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SEKCJA 14. NAUK POLITYCZNYCH. (ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы
Муляр В. І.

доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук 

Житомирського державного технологічного університету

МОРІС ДЮВЕРЖЕ ЯК ТЕОРЕТИК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Значний вплив на розвиток політичної думки ХХ століття справив 
один з найвідоміших політичних мислителів, французький соціолог Моріс 
Дюверже. Він народився 1917 року в невеличкому французькому містечку 
Ангулем, отримав освіту, змолоду зайнявся науковою роботою. Ще до війни 
М.Дюверже почав писати свою першу книгу, однак під час німецької окупації 
вона була знищена. За своє життя Дюверже добивався великих успіхів, але і 
зазнавав не менших труднощів. Займався викладацькою роботою, журналіс-
тикою, був консультантом багатьох урядів з питань конституцій та вибор-
чих систем. Відомо, що за його участю Франція запