, різновидів і факторів формування досліджуваного 

явища дозволяє визначити основні напрями його подолання:  

 політико-економічний: створення умов для цивілізованого, 

культурного розвитку ринкової економіки та політики, ефективної діяльності 

усіх гілок влади, поліпшення культурних та матеріальних умов життя громадян;  

 юридичний: вдосконалення законодавства, системи 

правоохоронних органів, якості  юридичної праці; 



63 
 

 освітньо-виховний: формування правової свідомості й культури, 

впевненості у верховенстві права, необхідності дотримання законів, 

прищеплення поваги до них, активної громадянської позиції, віри в 

справедливість, силу та ефективність права, підвищення рівня юридичних 

знань. 

Вплив внутрішніх факторів на особистість, подолання правового 

нігілізму в значній мірі обумовлюється психолого-педагогічними умовами, які 

створені у вищому навчальному закладі. Вже на етапі вступу до ВНЗ у 

випускників шкіл нігілістичні погляди  починають або підкріплюватися, або 

спростовуватися. У разі, коли абітурієнт є учасником прозорого й 

справедливого проведення відбору на навчання, він здобуває позитивний досвід 

дії права. Надалі дуже важливо, щоб такий досвід молода людина 

продовжувала накопичувати під час навчання, складання екзаменаційної сесії, 

державних іспитів. Вищий навчальний заклад має не просто закликати вірити й 

поважати право, а «вселити» цю віру власним прикладом неуклінного 

виконання норм чинного законодавства, стати осередком справедливості та 

захисту прав студентства. Втім, існуюча система вищої освіти далека від 

досконалості. Труднощі полягають у тому, що вона стала елементом бізнесу, в 

наслідок чого утворилася величезна дистанція між проголошеними цінностями 

й реальними умовами навчання. Звідси перше концептуальне положення: якість 

роботи ВНЗ визначається не лише кількісним складом кандидатів та докторів 

наук,  а їх здатністю виховувати високоморальну, гуманістичнозорієнтовану 

особистість на основі власного прикладу дотримання норм моралі й права.  

Однією з причин формування правового нігілізму, навіть правопорушень 

є відсутність необхідних для правомірної поведінки знань. Юридичні 

дисципліни не повинні бути другорядними в підготовці майбутнього педагога, 

лікаря, інженера. Правова освіта студентів неюридичних спеціальностей 

звичайно не зводиться до заучування кодексів з цивільного, сімейного, 

кримінального права. Вона покликана навчити молодь на елементарному рівні 

захищати власні права в побутових, трудових ситуаціях, сформувати загальне 
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уявлення про роботу правоохоронних органів, моральну, адміністративну та 

кримінальну відповідальність, вміння відрізняти кваліфікованого 

правоохоронця  від делітанта. Звідси друге концептуальне положення: 

найголовнішими конструктами якісної вищої освіти є не лише формування 

професійної компетентності (вчителя, лікаря, економіста та ін.), а й підготовка 

особистості, здатної захищати  свободу, честь, гідність, правду, справедливість 

правовими засобами. 

Процес подолання правого нігілізму передбачає визнання студентами 

культурної цінності закону як правила врегулювання суспільних відносин. З 

цією метою органи студентського самоврядування не формально, а реально 

повинні залучатися до роботи ректорату, вчених рад, зборів трудових 

колективів ВНЗ. Звідси третє концептуальне положення: прийняття рішень з 

питань організації навчально-виховного процесу, дозвілля, матеріально-

технічного забезпечення, які віднесені до компетенції ВНЗ, повинні прийматися 

за результатами демократичного обговорення зі студентами. Підтримка з боку 

керівництва факультетів пропозицій студентів дає можливість отримати 

молодому поколінню позитивний досвід правотворчої діяльності. Практика 

показує, правила, які розроблені студентами та впроваджені в життя, не 

порушуються ними. Таким чином, в умовах ВНЗ формується 

законослухняність, повага до закону, усвідомлення цінності та необхідності 

права. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, можна визначити основні шляхи подолання правового нігілізму 

студентської молоді: політико-економічний, правовий та освітньо-виховний. 

Неухильне виконання законодавства керівництвом ВНЗ, викладачами – це не 

тільки правова, а й виховна вимога. Підвищення якості освіти студентів усіх 

спеціальностей, залучення їх до управління вищим навчальним закладом, 

правотворчої діяльності на рівні факультетів дозволяє мінімізувати прояви 
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правового нігілізму, підготувати законослухняних, здатних критично 

оцінювати та вдосконалювати правову систему, випускників. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Враховуючи те, що представники правоохоронної професії є носіями 

культурних цінностей у сфері права, можна з певнінестю сказати, що водночас 

вони є і суб’єктами реалізації функцій культури. Своїми діями, рішеннями, 

манерою поведінки в цілому правоохоронецьи впроваджують у площину 

реального життя не просто культуру, а цілу низку правових цінностей, що 

перебувають під охороною права: життя людини, її честь, гідність, 

недоторканність, свободу, справедливість тощо. Таким чином, для 

представників правничої професії наявність високого рівня правової культури є 

обов’язковим моментом та необхідною умовою якісного виконання 

професійного обов’язку. Щодо таких понять, як професійна та правова 

культура, то вони за обсягом співвідносяться як ціле та частка, але така частка, 

яка відіграє провідну роль стосовно інших (моральна, політична, психологічна 

культура тощо). 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні поняття щодо 

теоретичних та методологічних засад правової деонтології. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: роль правової культури у розвитку правової 

культури суспільства; правова свідомість особистості; складові елементи 

правосвідомості правоохоронця; функції правосвідомості правоохоронця; 

деформації професійної правосвідомості правоохоронця. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 
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книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

 

ТЕМА 4. МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦЯ  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Моральна вимога, моральний ідеал, честь та гідність, совість, 

справедливість в практичній діяльності правоохоронця . 

2. Сенс життя та щастя як категорії моральної свідомості 

правоохоронця. 

3. Моральний вибір правоохоронця . 

4. Моральні основи спілкування правоохоронця : повага, співчуття, 

милосердя, любов. 

5. Мораль і право як механізми регуляції життєдіяльності правоохоронця. 

6. Аксіологічно-історичний характер морально-правової культури. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Біленчук П. Д., Сливка С. С. Правова деонтологія / За ред. акад. 

П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1999. – 320 с. 

2. Власенко В. П. Правові та моральні цінності у нормативному 

регулюванні діяльності поліції / В. П. Власенко // Наше право. – 2012. – № 2 

(ч.1). – С. 30 – 35. 

3. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: 

навч. посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К.: Знання, 2008. – 495 с. 

4. Євтух М. Б. Формування гуманізму в системі особистісних якостей і 

стосунків / М. Б. Євтух. – Харків : Основа, 1995. – 120 с. 

http://pravolib.pp.ua/uch-20.html
http://pravolib.pp.ua/uch-20.html


67 
 

5. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства від 01 жовтня 1988 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_343. 

6. Мануйлов Є. М. Етикет у культурі поведінки та спілкування фахівців 

права [Електронний ресурс] / Є. М. Мануйлов // Гуманітарний часопис. – 2010. 

– № 2. – С. 111 – 116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

gumc_2010_2_16. 

7. Печко Н. Фактори, що впливають на формування моральнісної 

культури поведінки молоді [Електронний ресурс] / Н. Печко // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія. – 2010. – 

Вип. 7. – С. 184 – 190. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2010_7_20. 

8. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37 – 38. – ст.2004. 

9. Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/65-2016-%D0%BF. 

10. Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату 

Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС : Наказ 

Міністерства внутрішніх справ України від 28 квітня 2016 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0778-16. 

11. Скакун О. Ф. Юридична деонтологія: підручник / О. Ф. Скакун. – 

Харків.: Еспада, 2008. – 400 с. 

12. Сливка С. С. Юридична деонтологія: підручник / С. С. Сливка. – К.: 

Атіка, 2008. – 296 с. 

13. Фатхутдінов В. Г. Правоохоронна діяльність: природа, сутність, 

гуманізм (теоретико-правові та методологічні аспекти): дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 / Василь Гайнулович Фатхутдінов. – К., 

2006. – 223 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/994_343
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_343
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_343
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%84$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672856
http://nbuv.gov.ua/UJRN/%20gumc_2010_2_16
http://nbuv.gov.ua/UJRN/%20gumc_2010_2_16
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2010_7_20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
http://zakon2.rada.gov.ua/


68 
 

14. Фатхутдінов В. Г. Правоохоронна діяльність: природа, сутність, 

гуманізм (теоретико-правові та методологічні аспекти): автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / Василь Гайнулович 

Фатхутдінов. – К., 2006. – 16 с. 

15. Харко Д. Поняття координації та взаємодії у правоохоронній 

діяльності: теоретичний погляд / Д. Харко // Підприємництво, господарство, 

право. – 2010. – № 8. – С. 125 – 128. 

16. Циганов О. Г. Правоохоронна діяльність та правоохоронні органи: 

сучасні підходи до визначення сутності й змісту [Електронний ресурс] / О. Г. 

Циганов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е. О. Дідоренка. – 2015. – Вип. 3. – С. 314 – 323. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_3_37. 

17. Чупринський Б. О. Життя особистості. Філософсько-культорологічний 

аспект / Б. О. Чупринський // Науковий вісник ВДУ. – № 13. – Луцьк : РВВ 

«Вежа» Волин. держ. ун-ту, 2001. – С. 71 – 82. 

18. Юридична наука та правоохоронна діяльність: матеріали 

міжвузівських науково-практичних конференцій молодих учених (17 травня 

2007 року, 15 травня 2008 року) / Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2008. – Вип. 8 – 9. – 232 с.  

19. Юридична наука та правоохоронна діяльність: матер. міжвуз. 

науково-практ. конференції молодих учених «Проблеми боротьби зі 

злочинністю очима майбутніх правоохоронців (15 травня 2006 року)» / 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ :  ДДУВС, 2007. – Вип. 7. – 228 с. 

20. Юридична наука та правоохоронна діяльність: матер. міжвузівської 

науково-практичної конференції курсантів та слухачів (15 травня 2009 року). / 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 

Дніпропетровськ :  ДДУВС, 2009. – Вип. 10 – 472 с. 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616283
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616283
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2015_3_37


69 
 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомити з поняттям та структурою моральної культури 

правоохоронця , принципами моральної культури правоохоронця . Дослідити 

питання: моральної культури суспільства, соціальної групи, особистості; 

моральна вимога, моральний ідеал, честь та гідність, совість, справедливість 

в практичній діяльності правоохоронця ; сенс життя та щастя як категорії 

моральної свідомості правоохоронця ; моральний вибір правоохоронця  та 

моральні основи спілкування правоохоронця : повага, співчуття, милосердя, 

любов; мораль і право як механізми регуляції життєдіяльності 

правоохоронця ; моральна деформація представників правоохоронної 

професії, її причини та засоби подолання. 

 

ВСТУП 

Відповідність людських дій і вчинків категоріям добра і зла становить 

основу моральних відносин у суспільстві. Систему усвідомлених норм, 

традицій, правил поведінки, почуттів та уявлень, що віддзеркалюються через 

розуміння добра і зла, які є наслідком усього суспільно-історичного досвіду 

людства, ми й називаємо моральною культурою суспільства. Моральність 

криється у повсякденному бутті людини, у її буденних вчинках, підсвідомих 

діях, відчуттях. Вона витворюється непомітно, але завжди реалізується самим 

людським життям, мірою в ньому добра і зла. Оцінюючи своє оточення, ми 

оцінюємо їх крізь призму моральності – відповідності їхнік учинків нашому 

розумінню добра і зла. Ми ніби застосовуємо свій спосіб визначень до 

повсякденного життя, поділяючи все в ньому на добре і зле, хороше і погане, 

достойне і негідне.  

Моральні судження і поняття задіяні безпосередньо кожного дня нашого 

життя, у нашому мисленні і спілкування, у нашій системі цінностей. Особливе 

місце посідає моральна культура правоохоронця , особливості якої в межах 

лекції будуть нами розглянуті. 
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І. Моральна вимога, моральний ідеал, честь та гідність, совість, 

справедливість в практичній діяльності правоохоронця  

Моральна вимога – це найпростіший елемент моральних відносин. 

Спільними ознаками для всіх моральних вимог є такі: імперативність, 

усезагальність, усепроникливість, безособовість, неадекватність виражальним 

засобам. 

Категорія обов’язку фіксує набуття загальних уявлень про належне 

формування конкретної вимоги, зверненої до людського суб’єкта відповідно 

до його становища і ситуації, в якій він перебуває в даний момент. Тобто 

людина повинна відчувати свою суб’єктивну причепність до реалізації цього 

належного, усвідомлювати, що без власних її цілеспрямованих зусиль воно, 

можливо, ніколи й не буде здійснене. Універсальна, загальнозначуща форма 

морального обов’язку відображається в “золотому правилі” моральності, 

принципі “золотої середини”. 

Категорія моральної відповідальності тісно пов’язана з уявленням 

людини про свободу та моральний вибір. Під відповідальністю розуміють 

адекватне усвідомлення реальних обставин людиною, її внутрішній стан, 

здатність до відповідної дії, ймовірних бажань і небажаних результатів 

останньої, актуальності альтернативних варіантів поведінки, тощо. Потенціал 

моральної відповідальності має два виміри: за що відповідає людина і перед 

ким вона відповідає. 

Категорії гідність і честь розкривають моральне ставлення людини до 

себе та іншого (людей, суспільства). 

Гідність– особливе моральне ставлення людини до себе, що виявляється 

в усвідомленні своєї самоцінності і моральної рівності з іншими людьми; 

ставлення людини до інших людей, в якому визначається її безумовна 

цінність. 
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Гідність як абстрактна властивість конкретизується у процесі 

становлення людини як особистості, реалізуючись у її конкретних моральних 

чеснотах. 

Є принаймні два значення поняття «гідність», одне з яких пов’язане з 

визнанням самоцінності кожної людини безвідносно до її реальної 

життєдіяльності й соціального становища, друге – з конкретними чеснотами 

людини, її соціальним статусом (у цьому сенсі воно близьке до поняття 

«честь»). Гідність як визнання самоцінності людини даровано кожному разом 

із життям. А гідність як визнання чеснот, статусу людини заробляється, 

заслуговується. Вона може і втрачатися, якщо людина здійснює негідні 

вчинки. 

На відміну від гідності моральна цінність людини в понятті «честь» 

пов’язується з її реальною життєдіяльністю, соціальним статусом, визнаними 

чеснотами. Якщо уявлення про гідність особи ґрунтується на принципі 

рівності всіх людей у моральному сенсі, то в понятті «честь» люди 

оцінюються диференційовано, що знаходить відображення в понятті 

«репутація» («добра репутація», «погана репутація»). 

Честь – особливе моральне ставлення людини до себе, що виявляється в 

усвідомленні свого соціального статусу, роду діяльності й моральних заслуг, і 

відповідне ставлення до не, суспільства, яке рахується з її репутацією. 

Честь людини, на думку Г.-В.-Ф. Гегеля, полягає в тому, щоб стосовно 

задоволення своїх потреб вона за лежала тільки від свого працелюбства, від 

своєї поведінки і від свого розуму. «...Честь – це нагорода, яка – я за 

доброчесність... Для кого навіть честь – дрібниця, для того і все інше 

[нікчемне]» (Арістотель). «Протилежністю честі є безчестя, або ганьба, яка 

полягає в поганій думці і презирстві інших» (Б. Мандевіль). 

Категорії честь і гідність в чомусь доповнюють одна одну. Свідомість 

честі вчить нас солідарності з ближнім, свідомість гідності – відповідальності 

перед дальнім. Домінуючу роль взаємодії честь – гідність, безперечно відіграє 

гідність, без неї ідея честі втрачає своє моральне значення. 
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Моральний ідеал – найдосконаліший, безумовний, універсальний 

зразок високоморальної особистості, яка володіє всіма відомими 

доброчесностями, кожна з яких максимально досконала. 

Одні етики виводять це поняття з уявлення про природу і сутність добра, 

а інші вважають, що уявлення про добро і належне орієнтовані на моральний 

ідеал, тобто є похідними стосовно нього. 

Моральний ідеал ґрунтується на всьому кращому, що акумульовано в 

моралі на конкретному етапі її розвитку і поєднано в образі ідеальної 

особистості, на який потрібно рівнятися. Моральний ідеал є нескінченним 

процесом пошуку доскональності людини. 

Совість і сором виконують функцію контролю в осмисленні моральних 

настанов людини. Совість – це внутрішнє духовне осмислення людиною 

цільності своєї життєвої реалізації під кутом зору її принципової моральної 

оцінки. Совість виконує запобіжну та ретроспективну (пов’язану з оцінкою 

минулих дій) функції. Муки совісті спрямовані на моральний вибір і 

відповідний вчинок, які вже відбулись. 

Совість перебуває у зв’язку зі страхом, соромом, вимогою, каяттям та ін. 

Страх є етапом тривоги, неспокою, спричиненим загрозою втрати честі, сором 

– переживанням невідповідності своєї поведінки моральним вимогам перед 

людьми, вина – переживанням цієї невідповідності перед внутрішнім “Я”, або 

Богом; каяття є одним з найефективніших механізмів морального 

самовдосконалення особистості, що виявляється як почуття жалю з приводу 

скоєних вчинків. 

Справедливість – це категорія, яка фіксує саме той належний порядок 

людського співжиття, належний стан справ загалом, який має бути 

встановлений внаслідок відповідального виконання людьми свого обов’язку. 

На відміну від інших категорій, категорія справедливості передбачає не 

просто оцінку того чи іншого єдиного явища (добро це чи зло, тощо), а 

співвідношення кількох моментів, між якими й належить установити етичну 

відповідальність, так справедливо, щоб гідному вчинкові відповідала 
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заслужена винагорода, злому – кара. Справедливість загалом має об’єктивний 

характер. Сфера застосування поняття “справедливість” безмежна – від 

економічних, політичних систем до вчинків, позицій людини. Щодо людей, 

справедливими вважають тих, хто дотримується правових і моральних норм, 

даного слова, виконує свої обов’язки, відповідає добром на добро, 

несправедливими – тих, хто чинить свавілля, порушує права людей тощо. 

З огляду на мотиваційні спонуки, розрізняють відплатну справедливість, 

яка вимагає відповідності покарання людини вчиненому нею злочину, та 

розподільчу справедливість, яка передбачає однаковий розподіл благ, 

цінностей в суспільстві. Остання охоплює два підтипи – справедливість 

зрівняльну і пропорційно-розподільчу, тобто розподіляються певні цінності 

між людьми порівну чи відповідно до конкретних заслуг кожного з них. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Правоохоронець є носієм соціальної дії та соціальної свідомості, 

суб'єктом суспільного історичного процесу. Людина виступає як представник 

всезагального життя на планеті, як біологічна істота зі своїми потребами у 

забезпеченні матеріального існування, враховувати які необхідно як з точки 

пору матеріальної доцільності, так і з точки зору моральної культури. Але цим 

не вичерпується зміст людини. Людина, насамперед, являє собою неповторну 

індивідуальність, котра визначає її духовність. Людина постає не тільки 

часткою природного та соціального світу, а як така, котра причетна до 

найсокропенніших основ буття у своїй духовній дії, самосвідомості, у споєму 

розрізненні добра і зла. Як індивідуальна духовна істота, вона має свободу 

вибору добра і зла.  

 

ІІ. СЕНС ЖИТТЯ ТА ЩАСТЯ ЯК КАТЕГОРІЇ МОРАЛЬНОЇ 

СВІДОМОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ  
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Смисл (сенс) життя. Поняття «смисл життя» належить до 

найважливіших понять етики. Цим терміном позначають і уявлення, яким 

послуговується моральна свідомість на буденному рівні. 

Смисл (сенс) життя – морально-світоглядне уявлення людини, за яким 

вона зіставляє себе і свої вчинки з найвищими цінностями, ідеалом, 

виправдовується перед собою та іншими. 

Проблема місця, ролі, призначення людини у світі, сенсу її життя є 

вічною. За словами Е. Фромма, людина – єдина тварина, для якої власне 

існування є проблемою; вона повинна її розв’язати, і їй від цього нікуди 

дітися. Поява цієї проблеми у свідомості людей пов’язана з нуждою, 

хворобою, муками совісті, зрадою, нерозділеним коханням тощо. Однак 

основна причина її виникнення полягає в усвідомленні людиною своєї 

смертності, скінченності свого існування. 

Іноді смисл життя ототожнюють з метою, яку ставить перед собою 

індивід. Прагнення реалізувати мрію наповнює життя особистості відповідним 

змістом. Проте смисл життя не можна звести до окремої мети. Рано чи пізно 

людина має перейти, як писав сучасний російський філософ і психолог Ігор 

Кон, від питання «Ким бути?» до питання «Якою бути?». Саме тоді й виникає 

питання про смисл життя. 

У розумінні проблеми смислу життя сформувалося дві принципові 

точки зору. Одна полягає в турботі людини лише про себе, своє спасіння, 

самовдосконалення, благополуччя, самореалізацію. Згідно з другою точкою 

зору, смисл життя не обмежується існуванням індивіда і полягає, наприклад, у 

служінні Богу, певній ідеї тощо. Окрему людину при цьому розглядають лише 

як засіб. Такий підхід іноді видається дуже високим, а тому привабливим. 

Проте історія свідчить, що заради сумнівних і псевдовеликих ідей загублено 

мільйони людських доль. Очевидно, смисл життя треба шукати між цими 

крайнощами – граничним егоїзмом і фанатичним альтруїзмом. Точка зору, 

згідно з якою смисл життя цілком заперечується, неприйнятна, аморальна. 
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Існування різних точок зору на проблему смислу життя є природним 

явищем. Важливо тільки враховувати, що в моральному житті віра в наявність 

смислу життя відіграє істотну роль. Без неї життя людини справді втрачає 

смисл. 

Щастя. Проблема щастя постійно фігурує в буденному спілкуванні 

людей. Актуальна вона у філософії, мистецтві. Деякі мислителі, насамперед 

евдемоністи, вважали її найголовнішою, а всі інші проблеми – похідними 

щодо неї. Вона насправді досить актуальна, оскільки уявлення про щастя, 

розуміння його сутності істотно впливають (принаймні можуть впливати) на 

життєдіяльність особистості. 

Усі хочуть бути щасливими, проте уявляють щастя по-різному. Навіть 

фахівці не можуть однозначно витлумачити це поняття. 

Аналіз феномену щастя можна розпочати з робочого визначення, згідно 

з яким воно тлумачиться як особливий психічний стан, складний комплекс 

переживань людиною найвищої вдоволеності своїм життям. «Щастя, – на 

думку Дж. Локка, – у своєму повному обсязі є найвище задоволення, на яке ми 

здатні, а нещастя – найвище страждання». Можна жити змістовним, творчим 

життям і не переживати такого інтенсивного почуття, яким є почуття щастя. 

Проте бути щасливим без нього не можна. Це свідчить про істотність 

суб’єктивного начала в щасті. 

Щастя – стан найвищого внутрішнього вдоволення людини умовами 

свого буття, повнотою і осмисленістю життя, реалізацією свого людського 

призначення. 

Об’єктивною основою щастя є міра доброчесності людини, сукупність 

факторів, які визначають її життєве благополуччя (здоров’я, матеріальний 

добробут, везіння тощо). 

Ілюзії вдоволення життям можна досягти й штучними засобами 

(алкоголем, наркотиками тощо). Проте після цього неодмінно настає тяжкий 

стан (похмілля, ломки тощо) і прозріння, розуміння того, що ілюзія щастя 

принципово відрізняється від справжнього щастя. 
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За словами Л. Толстого: «Щастя є відчуття повності фізичних і 

духовних сил в їх суспільному застосуванні». Неодмінною умовою щастя є 

самореалізація особистості, щастя індивідуально неповторне. Справді 

щасливою може бути людина поведінка і життєдіяльність якої орієнтовані на 

вселюдські цінності. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Поняття «сенс життя» і «щастя» органічно пов’язані між собою і 

відносяться до етичних розрядів, чим показують моральну самосвідомість 

oсoбистості. В них поєднується увесь духовний досвід особи у його смисло-

життєвому вимірі. Моральною результативністю його є або чисте сумління, чи, 

навпаки, відчуження від світу і відчуття самотності. Сенс життя , в якості 

етичного розділу, значить вищу, стратегічну моральну цінність (або й навіть їх 

цілісну сукупність), яка вибирається особистістю, представляється як соціально 

значима . 

 

ІІІ. Моральний вибір правоохоронця  

Моральний вибір – це акт моральної діяльності, який полягає в тому, 

що людина, виявляючи свою суверенність, самовизначається стосовно 

системи цінностей і засобів їх реалізації в лінії поведінки чи окремих вчинків. 

Моральний вибір пов’язаний зі свободою, тобто здатністю людини діяти 

відповідно до своїх інтересів і цілей, враховуючи знання законів об’єктивної 

необхідності. Моральна свобода виявляється в тому, що людина, виходячи із 

свободи волі здатна вільно обирати ті чи інші моральні цінності. Моральний 

вибір пов’язаний з такими феноменами як моральний намір, моральна 

спокуса, моральний мотив, моральна відповідальність. 

Основними елементами морального вибору є наявність можливостей 

вибору та здібність вибирати. 

Перше обумовлено способом життя людини, суспільними відносинами, 

ситуацією вибору, наявністю альтернатив. Друге – індивідуальністю людини, 
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її інтелектуальними якостями, вмінням аналізувати ситуацію, передбачати її 

результати, а також цінностними орієнтаціями (Фіхте, Шопенгауер, Ніцше). 

В історії етики мали розвиток два напрямки щодо зовнішньої і 

внутрішньої детермінації вибору: моральний фаталізм с точки зору якого 

вибір обумовлюється об’єктивними обставинами (Демокріт, Гоббс, Спіноза). 

Моральний волюнтаризм – вибір обумовлюється волею людини, без 

урахування моральної потреби (Фіхте, Шопенгауер, Ніцше). Але чи буде 

такий вибір моральним? Ні в такому разі моральна якість вибору усувається. 

В моральному виборі існує подвійна детермінація: 

1) моральні норми особи; 

2) система моральних норм суспільства. 

В моральній поведінці людини з точки зору вибору можна виділити 

наступні типи поведінки. 

1. Донкіхотство – активна поведінка особи, яка ґрунтується на емоціях, 

пориві, ігноруючи об’єктивні обставини вибору. «Я йду, навіть якщо не бачу 

дороги, і не знаю куди я прийду» – Дон Кіхот. 

2. Гамлетизм – поведінка людини, яка підходячи до вибору 

раціонально, намагається передбачити всі наслідки своєї активності в виборі із 

боязні зробити помилку. «Бути? чи не бути?» – Гамлет. 

До цього типу відносяться люди, які часто запізнюються з прийняттям 

рішення. Рішення прийняте, але занадто пізно, воно вже не має актуальності. 

3. Нейтралізм – тип поведінки, згідно з яким людина не втручається в 

прийняття рішення. Займає нейтральну позицію, тобто вона вибирає між 

дилемою втручатися чи не втручатися в сам процес прийняття рішення, а не в 

те яким може бути вибір (наприклад, моральним чи аморальним). 

Проблема морального конфлікту. Моральний конфлікт виникає в 

свідомості людини, якщо їй треба прийняти рішення між двома моральними 

нормами, коли вибір однієї моральної норми приводить до порушення другої 

норми. Це вибір між двома стикаючимися моральними цінностями, які лежать 
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в одній моральній площині: любов – обов’язок (В. Биков «Пойти и не 

вернуться»). 

Моральний вибір передбачає відповідальність – поняття, в якому 

відображається характер відносин між собою і суспільством, а також особи по 

відношенню до себе. 

Однією з проблем морального вибору є проблема співвідношення цілей і 

засобів людської діяльності. В історії філософської думки щодо цього питання 

сформулювалися три принципові позиції: 

а) ціль виправдовує засоби; 

б) ціль взагалі не може виправдовувати засобів; 

в) ціль не виправдовує, а визначає засоби. 

Ця позиція йде від Гегеля, тобто мета і закони діалектично зв’язані і 

засоби до яких ми змушені вдатися, залежать від того, яку саме ціль ми перед 

собою поставили. 

Моральна ціль не може бути досягнута аморальними засобами. 

Але жодна з окреслених позицій розуміння співвідношення цілей і 

засобів людської діяльності не позбавлена більших або менших вад, разом з 

тим вони не втратили своєї актуальності. До цього питання треба підходити 

ситуативно, з позиції принципу – добром творити добром. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Моральним вважають лише такий вибір, за якого людина керується 

моральним мотивом – внутрішньою, суб'єктивно-особистісною спонукою до 

дії, зацікавленістю в її реалізації і орієнтацією на моральні чинники. Споріднені 

з ним поняття «стимул», «намір», «ціль» характеризують ідеальний аспект 

вчинку. Мотив відіграє при цьому особливу роль, оскільки він є духовно-

емоційною підставою вчинку. Реалізується мотив у цілі, хоч у моральній 

діяльності можливе незбігання цілі і мотиву. Керуючись моральними мотивами, 

людина орієнтується на найвищі, безумовні вселюдські цінності, зважає на 

ймовірність морального осуду в разі недотримання моральних вимог. Оскільки 
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моральний осуд не передбачає примусових, організаційних санкцій, то суб'єкт 

морального відношення може здійснювати цей вибір самостійно. 

 

IV. МОРАЛЬНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ ПРАВООХОРОНЦЯ : 

ПОВАГА, СПІВЧУТТЯ, МИЛОСЕРДЯ, ЛЮБОВ 

Щоб спілкування між людьми могло відбутися, вони повинні 

перебувати в контакті, розуміти один одного, виконувати певні спільно 

визнані правила комунікативної поведінки; їм має бути притаманна воля до 

спілкування і певна, більш або менш виразна настроєність на своїх партнерів; 

що знову ж таки передбачає відповідні соціальні, культурні, психологічні, 

семіотичні умови та ін. 

Ефективність спілкування досягається при дотриманні певних умов, 

серед яких, насамперед, треба відзначити: виявляйте дружне ставлення до 

людей, вітайтесь і усміхайтесь; перші, виявляйте ініціативу в приязному 

ставленні до інших; намагайтесь вести розмову в довірливому тоні; 

пристосовуйте свою поведінку й манеру розмови до обставин; сумніви й 

підозри висловлюйте обережно; будьте тактовні; не будьте сварливими тощо. 

До числа власне моральних передумов людського спілкування 

передусім слід віднести повагу, співчуття і любов. 

Повага, повагу в етиці визначають як таке ставлення до людини, що 

реалізуй на практиці певних діях, поведінкових актах, формах суб’єктивного 

відношення) визнання людської гідності. Людська гідність, як ми пам’ятаємо, 

в категоріальному плані співвідноситься з честю; якщо гідність притаманна 

особистості власне як людині, носієві загальнолюдських ціннісних 

властивостей, то честь утілює моральну оцінку й самооцінку особи відповідно 

до її конкретного соціального стану, належності до тієї чи іншої спільноти, а 

також її власних чеснот і здобутків. Подібним чином повага як практична 

реалізація визнання людської гідності знаходить доповнення в пошані, що 

реалізує насамперед визнання особистих чеснот індивіда та його, належності 

до певних спільнот. 
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Повага як реалізація принципу гідності в практиці людського 

спілкування передбачає добротворення, справедливість, врахування вільного 

самовизначення й обраного напряму самореалізації особи; разом з тим вона 

базується на рівності прав і свобод, орієнтує на довіру й уважне ставлення до 

людей, вимагає чуйності, доброзичливості, ввічливості. З повагою несумісні 

насильство, пригноблення, придушення свободи, жорстокість, приниження, 

брутальність. 

Співчуття. Неважко побачити, однак, що для культури спілкування 

повага є передумовою хоча й необхідною, але недостатньою. Можна скільки 

завгодно поважати людину на відстані, зовсім не прагнучи вступити в 

спілкування з нею. Спілкування передбачає, що ми не просто цінуємо нашого 

партнера, поважаємо його гідність, а й активно прагнемо мати з ним справу, 

що неможливо без вникання і в його турботи й проблеми, без духовно-

чуттєвої підстановки себе до його власної суб’єктивності. 

Здатність до співчуття виявляється рисою фундаментальною, але при 

цьому занадто вже абстрактною, коли йдеться про власне людську 

моральність. «Співчувати» можна й особі, що потерпає від нестачі гумору в її 

співбесідника, і нещасному, котрого ведуть на страту, – і швидше першій, ніж 

другому. «Я вам співчуваю» – ввічливий, але дещо холоднуватий вислів, він 

не гріє душу, не додає надії. 

Справді, співчувати людині – значить поділяти її радість чи тугу, 

пристрасть або страждання, захоплюватися її успіхами – чи жаліти її в її болях 

і невдачах. Є досить поверхова, хоча й небезпідставна моральна сентенція: 

справжній друг той, хто здатний не тільки сумувати з приводу ваших невдач, 

але й щиро радуватися вашим досягненням. Для егоїстичної свідомості 

співрадість часто уявляється чимось важчим, душевно менш досяжним, ніж 

жаль або співстраждання. Проте є підстави твердити, що онтологічне (тобто за 

своєю заглибленістю в реальне людське буття) співстраждання глибше; 

недарма саме цей відтінок домінує все ж таки в нашому стертому терміні 

«співчуття». 
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За висловом В.М. Шукшина, «культурна людина... це той, хто в змозі 

співстраждати. Це гіркий, болісний талант». Слід гадати, що ці слова 

зберігають свою актуальність і сьогодні – як позначення морального 

імперативу, котрий ніколи не був чужий для української інтелігенції. 

Милосердя можна визначити як діяльне прагнення допомогти кожному, 

хто має в тому потребу. За своїм об’єктивним змістом милосердя «досить 

близьке до співчуття, проте розглядати його просто як вияв останнього було б 

неправомірно, оскільки у своїй екзистенційній основі вони зовсім не 

обов’язково збігаються. Якщо співчуття, тим більше співстраждання, 

пов’язане, як ми бачили, з тим, що особа переймається турботами й 

стражданнями інших, до певної міри розчиняючи в них власне Я, то 

милосердя, навпаки, передбачає чітко окресленого суб’єкта, який, керуючися 

моральними прагненнями, від надміру власного буття чинить добро тим, кого 

усвідомлює саме як Інших, відмінних від себе – хоча здебільшого, й не без 

сердечної схильності до них. Милосердя саме по собі є високою етичною 

цінністю». 

Що таке любов? Визначень її та різноманітних поглядів на неї існує 

величезна кількість. Якщо давньогрецький філософ Емпедокл (близько 490 – 

близько 430 до н.е.) вбачав у любові безособове начало поєднання, яке 

пронизує собою всі стихії буття, а китайський мудрець Мо-цзи (V ст. до н.е.) – 

принцип загальної злагоди й взаємного добротворення, що його відкриває 

людям саме небо, то сучасні мислителі здебільшого пов’язують її саме з 

граничним проявом людської особистості: «Любов є відповідальність Я за Ти» 

(М. Бубер). Для романтиків любов асоціюється передусім з чимось 

неповторним, виключним, уразливим, таким, що не вкладається у рамки 

жодних загальних норм і розпорядків. 

В історії людської думки знайдемо й осмислення любові як простої 

чуттєвості, й суто інтелектуалістське її тлумачення («інтелектуальна любов до 

Бога», як вона постає в «Етиці» Б. Спінози). 
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Вся ця строкатість існуючих уявлень про любов відбиває реальне 

багатоманіття видів і проявів цього основоположного людського почуття. 

Справді, існують любов-утіха і любов-самопожертва, любов-пристрасть і 

любов-інтерес, «любов небесна» і «любов земна» (контраст між останніми 

уособлюється платонівським протиставленням Афродіти-Уранії – «небесної» і 

Афродіти-Пандемос – «всенародної»). Існують також подружня, батьківська, 

дочірня або синівська любов, любов до особи, спільноти, ідеї або системи 

цінностей та ін. У кожного з названих і не названих нами різновидів любові є 

своя внутрішня логіка, і зачіпають вони людину по-різному. 

Цікава типологія любові була зафіксована ще давньогрецькою мовою, де 

розрізнялися вирази «ерос», «філія», «сторге», «агапе». 

«Ерос» – любов-захват, любов-закоханість, стихійна й пристрасна 

самовіддача заради когось чи чогось, що визнається більш високим і 

довершеним, ніж її суб’єкт (свого роду «тяжіння вгору», як охарактеризував 

цей різновид любові М.О. Бердяєв). 

«Філія» – любов-приязнь, любов-дружба, що зумовлена як соціальними 

стосунками, так і особистим вибором людини. 

«Сторге» – любов-прихильність, особливо в родинних зв’язках. 

Нарешті, «агапе» – жертовна й вибачлива любов, що сходить до ближнього, 

сповнена жалю до нього. 

Таким чином, любов – це духовний стан людини, пов’язаний з її 

екзистенцією та ставлення до інших як вищих цінностей. 

Моральні аспекти поведінки в Інтернеті. Науково-технічний прогрес 

ХХ століття вніс свою лепту в людські відносини, яка проявилась в 

механічному еквіваленті (машини, апарати, комп’ютерна техніка). Технічні 

засоби спілкування часто створюють тільки ілюзію його. Сьогодні виникає 

руйнування феномену реального сусідства, тобто безпосереднього 

спілкування людей в певному часі та просторі. Всебічна комп’ютерізація 

призводить до соціальної ізоляції людини, до психологічної залежності від 

Інтернету, до об’єднання реального та віртуального світів у єдиний світ. 



83 
 

Віртуальність – це не штучна реальність, а відсутність розподілу реальностей 

на істинні та ілюзорні, що може призвести людину до аморальних вчинків, 

“інтернетоманії”. В зв’язку з цим в етиці розробляється нова “галузь” етикету 

– нетикет, який пов’язаний з необхідністю моральної оцінки інтернет-

технологій. Нетикет виступає як засіб нормативної регуляції поведінки і 

спілкування в Інтернеті. Основними моральними чеснотами користувача 

Інтернету повинні виступати совість і добро, гідність і честь, справедливість і 

відповідальність, пошана і благородство. Інтернет орієнтує користувачів на 

відкритий діалог, толерантність, взаємоповагу. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Важливим елементом загальнолюдського в моралі є моральна культура 

спілкування. Грунтуючись на гуманізмі, людяності, ставленні до іншого як до 

рівного собі, моральна культура впродовж історії формується в повсякденному 

житті людей, їхньому досвіді, моральних пошуках, тобто в процесі 

матеріального й духовного спілкування окремих індивідів, соціальних груп, 

народів різних країн. Спілкування, діяльність, пізнання, будучи змістом 

людської життєдіяльності, перебувають у нерозривній єдності, являють собою 

форми соціальної активності людини. Характерною ознакою спілкування як 

форми активності виступає її моральна спрямованість, моральна культура 

людей, що розкривається в спілкуванні. 

 

V. Мораль і право як механізми регуляції життєдіяльності правоохоронця  

Термін «мораль» (moralitas) походить від латинського прикметника 

moralis (такий, що стосується вдачі, характеру, складу душі, звичок), 

утвореного, в свою чергу, від давньолатинського mos (звичай, натура, 

поведінка, а також припис, правило, закон). Моральна культура - це система 

нормативних відносин між людьми, що утворює особливу, історично і 

традиційно зумовлену сферу культурної практики. Мораль як форма суспільної 

свідомості є об'єктом дослідження такої філософської дисципліни, як етика, що 
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й уможливлює ситуацію досить частої синонімізації понять «мораль» та 

«етика». Окрім моральної культури, функцію нормативного регулювання 

виконує також культура правова - система формалізованих 

загальнообов'язкових норм людської життєдіяльності (правових законів), що 

закріплюються й охороняються державою. 

Таким чином, мораль і право є основними способами регуляції й 

нормування поведінки людини і взаємно доповнюють одне одного, що і дає 

підстави в певних межах говорити про них як про деяку єдність, тобто 

морально-правову культуру. Основна ж відмінність і розмежування між 

мораллю і правом полягають насамперед у тому, що моральна регуляція 

здійснюється виключно на основі різноманітних аспектів моральної свідомості, 

яка виступає, так би мовити, своїм власним гарантом, тоді як правова регуляція 

не зумовлюється виключно правосвідомістю, а має своїм джерелом і гарантом 

такий потужний, соціальний інститут, як держава. Звідси випливає і певна 

різниця в стимулах, які задають і підкріплюють прагнення людини до 

дотримання моральних та правових норм. Якщо моральних норм людина 

дотримується під впливом тільки таких у певному сенсі ідеальних, де 

матеріалізованих речей, як власне сумління та суспільна думка, то дотримання 

правових норм, крім того, підкріплюється і загрозою цілком реальних 

матеріальних та фізичних покарань (як-от штраф, обмеження свободи 

пересування і т.д., аж до позбавлення порушника правових норм самого його 

життя). 

Цікаву паралель або й зв'язок можна побачити між різноманітністю 

принципів виховання дитини і простором морально-правової культури, в який 

кожна дитина потрапляє, ставши дорослою людиною. Ідеться про поєднання і 

співвідношення засобів та методів переконання (простір моралі) і покарання 

(простір права). Причому багато хто з видатних педагогів зазначав, що страх 

перед покаранням ніколи не є достатнім фактором виховання дитини. Те саме 

можна сказати й відносно репресивних заходів держави щодо порушників 

правових норм. Людина, яка не має моральних мотивацій дотримання 
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суспільних норм взаємовідносин і поведінки, цілком імовірно, намагатиметься 

обійти і правові норми. Іноді намагання уникнути покарання або страх перед 

ним може навіть штовхнути людину на ще більш значне порушення (типовий 

приклад - убивство свідків злочину). Щоправда, далеко не завжди порушення 

прийнятих у певному колі моральних норм однозначно свідчить про 

аморальність, а порушення законів - про злочинність особистості. Слід згадати і 

про принципову можливість таких ситуацій, коли деякі традиційні аспекти 

суспільної моралі або державного законодавства застарівають і заходять у 

суперечність із прогресивними тенденціями розвитку культури. Як приклади 

можна згадати етичні й законодавчі обмеження в різних сферах 

життєдіяльності, що існували ще на початку XX ст. в деяких навіть розвинутих 

тепер країнах для жінок, національних меншин тощо (відсутність права 

займатись певними видами трудової та суспільної діяльності, брати участь у 

голосуванні і т.д.), або існування і так званих «політичних» статей правових 

кодексів багатьох історичних і сучасних держав. 

Мораль і право відрізняються серед іншого і тим, що мораль існує 

здебільше в усній, дещо розпливчастій і в певному розумінні кількісно 

«невловимій» формі, тоді як правові норми мають вигляд чітко й однозначно 

викладених письмово, перелічених і пронумерованих пунктів законів. 

Цілком очевидно на перший погляд, що письмово закріплене положення 

або регулятивна норма (що ми і маємо у випадку правового закону) є чіткішим і 

однозначнішим, а тому функціонально результативнішим за моральну норму. 

Письмовий наказ або письмово закріплений закон нібито дають більшу 

гарантію їх дотримання. «Що написано пером, того не витягнеш волом», - 

говорить одна народна мудрість. Але інша їй суперечить: «Закон - що дишло, 

куди повернеш - туди й вийшло». Причому щодо останнього не можуть бути 

прийняті заперечення, що, мовляв, такий висновок був зроблений ще за часів 

«усного» закону. Навіть не вдаючись до пошуку справді історичних коренів 

прислів'я, досить навести як аргумент деякі приклади із сучасної культури з її 

безперечно письмовою практикою адміністрування та законодавства. По-
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перше, всі ми знаємо (як з колишньої радянської, так і з сучаснішої дійсності) 

дистанцію між прийнятими на різному рівні «рішеннями», «наказами», 

«законами» і тому подібними серйозними речами та їхнім реальним втіленням 

у життя, за повної безвідповідальності при цьому «відповідальних» осіб. По-

друге, нерідко необхідність дотримання букви письмового закону в країнах 

демократичного спрямування навіть заважає реально навести лад у тій чи іншій 

сфері суспільного життя, – всі, здається, обізнані з реальністю ситуації, коли 

всім відомий злодій-мафіозі спокійно влаштовує свої кримінальні справи, бо не 

тільки не знаходиться посадової особи, яка б наважилася порушити проти нього 

справу, а ще й, наприклад, не знаходиться свідка або потерпілого, заява від 

якого є необхідною для порушення справи «за протоколом». По-третє, 

професійність правоохоронця  завжди визначається не тільки суто формальним 

знанням законів, але не меншою мірою і вмінням їх інтерпретувати відповідно 

до тієї чи іншої ситуації або тих чи інших інтересів.  

 «Неписані закони» моралі не тільки інколи діють ефективніше, ніж 

письмові, але саме вони спонукають більшість людей дотримуватися правових 

норм. Здебільше люди не грабують, не крадуть, не вбивають і т.д. не тому, що 

це забороняє право, а тому, що це неприйнятно для їхньої моральної свідомості. 

Навіть дотримання цивільного права (законів, що регламентують, унормовують 

взаємовідносини громадян між собою та з організаціями) значною мірою 

мотивується саме моральною потребою мати позитивні, взаємно ввічливі 

відносини з іншими людьми, бути законослухняним громадянином і не 

демонструвати зневагу до оточуючих і суспільства в цілому, а не правовими 

наслідками самими по собі. Таке ми бачимо, наприклад, коли студенту буває 

незручно погано знати предмет, що його читає високопрофесійний викладач, 

навіть незалежно від суто адміністративних наслідків отримання того чи іншого 

екзаменаційного бала. Або коли, трапляється, студент почуває потребу 

вибачитися за пропуск лекції, навіть якщо це не веде за собою якихось 

наслідків для нього в навчальному процесі, – вибачення в такому разі фактично 



87 
 

дорівнює жесту поваги і моральної підтримки: «Я поважаю Вас як спеціаліста і 

не хочу, щоб Ви подумали, що Ваші лекції мені не цікаві». 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Отже, мораль – це норми людської поведінки, які склалися про добро і 

зло, гідність і безчестя, про те, що прийнято чи не прийнято суспільством. 

Право – це регулювання людських відносин, яке виражає волю і свободу 

особистості. Вони мають як і спільні, так і відмінні риси. 

Мораль і право є невід’ємною складовою нашого суспільства і відіграють 

важливу роль у регулюванні суспільних відносин. 

 

VI. Аксіологічно-історичний характер морально-правової культури 

Морально-правовий аспект культури, або морально-правова культура як 

така започатковується і розвивається насамперед на основі моделі смислової 

опозиції профанне - сакральне, яка визначає аксіологічну (ціннісну) 

позначеність культурного простору. Згадаймо, що в ранній стадії 

культурогенезу аксіологічна позначеність функціонувала скоріше в ракурсі 

«наявності - відсутності» цінності або значення як таких, а не в ракурсі 

«позитивної і негативної», тобто власне етичної цінності. Смислом сакрального 

наділялося дещо взагалі значиме; важливе, виключне, ціннісно виділене в 

широкому сенсі, тобто значиме і важливе як у позитивному, так і в негативному 

плані: народження і смерть, успіх у якійсь важливій справі і стихійне лихо, 

значне реальне досягнення і його успішна імітація (велика ілюзія, обман). 

Власне, сакральним було все те, що викликало значні переживання людини, її 

сильний емоційний відгук. Профанні ж значення формувалися в межах 

неважливого, байдужого, несуттєвого, емоційно не забарвленого. 

Отже, сакральна позначеність об'єкта первинно не пов'язувалася з 

аксіологічною оцінкою в сучасному розумінні цього поняття. Сакралізація 

означала саме наявність високої значущості як такої, незалежно від її етично 

позитивного або негативного характеру. Найбільш давні, первинні сакральні 

http://www.etica.in.ua/dobro-i-zlo/
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культурні смисли аксіологічно амбівалентні через свою глибоку 

синкретичність. Так, прадавні боги, духи, демони були непередбачувано 

суб'єктивні й могли виступати як причиною благополуччя, впевненості, 

відчуття захищеності, так і причиною нещасть, страху. Саме тому давня 

міфологія фактично ніколи не дає своїм богам моральних оцінок, вони «не 

бачаться» давньою культурною свідомістю й етичному плані, а їхні «вчинки» 

ще не оцінюються в категоріях людської моралі. З тієї ж самої причини в 

культурній свідомості ще і до сьогодні взаємно корелюються, співвідносяться 

смисли народження і смерті (наприклад, коли мислиться, що смерть - то є крок 

до народження в іншому світі, тілі тощо; або, за положеннями багатьох 

сучасних релігій, ритуального «очищення» потребує не тільки той, хто торкався 

до небіжчика, а й породілля). Звісно, в давніх культурах взаємозумовленість, 

зближеність смислів народження і смерті була значно виразнішою і практично 

реалізувалася, наприклад, у поширенні різноманітних ініціацій, сенсом яких 

завжди були «смерть» людини в одній подобі, соціальному статусі, віковій 

категорії, імені і т.д. та її наступне «народження» в іншому статусі, як «іншої» 

людини. Ще один приклад позитивно-негативного нерозрізнення сакрального в 

первісній культурі - надзвичайне поширення так званої імітативної магії та 

первісного імітативного ж мистецтва. Імітація, ілюзія, вигадка, які насправді не 

забезпечували матеріальний аспект людської життєдіяльності, але викликали 

сильні переживання, емоції, зближувалися зі своїм, так би мовити, реальним 

прототипом, наділялися не меншим сенсом. З розвитком же культурного 

простору, становленням морально-етичних та правових відносин різноманітні 

імітації потрапляють до сфери аксіологічно негативного, піддаються 

моральному осуду, або й правовому покаранню. На поверхні тут засудження 

всіляких підробок, від фальшивомонетництва і привласнених інтелектуальних 

ідей до демонстрації «фальшивих» почуттів та нещирих ідейних переконань. 

Але глибше можна побачити й такі цікаві речі, як, наприклад, напівприховані 

негативні асоціації, пов'язані з мистецтвом, що проглядають у семантиці 

поняття «штучний», яке походить від польського, тобто мистецтво (порівняймо 
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рос. «искусство - искусственный)», у зневажливій семантиці й самому 

контексті використання таких, наприклад, виразів: «Як у кіно!»; «Ну що ти 

театр тут розігруєш!»; «Тоді іншої заспіваєш!» тощо. 

Таким чином, найраніші аксіологічні пласти культурних смислів мають 

амбівалентний, і через це поза моральний (ще раз підкреслимо: не аморальний, 

а саме позаморальний або, навіть точніше, аморальний, доетичний!) характер, 

бо джерелом сакральних смислів є переживання реальності природного, 

космічного порядку, що відбувалося «до» будь-якого етичного розрізнення. 

Іншими словами, переживання первинної сакральності відтворює переживання 

космічного упорядкування, і тому генетично сакральна аксіологія в принципі 

позаморальна. Адже світовий порядок не є етичним за своєю природою, про 

нього можна сказати тільки те, що він є. 

Важливо звернути увагу, що така «нерозбірливість» первинної 

сакралізації, відсутність етичного розрізнення, відсутність морально-правової 

складової в первісній культурі мають своєю причиною саме нерозвинутість 

культурного смислового простору, його елементарність і примітивність, що 

зумовлені «раннім віком» культури, неповнотою її реалізації. Людина тих часів 

значно більшою мірою, ніж людина сучасна, перебувала в ще докультурній, 

природній реальності, тому вона більше переживала своє існування і менше 

його осмислювала, ніж людина наступних епох. Цікаво, що в сучасній правовій 

сфері сильне емоційне переживання враховується як таке явище, що заважає 

людині діяти відповідно до вимог моралі і закону, - згадаймо формулювання 

«злочин, скоєний у стані афекту». Отже, і до сьогодні там, де нуртує сильне 

переживання, пристрасть, афект, значно менше залишається місця для етики, 

моралі та права. Саме тому значну кількість порушень морально-етичних норм 

(а нерідко і законодавства) бачимо саме там, де вирують пристрасті: пристрасті 

кохання, віри, влади... 

З часом (хронологічно цей момент можна пов'язати з розпадом 

первинного культурного синкрезису) в процесі розширення і поглиблення 

культурного простору первинні синкретично-амбівалентні сакральні смисли 
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почали розділятися на позитивно сакральне і негативно сакральне. Пов'язані з 

наявністю, цілісністю, збереженням, повнотою, достатком, істинністю (тобто, в 

певному розумінні, гарантіями виживання та життєдіяльності людини) аспекти 

сакрального почали асоціюватися з благом, добром, оцінюватись як позитивні й 

поступово набувати значення моральних норм. Ті ж значення, що 

функціонували в контекстах осмислення відсутності, втрати, неповноти, 

недоліку, імітації, ілюзії, почали поступово дедалі більшою мірою 

співвідноситись зі злом і чимось небажаним, а з часом - етично негативним або 

й морально забороненим. 

Цікаво звернути увагу на багатозначність слова «добро» в українській 

мові. Окрім більш поширеного на сьогодні вживання його для означення 

абстрактного поняття блага, воно ще в недавні часи широко використовувалося 

також і для означення матеріальних цінностей, багатства. Зрештою, і сучасні 

люди іноді вживають це слово в неофіційному мовленні саме в такому 

значенні, чудово розуміючи, про що йдеться в таких, наприклад, виразах: 

«Скільки добра назбиралось!» або «Багатенько цей чолов'яга собі добра 

нажив!» Глибинні ж мовні асоціації зла саме з втратою, відсутністю 

проглядають у таких словах, як «злидень»- той, хто нічого не має, «злодій» 

(крадій) - той, хто «зло діє», тобто краде, відбирає, робить дещо цінне 

відсутнім, утраченим для колишнього господаря. В ширшому за значенням 

«злочинець» зрештою так само присутня семантика відбирання, порушення, 

руйнування певної наявної до злочину повноти, цілісності, гармонії або й самої 

наявності, присутності чогось (речей, прав, здоров'я або й життя іншої людини 

чи людей). Слово ж «добро», ще раз до нього повернімося, семантично 

зближується саме з існуванням, наявністю, реалізацією. Навіть, зверніть увагу, 

коли ми кажемо «Добро!», погоджуючись або даючи згоду на щось (існує і таке 

вживання цього слова в неофіційному мовленні), то, знову ж таки, тим самим 

уможливлюємо якусь подію або визнаємо право на існування певної ідеї, 

думки, позиції. 
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Отже, первинні сакральні, тобто взагалі важливі, значимі, помітні події, 

речі, процеси тощо почали поступово осмислюватися й аналізуватися з точки 

зору їх бажаності - небажаності, корисності - шкідливості, припустимості - 

неприпустимості і т.д. для людської культурної спільноти. Позитивно 

сакральне, як корисне і бажане, почало задавати вектор спрямування волі, 

намірів, прагнень і зусиль, утворюючи і формуючи спочатку традицію людської 

поведінки в соціумі, а з часом і повноцінний феномен моралі та права. 

Слід згадати, що негативно сакральні переживання при цьому було 

використано для створення культурної ієрархізації і впорядкування «анти 

культурних» по суті понять зла, хаосу, відсутності й деструкції. 

Неупорядковані й деструктивні сили, що спрямовані до відсутності і небуття, 

що протистоять культурі як наявності і структурі, також осмислюються 

культурою, приймаються нею у смислову опозиційну структуру, іменуються та 

упорядковуються. Уможливлюється ж така парадоксальність тим, що етична 

рефлексія, подрібнюючи первинні синкретичні смисли, розвела категорії 

морального блага і порядку як такого. Внаслідок цього (а також, звісно, завдяки 

природному закону взаємозв'язку всього з усім) образи морального зла також 

дістали можливість внутрішньої упорядкованості в культурній свідомості. 

Іншими словами, щоб отримати змогу упорядкувати і систематизувати поняття 

зла, культурна свідомість мала розмежувати як такі поняття блага і порядку 

(звичайно, йдеться не про їх протиставлення, а про поділ суто поняттєвий), і 

тоді стало можливим поєднання (в певному кроці перманентного культурного 

смислотворення) не тільки блага і порядку, а й зла і порядку. 

Хоча ієрархії негативних понять і смислів, як правило, майже симетрично 

відтворюють ієрархії понять і смислів позитивних, однак, як уже говорилося, 

морально-правова культура значної частини людства протягом уже багатьох 

століть керувалася інтенцією до позитивних сил блага, добра, порядку. Слід 

ураховувати, що уявлення людей про добро, моральність, правопорядок і 

пов'язані з цим норми життєдіяльності мають конкретно-історичний характер. 

Іншими словами, ідеальні уявлення моральної і правової свідомості різних 
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культур і культурних епох різняться між собою, і іноді досить суттєво. У цьому 

контексті можна звернути увагу хоча б на розбіжності морально-етичних норм 

міжособистісної комунікації в так званій традиційній культурі (іноді таку 

культуру називають ще сільськогосподарською) і культурі сучасній. 

Як правило, за морально-етичними нормами традиційної культури 

людина сприймається й оцінюється не стільки як самодостатня 

індивідуальність, скільки залежно від того, яке місце вона займає в суспільстві. 

Представники традиційної культури, як правило, не поділяють ідеї рівності та 

невід'ємних прав людини. Моральні імперативи, норми поведінки в традиційній 

культурі визначаються не «загальнолюдськими» цінностями, а корпоративно-

общинними інтересами. Власне, навіть саму себе людина в такій культурі 

усвідомлює не стільки самодостатньою особистістю, скільки частиною цілого, 

яким є суспільство, і не уявляє свого життя поза своєю суспільною нішею. 

Велике значення в традиційній культурі мають різного роду ритуали і 

символічна поведінка, дотримання яких також унормовується в морально-

правовому аспекті. 

Натомість людина сучасної культури схильна керуватись узагальненими 

моральними настановами при спілкуванні в межах усієї соціальної вертикалі 

(наприклад, сучасні етичні норми вимагають однаково ввічливих форм 

спілкування людини як зі своїм керівником, так і з підлеглими). Вона прагне до 

максимального вияву своєї індивідуальності на всіх рівнях - від професійної 

діяльності до одягу. Порівняно менше значення мають для неї й усілякі 

комунікативні ритуали. 

Для суспільства з традиційними культурними нормами моралі й 

регулятивними принципами характерним є переважання аскриптивних, 

партикуляристських, дифузних моделей психологічних установок та мотивації 

поведінки людини в комунікативних ситуаціях. Для суспільства ж із сучасною 

культурою (індустріального та постіндустріального типів) характерним є 

переважання зорієнтованих на досягнення, універсалістських і специфістських 

моделей установок та мотивації поведінки. 
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Деякі наведені терміни потребують пояснення. Аскриптивність - 

досягнутість, партикуляризм - універсалізм, дифузність - специфічність є 

парами понять, що використовуються для визначення ціннісної мотивації 

поведінкових реакцій людини. Аскрипція, аскриптивний (від англ. ascription - 

приписування) - термін, введений Р. Лінтоном і прийнятий для означення 

сприйняття людиною іншого індивіда та ставлення до нього залежно від 

природно належних йому, «приписаних» якостей, з якими людина ніби 

ідентифікується: вік, стать, походження, колір шкіри і т.д. Опозицію до 

аскригіції становить досягнення (англ. аспіеуеґпепі), що означає орієнтацію при 

сприйнятті індивіда на його реальні індивідуальні успіхи, поведінку, 

досягнення як громадянина, особистості, професіонала і т.д. Згідно з морально-

правовими нормами сучасних культур, соціальний статус людини визначається 

переважно її особистими реальними успіхами й досягненнями, а не 

аскриптивними, приписаними їй ознаками, які мають велике значення в 

культурах традиційного типу. Тобто морально-правове оцінювання людини в 

сучасній культурі не враховує таких аскриптивних характеристик, як стать, 

національність, походження тощо. 

Іншою опозиційною парою є партикуляризм - універсалізм. 

Партикуляризм означає моральне обгрунтування вибору тільки людей з 

певними аскриптивними ознаками з усієї множини тих, хто в принципі є 

придатним для якоїсь міжособистісної взаємодії. Принцип же універсалізму 

означає, що для людини однакову цінність становлять будь-які об'єкти (люди), 

що мають необхідні саме для даної взаємодії (і тільки для неї) ознаки та 

характеристики. Так, універсалістськи орієнтований лікар у принципі може 

лікувати будь-яку людину, що потребує медичної допомоги. Лікар же з 

партикуляристською установкою визначає «своїх» хворих за кольором шкіри, 

належністю до «свого» племені, релігії тощо. 

Опозиція дифузність - специфічність визначає міру повноти, цілісності, а 

також конкретності або абстрактності у сприйнятті людиною свого партнера по 

взаємодії. Дифузність означає бачення й оцінювання партнера по 
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комунікативній взаємодії як конкретної, «саме цієї» людини з усім комплексом 

її аскриптивних ознак у будь-якій ситуації. Переважно дифузно, наприклад, 

сприймають один одного члени родини або общини. Специфічність же означає 

сприйняття партнера, так би мовити, функціонально, ситуативно. До уваги 

береться тільки те з його особистості, що має значення саме для проведення 

даної взаємодії. 

Неважко помітити, що існує певне зближення між аскриптивною, 

партикуляристською, дифузною мотивацією поведінки, з одного боку, і між 

орієнтацією на досягнення, універсалізмом, специфічністю сприйняття 

партнера взаємодії - з іншого. Аскриптивна оцінка людської особистості, тобто 

оцінка за віком, статтю, расовою, національною, кастовою належністю і т.п., 

характерна, як уже говорилося, для представників традиційної культури. В ній 

же партнер по взаємодії завжди сприймається також дифузно, тобто як 

конкретний член соціокультурного утворення, а обирається партикуляристськи, 

- це означає, що не всі об'єкти з рівними саме щодо даної ситуації взаємодії 

ознаками і властивостями будуть до неї, так би мовити, «допущені» людиною-

суб'єктом. У сучасній же культурі людина сприймається не аскриптивно, а з 

акцентуванням уваги на її власних досягненнях як професіонала, громадянина, 

сім'янина і т.д. Сприйняття і характер взаємодії з партнером зумовлюються 

також універсалізмом і специфічністю. Специфічність може виявлятися, 

наприклад, у тому, що в сучасній культурі ставлення репетитора (вчителя) до 

потенційного учня визначається тільки характером замовлення (потрібним 

предметом) і платоспроможністю, а принцип універсалізму зумовлює 

сприйняття репетитором будь-якої людини, що має бажання скористатись його 

послугами та оплатити їх, як потенційного учня. В традиційній же культурі 

вчитель міг відмовити в наданні своїх послуг людині «не тієї» статі, віри, 

національності (партикуляризм), оскільки сприймав її не просто як 

потенційного клієнта, а як саме цю людину з урахуванням усіх її аскриптивних 

якостей (дифузність). Фактично те саме спостерігається і в правовій сфері: в 

минулому можливість вступу до навчального закладу обмежувалася не тільки 
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матеріально, а й такими несуттєвими на сьогодні аспектами, як стать, 

походження, віросповідання. 

Звісно, всі зазначені історично зумовлені особливості в морально-

правовій сфері мали і мають свої причини. З'ясуємо це на прикладі. 

Від типу культури залежать спосіб нагромадження і передачі досвіду та 

знань, форми освіти (в най ширшому розумінні). В традиційній культурі 

відсутня соціальна система загальної обов'язкової освіти, а отже і загальна 

грамотність, ще не є загальнодоступною річчю книга, немає сучасних 

інформаційних технологій (радіо, телебачення, мультимедійні засоби). Тож 

знання передаються здебільше у формі усної традиції, а резервуаром 

нагромадження знання, його експертом та ретранслятором виступають старші 

люди та люди з високим соціальним становищем. Крім того, традиційна 

культура характеризується значною стабільністю і незмінністю протягом 

тривалого часу різноманітних виробничих технологій та побуту. Наприклад, 

онуки або й правнуки могли користуватися такою самою сохою або таким 

самим гончарним кругом, як і їхні діди та прадіди, а онука вишивала собі сукню 

за бабусиними зразками. В такій мало мобільній культурі обсяг життєвого 

досвіду і знань нагромаджувався здебільше відповідно до прожитих років, бо 

зміст необхідних знань і характер життєвих ситуацій залишалися майже 

незмінними. Таким чином, старша людина була носієм надзвичайної 

культурної цінності - досвіду і знань. Звідси і властиве традиційній культурі 

надання морально-правової переваги людині старшого віку (старійшинам, 

аксакалам тощо). Сучасна ж культура використовує загальний знаковий спосіб 

ретрансляції знання, не опосередкований особистісним авторитетом старшої 

людини. Тексти сучасної культури зберігаються в книжковій та електронній 

формах, знання передаються спеціалізованим соціальним інститутом освіти, 

інформація ретранслюється сучасними технологіями. Таким чином, цінність 

для соціуму в сучасній культурі являє собою професіонал, фахівець у своїй 

галузі, незалежно від віку. А швидкі зміни технологій значно нівелюють 

колишнє уявлення про досвід як про тривале в часі нагромадження знань. 
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(Звісно, це стосується передусім виробничих (у найширшому розумінні) 

технологій та, дещо меншою мірою, - побутової сфери і, можливо, найменш 

зачіпає сферу гуманітарного знання.) 

Слід зауважити, що навіть сучасна культурна ментальність може містити 

окремі елементи традиціоналізму. Можна згадати хоча б досі використовувану 

в шкільному (і не тільки) вихованні моральну настанову «поваги до старших» 

замість культурно більш актуального заклику «поваги до людини» як такої, 

незалежно від її статі, віку, раси і т.д. Досить міцні позиції традиційна моральна 

ментальність усе ще має і в окремих аспектах побутово-родинних взаємин. 

Один із засновників сучасної синергетичної наукової парадигми, 

всесвітньо відомий російсько-британський учений Ілля Пригожий писав, що 

«цінності - це коди, котрі ми використовуємо, щоб утримати соціальну систему 

на певній лінії розвитку, яка обрана історією. Системи цінностей завжди 

протистоять дестабілізуючим ефектам флуктуацій, котрі породжуються 

соціальною системою». Таким чином, системи цінностей можуть змінюватися 

(хоча і за певними закономірностями), а майбутній образ морально-правової 

культури може бути представлений у багатьох варіантах. 

 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ 

Здатність морально-правової культури до історичних змін зумовлюється 

насамперед тим, що, на відміну від трансцендентних і іманентних смислів, 

сакральні і профанні смисли, які задають морально-правовий простір, не є 

онтологічними якостями об'єктів, тобто не пов'язані з природою об'єкта як 

такого, а виникають у структурі ціннісних відношень у тому або іншому 

контексті. Інакше кажучи, сакральне і профанне не є закріпленими за об'єктом 

властивостями, які людина може адекватно розпізнавати, поступово 

нагромаджуючи знання. Це, навпаки, властивості, які об'єктові приписує 

людська свідомість, якими вона його наділяє. А оскільки свідомість має 

культурно-історичний характер, то, відповідно, зі зміною культурних епох 

суттєвих змін зазнає і морально-правова культура. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Моральні якості, що наповнюють поняття моральної культури, завжди 

складали ціннісну характеристику особи та відігравали важливу роль у всіх 

сферах людської діяльності, особливо у тих сферах, де відбувається реалізація 

життєво важливого суспільного інтересу – політика, економіка, правоохоронна 

діяльність, соціальний захист населення, мистецтво, освіта. Крім того, відомо, 

що із ускладненням соціальної обстановки або конкретної ситуації, в якій 

доводиться виконувати свій професійний обов'язок, роль морального фактору 

значно зростає, про що свідчать приклади історії нашого суспільства. 

Особливо слід відмітити важливе значення моральної культури в умовах 

кризового стану сучасного суспільства, в умовах реформування державного 

апарату, системи правоохоронних органів тощо. 

В цих обставинах зростає необхідність залучення до правоохоронної 

роботи найбільш вихованих в моральному плані, безумовно надійних та стійких 

духом працівників. Це обумовлено тим, що в стані реформування українського 

суспільства значні надії покладаються саме на правоохоронні органи, на 

відданих своїй справі фахівців, які вміють поступитися особистим інтересом 

заради загального блага. 

В ході реалізації своїх функціональних обов'язків співробітники 

правоохоронних органів висувають до громадян високі вимоги щодо реалізації 

духу та букви закону, а іноді й глибоко втручаються в сферу їх особистого 

життя. Тому стає цілком зрозумілим і справедливим формування системи вимог 

професійної моралі до певних напрямів юридичної роботи, до професії 

правоохоронецьа взагалі. Виховання цих якостей – одне з головних завдань 

функціонування системи юридичної освіти. Постійне вдосконалення рівня 

моральної культури правоохоронецьів – справа не лише освітянська, а ще й 

обов'язок кожного співробітника. Високий рівень моральної свідомості – 

запорука високої якості виконання службового обов'язку. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні поняття щодо 

теоретичних та методологічних засад правової деонтології. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: моральна культура правоохоронця: поняття та 

структура; принципи моральної культури правоохоронця; моральна культура 

суспільства, соціальної групи, особистості. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

 

ТЕМА 5. ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ПРАВООХОРОНЦЯ  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Поняття психологічної культури правоохоронця. 

2. Пізнавальна сфера діяльності правоохоронця. 

3. Емоційно-вольова сфера діяльності правоохоронця. 

4. Індивідуально-психологічні особливості правоохоронця. 
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правоохоронця ; структури психологічної культури правоохоронця ; 
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ВСТУП 

Психологічна культура є одним з аспектів особистості людини, тому 

спочатку коротко опишемо наш підхід до розуміння сутності особистості. 
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Особистість – це керуючий центр психіки, її командна частина, що спонукує, 

спрямовуюча, організуюча і регулююча поведінка за здійснення потреб і цілей. 

Це керуюча програма життя і розвитку, здатна організувати саморозвиток 

особистості та організму в цілому. Психологічна культура – напрацьована і 

засвоєна особистістю система конструктивних способів, умінь самопізнання, 

спілкування, саморегуляції емоцій і дій, творчого пошуку, ведення справ і 

саморозвитку. У розвиненому вигляді характеризується високою якістю 

самоорганізації і саморегуляції різних видів життєдіяльності. 

У межах можливого, вона виражається в хорошому самоврядування 

динамічними характеристиками своїх потреб і тенденцій, характерологічних 

рис, відносин і цінностей, а також в оптимальній побудові процесів їх 

здійснення. Це в першу чергу поведінкова, процесуальна складова життя 

особистості, що виявляється в її реальних діях, заснованих на широкому 

репертуарі вироблених умінь володіння собою. Тут є і ціннісний, мотиваційний 

аспект: для людини з розвиненою психологічною культурою важливо вести 

себе оптимальним чином, щоразу знаходити прийнятні для себе та інших, 

економічні способи поведінки. 

Під словом «культурні» розуміються ті схеми поведінки, які створюються 

з урахуванням як бажань і цілей своєї особистості і свого організму, так і з 

урахуванням сприйняття інших людей і законів природи в цілому.  

Звичайно, мають значення і знання людини про те, як краще поводитися в 

різних життєвих ситуаціях. Однак без їх внутрішнього прийняття значущих для 

себе, без перетворення їх у внутрішні цінності, вони залишаються просто 

інформацією, що не має особливої значимості і, отже, не мотивуючої на 

вчинення відповідного поведінки. 

 

І. ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВООХОРОНЦЯ  

Прийнято вважати, що слово «душа» вперше з'явилося у IV ст. до н. е. у 

праці Арістотеля «Про душу». У ХVІ-ХVІІ ст. в науковий обіг увійшов термін 

«психологія», який у XVIII ст. вживався на позначення окремої галузі знань про 

http://psychologis.com.ua/lichnost-1.htm
http://psychologis.com.ua/psihologicheskaya_kultura.htm
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психічне відображення дійсності у процесі діяльності людини та у поведінці 

тварин. Розвиток психології як науки розпочався в XIX ст. Отже, психологія - 

порівняно молода наука. Проте справжні дослідження глибин таємниці 

людської душі, з’ясування причин поведінки людини в тій чи іншій ситуації ще 

чекають людство у XXI ст. 

Предмет дослідження психології, як відомо, становлять психічні процеси 

- відчуття, сприймання, запам’ятовування, згадування, уявлення, мислення, 

почуття, прагнення тощо. Вони у кожній професії мають свої особливості, що 

спричиняється до поділу психології на відповідні види. 

Нас більшою мірою цікавить правова психологія як наука, що з’ясовує 

природу і сутність психіки, її загальні закономірності та основні психічні 

процеси, властивості, притаманні правникові. Йдеться не тільки про 

психологічну структуру особистості правоохоронецьа, а й про уміння володіти 

психологічними прийомами, розуміння соціально-психологічних явищ у 

суспільстві, знання психіки інших людей тощо. 

Правоохоронець, формуючи правомірну поведінку людини, обов’язково 

повинен враховувати те, як психологічні чинники впливають на неї у 

правовому полі. Загалом правник має постійно перебувати у психологічній 

готовності діяти в рамках закону й етики. Незнання законів психології 

призводить до того, що результат досягається будь-яким способом. Гіозаяк 

нехтуються психологічні основи творчості, зневажаються загальнолюдські 

цінності та об’єктивні закони розвитку суспільства. 

Зміст психологічної культури правника полягає в тому, що він повинен 

уміти володіти такими психологічними категоріями, як мотивація, бажання, 

спонукання, захоплення, натхнення, нахили та ін. Важливу роль наразі відіграє 

професійне навчання та наукова організація професійних дій. З психологічного 

погляду це означає, що правоохоронець повинен вміти знімати напруженість чи 

долати психологічні бар’єри, на основі власних сформованих позитивних 

емоцій виявляти професійну зацікавленість, вміло застосовувати владні 

повноваження. Завдяки цьому збільшується творчий потенціал, з’являється 
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натхнення, підвищується працездатність, саморегульованість та 

спостережливість, активізуються пізнавальні процеси та гострота почуттів у 

професійній діяльності. 

 

Психологічна культура правоохоронецьа - це органічна єдність 

психологічної освіченості (знань, навичок, прийомів автотренінгу, 

саморегуляції тощо), волі, відповідних професійно-психологічних якостей, які 

чинять ефективний вплив на розв’язання правових ситуацій. 

Говорячи про психологічну культуру, якою повинен володіти 

правоохоронець, можна сказати, що вона передбачає розвиток високих 

особистіших душевних якостей. Правоохоронецьові треба постійно 

вдосконалювати свої знання з психології з тим, щоб забезпечувати рівновагу 

між внутрішніми і зовнішніми психічними процесами, що, звичайно, впливає 

на зміст професійної діяльності. Проте цього недостатньо. Адже 

правоохоронець як особа може характеризуватися високими душевними 

якостями, але не вміти втілювати їх у практичну діяльність. У результаті не 

буде забезпечений ефективний психологічний вплив на громадян, що своєю 

чергою негативно позначиться на правовій діяльності. Коли йдеться про 

психологічну культуру, важливо поєднувати теорію і практику. 

Зрозуміло, що психологічна культура правоохоронецьа не існує 

абстрактно. Вона виявляється у сукупності видів. Так, при класифікації 

психологічної культури за правовими спеціальностями, відповідно 

виділяються: культура судді, культура слідчого, культура адвоката, культура 

прокурора, культура працівника міліції тощо як психологічні культури. Ці їх 

різновиди за змістом мають багато спільного, проте існують й істотні 

відмінності, які пояснюються специфікою обов’язків. 

Механізм дії психологічної культури правоохоронецьа, тобто важелі, за 

допомогою яких психологічна культура втілюється у його практичну діяль-

ність,- це насамперед мислення і мова. 
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Мислення правоохоронецьа спрямоване на усвідомлення права й 

реалізацію його норм. У психологічній літературі мислення поділяється на 

теоретичне і практичне. Правоохоронець повинен розвивати обидва види 

мислення, щоб активізувати творчий пошук, професійні дії. Але перешкодою 

творчій діяльності правоохоронецьа може бути осуд керівників, невпевненість 

у результатах тієї чи іншої справи. У таких випадках механізм мислення 

правоохоронецьа буде «деформований», оскільки його думка залишиться 

невисловленою. 

Думки передаються за допомогою мови, яка буває, як відомо, внут-

рішньою і зовнішньою. Зрозуміло, що внутрішня мова людини передує 

зовнішній, тобто слову. Проте правоохоронець працює в таких умовах, коли 

зовнішня мова не завжди повинна виражати думку чи внутрішню мову. Це 

позитивний результат його психологічної культури, хоча зміст вираженої 

думки характеризує ступінь розвитку загальної культури людини. 

Зауважимо, що мова правоохоронця  не завжди адекватна його 

психологічній культурі. Однак не кожен правоохоронець уміє використовувати 

слово як засіб праці. Трапляється, правоохоронецьові тяжко висловитися, а 

легше скласти письмовий текст, що є наслідком певних прогалин у його 

психологічній культурі. 

Стосовно роботи з людьми психологічна культура правоохоронецьа 

виявляється на двох рівнях - експектації та емпатії. 

Суть психологічної культури на рівні експектації полягає в оцінці 

здатностей правоохоронця , які він виявляє у певній ситуації. На цьому рівні 

можна визначити соціальну роль правоохоронецьа, його професійні 

можливості, передбачити наступні дії. Зрозуміло, що соціальне очікування 

наближатиметься до реальності тоді, коли людину тривалий час знатимуть і 

спостерігатимуть за нею. Психологічна культура на рівні експектації дає змогу 

зробити висновок про судження та вчинки правоохоронецьа. 

Другий рівень психологічної культури - емпатія визначає здатність 

правоохоронця  розуміти інших людей, їхній внутрішній стан, переживання, 
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хвилювання тощо. Тут виявляється вміння правоохоронця розкрити приховані 

(особливо злочинні) наміри людей, відчути їхнє сприйняття суспільних явищ, 

щирість або нещирість у взаємостосунках. Тобто рівень психологічної культури 

на цьому етапі повинен допомогти правоохоронецьові пристосуватися до 

співбесідника з метою ефективного психологічного впливу на нього. 

Існують певні перешкоди для вияву психологічної культури на рівні 

емпатії. Спеціальна література фіксує різні джерела таких перешкод. 

До них можна віднести стандартні образи (стереотипи), враження (думки) 

інших осіб, психічний стан правоохоронецьа, тверда націленість правоохоронця 

на одну із кількох позицій, неадекватне розуміння реальності, спрощене 

бачення ситуації. Високий рівень психологічної культури допоможе подолати 

ці психологічні бар’єри. Для цього потрібно пам’ятати про іх існування і 

відповідно реагувати. 

Психологічна культура правоохоронця виявляється через несвідоме, 

передсвідоме, свідоме, підсвідоме і надсвідоме. 

Так, сфера несвідомого характеризується тим, що правоохоронець не 

підозрює наявність тієї чи іншої події, тобто він розуміє, що усвідомити 

детально, в повному обсязі всі явища (мікроявища) неможливо. В результаті у 

пам’ять не потрапляють потрібні відомості. 

Сфера передсвідомого визначає той стан правоохоронецьа, коли він ще не 

зорієнтувався - усвідомлювати інформацію чи ні. Насправді це початкова стадія 

формування свідомості. Тут психологічна культура повинна спрямовуватися на 

психологічне орієнтування в ситуації так, щоб не завдати шкоди справі, що 

розглядається. Важливу роль у цьому випадку відіграє пам’ять. Якщо добре 

розвинена пам’ять, то проблем з усвідомленням не існує. 

Легше зрозуміти сферу свідомого, коли правоохоронець усвідомлює свою 

діяльність, може прозвітувати про свої вчинки, а його психологічна культура 

характеризується стабільністю. 

Цікаві процеси з психологічною культурою відбуваються у сфері 

підсвідомого, де вона неначе виходить з-під контролю правоохоронця і певним 
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чином впливає на свідоме. Це явище спостерігається тоді, коли психологічна 

культура правоохоронця спонукає до позитивної дії, яка настає тоді, коли у 

підсвідомому (досить небезпечній сфері, що може суттєво змінити сенс життя 

людини), де перебуває завжди як позитивна, так і негативна інформація, 

психологічна культура нейтралізує негативні внутрішні процеси. Тобто 

високий рівень психологічної культури правоохоронця допомагає його 

свідомому мисленню отримувати тільки позитивні імпульси, в результаті чого 

професійні дії правоохоронця у правовому полі є правомірними і не залежать 

від негативних факторів. 

Підсвідоме може керувати свідомим, якщо відсутній достатній рівень 

психологічної культури особи. Підсвідомі негативні імпульси блокують 

різноманітні фізичні недуги, хвороби самої особи. Тобто можна сказати, що 

хвороба є певною мірою ліками від негативних процесів, які відбуваються у 

підсвідомому. Або хвороба - це природна санкція на порушення духовних 

норм. Етично освічений правоохоронець не впустить у підсвідомість 

негативних почуттів. Адже підсвідомість - це небезпечна зона, у ній містяться 

думки, які визначають сутність людини. 

Певний інтерес становить визначення межі впливу психологічної 

культури правоохоронця на громадян, на правовиховну роботу з ними, поза 

якою психологічна культура правоохоронця може не діяти або змінити 

площину дії. Найкращою ілюстрацією цьому є своєрідна тактика дії психоло-

гічної культури. 

Правоохоронець у правоохоронній роботі з громадянами повинен 

дотримуватися такої послідовності: усунути психологічний бар’єр між собою і 

співбесідником, оволодіти ситуацією, психологічно вивчити співбесідника, 

здійснити певну психологічну настанову. 

Так, початок розмови правоохоронця з правопорушником, свідком, потер-

пілими чи іншими учасниками справи пов’язаний з певною психологічною 

незручністю, яка виникає з різних об’єктивних та суб’єктивних причин. 
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Високий рівень психологічної культури допомагає правоохоронецьові подолати 

цю незручність, не виявляючи при цьому свого надмірного зацікавлення. 

Правоохоронець повинен відчути, коли ініціатива має непомітно перейти 

до нього. Причому варто звернути увагу на темп такого переходу, його 

виваженість. Упевнившись в надійності оволодіння ситуацією, правоохоронець 

повинен приступити до психологічного вивчення співбесідника. Суть його 

полягає у виявленні психічних особливостей громадянина, хоча таке вивчення 

стихійно розпочинається з першого погляду. Йдеться про активне вивчення, в 

результаті якого з’ясовується тип нервової системи, рівень мислення тощо. Це 

допоможе поступово підготувати співбесідника до запланованої розмови через 

навідні запитання й очікувану вичерпну відповідь. 

Звичайно, перейшовши до психологічного тиску («атаки»), 

правоохоронець використовує заплутану систему запитань. Тобто час від часу 

повертається до попередньої теми, але запитання ставить по-іншому, оперуючи 

конкретними фактами. Однак цей етап психологічної тактики не слід 

використовувати для того, щоб «загнати співбесідника у глухий кут». Він 

повинен бути ефективним методом одержання достовірної інформації, без 

порушення законності та норм етики з метою прийняття правильного рішення. 

Мета психологічної культури правоохоронецьа, на взірець, досить вагома. 

Адже йдеться про вміння правоохоронця працювати з людьми, зберегти себе як 

моральну особистість. Тому краще, коли мета психологічної культури 

правоохоронця насамперед передбачає встановлення психологічного контакту з 

громадянами. Симпатія (тяжіння) виникає на основі дії закону реципроксності: 

дія однієї людини породжує відповідну реакцію іншої. Ця реакція виступає у 

вигляді складного психологічного утворення. Інтенсивність її залежить від 

самого правоохоронецьа. 

Безперечно, на людину найкраще впливати через дух і душу. На це 

скеровуються всі можливі засоби, які є в арсеналі правоохоронних органів. Це 

надійний, ефективний, хоча довгий шлях впливу на людину. 
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Психологічна культура правоохоронця ґрунтується на відповідних 

принципах та виконує певні функції у практиці. Так, основними принципами 

може бути: родова комплексність і професійна необхідність, а провідними 

функціями — своєчасне вироблення психічної адаптації, формування 

професійно-правового мислення правоохоронецьа. 

Родова комплексність як принцип означає, що всі культури психоло-

гічного спрямування - інтелектуальну, внутрішню, емоційну - об’єднує 

психологічна культура. Тобто інтелектуальна, внутрішня, емоційна є 

субкультурами щодо психологічної культури правоохоронецьа, вони співвідно-

сяться як частина до цілого. Тому всі принципи та функції цих субкультур є 

одночасно принципами і функціями психологічної культури особи. 

Принцип професійної необхідності застерігає правоохоронецьів^від 

зловживань психічними прийомами у процесі службової діяльності. Йдеться 

про недопущення приниження честі та гідності громадян, обману чи корисли-

вості. Цьому покликана сприяти психологічна культура, яка ґрунтується на 

справедливості, правовому почутті, чесності і головне - доцільності. 

Правоохоронець має бути впевнений у професійній необхідності психічного 

впливу на громадян і не зловживати психологічними прийомами. 

Психологічна культура виконує таку важливу функцію, як своєчасне 

вироблення психічної адаптації правоохоронця до різноманітних несподіванок. 

Правник повинен бути готовий до будь-яких вказівок, умов праці і при цьому 

не повинен панікувати, гарячкувати. Наразі йдеться не про будь-яку, а саме про 

своєчасну адаптацію, з проявами швидкого реагування, приведення себе у стан 

професійної готовності. Психологічна культура передбачає також уміння 

правоохоронця  виробляти необхідну адаптацію у громадян. Наприклад, коли є 

потреба повідомити сумну звістку про близьку людину чи певні службові факти 

про учасника справи. Уміння підготувати людину до подальшої співпраці – це 

результат психічної адаптації і вияв психологічної культури правоохоронця  

взагалі. 
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Не викликає сумніву те, що висока психологічна культура формує 

справжній, професійно-правовий характер правоохоронецьа. Професійний до-

свід дає змогу йому бути готовим до будь-яких ексцесів. Професійна 

холоднокровність допомагає не витрачати дорогоцінного часу (іноді й секунди) 

на емоції чи якісь розмірковування. Саме правовий характер спрямовується на 

пошук істини, на оперативність професійних дій, на логіку обґрунтування 

різних аспектів правового явища. Тобто психологічна культура впливає на 

правоохоронця так, як вимагає правова ситуація чи суспільство в цілому. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, психологічна культура для правоохоронця має велике практичне 

значення. Передусім вона впорядковує його мислення та ділове мовлення, що 

дає змогу зрозуміти своє місце в суспільстві та серед колег, де можливі 

зверхність, формальне ставлення до справи. Крім цього, психологічна культура 

активізує свідомість, розвиває почуття, забезпечує правоохоронецьові розумну 

(обґрунтовану, виважену) дію його волі. Адже можлива негативна 

спрямованість волі, але високий рівень психологічної культури дає змогу 

запобігти цьому. Психологічна культура сприяє піднесенню настрою, 

створенню позитивної імпульсивності. Загалом вона підвищує ефективність 

виконання службових обов’язків. 

 

ІІ. ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ 

Психічна діяльність може протікати цілеспрямовано та продуктивно 

лише за умови зосередження людини на діяльності. У кожний окремий момент 

свідомість людини спрямовується на ті предмети та явища, які є для неї 

найбільш важливими та значущими. Яскравим прикладом є так званий 

«феномен вечірки». Уявіть, що ви знаходитесь на якійсь вечірці і захоплені 

цікавою бесідою. Несподівано ви чуєте своє ім’я, яке сказане в іншій групі 

людей. Ви швидко переключаєте увагу на розмову, яка відбувається в цій групі, 

але разом з цим перестаєте чути, про що говорять у вашій групі. Саме висока 
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значущість сигналу (а не його інтенсивність), бажання дізнатися, що думають 

про вас інші гості, визначило зміну напряму уваги. 

Увага виконує три головні функції. 1) спрямованість діяльності; 2) 

зосередження та заглиблення в діяльність; 3) контроль та регуляція діяльності. 

Під спрямованістю розуміють вибірковий характер психічної діяльності, 

мимовільний чи довільний вибір її об’єктів. До поняття спрямованість 

включається також збереження та підтримання діяльності на певний проміжок 

часу. Будь-який педагог знає, що привернути увагу учнів неважко, але зберегти 

її на необхідний час буває нелегко. 

Зосередження та заглиблення в діяльність пов’язані з відволіканням від 

усього стороннього. При уважному відношенні предмет виявляється в центрі 

уваги нашої свідомості, завдяки чому відображення стає ясним і чітким, 

уявлення та думки утримуються у свідомості до того часу, поки не буде 

досягнута мета діяльності. Тим самим увага забезпечує контроль та регуляцію 

діяльності. 

Увага може спрямовуватися на зовнішні об’єкти чи предмети або на 

думки та образи, що існують у свідомості людини. В останньому випадку 

говорять про інтелектуальну увагу, яка відрізняється від уваги сенсорної 

(зовнішньої). У деяких випадках, коли людина виявляє підвищену 

зосередженість на фізичних діях, є сенс говорити про моторну увагу. Усе це є 

свідченням того, що увага не має власного пізнавального змісту, а лише 

обслуговує діяльність інших пізнавальних процесів. 

Правильно зрозуміти феномен уваги можна лише в сукупності всіх його 

властивостей. Нині загальноприйнятим є таке визначення уваги: 

Увага – це спрямованість і зосередження свідомості на певному 

реальному чи ідеальному об’єкті, що передбачає підвищення рівня сенсорної, 

інтелектуальної або рухової активності індивіда. 

Відчуття є первинною формою психічного зв’язку організму з 

середовищем, основним джерелом наших знань про світ і власне тіло. Вони 

складають головні канали, якими інформація про явища зовнішнього світу і про 
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стан організму доходить до мозку, даючи змогу людині орієнтуватися в 

навколишньому середовищі і в своєму тілі. Якби таких каналів не було і через 

органи чуття не надходила інформація до мозку, свідоме життя було б 

неможливим. 

Відчуття – це відображення в мозку людини окремих властивостей, 

якостей предметів і явищ об’єктивної дійсності внаслідок їх безпосереднього 

впливу на органи чуття. 

Відомі факти, які говорять про те, що людина, позбавлена постійного 

джерела інформації, впадає в сонний стан. Такі випадки мають місце тоді, коли 

людина несподівано позбавляється зору, слуху, нюху і коли свідомі відчуття її 

обмежуються якими-небудь патологічними процесами. Близьким до цього є 

стан і тоді, коли людину на певний час поміщають у світло- та звуко-

непроникну камеру, яка ізолює її від зовнішніх впливів. Такий стан спочатку 

викликає сон, а потім важко переноситься досліджуваним. 

У 1956 році в Університеті Мак-Гілла група психологів провела 

дослідження, яке стосувалося сенсорної ізоляції. Добровольцям пропонувалося 

пробути якомога довше в спеціальній камері, де вони знаходилися в умовах 

максимального обмеження зовнішніх впливів. Учені були вражені тим фактом, 

що більшість досліджуваних виявилися нездатними витримати такі умови 

довше 2-3 днів. На основі цього було зроблено висновок про те, що організм 

має фундаментальну потребу в одержанні стимулів з навколишнього 

середовища. Без зовнішніх подразнень, на думку вчених, деградують не лише 

інтелектуальні функції, а й особистість загалом. 

Численні спостереження за дітьми, позбавленими зору чи слуху, 

показали, що порушення притоку інформації в ранньому дитинстві викликає 

різкі затримки психічного розвитку. Якщо дітей, що народилися сліпо-глухими 

або втратили слух та зір у ранньому дитинстві, не навчити спеціальних 

прийомів, які компенсують ці дефекти, їхній психічний розвиток стане 

неможливим і вони не будуть самостійно розвиватися. 



112 
 

Якщо людям, сліпим від народження, повернути зір уже в дорослому віці, 

вони зможуть розрізняти предмети, стежити очима за рухом об’єктів і навіть 

розрізняти кольори. Але вони не зможуть впізнавати окремі предмети, 

геометричні форми або навіть обличчя, а також називати колір, який вони 

бачать. Тільки завдяки досвіду і практиці наш мозок здатний структурувати і 

організовувати елементи зовнішнього світу, щоб надати їм точного значення. 

Як уже зазначалося, відчуття – це відображення окремих властивостей 

предметів або явищ. Тому говорять про відчуття світла, кольору, музичних 

тонів, шумів, ваги, спраги, голоду тощо. Життєве значення відчуттів полягає в 

тому, що вони завжди емоційно забарвлені. Експериментально доведено, що 

різні кольори мають різну психофізіологічну дію на людину: червоний збуджує, 

зелений заспокоює. З двох однакових за вагою ящиків чорний здаватиметься 

важчим, ніж білий. Відчуття, що йдуть від внутрішніх органів, визначають 

самопочуття людини, її емоційний тонус. 

Відчуття є лише елементарною формою відображення окремих 

властивостей предметів та явищ навколишньої дійсності. Але реальні процеси 

відображення зовнішнього світу виходять далеко за межі елементарних форм. 

Що б не відображував людський мозок, він має справу не з окремими 

відчуттями, а з цілісними образами предметів та явищ. Виникнення цілісного 

образу грунтується на спільній роботі органів чуття, синтезі окремих відчуттів 

у складні комплексні системи. Цей процес може відбуватися як у межах однієї 

модальності (сприймання навколишньої дійсності зоровим аналізатором 

передбачає поєднання кольорів, яскравості, освітленості тощо), так і в межах 

кількох мо- дальностей (сприймання навколишньої дійсності різними 

аналізаторами: зоровим – колір, яскравість тощо, слуховим – різного роду 

шуми, нюховим – запахи та ін.). У результаті такого поєднання ізольовані 

відчуття перетворюються в цілісне сприймання, що передбачає перехід від 

відображення окремих властивостей предметів до відображення цілісних 

предметів та ситуацій. 
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Сприймання передбачає наявність різноманітних відчуттів, але не може 

зводитися до їх суми. Воно залежить від певних відносин між відчуттями, 

взаємозв’язок яких залежить від зв’язків та відношень між якостями, 

властивостями, які входять до складу предмета чи явища. 

Саме сприймання найтісніше пов’язане з перетворенням інформації, що 

надходить із зовнішнього середовища. При цьому формуються образи, з якими 

в подальшому оперують увага, пам’ять, мислення, емоції. Одержана в активній 

взаємодії з об’єктом інформація про його властивості (форму, величину тощо) 

перетворюється в низку характеристик, з яких у подальшому при впізнаванні 

знову реконструюються цілісні відображення об’єктів – образи. Завдяки 

зв’язкам, що утворюються в ході навчання між різними аналізаторами, в образі 

відображаються такі властивості предметів чи явищ, для яких немає 

спеціальних аналізаторів, наприклад, величина предмета, вага, форма, що 

свідчить про складну організацію цього психічного процесу. 

Спочатку діяльність людини спрямовується і коригується впливом лише 

зовнішніх об’єктів. Виконавши свою функцію в регуляції поведінки, певний 

образ втрачає своє безпосереднє чуттєве підґрунтя і включається до життєвого 

досвіду людини, набуваючи статусу уявлення. Усе, що б людина не сприймала, 

незмінно постає перед нею у вигляді цілісних образів. Людина сприймає в 

першу чергу те, що відповідає її інтересам і потребам. Тому сприймання 

вважається активною цілеспрямованою діяльністю. З цієї точки зору 

сприймання постає як система предметних перцептивних дій, які формуються в 

процесі життя людини і за допомогою яких людина будує образ навколишньої 

дійсності та орієнтується в ній. 

Крім відчуттів, у процесі сприймання задіяний попередній досвід, 

процеси осмислення того, що сприймається, тобто до процесу сприймання 

включаються психічні процеси ще вищого рівня, такі як пам’ять і мислення. 

Тому сприймання часто називають перцептивною системою людини. 

Сприймання – це відображення предметів та явищу сукупності їх 

властивостей і частин при безпосередньому їх впливові на органи чуття. 
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Таким чином, сприймання є складним психічним процесом, який 

ґрунтується на минулому досвіді людини у вигляді уявлень та знань. Це можна 

пояснити тим, як відзначалося вище, що процес сприймання протікає у зв’язку з 

іншими психологічними процесами особистості: мисленням (ми усвідомлюємо 

те, що перед нами знаходиться), мовою (ми можемо усвідомити, що перед 

нами, тільки тоді, коли можемо його назвати), почуттями (певним чином 

ставимося до того, що сприймаємо), волею (у тій чи іншій формі довільно 

організовуємо процес сприймайня). Сприймання — досить складний, але разом 

з тим єдиний процес, спрямований на пізнання того, що в даний момент впли-

ває на людину. 

Усі події нашого життя проходять через нашу пам’ять. Деякі з них 

затримуються надовго, інші ж – лише на короткий час. 

Механізм вибіркової фіксації є підґрунтям научіння, без нього в мозку не 

залишилося б слідів, які формують навички, необхідні для виживання. З іншого 

боку, якби зберігалась вся неістотна інформація, то нервові мережі виявилися б 

настільки перевантаженими, що мозок не зміг би відокремлювати головне від 

другорядного і діяльність не могла б успішно виконуватися. Тому пам’ять — це 

здатність не тільки до запам’ятовування, але й до забування. 

Під пам’яттю розуміють закарбування, збереження та наступне 

впізнавання та відтворення слідів минулого досвіду. Ця здатність людської 

психіки дає змогу накопичувати інформацію, не втрачаючи при цьому 

попередніх знань, відомостей, умінь та навичок. 

Вивчення пам’яті було одним з перших розділів психологічної науки, де 

було застосовано експериментальний метод: було зроблено спроби описати 

закони, яким підпорядковується процес пам’яті. Ще у 80-ті роки XIX ст. 

німецький психолог Г.Еббінгауз досліджував пам’ять шляхом заучування 

беззмістовних складів, у результаті чого було виведено криву заучування 

матеріалу. 

Пам’ять – складний психічний процес, який складається з кількох 

окремих процесів, пов’язаних один з одним. Психологічна наука вивчає такі 
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проблеми, пов’язані з пам’яттю: особливості процесу закарбування, 

фізіологічні механізми пам’яті, межі запам’ятовування, його умови та прийоми 

тощо. 

Перше систематичне вивчення вищих форм пам’яті належить 

Л.С.Виготському, який у кінці 20-х років уперше приступив до дослідження 

питання про розвиток вищих форм пам’яті. Він показав, що вищі форми пам’яті 

є складною формою психічної діяльності, соціальною за своїм походженням, 

простежив головні етапи розвитку складного опосередкованого запам’ятову-

вання. 

Ці дослідження були продовжені іншими вітчизняними дослідниками, які 

звернули увагу на закони, що лежать в основі мимовільного запам’ятовування і 

детально описали форми організації матеріалів, які використовуються в процесі 

свідомого, осмисленого запам’ятовування. Саме дослідження А.О.Смирнова і 

П.І.Зінченка розкрили суттєві закони пам’яті як осмисленої людської 

діяльності, встановили залежність запам’ятовування від поставленого завдання 

і описали головні прийоми запам’ятовування складного матеріалу. 

Мислення займає головне місце в системі пізнавальних процесів. 

Мислення – це психічний процес відображення об’єктивної реальності, який є 

вищим ступенем людською пізнання. Пізнавальна діяльність починається з 

відчуттів та сприймань, а потім може перейти в мислення. 

Відчуття → сприймання → уявлення → думка → це діалектичний шлях 

пізнання. 

Знання психологічних законів мислення має велике теоретичне та 

практичне значення. Теоретичне значення цих знань пов’язане з наближенням 

до розв’язання широкого кола питань, які завжди цікавили людство. Серед них 

головними є: 

1. Проблема розкриття природи людини. Як відомо, людину відрізняє від 

тварини розумність (homo sapiens - людина розумна). Це означає здатність 

мислити. Хоча необхідно зазначити, що унікальність розумності людини 

піддавалася сумніву: а) М.Коперником, який передбачав існування інших 
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світів, яким властива така здатність; б) Ч.Дарвіном, який припускав наявність 

розуму у тварин; в) творцями сучасних систем штучного інтелекту, які 

стверджують, що „мислити” може і комп’ютер. 

А відомий австрійський психіатр З.Фрейд розглядав розум як нікчемну 

іграшку в руках несвідомого. Тому розкриття природи мисленнєвої діяльності 

сприяє поглибленню наших знань про природу людини. 

2. Питання про істинність наших знань. Як відомо, мислення - це 

відображення зовнішнього світу. Правильність цього відображення 

перевіряється практикою, яка і є критерієм істинності знань. Останні є 

продуктом мислення. Тому знання психологічних законів мислення дає змогу в 

певних межах оцінити міру достовірності інформації, яку ми одержуємо за його 

допомогою. 

3. Проблема механізмів вільної поведінки людини. Перефразувавши відоме 

висловлювання Б.Спінози: „Свобода — суть пізнана необхідність”, — можна 

стверджувати: одержуючи і опрацьовуючи інформацію за допомогою 

мислення, людина стає вільною. Іншими словами, людина вільна настільки, 

наскільки вона здатна мислити. Практичне значення досліджень мислення 

визначається необхідністю: 

— удосконалення форм і методів навчання; 

— розробки заходів, які стабілізують розумову діяльність (тренінги 

креативності тощо); 

— створення технічних пристроїв, які моделюють можливості 

людського мислення. 

Мислення є об’єктом міждисциплінарних досліджень. Історично першою 

наукою про мислення була логіка, яка вивчала правила і закони правильного 

мислення. Логіка вивчає переважно наукове (понятійне) мислення. Вона 

досліджує формально-логічний аспект мислення, об’єктами її в даній ситуації є 

поняття, судження, умовиводи, тобто „форми” мислення або його продукти. 

Філософія вивчає мислення переважно в контексті теорії пізнання 

(гносеології) і головного філософського питання про відношення мислення до 
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буття. Сам термін „мислення” використовується у філософській літературі в 

дуже широкому значенні, іноді як синонім „духу”. Філософію цікавлять 

загальні питання: що є первинним – матерія чи мислення? Чи можна пізнати 

світ за допомогою мислення? Якщо так, то як здійснюється це пізнання? 

Для філософії мислення виступає насамперед як суспільно-історичний 

процес, як історичний розвиток пізнавальних можливостей людства, як родове 

мислення людства. Теорію пізнання цікавить насамперед кінцевий продукт 

пізнавальної діяльності людини, зокрема, чи можна його розглядати як 

відображення зовнішнього світу. 

Предметом вивчення соціології є своєрідність форм мислення залежно від 

культурно-історичних форм життя людей. 

У біології мислення вивчається як властивість високоорганізованої 

матерії, якою є людський мозок. Ця наука займається пошуком фізіологічних та 

тілесних корелятів мисленнєвої діяльності. Найбільш близьким до мислення 

розділом біології є вчення про сигнальні системи. 

Вивчає мислення і відносно молода наука кібернетика, особливо та її 

галузь, яку називають „штучний інтелект”. Кібернетика розглядає мислення як 

інформаційний процес, фіксуючи те спільне, що є в роботі ЕОМ і в мисленні 

людини. 

Розгляд мислення як предмета психологічного дослідження передбачає 

диференціацію психологічного аспекту від філософського і логічного. 

Наслідком такої диференціації є акцентування уваги на таких моментах. 

1. Психологія вивчає не мислення взагалі, а мислення кон- кретних людей у 

його зумовленості історичним розвитком. 

2. Психологію цікавлять більше не кінцеві результати мисленнєвої діяльності 

(або її продукти), а той процес, який їх породжує. 

3. Психологія досліджує не тільки наукове (понятійне) мислення, а й більш 

прості форми (наочно-дійове, наочно-образне). 

Більше того, на противагу логіці, яка вивчає так зване істинне (правильне) 

мислення, психологія звертається до того, як реально здійснюється мислення, 
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яке не обов’язково правильне. Психолога цікавлять не тільки ті випадки, коли 

людина адекватно відтворює у своєму мисленні реальні особливості об’єкта 

пізнання, але й ті випадки, коли об’єкту приписуються властивості, яких він 

реально не має. Крім того, психологія вивчає порушене, викривлене мислення, 

яке виникає при певних психічних захворюваннях. 

Що стосується взаємодії і одночасно розмежування позицій біології і 

кібернетики у вивченні мислення, то слід констатувати таке. 

1. Думка очевидно і безсумнівно пов’язана з мозковими процесами, але її 

властивості і природу неможливо описати в термінах фізіологічних мозкових 

процесів. Чи можу я стверджувати, наприклад, що зараз я думаю про щось, 

тому що працюють певні мозкові механізми, а в іншому випадку (коли я буду 

думати про щось інше) будуть заді- яні інші мозкові структури (механізми). 

Таке твердження є абсурдним, оскільки навіть спроби за записами ЕЕГ 

головного мозку розшифрувати, про що думає людина, були безуспішними. 

Можна сказати, судячи по ЕЕГ, чи думає людина (чи розв’язує вона, наприклад, 

яке-небудь завдання), чи вона відволікається від розв’язання або зовсім не 

захоплена завданням. Сказати ж про те, як вона розв’язує завдання (правильно 

чи неправильно) по ЕЕГ досить складно, якщо взагалі можливо. 

2. Порівняно з кібернетикою психологію цікавить специфіка людського 

мислення, його відмінність від інформаційних процесів, які реалізуються 

сучасними технічними пристроями. У цьому плані людське мислення роз-

глядається як особлива діяльність реального індивідуального суб’єкта, а тому 

людське мислення не можна зводити до елементарних інформаційних процесів 

і вважати програму роботи електронно-обчислювальної машини теорією 

мислення і поведінки людини. 

Таким чином, предметом психологічного дослідження мислення виступає 

як процес, так і діяльність. Це означає, що мислення розгортається в часі, 

включає в себе фази, етапи: початок, протікання, завершення. Мислення є 

виявом деякої активності суб’єкта, воно не лише спрямоване на відображення 

зовнішнього світу, а й є відображенням активності суб’єкта (насамперед його 
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мотивів та цілей). Мислення завжди суб’єктивне, навіть якщо воно правильно 

відображає світ. 

Мислення виступає в ролі специфічної форми пізнавальної діяльності, що 

забезпечує опосередковане та узагальнене відображення суттєвих зв’язків і 

відношень дійсності у ході її аналізу та синтезу. Інакше кажучи, мислення дає 

нам знання про суттєві властивості, зв’язки та відношення об’єктивної 

реальності, воно здійснює перехід від „явища до сутності”. Мислення розкриває 

закони та закономірності дійсності. 

На відміну від відчуття та сприймання, тобто процесів безпосереднього 

чуттєвого відображення, мислення дає непряме, складно опосередковане 

відображення дійсності. І хоча мислення своїм єдиним джерелом має відчуття, 

воно переходить межі безпосереднього чуттєвого пізнання і дає змогу людині 

одержати знання про такі властивості, зв’язки та відношення, які не можуть 

бути сприйняті органами чуття. 

Предмети відображаються у процесі мислення інакше, ніж у сприйманні: 

у мисленні ми не тільки виокремлюємо окремі частини предмета (що можливе і 

у сприйманні), але намагаємося зрозуміти, у яких відношеннях ці частини 

знаходяться одна з одною. Мислення дозволяє зазирнути в сутність явищ тільки 

одним шляхом — через відображення тих зв’язків і відношень, які є у даного 

явища з іншими явищами. Це відображення зв’язків і відношень неможливе, 

якщо ми не абстрагуємося від конкретних особливостей предмета і не станемо 

думати про нього в найзагальнішому вигляді. У процесі мислення конкретний 

образ предмета відходить на другий план. 

Думка про предмет, явище приводить одночасно до двох наслідків: 1) 

відображення цього предмета, явища в його сутності, тобто в його 

взаємозв’язку і взаємозумовленості з іншими предметами, явищами; 2) до 

думки про цей предмет, явище взагалі, а не зокрема, не в певній конкретній 

формі. 

Образи, якими оперує людина, не обмежуються відтворенням того, що 

було безпосередньо сприйнято. Перед людиною в образах може постати і те, 
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чого вона безпосередньо не сприймала, те, чого взагалі не було, і більш того, 

чого саме в такій конкретній формі в дійсності і бути не може. Перетворення є 

головною характеристикою уяви. Уявляти - це насамперед перетворювати. 

Людина – дійова істота. Вона не тільки сприймає і пізнає світ, але й 

змінює, перетворює його. Для перетворення світу на практиці необхідно вміти 

перетворювати його мисленнєво. Цю потребу і задовольняє уява. Уява 

пов’язана з нашою здатністю змінювати, дійово перетворювати світ і творити 

що-небудь нове. Уява дає людині можливість виходити за межі реального світу, 

переміщувати речі і події в майбутнє, минуле, в інші світи і простори. 

Уява – це психічний процес, який полягає у створенні нових образів 

шляхом обробки матеріалу сприймань і уявлень, одержаних у попередньому 

досвіді. 

Як видно з цього визначення, уява тісно пов’язана з образною пам’яттю, 

оскільки вона опирається на минулий досвід людини, і з мисленням, оскільки 

вона пов’язана зі створенням нового. Це дає підстави деяким психологам не 

вважати уяву самостійним психічним процесом, а розглядати її як аспект і не-

обхідну сторону будь-якого пізнавального процесу. 

Але уява - специфічний процес. Головна відмінність власне уяви від 

образної пам’яті пов’язана з іншим відношенням до дійсності. Образи пам’яті - 

це відтворення минулого досвіду, але функція пам’яті полягає в тому, щоб 

зберегти результати минулого досвіду в максимальній недоторканості, функція 

ж уяви – перетворити їх. Скільки б суттєво не перероблялися в пам’яті образи 

дійсності, вони ніколи не перетворюються в образи реально існуючих 

предметів, з якими суб’єкт не зустрічався у своєму особистому досвіді. 

Уява спрямована на пізнання образів бажаного можливого майбутнього 

або образів того, що відсутнє в досвіді людини, але що може бути створено нею 

за певними даними. 

Відмінність уяви від мислення зводиться до такого. Як відомо, мислення 

спрямоване на пізнання взаємозв’язку явищ та їх сутності; продуктом мислення 

є поняття, їх системи та ідеї. Продуктом же уяви є створення об’єктивно нових 
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(повністю або частково) образів, які виражають бажане можливе майбутнє, або 

суб’єктивно нових образів, які дають змогу суб’єкту пізнати те, що він сам не 

сприймав. 

Отже, специфіка уяви як пізнавального процесу полягає в тому, що вона 

слугує основою створення нових предметів, які задовольняють ті чи інші 

потреби людини. Уява розширює можливості пізнання чуттєвої наочної 

сторони дійсності не тільки шляхом безпосереднього досвіду, через 

сприймання, але й шляхом побудови образів на основі тих чи інших даних 

(знаків чи елементів предметів): створення образу предмета за кресленням, 

створення художнього образу за текстом літературного твору тощо. 

У процесі життєдіяльності людини уява виконує низку специфічних 

функцій, перша з яких полягає в тому, щоб представляти дійсність в образах і 

мати можливість користуватися ними, розв’язуючи задачі. Ця функція уяви 

пов’язана з мисленням і органічно в нього включена. 

Друга функція уяви полягає в регулюванні емоційних станів. За 

допомогою своєї уяви людина здатна хоча б частково задовольнити численні 

потреби, зняти напруженість, породжувану ними. Дана життєво важлива 

функція особливо відзначається і розробляється психоаналізом. 

Третя функція уяви пов’язана з її участю в довільній регуляції 

пізнавальних процесів і станів людини. За допомогою штучно створених 

образів людина може звертати увагу на необхідні події, за допомогою образів 

вона має можливість керувати сприйманням, спогадами, висловлюваннями. 

Четверта функція уяви полягає у формуванні внутрішнього плану дій, 

тобто здатності виконувати їх „в умі”, маніпулюючи образами. 

П’ятою функцією уяви є планування і програмування діяльності, 

складання таких програм, оцінка їх правильності, а також їх реалізація. 

За допомогою уяви людина може керувати багатьма психофізіологічними 

станами організму, налаштовувати його на наступну діяльність. Відомі факти, 

які свідчать про те, що за допомогою уяви, вольовим шляхом людина може 

впливати на органічні процеси: змінювати ритміку дихання, частоту пульсу, 
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кров’яний тиск, температуру тіла тощо. Дані факти лежать в основі 

аутотренінгу, який широко використовується для саморегуляції. 

Уява у власному специфічному значенні може бути тільки в людини. 

Передбачаючи майбутнє, уява може створити картину, образ того, чого взагалі 

не було. Іншими словами, вона може здійснити такий відступ від дійсності, 

результатом якого буде фантастична картина, яка суттєво відхиляється від 

дійсності. Але і в цьому випадку уява зовсім не втрачає зв’язку з дійсністю. 

Уява тим цінніша, чим більшою мірою вона, перетворюючи дійсність, 

відхиляється від неї, але при цьому все ж враховує її суттєві сторони і найбільш 

значущі риси. У своїх вищих творчих формах уява здійснює відліт від 

дійсності, щоб глибше проникнути в неї. 

Говорячи про зв’язки уяви з дійсністю, Л.С.Виготський сформулював 

перший і найважливіший закон уяви; творча діяльність уяви знаходиться в 

прямій залежності від багатства і різноманітності попереднього досвіду 

людини, зміст якого відображує дійсність і складається з елементів, узятих з 

неї. Чим багатший досвід людини, тим більшим є наявний в уяві матеріал. 

Образ-уявлення лабільний, динамічний за своєю природою, тобто він кожного 

разу може змінюватися, перетворюватися. Але якщо мова йде про образ-

уявлення як продукт уяви, то він є просто «миготінням» без певного напряму, а 

перетворенням, зумовленим певного тенденцією. Така тенденція, яка приводить 

до трансформації образів у певному напряму, пов’язана з тим, що на цих 

образах відбивається загальна спрямованість особистості, її потреби, інтереси, 

почуття, ідеали, життєві цілі, цінності тощо. Саме цим і породжується 

перетворююча діяльність уяви. Тобто різноманітні відношення особистості до 

реальності породжують ті перетворення, яким більш чи менш підлягають у 

психіці людини образи, що відображають дійсність. 

Саме сприймання дійсності часто перетворюється уявою під впливом 

почуттів, бажань, симпатій і антипатій. Ці перетворення приводять до 

викривлення, коли „бажане видається за дійсне”, і таким чином нібито 

„затушовуються” реальні властивості предмета, а іноді і до більш глибокого 
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пізнання дійсності. Під впливом почуттів уява може яскравіше виявляти 

справжній образ людини. 

Ще один цікавий аспект, який відображає вплив емоційного чинника на 

уяву, виявляється у сформульованому Л.С. Виготським законі – законі 

спільного емоційного знака. Його сутність полягає в такому: враження і образи, 

що мають спільний емоційний знак, тобто ті, що мають на нас подібний 

емоційний вплив, можуть об’єднуватися між собою, незважаючи на те, що 

жодного зв’язку між цими образами не існує. Виходить комбінований витвір 

уяви, в основі якого лежить спільне почуття чи спільний емоційний знак, який 

об’єднує різні елементи (наприклад, голубий тон – холодний, червоний – 

теплий). 

Існує і зворотний зв’язок уяви з емоцією, коли уява впливає на почуття. 

Це так званий закон емоційної реальності. Його сутність зводиться до того, що 

будь-який витвір фантазії має зворотний вплив на наші почуття. І якщо цей 

витвір сам по собі не відповідає дійсності, то почуття, яке викликається ним, є 

дійсним, таким, що реально переживається, почуттям, що захоплює людину 

(наприклад, страх у темряві, викликаний ілюзією, переживання подій з книг, 

кінофільмів тощо). 

Таким чином, уява – не абстрактна психічна функція, а закономірна 

сторона свідомої діяльності особистості. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Пізнавальна діяльність є процесом відображення в мозку людини 

предметів та явищ дійсності. Вона складається із серії пізнавальних психічних 

процесів: відчуття, сприймання, уваги, пам’яті, уяви, мислення і мовлення. 

Відображення реальності в людській свідомості може відбуватися на рівні 

чуттєвого та абстрактного пізнання. Чуттєве пізнання характеризується тим, що 

предмети і явища об’єктивного світу безпосередньо діють на органи чуття 

людини – її зір, слух, нюх, тактильні та інші аналізатори і відображаються у 

мозку. До цієї форми пізнання дійсності належать пізнавальні психічні процеси 
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відчуття та сприймання. Вищою формою пізнання людиною є абстрактне 

пізнання, що відбувається за участю процесів мислення та уяви. У розвиненому 

вигляді ці пізнавальні процеси властиві тільки людині, яка має свідомість і 

виявляє психічну активність у діяльності. Істотною особливістю мислення та 

уяви є опосередкований характер відображення ними дійсності, зумовлений 

використанням раніше здобутих знань, досвіду, міркуваннями, побудовою 

гіпотез тощо. Об’єктом пізнання у процесах мислення та уяви є внутрішні, 

безпосередньо не дані у відчуттях об’єкти, закономірності явищ та процесів. 

Важливу роль у пізнавальній діяльності людини відіграє пам’ять, яка 

своєрідно відображає, фіксує й відтворює те, що відбивається у свідомості у 

процесі пізнання. Важливою характеристикою пізнавальної діяльності є 

емоційні та вольові процеси, які спонукають особистість до активних дій, 

вольових актів. 

 

ІІІ. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОНЦЯ 

Людина живе і діє в реальній дійсності. Вона пізнає навколишній світ, 

природу, людей, їхні соціальні стосунки. У процесі діяльності, праці, 

спілкування з іншими людьми, тобто у процесі життя, у людини складаються 

певні стосунки з суспільством, з групами людей, з окремими людьми. Реальний 

світ у всій його різноманітності відображається у свідомості індивідуальної лю-

дини. 

Але людина не пасивно, автоматично відображає навколишню дійсність. 

Активно впливаючи на зовнішнє середовище і пізнаючи його, людина водночас 

суб’єктивно переживає своє відношення до предметів і явищ реального світу. 

Та сфера психіки, яка зв’язана з переживанням людиною свого відношення до 

дійсності, до людей, з якими вона спілкується, називається емоційною сферою, 

сферою емоцій та почуттів. 

Світ емоцій та почуттів різноманітний. Ми говоримо про почуття любові 

людини до Батьківщини, матері до дитини, про почуття радості від здійснення 

необхідної для інших людей і одночасно важкої роботи, про почуття близькості 



125 
 

до інших людей, з якими спільно робиш корисну для суспільства справу. До 

емоційної сфери належать численні стани, переживання; радість, хвилювання, 

повага, горе, захоплення тощо. 

Яка ж роль емоцій та почуттів у діяльності людини? Так, від емоційного 

стану робітника залежить продуктивність праці; емоції спортсмена - іноді 

вирішальний чинник у досягненні ним перемоги у змаганнях; моральний дух 

солдат визначає іноді перемогу в бою; психологічна несумісність людей у 

шлюбі нерідко пояснюється їх нездатністю або небажанням зрозуміти емоцій-

ний стан один одного. 

Знання людських емоцій і форм їх вияву необхідне педагогу і 

вихователю, військовому і тренеру спортивної команди. Чуйне відношення до 

настрою оточуючих людей - свідчення високої культури поведінки. 

Почуття пов’язані з усіма сферами нашої психіки: 

— з відчуттями та сприйманнями (нам подобаються певні кольори, 

форми, запахи, які викликають у нас позитивні емоції); 

— з пам’яттю (відтворюючи ті чи інші повідомлення, ми нібито заново 

переживаємо емоції, які їх супроводжують; крім того, емоційне 

забарвлення повідомлення впливає на ефективність його 

запам’ятовування); 

— з уявою, з уявленнями про майбутнє (нас охоплює жах, коли ми 

уявляємо, яку загрозу для світу несе ядерна бомба, тероризм тощо). 

Закономірно виникає питання: що ж таке емоції та почуття? Які їхні 

специфічні функції у психіці і поведінці людини? 

У науці до цього часу все ще немає повної згоди стосовно того, що 

належить до поняття „почуття”, а що до поняття „емоції”. 

Ще зовсім недавно термін „емоції” було прийнято використовувати для 

позначення найпростіших переживань, пов’язаних з первинними органічними 

потребами (у їжі, воді тощо). Близькою до цієї є погляд на емоції як на реакції, 

які характеризуються сильними тілесними змінами і їх яскравим зовнішнім вия-
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вом. При цьому в емоціях однобічно бачать таку їхню здатність, як негативний, 

руйнівний вплив на поведінку людини. 

Нині все більш поширеним є таке розуміння емоцій. 

Емоції – це відносно короткочасні переживання, які носять чітко 

виражений ситуативний характер, тобто зв ’язані зі ставленням людини до 

ситуацій, що виникають, або можливих ситуацій, до своєї діяльності, до 

конкретних вчинків. Емоції – конкретна форма переживання почуттів. 

Таке розуміння не прив’язує емоцій лише до органічних потреб. При 

цьому справедливо вважається, що емоції людини є продуктом суспільно-

історичного розвитку і впливу соціального середовища, у якому вона 

розвивається, і що вони пов’язані з усією різноманітністю явищ і сторін 

дійсності, а не тільки з інстинктивними потребами та їх задоволенням. 

Почуття, на відміну від емоцій, – це стійкі переживання, у яких 

виражається емоційне ставлення людини до певного об’єкта (суб’єкта):людини, 

сім’ї, класу, школи, художнього твору, мистецтва, Батьківщини. 

Відмінність почуттів від емоцій зовсім не означає відсутності їх 

взаємозв’язку. На тлі стійких почуттів, наприклад, кохання до близької людини, 

залежно від обставин можуть переживатися різні емоції; тривога за неї, горе 

при розлуці, радість при зустрічі, гнів, якщо кохана людина в чомусь не 

виправдала сподівань. 

Отже, на відміну від емоцій, почуття є більш стійкими. Іншими 

характерними ознаками почуттів є: 

1. Предметність („прив’язаність” до певного об’єкта чи суб’єкта). 

Предмети, явища, люди, на які спрямована практична і теоретична діяльність 

людини і які при цьому викликають у неї емоційне ставлення - об’єкти (пред-

мети) почуттів. 

2. Суб’єктність почуттів, невіддільність від їх носія (особистості). 

3. Інтимний характер почуттів. Оскільки вони належать внутрішньому 

світу людини, а тому важко піддаються вивченню. 

4. Полярність, яка полягає в тому, що завжди можна назвати позитивні 
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та негативні почуття (наприклад, задоволення – незадоволення, любов – 

ненависть, радість - смуток тощо). 

5. Амбівалентність (подвійність). Причиною існування подвійних 

почуттів є багатогранність предметів та явищ дійсності, у зв’язку з чим 

ставлення людини до них не вичерпуються одним якимось елементарним 

відношенням. Прикладами такої подвійності є: „насолоджуюсь і соромлюся”, 

„приємні страждання”. Ревнощі - це одночасно і кохання, і ненависть. 

Однак думка відносно оцінки ролі емоцій у житті людини (насамперед їх 

необхідності) є до цього часу неоднозначною. Усе ще зустрічаються точки 

зору, які стверджують, що емоції людини - це дещо подібне до апендикса: 

людина успадкувала емоції від тварин, це рудимент людської психіки. 

Виходячи з цієї позиції, ідеальна досконала людина – це людина, повністю 

вільна від емоцій. 

Спробуємо уявити собі таку людину. Ось що з цього приводу писав 

учений-фізіолог П.К.Анохін: „...А між тим варто лише на хвилину уявити собі 

життя людей, позбавлених емоцій, як зараз же перед нами відкриється велика 

прірва взаємного нерозуміння і повної неможливості встановити чисто людські 

стосунки. Світ таких людей був би світом бездушних роботів, позбавлених усієї 

гами людських переживань і не здатних зрозуміти ні суб’єктивних наслідків 

усього, що відбувається в зовнішньому світі, ні значення своїх вчинків для 

оточуючих. Страшна і сумна картина. На щастя, емоції людини не тільки 

існують як закономірне явище природи, але навіть виявляють чіткі ознаки про-

гресу”. У цих словах відповідь на питання, чи потрібні емоції? 

Емоції є головною характеристикою людської особистості. Подібно до 

мислення, пам’яті емоції є психічним явищем. Емоційні властивості людини, 

тобто здатність переживати емоції, називається емоційністю. Саме емоційні 

особливості є одними з найважливіших властивостей у структурі особистості 

людини. Знання емоційних особливостей людини дає нам можливість робити 

висновок про головне в ній. 
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Наприклад, про кожну незнайому нам людину ми одержуємо всього одну 

з наведених нижче характеристик. Про першу сказано, що вона має гарну 

пам’ять; про іншу - що вона добре володіє знаннями; про третю - що вона 

доброзичлива; про четверту - що вона має 100% зір, про п’яту - що вона боягуз; 

про шосту - що вона радіє успіхам інших; про сьому - що вона байдужа до 

людей; про восьму - що вона не терпить, коли інші виявляють грубість; про 

дев’яту – що вона музикальна тощо. З цього прикладу видно, що про головне в 

людині говорять більше характеристики третьої, п’ятої, шостої, сьомої і восьмої 

людини, тобто ті, які характеризують її з боку емоційності. 

К.Д.Ушинський у книзі „Людина як предмет виховання” писав: „Ніщо — 

ні слова, ні думки, ні навіть вчинки наші не виражають так ясно і правильно нас 

самих і наше ставлення до світу, як наші почуття; у них відчувається не 

характер кожної думки, не окремого рішення, а всього змісту душі нашої та її 

ладу. У думках наших ми можемо самі себе обманювати, але почуття наші 

скажуть нам, що ми таке: не те, чим ми хотіли бути, але те, що ми таке 

насправді”. 

Люди самовизначають себе через свої емоції. Характер емоцій дитини 

говорить оточуючим про особистість, що формується. Емоції дітей і підлітків є 

для вчителя, батьків своєрідними індикаторами; вони вказують, наскільки 

успішно формується те, що К.Д.Ушинський назвав ладом людської душі, а саме 

– спрямованість особистості. 

Таким чином, емоції людини говорять про головний зміст особистості, 

тому що допомагають розкрити внутрішній світ людей. 

Сутність емоцій визначають такі їх властивості, які характеризують 

ставлення людини до подій, людей, самої себе. Причому в ставленні полягає 

той сенс і те значення, які ці явища мають для людини. 

Головною емоційною одиницею, яка специфічно забарвлена 

відношенням, є переживання. Положення про переживання як центральну 

одиницю психічного було сформульовано Л.С. Виготським і розвинене 

Л.І.Божович. Місце і функції переживання в структурі особистості змінюються 
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в процесі психічного розвитку. Поступово воно стає центром душевного життя, 

його головним стрижнем. 

Вияснити, як вплинула на людину та чи інша подія, можна лише в тому 

випадку, якщо вдасться зрозуміти характер її переживань з цього приводу. 

Якщо школяра „пропрацювали” на класних зборах з метою досягти його 

розкаяння за негідний вчинок, то таке пропрацювання і зовнішні ознаки 

розкаяння (слова, що усвідомив, що соромно, навіть сльози) ще не доказ того, 

що бажаного ефекту досягнуто. Лише сутність переживань розкриє, чи школяр 

засмучений своїм вчинком і розкаюється, чи озлоблений і вважає покарання 

несправедливим. 

Таким чином, головна, центральна одиниця емоцій переживання. Саме 

воно свідчить про відношення людини до явищ і подій навколишнього світу, до 

самого себе. Це означає, що всі ті емоційні особливості людини, які 

характеризують переживай - ня, є провідними, головними. До них належать: 

 1. Якісні особливості емоційності. Вони, у свою чергу, містять: 

а) знак емоцій: позитивна вона (задоволення, прийняття) або негативна 

(незадоволення, неприйняття), 

б) більш «дрібні» і більш конкретні, ніж задоволення-незадоволення, 

особливості: радість, задоволення, захоплення, гнів, тривога, розчарування, 

сором - їх називають модальністю переживань. 

2. Змістовні характеристики емоційності, які свідчать не тільки про якість 

емоцій, але й про їх причини, об’єкти. 

Наприклад, знання того, що людина відчуває гнів, ще недостатньо для 

висновку погано це чи добре, морально чи неморально. Для цього необхідно 

знати, чим була викликана емоція, тобто встановити її об’єкт. Чому розгнівана 

дитина? Чи тому, що їй не купили модних джинсів, чи тому, що в її присутності 

образили пристарілу людину? Гнів може бути прекрасним і таким, що руйнує 

особистість, а радість - підлою, якщо її причина - невдача іншого. 

3. Динамічні особливості емоційності. Вони характеризують, по-перше, 

перебіг емоційного переживання (глибину, тривалість, частоту виникнення), 
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по-друге, особливості зовнішнього вияву емоцій у поведінці - емоційну експре-

сію (міміку, жести, інтонацію). Динамічні ознаки - це всього лише форма 

існування емоцій. Однак вони є своєрідними індикаторами переживань, 

„обличчям емоцій” і, як ми побачимо далі, полегшують контакти між людьми. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Наше життя – процес раціонального оволодіння знаннями, фактами, 

теоріями. Але ми хочемо себе оточити предметами і людьми, що нам 

подобаються, до яких ми прив’язані емоційно. Досвід показує, що навчання 

через переживання нерідко буває ефективнішим, ніж просте засвоєння фактів. 

Ми не просто реагуємо на ті чи інші подразники середовища, ми пізнаємо їх 

через відчуття і сприймання, орієнтуючись на значення для нас цих подразників 

і почуваючи при цьому задоволеність або незадоволеність, що і сприяє 

подальшим діям. Людина, пізнаючи навколишній світ, певним чином ставиться 

до пізнаваних предметів і явищ – із замилуванням, гнівом, радістю, сумом. Це 

можливо насамперед завдяки емоційним процесам. Емоційні процеси – 

специфічна форма психічного відображення суб’єктивного ставлення людини 

до предметів або явищ у формі безпосереднього переживання (приємного чи 

неприємного). Емоційні процеси роблять світ психічних явищ більш 

насиченим, більш різноманітним і більш своєрідним.   

 

IV. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПРАВООХОРОНЦЯ 

Завжди люди намагалися пояснити індивідуальні відмінності між 

людьми: відмінності у глибині, інтенсивності, стійкості емоцій, емоційній 

вразливості, темпі, енергійності дій та інших особливостях психічної діяльності 

та поведінки людини. 

Спостереження за людьми показують, що одні люди збуджуються сильно, 

діють енергійно, інші – слабко, в’яло, неенергійно. Одні відрізняються 

врівноваженістю поведінки, діють стримано, не виявляють різко зовні своїх 
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почуттів, інші за аналогічних умов зразу діють швидко, нервують, 

демонструють гаму почуттів з приводу незначних подій. Одні емоційно 

вразливі, беруть усе «близько до серця», почуття їх виявляються сильно і три-

вають довго, інші - спокійно ставляться до навколишніх подій, слабко реагують 

на них, почуття їхні неглибокі, нетривалі. 

Є люди, які легко переходять від одних умов життя до інших, легко 

пристосовуються до змін обстановки. Інші ж люди ці зміни переносять 

хворобливо і з великими труднощами пристосовуються до нових умов. Деякі 

люди відрізняються стійкістю настроїв, у інших вони нестійкі. Різним буває й 

індивідуальний темп перебігу психічної діяльності: швидкий, повільний, мля-

вий. Ці особливості людей виявляються в їх практичній та розумовій 

діяльності. Вони знаходять свій вияв і в ході, і в розмові. 

Індивідуальні особливості психіки спостерігаються у людини ще до того, 

як вона стає особистістю, вони утворюють у людини своєрідне психологічне 

підґрунтя, на якому в майбутньому виростають властивості особистості, 

характерні лише для цієї людини. Ці властивості у всіх людей різні. 

Такими стійкими психологічними властивостями людини від народження 

є властивості темпераменту. Темперамент – це індивідуально-своєрідні 

властивості психіки, які визначають динаміку психічної діяльності, однаково 

виявляються в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів і 

залишаються постійними в зрілому віці. 

Властивості темпераменту є тими природними властивостями, які 

визначають динамічну сторону психічної діяльності людини, а саме: 

1) швидкість виникнення психічних процесів та їх стійкість (швидкість 

запам’ятовування, тривалість уваги); 2) психічний темп і ритм (швидкість 

виконання певних дій); 3) інтенсивність психічних процесів (сила почуттів, 

активність волі); 4) спрямованість психічної діяльності на певні об’єкти 

(бажання контактувати з новими людьми, прагнення нових вражень). 

Динамічний бік психічної діяльності визначається не лише властивостями 

темпераменту, а може, зокрема, залежати від мотивів та психічних станів 
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людини. Будь-яка людина незалежно від особливостей темпераменту за 

наявності інтересу працює енергійніше і швидше, ніж за його відсутності. 

Характерною рисою темпераменту є те, що він виявляється у людини за різних 

обставин (у розмові, сміху, праці, відпочинку тощо). Властивості темпераменту 

- найбільш стійкі і постійні порівняно з іншими психічними особливостями 

людини. 

Індивідуальні особливості виявляються і в поведінці учнів на уроці. Якщо 

всі учні слухають пояснення вчителя, то кожен з них уважний по-своєму. 

Своєрідність виявляється і в тому, як вони слухають, запам’ятовують, 

відтворюють навчальний матеріал. 

Можна говорити про психологічну культуру правоохоронецьа-сангвініка, 

психологічну культуру правоохоронецьа-холерика, психологічну культуру 

правоохоронецьа-флегматика, психологічну культуру правоохоронця -

меланхоліка. 

Так, сутність психологічної культури правоохоронецьа сангвінічного 

темпераменту полягає у тому, що його ступінь освоєння психологічних при-

йомів впливу на людей характеризує велика рухливість, активність, але домінує 

врівноваженість, планомірність. Такий правоохоронець швидко вступає у 

контакт зі співбесідниками, швидко знайомиться, активно пропонує свої 

послуги, динамічно розв’язує проблеми. Набуття відповідних психологічних 

навичок у нього відбувається без особливих зусиль. У цілому правоохоронець-

сангвінік швидко й правильно реалізує правові норми, уміло керує справами, не 

створює конфліктних ситуацій та ін. 

Психологічна культура правоохоронецьа-холерика потребує постійного 

вдосконалення й конкретних меж. Справа у тому, що такий психологічний тип 

характеризується неврівноваженістю, гарячкуватістю, дратівливістю, 

збудженістю і врешті-решт непередбачуваністю. Як і сангвінік, холерик має 

міцну нервову систему. Він може виконувати завдання підвищеної складності, 

працювати у неординарній оперативній обстановці тощо. Але правоохоронець-

холерик потребує постійного контролю, наразі такого, який супроводжується 
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вимогливістю, як правило, безальтернативні- стю. Небезпечним є те, що 

правоохоронець з такою психологічною культурою може зопалу прийняти 

неправомірне правове рішення, хоча завжди зуміє вийти зі складної ситуації. 

Як швидко він запалюється, так швидко і згасає, заспокоюється і, основне, 

ненадовго ображається, швидко забуваючи неприємності. 

Стосовно правоохоронецьа-флегматика, відзначимо його стабільну 

психологічну культуру. Підвищення її рівня потребує значного проміжку часу, 

проте це буде надійно і надовго. Стриману манеру поведінки правоохоронецьа- 

флегматика вирізняє упевненість у прийнятті виважених рішень, як правило, 

безпомилкових. Він, звичайно, враховує всі альтернативні варіанти, обирає 

найоптимальніші. Правоохоронецьа-флегматика нелегко вивести з 

психологічного стану рівноваги, він не піддається умовлянням, діє на власний 

розсуд. Це, безумовно, надійний працівник, на якого можна покластися, який не 

підведе. Недоліком, можливо, є те, що флегматик повільно приймає рішення, не 

поспішає з пропозиціями. 

На особливу увагу заслуговує характеристика психологічної культури 

правоохоронецьа-меланхоліка, оскільки це слабкий, неврівноважений, інертний 

тип нервової системи. З такими правоохоронецьами (як і з холериками) 

керівникам установ працювати досить складно. Правоохоронецьи- меланхоліки 

дуже вразливі, підвищено емоційні, в результаті чого вони легко впадають у 

відчай, відчувають безпорадність. Зауваження й пропозиції сприймають 

неадекватно, насторожено. Вони потребують особливого підходу, тактовної 

бесіди тощо. Меланхоліків може вразити навіть погляд людини, вони 

надзвичайно чутливо вловлюють оцінки, думки про свою особистість. 

Зрозуміло, що таким правоохоронецьам притаманні тонкі внутрішні 

переконання, а їхнє рішення може бути незрозумілим навіть для колег. 

Щодо норм психологічної культури правоохоронецьа, то, на взірець, 

фахівець може встановити їх особисто для себе. Тут доцільно орієнтуватися на 

професійно-етичний кодекс правоохоронецьа, необхідну допомогу може надати 



134 
 

і морально-психологічна служба. В цілому за норми психологічної культури 

можна прийняти систему загальнолюдських цінностей та вимоги етики. 

У повсякденному житті ми зустрічаємося з різними людьми, яких 

характеризуємо як добрих чи злих, товариських чи егоїстів, делікатних чи 

грубих, щедрих чи скупих тощо. Усі ці риси є рисами характеру людини. 

Поняття «характер» походить від грецького слова character, яке означає 

«печать», «чеканка». Спочатку під характером розуміли сукупність прикмет, 

ознак, які відрізняють одну людину від іншої. Пізніше до характеру стали 

включати не всі істотні риси людини, а тільки ті, які характеризують властивий 

їй спосіб дій, поведінки в суспільстві. 

Характер – це сукупність стійких індивідуальних особливостей 

особистості, які складаються і виявляються в діяльності та спілкуванні, 

зумовлюючи типові для неї способи поведінки. 

Характер - це індивідуальне поєднання найбільш стійких, істотних 

особливостей особистості, які визначають ставлення: 

1) до самого себе (міра вимогливості, критичності, самооцінка); 

2) до інших людей (індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм, 

жорстокість або доброта, грубість або ввічливість тощо); 

3) до дорученої справи (лінь або працьовитість, акуратність, 

відповідальність або безвідповідальність, організованість); 

4) у характері відображаються вольові якості, (готовність долати пе-

решкоди, душевний та фізичний біль, наполегливість, самостійність, рішучість, 

дисциплінованість). 

Характер – це не проста сума різних психічних властивостей людини, не 

надбудова над інтелектуальними, емоційними і вольовими рисами. Він являє 

собою своєрідний їх синтез, породжений взаємодією людини з навколишнім 

світом упродовж життя. 

У характері виявляється індивідуальність людини. У повсякденному 

житті існує думка, що характер властивий тільки деяким людям. У цьому разі 

під характером розуміють тільки позитивні риси людини, які виявляються в її 
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енергійності, рішучості, наполегливості тощо, тобто про деяких людей говорять 

як «про людей з характером», при цьому їх протиставляють «слабохарак-

терним» і «безхарактерним». Але безхарактерність також є виявом 

особливостей характеру. 

Оскільки характер є стійкою характеристикою особистості, знання 

характеру дає змогу передбачити і тим самим коректувати її очікувані дії та 

вчинки. Риси характеру особистості слід відрізняти від її ситуативних реакцій. 

Так, людина може бути не досить ввічливою та грубою в стресовій ситуації, але 

це зовсім не означає, що вона груба та неввічлива. Тому рисами характеру є не 

всі особливості людини, а найістотніші та найстійкіші. 

Характер людини формується протягом усього життя людини. Значну 

роль при цьому відіграють суспільні умови і конкретні життєві обставини, у 

яких відбувається життя людини. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Індивідуально-психологічні відмінності між людьми залежать від 

динамічних особливостей їх психіки – рівня інтенсивності психічних процесів і 

станів, швидкості їх перебігу. Ці відмінності виявляються в загальній 

активності людини, її моториці, емоційності і відзначаються достатньою 

постійністю. Сукупність індивідуальних особливостей, які характеризують 

динамічну та емоційну сторони поведінки, діяльності і спілкування людини, 

називається темпераментом. Темперамент залежить від типу вищої нервової 

діяльності. Тип вищої нервової діяльності – це сплав вроджених та 

індивідуально набутих властивостей процесів збудження і гальмування. Такими 

властивостями нервових процесів є сила, врівноваженість і рухливість. 

Особливості темпераменту як динамічної сторони психіки є передумовою 

формування і розвитку тих основних властивостей особистості, які становлять 

характер людини. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Глобалізація в соціальній сфері стимулює величезні позитивні зрушення 

у свідомості людей та в той же час зумовлює досить пекучі глобальні проблеми, 

що мають глибинну особистісну, психологічну природу. Вирішення цих 

проблем значною мірою залежить від формування в людей достатнього рівня 

психологічної культури. 

Психологічна культура правоохоронця являє собою складну інтегративну 

властивість особистості, яка забезпечує своєчасне й оптимальне вирішення всіх 

повсякденних і професійних питань психологічного змісту, що базується на 

щирій спрямованості на людину і глибокій переконаності в цінності людської 

особистості й значущості всіх її проявів. В структурі психологічної культури 

виокремлюють три компоненти: когнітивний, емотивний і конативний. 

Розрізняють і два види психологічної культури – життєву та наукову. 

Психологічна культура особистості є однією з необхідних умов адаптації 

людини до суспільної творчої діяльності та продуктивного саморозвитку. 

Шляхом формування психологічної культури особистості є психологічна 

просвіта, що становить собою складну інтегративну систему широкого 

соціального та організованого психолого-педагогічного впливу на особистість. 

Існує нагальна необхідність подальших психологічних досліджень сутності та 

проявів психологічної культури особистості й пошуків ефективних 

педагогічних шляхів формування цієї важливої складової людської особистості. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні поняття щодо 

теоретичних та методологічних засад правової деонтології. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: структура психологічної культури 

правоохоронця; характеристика типів темпераменту; рівні психологічної 
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культури правоохоронця; психологічні прийоми професійного спілкування 

правоохоронців з громадянами. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

 

ТЕМА 6. СТАНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У ПРИВАТНІЙ 

ДЕТЕКТИВНІЙ СФЕРІ 

(2 години) 
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агентств у світі та правове регулювання їх діяльності. Зазначене посприяє 

розумінню перспектив у становленні приватної детективної діяльності в 

Україні. 

ВСТУП 

Здійснення детективної діяльності та надання детективних послуг 

суб’єктами господарювання не отримали в Україні законодавчого закріплення, 

але стали предметом уваги науковців і фахівців у галузі надання 

правоохоронних послуг, хоча все ще рівень наукових досліджень сфери 

правового регулювання здійснення детективних та охоронних послуг 

залишається недостатньо вивченим. Проте останнім часом з’являються 

публікації, присвячені історії появи детективних агентств, сутності детективних 

послуг, їх правовому забезпеченню в зарубіжних країнах. Водночас на розгляд 

Верховної Ради України представлено законопроект щодо легалізації 

детективної діяльності в Україні, що є свідченням важливості запровадження 

детективної діяльності в нашій державі. 

Сьогодні йде процес становлення комплексного міжгалузевого правового 

інституту приватної детективної діяльності. Поява детективних бюро чи 

детективних агентств як суб’єктів надання послуг на пострадянському просторі 

була пов’язана передусім зі зміною форм власності та системи господарювання 

на початку 1990-х років минулого століття. Бурхливий розвиток бізнесу 

вимагав відповідного, дієвого та ефективного захисту. Практична діяльність 

правоохоронних органів в умовах реформ не могла забезпечити безпеку 

розвитку підприємництва. До цього додавалися як відсутність теоретичних 

розробок у літературі, так і своєчасне оновлення норм вітчизняного 

законодавства. Розвиток бізнесу в цей період відчував певні складності, 

зокрема, пов’язані з негативним впливом кримінальних структур. Це спонукало 

до адекватних заходів захисту підприємництва, і зрештою, призвело до появи 

приватних детективно-охоронних підприємств. 
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І. Основні положення проекту Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» № 3726 від 28.12.2015 

Здійснення детективної діяльності та надання приватних детективних 

послуг суб’єктами господарювання ще не отримали в Україні законодавчого 

закріплення. Проте, існує проект Закону України «Про приватну детективну 

(розшукову) діяльність» № 3726 від 28.12.2015, що є кроком до легалізації 

детективної діяльності в Україні та свідчить про важливість запровадження 

детективної діяльності. 

Верховна Рада України підтримала у першому читанні за основу проект 

Закону. За документ з третього разу проголосував 231 парламентар. Наразі 

проект Закону готується на друге читання. 

У проекті Закону України «Про приватну детективну (розшукову) 

діяльність» № 3726 від 28.12.2015 (далі – проект Закону) визначаються загальні 

правові засади організації приватної детективної (розшукової) діяльності в 

Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та 

громадянина на захист своїх законних прав та інтересів. 

Проект Закону складається із 22 статей, що об’єднані у вісім розділів, які, 

окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та 

регламентують зокрема: 

 види та правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) 

діяльності; 

 процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною 

детективною (розшуковою) діяльністю; 

 види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної 

детективної (розшукової) діяльності, права та обов’язки цих суб’єктів; 

 питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність. 

Приватним детективом є фізична особа, яка здійснює приватну 

детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені 

Законом (стаття 1 проекту Закону). 
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Статтею 5 проекту Закону передбачено, що приватним детективом 

може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу 

юридичну освіту, пройшов спеціальну підготовку з метою здійснення приватної 

детективної (розшукової) діяльності чи має стаж роботи в оперативних 

підрозділах або органах досудового розслідування не менше трьох років та 

отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною 

детективною (розшуковою) діяльністю. 

Приватний детектив не може займати будь-яку посаду в органах 

державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових 

органах влади. 

Не може бути приватним детективом особа яка: 

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку 

судимість за вчинення злочину; 

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; 

3) звільнена з посади судді, прокурора, нотаріуса, як працівник 

правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого 

самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного 

правопорушення. 

Приватний детектив має право: 

1) займатися детективною (розшуковою) діяльністю індивідуально як 

самозайнята особа або суб’єкт підприємницької діяльності; 

2) надавати приватні детективні (розшукові) послуги індивідуально або в 

об’єднанні із іншими приватними детективами шляхом заснування приватного 

детективного підприємства (агентства); 

3) мати помічників із числа осіб, які мають вищу чи базову юридичну 

освіту, та уклали трудовий контракт із приватним детективом;  

4) відкривати рахунки в банках, мати особисті бланки та печатку, штампи 

із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі 

свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) 

діяльністю. 
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Приватному детективу заборонено: 

 1) займатися адвокатською, нотаріальною чи судово-експертною 

діяльністю; 

 2) бути працівником Збройних Сил України. 

Несумісною з діяльністю приватного детектива є військова або 

альтернативна (невійськова) служба. У разі виникнення обставин несумісності, 

приватний детектив зобов’язаний у триденний строк з дня виникнення таких 

обставин подати до територіального органу Національної поліції, що видав 

свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) 

діяльністю заяву про зупинення такої діяльності, а також посвідчення 

приватного детектива та свідоцтво.  

Самоврядування приватного детектива – гарантоване державою право 

приватного детектива самостійно вирішувати питання організації приватної 

детективної (розшукової) діяльності в порядку, встановленому Законом (стаття 

1 проекту Закону). 

Приватна детективна (розшукова) діяльність – дозволена органами 

Національної поліції України незалежна професійна діяльність приватних 

детективів або приватних детективних підприємств (агентств) щодо надання 

клієнтам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту 

їхніх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені 

Законом (стаття 1 проекту Закону). 

Суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності статтею 4 

проекту Закону визнаються: 

1) приватні детективи – громадяни України, які отримали в 

установленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття 

приватною детективною (розшуковою) діяльністю; 

2) приватні детективні підприємства (агентства) – самостійні суб'єкти 

господарювання, що пройшли державну реєстрацію у порядку, встановленому 

законом для державної реєстрації юридичних осіб, учасниками яких є один або 

більше приватних детективів.  
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На суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності не 

розповсюджується дія законів, що регулюють правовий статус працівників 

правоохоронних органів. 

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності не мають права 

здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної 

компетенції оперативних підрозділів, передбачених статтею 5 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність» 18.02.1992 № 2135-XII. 

Статтею 6 проекту Закону передбачено, що з метою підвищення 

ефективності приватної детективної (розшукової) діяльності можуть 

створюватися приватні детективні підприємства (агентства), для яких 

приватна детективна (розшукова) діяльність є основним видом діяльності.  

Приватне детективне підприємство (агентство) є юридичною особою, 

створеною за участі одного або більше приватних детективів у відповідності до 

вимог законодавства України, що здійснює діяльність на підставі статуту.  

Право на використання у назві юридичної особи слів «детективне 

підприємство», «детективне агентство» та «детектив» належить виключно 

приватним детективним підприємствам (агентствам), що зареєстровані і 

здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.  

Державна реєстрація приватних детективних підприємств (агентств) 

проводиться з особливостями, визначеними цим Законом. 

Приватні детективні підприємства (агентства) мають право відкривати 

рахунки в банках, мати бланки, печатки, штампи із зазначенням свого 

найменування. 

Стороною договору про надання детективних (розшукових) послуг є 

приватне детективне підприємство (агентство). 

Приватні детективні підприємства (агентства) на договірних засадах 

можуть залучати до виконання укладених ними договорів про надання 

приватних детективних (розшукових) послуг приватних детективів, які не є 

його учасниками. Приватні детективні підприємства (агентства) та їх 



147 
 

об’єднання зобов’язані забезпечити дотримання професійних прав приватних 

детективів та гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності. 

Засновниками та учасниками приватного детективного підприємства 

(агентства) можуть бути виключно приватні детективи. У разі, якщо засновник 

(учасник) приватного детективного агентства був позбавлений права займатись 

приватною детективною (розшуковою) діяльністю він втрачає право бути 

засновником (учасником) приватного детективного підприємства в порядку 

визначеними законами України.  

Про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного детективного 

підприємства (агентства) приватний детектив, який створив приватне 

детективне підприємство (агентство) протягом трьох днів з дня внесення 

відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців письмово повідомляє відповідний територіальний 

орган Національної поліції України. 

Статтею 11 проекту Закону передбачено, що приватна детективна 

(розшукова) діяльність здійснюється з метою пошуку, збирання та фіксації 

інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та 

з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів та згідно договору про 

надання приватних детективних (розшукових) послуг. Для досягнення цієї мети 

суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні 

детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені 

чинним законодавством України. 

Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг 

(стаття 11 проекту Закону).: 

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для 

розгляду справ у цивільному, господарському та адміністративному 

судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу; 

2) вивчення ринку, пошук і збір інформації із відкритих джерел з метою 

підготовки ділових переговорів клієнта, з’ясування фінансової 
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платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових 

партнерів; 

3) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, 

стосовно окремих громадян (за їх письмової згоди) при укладенні ними 

трудових та інших договорів із замовником (клієнтом) приватних детективних 

(розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), 

виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі із конкурентами клієнта в 

регіонах і за кордоном; 

4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і 

обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які 

втратили родинні та дружні зв’язки; 

5) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів та 

тварин; 

6) пошук, збирання та фіксація відомостей в кримінальному провадженні 

на договірній основі з стороною кримінального провадження;  

7) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з 

питань законних прав та інтересів клієнтів; 

8) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для 

звернення замовником приватних детективних (розшукових) послуг до 

правоохоронних органів або до суду, з метою захисту законних прав та 

інтересів такого замовника; 

9) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою 

використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника або 

її розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання 

стосовно фізичних осіб конфіденційної інформації; 

10) пошук, виявлення та фіксація фактів незаконного використання прав 

інтелектуальної власності, що належать клієнту, а також випадків 

недобросовісної конкуренції; 
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11) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх 

договірних обов’язків, вирішення в порядку, встановленому законодавством 

України, питань щодо повернення боргів та виконання договірних обов’язків; 

12) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, 

промислової, професійної таємниці) замовника приватних детективних 

(розшукових) послуг. 

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності можуть надавати 

інші детективні послуги, якщо вони не суперечать вимогам чинного 

законодавства України. 

Права та обов’язки суб’єктів приватної детективної (розшукової) 

діяльності передбачені у статтях 12 та 13 проекту Закону. Так, приватні 

детективи, приватні детективні підприємства (агентства) під час здійснення 

приватної детективної (розшукової) діяльності мають право вчиняти будь-які 

дії, які не порушують гарантованих законом прав інших осіб та не заборонені 

законом, необхідні для належного виконання договору про надання приватних 

детективних послуг, зокрема відшукувати, отримувати та накопичувати 

потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі: 

1) звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких 

фізичних осіб); 

2) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з 

необхідними для приватної детективної (розшукової) діяльності документами 

та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; 

3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ 

до яких не обмежений, а за згодою власника проводити їх внутрішній огляд; 

4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, 

приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів, а 

за згодою власника проводити їх внутрішній огляд; 



150 
 

5) виключно за письмовою згодою власників відвідувати їхні жилі й інші 

приміщення та проводити їх огляд з метою здійснення приватної детективної 

(розшукової) діяльності інформації; 

6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за 

згодою їх власників, законних користувачів або представників власників; 

7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні 

консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань; 

8) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в 

громадських місцях та на транспорті; 

9) здійснювати кіно - і фотозйомку, відео - та аудіо запис, а також 

застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та 

здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших 

приміщеннях, за письмовою згодою власників цих приміщень; 

10) використовувати спеціальні засоби у відповідності до цього Закону та 

іншого законодавства України. 

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та 

іншими законами. 

Під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності не 

допускається порушення законних прав і свобод фізичних або юридичних осіб. 

Органи державної влади, місцевого самоврядування зобов’язані надавати 

відповіді на запити суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності 

протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства) при 

здійсненні своєї професійної діяльності зобов’язані: 

1) у разі отримання інформації або виявлення обставин злочину 

(кримінального правопорушення) – невідкладно повідомити уповноважені 

правоохоронні органи про вказані обставини та, за потреби, надати їм допомогу 

у здійсненні дій, передбачених чинним кримінальним процесуальним 

законодавством України; 
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2) відмовитися від укладення договору про надання приватних 

детективних (розшукових) послуг у випадку, якщо при наданні вказаних послуг 

суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності може бути порушено 

законодавство або права третіх осіб, а також якщо його укладення призведе до 

конфлікту інтересів приватного детектива; 

3) дотримуватися вимог законодавства у сфері протидії та запобігання 

корупції та хабарництву, інших законів України. 

Приватним детективам при здійсненні приватної детективної 

(розшукової) діяльності забороняється: 

1) приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів 

(кримінальних правопорушень) чи злочинів, які готуються, що стали відомими 

в процесі здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності; 

2) видавати себе за суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, 

співробітників правоохоронних органів, представників інших державних 

органів; 

3) збирати відомості, що пов’язані з особистим життям, з політичними та 

релігійними переконанням окремих осіб (без надання на це письмової згоди 

такої особи); 

4) передавати своє свідоцтво або посвідчення для використання іншим 

особам. 

Результати приватної детективної (розшукової) діяльності, що становлять 

державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, не підлягають передачі 

і розголошенню, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що 

мають ознаки злочину. Порушення суб’єктом приватної детективної 

(розшукової) діяльності встановлених Конституцією України прав і свобод 

людини і громадянина тягне за собою відповідальність, що передбачена 

законами України. 

Проектом Закону передбачено співробітництво та взаємодія суб’єктів 

приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами 
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(стаття 14). Так, приватні детективи, приватні детективні підприємства 

(агентства), які під час здійснення приватної детективної (розшукової) 

діяльності отримали інформацію про факти скоєного злочину або про 

підготовку до скоєння злочину, зобов'язані невідкладно повідомити про це 

відповідний правоохоронний орган та передати йому матеріали, що 

підтверджують дану інформацію. 

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності мають право 

надавати правоохоронним органам допомогу щодо попередження, виявлення, 

припинення та розкриття злочинів, переслідування осіб, які їх скоїли, розшуку 

зниклих осіб, охорони громадського порядку та інші не заборонені 

законодавством України послуги, у тому числі на договірній основі. При цьому 

взаємодія приватного детектива з правоохоронними органами не повинна 

порушувати його зобов’язань за договором про надання послуг з детективної 

(розшукової) діяльності. 

Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють 

приватним детективам, приватним детективним підприємствам (агентствам) у 

їхній діяльності.  

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства) є 

незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

їх посадових та службових осіб. 

Статтею 15 проекту Закону передбачено, що замовниками послуг 

приватного детектива, приватного детективного підприємства (агентства) 

можуть бути фізичні або юридичні особи України, а також іноземні громадяни 

або юридичні особи. Одержані за результатами приватної детективної 

(розшукової) діяльності матеріальні носії інформації зберігаються в архіві 

суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності не менше трьох років.  

Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати 

своїм клієнтам послуги після укладення з ними відповідної письмової угоди 

(договору). 
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Клієнт – фізична або юридична особа, орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється приватна детективна 

(розшукова) діяльність (стаття 1 проекту Закону). 

Договір про надання приватних детективних (розшукових) послуг – 

це домовленість, за якою одна сторона (приватний детектив, приватне 

детективне підприємство (агентство) зобов’язується здійснити надання 

приватних детективних (розшукових) послуг другій стороні (клієнту) на умовах 

і в порядку, що визначені цим Законом та договором, а клієнт зобов’язується 

оплатити надання послуг та фактичні витрати, необхідні для виконання 

договору (стаття 1 проекту Закону). 

Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності не має права 

укладати договір про надання приватних детективний (розшукових) послуг у 

разі, якщо (стаття 15 проекту Закону): 

1) суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності надавались 

аналогічні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам клієнта; 

2) до розшукового дослідження причетна посадова особа, з якою 

приватний детектив (співробітник приватного детективного підприємства або 

їх об’єднання) перебуває у родинних стосунках; 

3) під час надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності 

можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси інших громадян. 

Статтею 15 проекту Закону передбачено гарантії приватних детективів 

при здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності. Так, професійні 

права, честь і гідність громадян, які займаються приватною детективною 

(розшуковою) діяльністю, охороняються законами України. Забороняється 

втручатися у діяльність приватного детектива, а також у діяльність закладів 

освіти з підготовки кадрів для приватної детективної (розшукової) діяльності та 

їх співробітників, вимагати від них відомості, що складають професійну 

таємницю приватної детективної (розшукової) діяльності. Органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у 

відносинах з приватним детективом зобов’язані дотримуватися вимог 
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Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав 

людини. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Становлення в Україні приватної детективної діяльності є незворотним 

процесом. Свідченням цьому є розробка та подання на розгляд парламенту 

України відповідного законопроекту з визначенням основних підстав її 

здійснення, переліку послуг, які мають надавати суб’єкти такої діяльності, 

контролю та відповідальності за її здійсненням. Штучне і тривале стримування 

легалізації детективної діяльності завдає непоправної шкоди не тільки вже 

існуючим суб’єктам приватної детективної діяльності та охочим займатися 

таким видом підприємництва, а й інтересам громадян, які потребують подібних 

послуг, а також державним інтересам та іміджу України на міжнародній арені. 

 

ІІ. СВІТОВИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ 

ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЄВРОПІ 

Враховуючи те, що розвиток інституту приватної детективної діяльності в 

Україні на теперішній час знаходиться на етапі становлення, вважаємо за 

доцільне дослідити світовий досвід його функціонування в найбільш 

розвинених країнах світу. 

Перше у світі агентство безпеко гарантуючого профілю виникло у 

Франції у1834 р. Його засновником був Сюрт Ежен Франсуа Відок, бажанням 

якого було створити приватну поліцію. Основним видом діяльності цього 

агентства був захист підприємств від економічних злочинів. Гаслом бюро 

Відока було: «Я звільнив Париж від злодіїв, тепер звільню торгівлю від 

шахраїв».  

Сьогодні законодавство Франції чітко відокремлює професію приватного 

детектива від професії юриста, діяльності нотаріуса, поліції та інших близьких 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/995_004
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за сутністю професій. У Кодексі національної безпеки (книга VI, розділ ІІ) 

закріплено поняття детектива як особи, котра професійно займається 

діяльністю, що виходить за рамки офіційних поліцейських процедур у галузі 

приватного права, з метою захисту інтересів особи на умовах конфіденційності. 

До 18 березня 2003 року підготовка приватних детективів у Франції не 

була обов’язковою, однак після внесення відповідних змін до законодавства 

така підготовка стала обов’язковою. Університет Пантеону в Парижі з 2006 

року пропонує 2-річну програму підготовки детектива з видачею диплома 

державного зразка.  

Діяльність приватних детективів у Франції здебільшого здійснюється 

щодо:  

– вирішення сімейних конфліктів (справи про зраду, насилля в сім’ї); 

– вирішення трудових спорів (незаконне звільнення, розкриття 

комерційної таємниці, недоброчесна конкуренція);  

– вирішення економічних справ (бізнес-ризики, вивчення кандидатів на 

роботу, контроль персоналу); 

– вирішення фінансових питань у приватному секторі (кредитні історії 

клієнтів, справи про спадщину); 

– вирішення організаційних бізнес-питань (вивчення конкурентів, 

здійснення заходів безпеки бізнес-структури, правова підтримка 

підприємницької діяльності); 

– вирішення страхових справ; 

– збору інформації в інтересах клієнта у кримінальних справах. 

Основні вимоги до приватного детектива у Франції: 

– особа повинна бути громадянином Франції або іншої держави, що 

входить до Європейського Союзу; 

– особа повинна пройти обов’язковий курс навчання у встановленому 

МВС Франції навчальному закладі (на сьогодні це Паризький університет 

Пантеону); 
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– протягом останніх 5 років особа не повинна працювати в поліції, 

розвідувальних, контррозвідувальних органах або військових формуваннях; 

– особа не повинна мати судимості за вчинення кримінального злочину; 

– особа не повинна мати адміністративних та інших дисциплінарних 

покарань (наприклад, позбавлення права на роботу за професією або відмови у 

довірі в будь-якій формі); 

– особа не повинна перебувати під слідством. 

У Великій Британії в 2001 році був ухвалений закон, який ввів 

обов’язкове ліцензування приватної детективної діяльності, а відповідно, і 

реєстрацію приватних детективів. Із прийняттям цього закону був створений 

спеціальний орган, який здійснює ліцензування та перевірку приватної 

детективної діяльності, – Орган індустріальної безпеки Великобританії 

(Security Industry Authority). Зазначений орган із травня 2015 року почав діяти в 

структурі британського МВС. 

Детективні агентства Великобританії, зокрема, виконують такі завдання: 

– розробка заходів безпеки за контрактами з урядовими органами; 

– ведення переговорів з терористами, які захопили заручників; 

– виконання завдань клієнтів щодо спостереження за їхніми близькими 

родичами; 

– виявлення факторів подружньої зради; 

– установлення фінансового становища і кредитоспроможності майбутніх 

партнерів у бізнесі. 

Приватний детектив у Великобританії має достатньо широкий вибір 

технічних засобів для здійснення своєї діяльності. Крім того, детективу 

доступна навіть криміналістична лабораторія поліції Лондона. Особи, які 

пройшли перевірку в державних органах на добропорядність і професійну 

придатність, мають право доступу до центрального національного 

поліцейського комп’ютера, за допомогою якого щоденно видається до 120 

тисяч довідок за запитами про правопорушників.  
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Крім того, приватний детектив у цей час може легко, не порушуючи 

закону, отримати відомості щодо підданих країни. Наприклад, є термінали, 

через які на цілком законних підставах можна отримати доступ щонайменше до 

100 баз даних, у тому числі й до комп’ютеризованого довідника компанії 

«British Telecom», а також до повного поіменного списку британських виборців 

і судових досьє. Також звернемо увагу на те, що близько 70 % англійських 

приватних детективів раніше працювали в поліції. Це, у свою чергу, обумовлює 

той факт, що у Великобританії підтримується дуже тісне інформаційне 

співробітництво між приватними детективними агентствами та державними 

правоохоронними органами (поліцією) під час розслідування злочинів та 

захисту прав і свобод громадян. 

Сьогодні у Великобританії існує велика кількість приватних розшукових 

агентств. Найбільш повний перелік таких бюро (із зазначенням контактної 

інформації) представлений на офіційному сайті Асоціації британських слідчих 

(Association of British Investigators, http://www.theabi.org.uk). 

У Німеччині діяльність детективних агентств регулюється федеральним 

законом "Про приватні підприємства"3, тобто детективні агентства 

зареєстровані як установи, що займаються підприємницькою діяльністю. У 

зв’язку з цим, зайняття таким видом діяльності не погребує додаткового 

ліцензування. Детективні агентства (бюро) виконують усі законоположення і 

постанови, які стосуються установ подібного роду в Німеччині. Функції 

детективних бюро в Німеччині у цілому вписуються у традиційні рамки 

приватної правоохоронної діяльності. Переважно 85% детективів Німеччини 

виконують замовчення у сфері торгівлі й промисловості, 15% обслуговують 

приватний сектор. 

Ще однією особливістю законодавства Німеччини щодо організації 

приватної детективної діяльності є те, що для тою щоб стати детективом особі 

не треба мати спеціальної чи юридичної освіти або відповідного досвіду роботи 

у місцевих правоохоронних органах. Проте, в Німеччині існують центри з 

підготовки детективів. Наприклад, при Федеральному союзі німецьких 

http://www.theabi.org.uk/
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детективів функціонує Центр з навчання детективному бізнесу (Zentralstelle fur 

die Ausbildung im Detektivgewerbe) у подібних установах особи проходять 

підготовку (у формі прямого або дистанційного навчання) в галузі кримінології, 

права, економіки тощо. Вищезазначена підготовка майбутніх детективів, як 

правило, проходить у вихідні дні та її термін складає від одного до двох років. 

В Іспанії діяльність приватних детективів регулюється законом № 23 

1992 року та Королівським декретом № 2364 1994 року. Відповідно до цих 

нормативно-правових актів приватна детективна діяльність відмежовується від 

приватної охоронної діяльності. Приватний детектив не може займатися 

діяльністю, яку виконують приватні охоронні агентства, і, відповідно, навпаки. 

Для здійснення приватної детективної діяльності в Іспанії особа повинна 

відповідати таким вимогам: 

– досягти 21 року та не мати судимості; 

– мати громадянство однієї з держав – членів Європейського Союзу або 

держав – учасниць Угоди про Європейську економічну зону; 

– особа раніше не мала бути усунутою від служби у збройних силах або в 

органах безпеки; 

– протягом 2 останніх років особа не повинна була у складі відповідних 

уповноважених державних органів здійснювати контроль за діяльністю 

приватних детективних агентств; 

– особа повинна мати необхідні знання та навички щодо здійснення 

функцій приватного детектива; 

– особа повинна мати відповідний диплом, що надає право здійснення 

приватної детективної діяльності. 

Дипломи, що надають право здійснення приватної детективної діяльності, 

видаються університетами та іншими навчальними закладами, які затверджені 

Міністерством внутрішніх справ Іспанії. Такими навчальними закладами є: 

Університет безпеки та науки у Валенсії, Інститут кримінології в Барселоні, 

Інститут кримінології в Мадриді, Інститут кримінології в Аліканте, Коледж у 

Сан-Пабло, Саламанський університет підготовки фахівців безпеки. 
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Функції іспанських детективів щодо збору інформації та доказів 

реалізуються здебільшого в галузі приватного права, фінансової, економічної та 

комерційної діяльності, а також у сфері особистої безпеки осіб.  

Приватним детективам забороняється вести справи про службові 

злочини. У разі виявлення фактів службових злочинів детектив негайно 

інформує про це державні правоохоронні органи.  

Також детективам заборонено використовувати спеціальні технічні 

прилади, які можуть порушити права і свободи людини щодо приватного 

життя, телефонних розмов, переписки тощо. 

Потрібно відзначити, що детектив під час захисту прав і свобод людини, 

інтересів держави за надходження відповідного запиту зобов’язаний надати 

повну інформацію про предмет запиту державним правоохоронним органам.  

Також він зобов’язаний негайно повідомити в державні правоохоронні 

органи про виявлені ним будь-якого роду факти вчинення посадових злочинів, 

про такі, що готуються, або про вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини і 

передати до правоохоронних органів усю відому інформацію та докази. 

В Іспанії існує Етичний кодекс приватних детективів, який 

розповсюджується на всіх членів Асоціації приватних детективів Іспанії 

(Asociacion Profesional de Detectives Privados de Espaсa). Відповідно до його 

положень принципами приватної детективної діяльності є: 

– незалежність від стороннього впливу; 

– чесність;  

– здійснення діяльності відповідно до правил гідності професії;  

– дотримання інтересів клієнта; 

– дотримання професійної таємниці;  

– об’єктивна істина та достовірність інформації. 

В Італії приватна детективна діяльність регулюється розділом IV (ст. 

133–141) Кодексу законів про громадську безпеку (Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza) 1931 року. Державні органи, юридичні та приватні особи в 

Італії мають право звертатися з метою здійснення розслідування або отримання 
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будь-якої інформації, що їх цікавить, у приватні детективні бюро (служби, 

агентства). Для здійснення приватної детективної діяльності в Італії потрібно 

отримати спеціальну ліцензію, яка видається відділом ліцензування 

поліцейської дільниці за погодженням з місцевим органом державної влади 

(Управлінням префектури (області). 

Отримання відповідної ліцензії можливо за певних умов, зокрема: 

– ліцензіат повинен бути повнолітнім громадянином Італії або 

громадянином однієї з країн Європейського Союзу; 

– ліцензія не може бути надана для здійснення діяльності, що відноситься 

до компетенції виключно державних правоохоронних органів або буде 

порушувати права та свободи людини: 

– ліцензіат повинен мати відповідний рівень освіти, високі професійні та 

моральніякості, не мати судимості. 

Приватні детективи в Італії для виконання своїх функціональних 

обов’язків можуть отримати право на носіння вогнепальної зброї в порядку, 

передбаченому законодавством. 

Приватні детективи зобов’язані негайно давати відповіді на всі запити, 

зроблені посадовими особами поліції, державних органів чи агентами 

національної безпеки. За порушення положень законодавства у сфері 

регулювання приватної детективної діяльності особа може понести покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк до 2 років або штрафу. 

Основні напрями діяльності приватних детективів Італії: 

– розслідування у приватному секторі (захист честі та гідності особи, збір 

доказів); 

– розслідування у сфері комерційної діяльності компаній (щодо підробок 

товарних знаків, патентів, продукції, розповсюдження комерційної таємниці); 

– розслідування у сфері торговельної діяльності (недостачі, порушення 

бухгалтерської звітності); 

– розслідування у страховій сфері (шахрайство щодо страхових випадків, 

дорожньо-транспортних пригод тощо); 
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– розслідування у кримінальній сфері (збір інформації та доказів у рамках 

захисту особи у кримінальному провадженні); 

– розслідування у сфері обігу комерційної інформації (оцінка ризиків, 

кредитоспроможності, кандидатів на роботу за умови дотримання принципів 

недоторканності приватного життя особи). 

Отже, розглядаючи світовий досвід становлення приватної детективної 

сфери, ми можемо спостерігати тенденції, пов'язані з все більшою орієнтацією 

розвинених країнах світу не тільки на традиційні поліцейські органи, але й на 

приватні правоохоронні організації. 

Діяльність приватних детективів за кордоном регулюється спеціальним 

законодавством. У багатьох країнах існує державний орган контролю за 

приватною детективною діяльністю. Для приватних детективів встановлені 

цензи за громадянством, освітою, спеціальною підготовкою тощо. У 

навчальних закладах існують окремі програми з підготовки приватних 

детективів. В окремих випадках таке навчання проводять спеціальні школи або 

центри. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Діяльність приватних  детективів за кордоном  регулюється  спеціальним  

законодавством.  Спеціальне  законодавство  різних  країн здебільшого  

розділяє  сфери  приватної  детек-тивної діяльності та приватної охорони. У 

багатьох країнах існує державний орган  контролю за приватною детективною 

діяльністю. Для  приватних  детективів  встановлені  цензи за громадянством, 

освітою, спеціальною підготовкою тощо. У  навчальних  закладах  існують  

окремі програми  з  підготовки  приватних  детективів.  В  окремих  випадках  

таке  навчання  проводять спеціальні школи або центри. Для  виконання  своїх  

функціональних обов’язків приватні детективи можуть отрима-ти право на 

носіння зброї в порядку, передба-ченому законодавством. 
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ІІІ. ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У США 

У1850 р. у Чикаго (США) було відкрите перше американське приватне 

розшукове агентство, а у30-х рр. ХХ століття їх налічувалося вже понад тисячу. 

Особою, яка причинилася до створення першого американського приватного 

розшукового агентства був Алан Нат Пінкертон. Агентство «Національне 

розшукове агентство Пінкертона» ефективно працює по всьому світу і до 

сьогоднішнього часу. 

До повноважень приватних детективних агентств США належить 

розслідування справ щодо:  

 крадіжки вантажів, документів;  

 підроблення платіжних документів;  

 фінансових махінацій, випадків хабарництва;  

 комп’ютерних та інформаційних злочинів;  

 крадіжок, що вчиняються працівниками фірми;  

 одержання персоніфікованих даних щодо окремих громадян чи 

підприємств;  

 пошуку зниклих без вісті осіб;  

 охорони фірм та приватних осіб. 

Вагомим мотивом використання послуг детективних агентств є їх 

принципи роботи, основним з яких є нерозголошення інформації. Саме це і є 

вирішальним чинником, адже сприяє збереженню іміджу фірми на ринку і 

недопускає розголошення недостовірних даних у ЗМІ, або передачу окремої 

інформації конкурентам. У зв’язку з цим понад70% американських компаній 

звертаються за послугами до приватних детективних агентств. 

Складним є процес домовленостей та укладання угод про надання послуг 

між компанією і детективним агентством, адже необхідно себе уберегти від 

витоку надзвичайно важливої інформації. У таких випадках укладається 

договір, у якому обумовлено всі нюанси, зокрема:  

 тривалість, вид і обсяги робіт;  
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 об’єкти, які підпадають під охорону і спостереження;  

 специфічні домовленості(конфіденційність, терміновість тощо); 

 процес збору, зберігання, використання і знищення комерційної та іншої 

інформації, яка може висвітлювати фінансове, боргове чи інше становище 

підприємства. 

Зазвичай, вартість таких конфіденційних детективних послуг коливається 

від десятків до сотень тисяч доларів США. 

Найсуттєвішою є діяльність великих детективних агентств США– 

агентства Пінкертона, Бернса, Уокенхата і Кідда, які ще називають«Великою 

четвіркою». Їхнього успіху і професійності не змогло досягнути жодне інше 

агентство типового виду діяльності у США, адже на цих 4 підприємства 

припадає половина грошового обороту усіх детективних агентств США. 

Наводячи цифрові дані, можна зазначити, наприклад, що детективна корпорація 

«Міжнародне детективне агентство Бернса» має понад 15 тис. 

висококваліфікованих працівників, які спеціалізуються на всіх 

безпекогарантуючих послугах, зокрема, пошук і затримання злочинців; пошук, 

збір і обробка специфічної інформації; ведення бухгалтерської звітності; робота 

з персоналом тощо. Понад 50 філій цього агентства розташовані по всьому 

світу. 

Окремої уваги заслуговує нормативно-правового регулювання 

детективної діяльності у США. Так, концептуальними положеннями правового 

регулювання детективної діяльності, зокрема є:  

 відсутність федерального закону про приватну детективну діяльність, а 

регламентування цієї діяльності кожним штатом окремо;  

 існування трьох видів приватних компаній, що надають правоохоронні 

послуги: розшукові бюро, охоронні агентства, служби безпеки у різних 

промислових і комерційних структурах;  

 у 40 з 50 штатів США існує практика видання різного виду ліцензій для 

можливості надання детективних послуг, маючи таку ліцензію детектив може 

здійснювати свою діяльність лише на території штату, який її видав.  
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Ліцензії на здійснення детективної діяльності у США є трьох видів:  

 класу «А» – заборона здійснювати охоронну діяльність, основна сфера 

діяльності – збір інформації;  

 класу «В» – заборона збору інформації, основна сфера діяльності – 

охоронна;  

 класу «С» – комбінована ліцензія, яка дозволяє здійснювати і охоронну 

діяльність і займатися збором інформації. 

На сьогодні в США налічується понад 3500 розшукових агентств, бюро і 

компаній. 

Суворими є вимоги до осіб, які мають намір отримати ліцензію. 

Кандидату необхідно скласти письмовий іспит, сплатити вступний внесок, а 

також відповідати специфічним вимогам кожного штату, наприклад, у 

Каліфорнії необхідно пред’явити документ, що засвідчує наявність 

практичного досвіду у сфері розслідувань не менше6 тис. год., а при наявності 

диплому про вищу юридичну освіту – 2 тис. год., а також обов’язково скласти 

іспити на знання норм нормативно-правових документів США і англійської 

мови.  

У 16 штатах США обов’язковою мовою для отримання ліцензії є 

американське громадянство. У 22 штатах, щоб офіційно зареєструвати 

детективні послуги, необхідна характеристика чи рекомендаційний лист.  

Умовами, що унеможливлюють отримання ліцензії є зловживання 

алкоголем, довідка про перенесене психічне захворювання, звільнення зі 

збройних сил за специфічні провини.  

Для влаштування на роботу в уже існуюче детективне агентство у США 

необхідно заповнити анкету, в якій навести відомості про стан здоров’я, життя і 

місця праці у минулому, надати рекомендаційні листи з попередніх місць 

роботи, в окремих штатах – пройти бесіду з використанням поліграфа. 

Слід звернути увагу на взаємодію приватних детективних агентств із 

державними правоохоронними органами та відзначити, що: 
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– у процесі розслідування приватний детектив у США не може спиратися 

на криміналістичні обліки поліції, хоча на практиці, звичайно, використовуючи 

неформальні особисті зв’язки, що підтверджують і самі американські детективи 

та поліцейські, це відбувається досить часто; 

– у США приватний детектив не має права отримувати інформацію від 

поліції та не зобов’язаний передавати їй власні відомості, за винятком прямих 

доказів про вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів; 

– в офіційних відносинах між співробітниками приватних детективних 

агентств і державної поліції панують, як правило, суворо ділові відносини, що, 

звичайно, не виключає й тісних, а в деяких випадках і дружніх стосунків, які, 

проте, знаходяться за межами суто службового співробітництва; 

– досить негативним для інтересів детектива є, наприклад, виявлення 

адвокатом іншої сторони під час розгляду справи в суді, що для збору 

інформації щодо його клієнта детективом були задіяні неофіційні джерела; 

– у разі виявлення співробітництва (приватний детектив –поліцейський) 

судді й присяжні, як правило, вкрай негативно ставляться до подібних методів 

добування інформації, внаслідок чого судовий розгляд може бути програний. 

Водночас приватні розшукові бюро у США самостійно або разом із 

правоохоронними органами можуть: 

– збирати інформацію про злочини або погрози стосовно уряду США й 

окремих штатів; 

– встановлювати й одержувати біографічні й інші дані на окремих 

громадян, організації, підприємства і т. ін.; 

– проводити розшук зниклих осіб, загубленого або викраденого майна; 

– проводити пошук свідків і збирати докази для правоохоронних і 

судових органів; 

– здійснювати фізичну охорону фірм і приватних осіб тощо. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
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У  Сполучених  Штатах  Америки  питання  діяльності  недержавних  

служб  безпеки  належить  до  юрисдикції  штатів.  Аналіз  нормативно-

правових актів, що регулюють діяльність приватних де-тективів  у  США,  

дозволяє  виокремити  певні положення її правового регулювання: у  США  

немає  єдиного  федерального  за-кону про приватну детективну діяльність, 

тому її  нормативно-правове  регулювання  здійснюється у кожному штаті 

окремо; у  США  виділяють  три  основних  види приватних правоохоронних 

організацій: розшукові бюро, охоронні агентства, служби безпеки в різних 

промислових та комерційних структурах;  у переважній більшості штатів для 

здійс-нення  детективних  функцій  необхідна  спеціа-льна  ліцензія,  яка  

видається  органами  влади певного штату, і за умов наявності такої ліцен-зії  

детектив  має  право  займатися  охоронно-розшуковою  діяльністю  (залежно  

від  класу ліцензії) тільки на території того штату, де він отримав ліцензію. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Недержавна правоохоронна діяльність внаслідок об’єктивних та 

суб’єктивних причин історично була дієвою альтернативою державній. На 

сучасному етапі частка працівників недержавних правоохоронних структур у 

ряді країн світу, зайнятих в індустрії забезпечення безпеки, коливається від 

50 % до 80 % від загальної кількості осіб, професійно зайнятих боротьбою зі 

злочинністю.  

Можна зробити висновок про значну роль діяльності приватних 

детективів (агентств, бюро) у сфері протидії злочинності, забезпечення безпеки 

громадян, підприємств і держави в цілому. На прикладі зарубіжних країн ми 

спостерігаємо як даний інститут, що на сьогодні, нажаль, не знайшов 

законодавчого врегулювання в Україні, функціонує та продуктивно діє поряд з 

державними правоохоронними органами інших держав, не породжуючи ані 

«хаосу», ані будь- яких колізій у державній правоохоронній діяльності. 

При цьому, вважаємо, що національне законодавство України повинно 

самостійно розвиватися у напрямку врегулювання суспільних відносин, 
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пов'язаних з приватною детективною діяльністю, враховуючи наявний 

законодавчий та практичний досвід зарубіжних країн. У цьому процесі, 

вважаємо, слід обов'язково, враховувати характер правової системи нашої 

держави, особливості українського менталітету, рівень правосвідомості 

громадян тощо. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні поняття щодо 

теоретичних та методологічних засад правової деонтології. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: поняття детективної діяльності та детективних 

послуг; перспективи у становленні приватної детективної діяльності в Україні; 

поява перших детективних агентств у світі (розшукові бюро, охоронні 

агентства, служби безпеки в різних промислових та комерційних структурах). 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 

 



168 
 

ТЕМА 7. АНТИКОРУПЦІЙНА ОСНОВА ПРАВООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Поняття корупційного правопорушення. Формування та реалізація 

антикорупційної політики. 

2. Забезпечення безпеки правоохоронців від корупційних посягань. 

3. Шляхи підвищення ефективності боротьби з корупцією. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомлення з основними та проблемними корупційної злочинності та 

визначенні дієвих механізмів боротьби з нею. Знання, які формуються на основі 

вивчення даної теми сприяють формуванню антикорупційно налаштованого 

фахівця. Зазначеному сприяє розгляд основ антикорупційного законодавства 

України, поняття та змісту корупційних правопорушень, засад антикорупційної 

політики України, особливостей формування та реалізації антикорупційної 

політики. 

 

ВСТУП 

Наприкінці ХХ століття корупція набула світового розмаху й стала 

суттєвою перепоною розвитку міжнародних еко-номічних зв’язків. Не 

винятком стала й Україна, яка вже протягом тривалого часу за даними 

міжнародної організації Transparency International знаходиться в числі країн з 

високим рівнем корупції. 

Корупція в Україні проникла в усі сфери життєдіяльності суспільства й 

навіть створює загрозу національній безпеці держави. Ужиті заходи протидії її 

проявам поки що не дають відчутних результатів. Це обумовлюється низкою 

об’єктивних і суб’єктивних обставин, однією з яких донедавна вважалася 

відсутність антикорупційного законодавства України відповідно до 

міжнародних зобов’язань. 

Протягом  існування України  як незалежної держави ознаки корупційної 

злочинності розгля-далися  в  дисертаційних  дослідженнях,  які  проводили  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran238#n238
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran238#n238
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О. Ю. Бусол, О. О. Дудоров,  В. С. Лукомський,  Є. В. Невмержицький,  

М. І. Мельник, О. В. Терещук, О. В. Шевченко та ін. Значний внесок у 

вирішення питань протидії корупції також зробили  Ю. В.  Баулін,  

В. І. Борисов,  В. М. Гаращук,  В.  О.  Глушков, І. М. Даньшин,  А.  П. Закалюк,  

В. С. Зеленецький,  О. Г. Кальман, В. П.  Корж,  В. О. Навроцький,  

С. Г. Омельченко,  І. В. Сервецький, І. К. Туркевич, М. І. Хавронюк та ін. 

Однак поява нового антикорупційного законодавства, зміни, що 

відбуваються  в  суспільстві  та  високий  рівень  корупційної  злочинності  в  

Україні зумовлюють необхідність подальшої наукової розробки цієї 

проблематики. 

 

І. ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ. ФОРМУВАННЯ 

ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

Злочинність – одна з найгостріших проблем суспільства. Згідно з 

результатами опитувань громадської думки, проведених в останні десятиліття, 

люди багатьох країн ставлять її за значимістю на друге-третє місце після 

проблем економічного характеру. 

Корупційна злочинність є складовою більш широкого суспільного явища 

– корупції. Як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі широко вживаються 

такі терміни, як «корупційна злочинність», «злочини з ознаками корупції», 

«злочини у сфері службової діяльності».  

Зарубіжні науковці вивчають явище корупції у вузькому галузевому 

розумінні, і суб’єктами корупційних діянь бачать привілейовану особу з 

обмеженим доступом до себе населення, яка своєю політичною діяльністю 

впливає на державні та суспільні відносини за допомогою використання 

наданої політичної влади. Так, наприклад, Дж. ла Паломбал характеризує це 

явище як будь-які дії чиновників, якщо останні відступають від своїх 

визначених законом обов’язків в обмін на особисті вигоди. Д. Бейлі під 

корупцією розуміє зловживання владою, використання її в особистих цілях, які 

необов’язково повинні давати матеріальні вигоди. Д. Най визначає корупцію як 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran238#n238
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran238#n238
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поведінку, що відхиляється від офіційно визначених державою обов’язків під 

впливом приватних інтересів.Отже, виходячи з вищевикладеного, 

неоднозначність поглядів на поняття корупції призводить до нерозуміння її 

сутності. Тому можна погодитися з Д. Г. Забродою, який уважає, що безліч 

тлумачень поняття корупції, а також значна кількість її форм не дають змоги 

чітко розмежовувати подібні за ознаками з цим явищем суспільно небезпечні 

прояви, а також призводять до «розмитості» розуміння корупції як об’єкта 

наукового дослідження. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII (далі – Закон № 1700-VII) під корупцією розуміється 

використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону № 1700-VII, 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у 

частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

У свою чергу, під корупційним правопорушення розуміється діяння, що 

містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 

Закону № 1700-VII, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну 

та/або цивільно-правову відповідальність. 

Традиційно поділ юридичної відповідальності на види здійснюють, 

беручи за основу характер правопорушення та його зовнішню форму – санкцію. 

Конкретний її вид (кримінальне, адміністративне, цивільне та дисциплінарне 

правопорушення) визначається галузевою належністю охоронних відносин, які 

виникають у разі вчинення правопорушення. Таким чином, на сьогодні в 

теоретико-правовому аспекті поділ на види відповідальності здійснюється за 

галузевою належністю. Кожна галузь права, як правило, має особливий вид 

юридичної відповідальності та за своїм категоріально-правовим апаратом, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran6#n25
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran6#n25
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визначає умови та порядок притягнення до відповідальності в залежності від 

рівня суспільної небезпеки, формує поняття «правопорушення». 

Правопорушення – суспільно шкідливе неправомірне (протиправне) винне 

діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, що спричиняє юридичну 

відповідальність. 

У законодавстві та літературі термін «правопорушення» 

використовується для позначення порушення норм різних галузей права. А 

тому, характеристика (класифікація їх видів) має прив’язку до цих галузей. 

Отже, правопорушення є підставою юридичної відповідальності та, як і види 

відповідальності, вони класифікуються за галузевою належністю норм права. 

На сьогодні відбувається становлення корупційного правопорушення, як 

особливого виду. На теоретико-правовому рівні здійснюються дослідження 

корупції як соціально-правового явища, вдосконалюється система 

законодавства у сфері запобігання і протидії корупції (приймаються та 

вносяться нові зміни до існуючих нормативно-правових актів). Поняття 

корупційного право-порушення видозмінювалось. «Корупційні 

правопорушення» є узагальнюючим терміном, який охоплює всі форми 

поведінки (діяльності) особи, уповно-важеної на виконання функцій держави, 

що носять корупційний характер і визнаються протиправними (корупційними 

діяннями), а також діяння, що вчинюються такою або іншою особою і 

створюють умови для вчинення коруп-ційних діянь чи є приховуванням їх або 

потуранням їм. Залежно від характеру діяння, його мотивації та спрямованості 

корупційні правопорушення можуть бути поділені на: 1) корупційні діяння; 2) 

інші правопорушення, пов’язані з корупцією. Дістала подальшого розвитку 

класифікація корупційних правопорушень з урахуванням особливостей їх 

об’єктивної сторони, де вони поділяються на: вчинення суб’єктами корупції 

активних протиправних дій, недотримання спеціальних обмежень, невиконання 

спеціальних обов’язків. 

Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) 

визначаються Верховною Радою України. Верховна Рада України щороку не 
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пізніше 1 червня проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо 

корупції, затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь щодо 

реалізації засад антикорупційної політики. 

Антикорупційна стратегія розробляється Національним агентством на 

основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання 

попередньої антикорупційної стратегії.  

Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної 

програми, яка розробляється Національним агентством та затверджується 

Кабінетом Міністрів України. Керівники державних органів несуть 

персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з 

виконання Антикорупційної стратегії. 

Державна програма з виконання Антикорупційної стратегії підлягає 

щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, 

висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо 

корупції. 

Антикорупційні програми приймаються в: 

 Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, 

Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої 

влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських 

державних адміністраціях, державних цільових фондах - шляхом затвердження 

їх керівниками; 

 Апараті Ради національної безпеки і оборони України - шляхом 

затвердження Секретарем Ради національної безпеки і оборони України; 

 Національному банку України - шляхом затвердження Правлінням 

банку; 

 Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді юстиції, 

Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та 
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Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим - 

шляхом затвердження їх рішеннями. 

Антикорупційні програми підлягають погодженню Національним 

агентством з питань запобігання корупції. 

Антикорупційні програми повинні передбачати: 

 визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та 

протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з 

виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми; 

 оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, 

причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють; 

 заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, 

відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси; 

 навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування; 

 процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 

перегляду програм; 

 інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з 

корупцією правопорушенням заходи. 

Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а 

також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право: 

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт 

інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, 

Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, 

підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення 

або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості; 

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, 

передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", 

інформацію про діяльність щодо запобігання корупції; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, 

подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, 

отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих 

пропозицій; 

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань 

запобігання корупції; 

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо 

вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері 

запобігання корупції; 

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі 

наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції; 

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань 

запобігання корупції; 

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері 

запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не 

суперечать законодавству; 

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання 

корупції. 

Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути 

відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які 

здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних 

напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому 

законом. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, оскільки корупційним правопорушенням притаманний 

найвищий ступінь латентності, наявні статистичні дані є лише віддзеркаленням 

«бажання» реальних перетворень і підтверджують тезу про тотальну імітацію 

боротьби з корупцією. Тому наявність спеціалізованих антикорупційних 
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органів та етичних стандартів державних службовців не є по-казовими 

чинниками запобігання вчиненню корупційних діянь. Існує пряма залежність 

між економічним рівнем розвитку держави та рівнем корупції в країні – чим 

вище такий рівень, тим менший рівень корупції. Кримінальна відповідальність 

за корупційні діяння є обов’язковим чинником протидії явищу для всіх країн. 

Частково дієвими є заходи профілактики. Залучення населення й громадських 

організацій до протидії корупційній злочинності та політична воля уряду для 

проведення відповідних реформ є важливими чинниками, які суттєво 

мінімізують корупцію. 

 

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОНЦІВ ВІД 

КОРУПЦІЙНИХ ПОСЯГАНЬ 

За своєю сутністю корупція, корупційні прояви та явища – це категорії 

суспільного буття, які, звичайно, не є новими для нашої держави, але останніми 

роками ця проблема набула особливої актуальності. Стосовно правоохоронної 

діяльності можна однозначно ствер-джувати, що цей негативний чинник з-

поміж іншого впливає на особисту безпеку працівників правоохоронних 

органів. Серед причин виникнення цього яви-ща у сфері діяльності 

правоохоронної системи можна назвати такі: прагнення особи будь-що 

уникнути відповідальності за вчинене правопорушення; низький рівень 

правової свідомості та ігнорування хабародавцем вимог законодавства, його 

переконання в доцільнос-ті хабарів; необґрунтована довірливість особи, 

схильність діяти «за порадою» інших осіб; переконання, що навіть правомірні 

вимоги неможливо задовольнити в законний спосіб; недостатнє фінансування 

трудової діяльності працівників правоохоронних органів та ін.  

Типовими причинами корупційних проявів з боку правоохоронця є:  

 корисливість, намагання одержати додаткові блага, 

використовуючи свої службові повноваження; 

 невиправдана «м'якість» характеру, невміння проявити 

принциповість, відмовити іншим особам у їхніх незаконних проханнях; 
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 конформізм, схильність діяти під впливом інших осіб, уникнення 

прийняття самостійних рішень; 

 гостра потреба в коштах через збіг складних особистих (сімейних) 

обставин. 

Правознавець З. Кісіль вважає, що корупція є явищем, котре шкодить 

як розвитку всієї правоохоронної системи, так і професіоналізму кожного 

правоохоронця. За умов поширення цього негативного явища у ви-щезгаданій 

сфері, з одного боку, в суспільстві виникають соціальна напруженість, недовіра 

громадян до діяльності правоохоронної системи загалом, а з другого – 

формується професійна деформація правоохоронців. 

З метою покращення свого матеріального становища правоохоронець 

може використати посаду в особистих інтересах або в інтересах інших осіб і як 

наслідок отримує винагороду у вигляді коштів, послуг або подарунків тощо. 

Найчастіше так діють працівники з низькою заробітною платою. 

Як зазначає О. Соснін у статті «Про необхідність використання 

світового досвіду у боротьбі з корупцією у вітчизняній практиці», міжнародні 

дослідження доводять, що всі країни з високим рівнем корумпованості 

суспільств належать до категорії держав із низьким доходом населення. Отже, 

простежується обернено пропорційний взаємозв’язок між величиною 

сукупного доходу населення та рівнем сприйняття корупції. Тому будь-які 

зусилля в боротьбі з корупцією за від-сутності заходів, спрямованих на 

економічний розви-ток країни й підвищення частки так званого середнього 

класу в загальній масі населення, будуть неефективними й завше приречені на 

провал. Розв’язання проблем моральності, етичного виховання та якості 

професійної освіти державних і муніципальних службовців слід розглядати як 

основу заходів, що сприятимуть дотриманню посадовими особами високих 

морально-етичних принципів поведінки, що впливають на ефективність їхньої 

службової діяль-ності. 

Отже, правоохоронець зобов’язаний дотримуватися норм і приписів 

законодавства задля забезпечення особистої безпеки від корупційних посягань, 
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незважаючи на власні інтереси або матеріальні потреби, а також психологічний 

вплив з боку колег. У разі, якщо працівник порушує вимоги чинного 

законодавства України й легковажно ставиться до покладених на нього 

обов’язків, він притягується до дисциплінарної, адміністративної та 

кримінальної відповідальності, наслідком чого є звільнення з посади, 

накладення штрафу або позбавлення волі.  

Корупцію треба розглядати не тільки як об’єкт правового дослідження, а і 

як психологічне та моральне явище, адже це не лише пев-ні діяння, а й система 

негативних поглядів, пере-конань, установок, спосіб мислення, який зумовлює 

стиль життя правоохоронця. Корупція – не просто хабарі, не просто 

зловживання службовим становищем і завуальовані види підкупу чиновників. 

Це явище, яке можна назвати особистою «хворобою» державного службовця, 

що потребує постійної профілактики.  

Це негативне явище становить загрозу професійній безпеці 

правоохоронців, а також репутації правоохоронного органу. Викорінити 

корупцію можливо тоді, коли працівники правоохоронних органів матимуть 

високі моральні якості, почуття власної гідності й будуть непідкупними. Такі 

вимоги передбачені в процесі підготовки працівника до роботи в 

правоохоронній сфері. Це, зокрема:  

 вірність високим принципам і державі; 

 пріоритет державних інтересів над індивідуальними приватними;  

 постійна готовність виступити на захист Конституції та законів 

України; 

 виваженість висловлюваних суджень та управлінських рішень. 

Проступками, які ганьблять честь і гідність правоохоронця й 

унеможливлюють подальше виконання ним своїх повноважень, можуть 

визнаватися: така дія або бездіяльність, яка хоча й не вважається злочинною, 

але за своїм характером не сумісна з високим званням правоохоронця; грубе 

порушення загальноприйнятих норм і правил поведінки, що принижує 



182 
 

авторитет правоохоронної сфери; навмисні порушення закону; 

недобросовісність, що має істотні негативні наслідки. 

Як радять рекомендації щодо забезпечення фізичної безпеки для 

правоохоронців,багатьох неприємностей завжди можна уникнути, 

використовуючи банальний принцип трьох не: не дратувати, не провокувати, не 

виділятися. 

З огляду на це правоохоронцю рекомендовано: 

 дотримуватися прийнятих стереотипів поведінки; 

 не провокувати конфліктні ситуації в повсякденному житті;  

 не демонструвати зайву обізнаність, широкі зв’язки й ділові здібності; 

 не проявляти зухвалість та поведінку, яка викликала б у навколишніх 

пересторогу (зайва допитливість, зарозумілість, нав’язування власної думки) 

або неприйняття (нетактовність, грубість); 

 бути рівним і ввічливим з усіма; 

 не обговорювати професійні проблеми навіть із близькими людьми 

(дружиною, друзями, родичами та ін.);  

 не забувати про пильність («навіщо» й «чому») в разі спроб 

незнайомої людини зблизитися з вами (випадкове знайомство, інші знаки уваги 

тощо);  

 сприймати з певною підозрою та обережністю пропозиції стосовно 

«безкорисливих» послуг (вигідне знайомство, гроші, допомога, посередництво 

під час купівлі тощо); 

 не розкривати напрями (зони) своєї уразливості (дружина, діти, 

життєві звички), бо завдяки такій поінформо-ваності на вас можуть 

здійснювати тиск (шантаж); 

 не проявляти своїх слабкостей (хобі, надмірний потяг до алкоголю, 

гроші, негативні риси характеру), які в майбутньому можуть бути використані 

проти правоохо-ронця; 
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 бути розбірливим і обережним щодо обіцянок, виконання яких 

потребує використання службового становища. 

Знаючи те, чим керуються правоохоронці у своїй поведінці, що спонукає 

їх до активної діяльності, які мотиви лежать в основі їхніх дій, можна 

розробляти, впроваджувати й застосовувати ефективні методи управління 

їхньою трудовою мотивацією.  

Мотивація – це порівняно стабільна система стиму-лів, що визначають 

поведінку конкретного працівника. До цих стимулів відносять ті чинники, які 

впливають на ставлення особи до службової діяльності (організація праці, 

заробітна плата, премії тощо). Мотиви – це чин-ники, що безпосередньо 

впливають на зміст праці (на-приклад, задоволення творчим, інноваційним 

характе-ром праці, відчуття поваги з боку оточення, визнання результатів праці, 

можливість просування по службі, престижність професії тощо).  

Професійна мотивація правоохоронця – це його прагнення задовольнити 

свої потреби за допомогою службово-трудової діяльності щодо виконання своїх 

правоохоронних і правозабезпечувальних завдань та функцій. 

Система мотивації характеризує сукупність взаємопов’язаних заходів, що 

стимулюють окремого працівника або трудовий колектив загалом на досяг-

нення індивідуальних та спільних цілей діяльності підрозділу. З’ясовуючи 

мотиви праці, можна частково від-повісти на запитання, чому правоохоронці 

працюють добре або погано, «викладаються» сповна чи частково, отримують 

від роботи більше чи менше задоволен-ня або ж узагалі його не відчувають. 

Фахівці в галузі управління виокремлюють п’ять порівняно самостійних 

напрямів поліпшення трудової мотивації працівників: 

1) матеріальне стимулювання;  

2) підвищення кваліфікації;  

3) удосконалення організації праці;  

4) залучення персоналу в процес управління;  

5) негрошове (моральне) стимулювання. 
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Однак правоохоронна сфера характеризується специфічним робочим 

середовищем, має особливу організацію трудового процесу. Тому, за 

можливості, необхідно адаптувати вже відомі та розробляти й впроваджувати 

особливі, характерні для правоохоронної сфери способи впливу на трудову 

мотивацію. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Успішна службова діяльність правоохорнців можлива за наявності 

багатьох умов, з-поміж котрих однією з найважливіших є впевненість у 

надійному захисті державою їхніх прав, свобод, інтересів та обов’язків. 

Відсутність моральної задоволеності від змісту роботи, упевненості у 

правовій та соціальній захищеності, невдоволення організацією, умовами та 

оплатою праці, стають сьогодні головними причинами відтоку кваліфікованих 

працівників. Справді, організація має низку обов’язків перед працівником, які 

нині належно не виконуються. І річ не тільки й не стільки в низькій заробітній 

платі або затримках з її виплатою, скільки в характері та змісті роботи, 

забезпеченні правового та соціального захисту, можливостей підвищувати 

професійну кваліфікацію, перспективах службового зростання. Адже 

безперечним є висновок: чим привабливішою для працівників з точки зору 

задоволення їхніх потреб та інтересів є організація, тим більше в неї 

можливостей для ефективного функціонування. 

 

ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БОРОТЬБИ З 

КОРУПЦІЄЮ 

 На  державно-політичному  рівні  декларується  розуміння,  що  без  

кардинальних змін системи владних структур антикорупційні  й  реформаційні  

процеси  не  можуть здійснюватись.  

Ситуація з протидії корупції надзвичайно  складна,  тому  запропонувати  

універсальний  всеохоплюючий  механізм  доволі складно. Проте, на жаль, 

найбільш від корупції  страждають  пересічні  громадяни, а найбільшу вигоду 
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має той, хто користується «благами» корупції. У цьому і полягає її особливий 

злоякісний характер. 

Однією  з  причин,  що  зумовлює  безпроблемне  існування  корупції  в  

Україні, є  відсутність  гармонійної  збалансованості між  гілками  влади.  

Монополізація  повноважень  Верховною  Радою  України,  яка  через  свою  

корумпованість,  непрофесійність, безпідставну  політично-партійну  заанґа-

жованість, надмірність повноважень, намагання  домінувати  над  усією  

системою  державних  органів  тощо,  фактично  гальмує суспільний розвиток. 

Під час розвитку суспільства корупція поряд з іншими формами 

поведінки, що відхиляється, розвивалася, відповідаючи провідним процесам в 

економіці, політиці, інших галузях  соціального життя. Особливо очевидний 

цей процес у даний час, коли світове співтовариство інтенсивно інтегрується, а 

глобалізація стала природною ознакою не тільки міждержавних відносин і 

економічної діяльності, але і життя, якщо не кожного представника людства, то 

всіх соціальних груп, категорій населення незалежно від території їхнього 

проживання. 

 У значній частині гуманітарних, і зокрема кримінологічних, досліджень, 

розрізняється загально суспільствознавчий, загальноюридичний і 

кримінологічний аспекти аналізу корупції. Але в усіх дослідженнях корупція 

трактується як відхилення від юридичних і моральних норм в процесі 

здійснення економічної і політичної влади, яке вростає в систему, що 

перетворює корупцію на один з механізмів прийняття або гальмування 

адміністративних і управлінських рішень. Світовий досвід доводить, що 

корупція найбільш поширена в регіональних і державних центрах, де 

зосереджені правові, політичні, економічні владні інститути. Особливо стійкі і 

небезпечні для держави і громадянина столичні корумповані структури, які 

іноді стають звичним явищем. Недарма в Україні на буденному рівні 

спілкування існують сленгові вирази: «ціна питання», «пробити питання», 

«ціна посади» та інші. 
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Відомо, що корупція завжди зростає, коли країна знаходиться на стадії 

трансформації. Оскільки Україна проходить не просто стадію демократизації 

державного устрою, а здійснює докорінну трансформацію економічного і 

політичного устрою, правової і соціальної систем, то зростання рівня корупції є 

об’єктивною обумовленим фактором. 

Але визнання зростання рівня корупції об’єктивно обумовленим 

фактором зовсім не означає, що з нею треба примиритись. Суб’єктивний 

чинник історії і розвитку є механізмом корекції об’єктивного фактору, 

динаміки його розвитку. З одного боку, об’єктивний фактор (економічний, 

політичний і культурний розвиток) посилюють корупцію. З іншого боку, 

суб’єкти історії – держава, політичні партії, громадські організації, особа - 

можуть діяти в напрямку, щоб погасити негативні наслідки докорінних 

суспільних перетворень, які знаходять свій вияв і в корумпованості суспільства, 

насамперед державного апарату. Суб’єктивний чинник історії може досягти 

позитивного результату, якщо він діє у двох напрямах: по-перше, розв’язуючи 

економічні, політичні і соціальні проблеми і звужуючи об’єктивну основу 

корупції; по-друге, розробляючи законодавчу базу боротьби з корупцією і 

практично протидіючи корупції з належною політичною волею і по усіх 

напрямах. 

Корупція занадто дорого коштує нашій державі і народу як в 

матеріальному, так і в духовному вимірах. І справа не тільки у прямих втратах 

від корупції, які досягають за приблизними підрахунками аналітиків декількох 

десятків мільярдів доларів за рік. Не менш небезпечне те, що в суспільній 

свідомості вкорінюється стереотип про корупцію як етично прийнятну форму 

дій і «відновлення соціальної справедливості», розмивається розуміння 

суспільної небезпеки цього явища. Тому вивчення причин і наслідків 

розповсюдження корупції, систем боротьби з нею сьогодні – нагальна проблема 

суспільних наук, в першу чергу юридичних.  
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, в Україні створена в цілому достатня законодавча база для 

ефективної боротьби з корупцією. Вона передбачає цілий комплекс 

кримінально-, адміністративно-, цивільно-правових, дисциплінарних та інших 

заходів, який дозволяє притягнути до того чи іншого виду відповідальності 

практично будь-яку посадову особу, що допустила те чи інше зловживання 

владою чи посадовим становищем.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Корупція як інтернаціональне глобальне явище притаманне усім країнам 

незалежно від політичного устрою і рівня економічного розвитку. Корупція  є  

чи  не  найвагомішим  чинником дестабілізації  механізму  державної  влади та  

політичної  організації  суспільства  загалом. Тому боротьбу з цим негативним 

явищем  визнано  найважливішим  стратегічним напрямом діяльності на 

найвищому державно-політичному рівні. 

З метою подальшого розвитку категоріально-понятійного апарату заходів 

запобігання і протидії корупції, вдосконалення регулювання умов та порядку 

притягнення осіб до відповідальності за корупційне правопорушення, 

необхідно в подальшому інтегрувати відповідальність за корупційне 

правопорушення до системи законодавства України за галузями: 

кримінального, адміністративного та цивільного права. Заходи запобігання і 

протидії корупції необхідно розглядати як окремий інститут вищевказаних 

галузей права. Це надасть можливість залучити існуючий галузевий 

категоріально-методологічний апарат для формування та подальшого розвитку 

відповідаль-ності за корупційні правопорушення як у теоретико-правовому, так 

і у нормотворчому аспектах. 

Важливим фактором запобігання проявам корупції є вдосконалення 

діяльності органів по боротьбі з корупцією. Необхідно більше уваги приділяти 

своєчасному реагуванню на повідомлення громадян, засобів масової 

інформації, результати соціологічних досліджень про корупційні діяння та інші 
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протиправні дії посадових осіб, поширеність корупції в окремих 

відомствах. Одним із головних напрямів має бути створення умов, які б 

обмежували безпосередній контакт з клієнтом і таким чином унеможливлювали 

скоєння корупційних діянь державними службовцями. Єдина мета зусиль усіх 

державних органів у цьому напрямі – це забезпечення дотримання прав і свобод 

громадян, якнайповнішої реалізації їхніх законних інтересів, адже єдиним 

чинником ефективності роботи у цьому випадку є те, наскільки громадяни 

задоволені виконанням зобов'язань, які бере на себе держава. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні поняття щодо 

теоретичних та методологічних засад правової деонтології. 

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: основи антикорупційного законодавства 

України; поняття корупційних правопорушень; спеціально уповноважені 

суб’єкти у сфері протидії корупції; засади антикорупційної політики 

(Антикорупційна стратегія); запобігання корупційним та пов’язаним з 

корупцією правопорушенням. 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді навчально-методичного кабінету кафедри загальноправових 

дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran310#n310
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran310#n310

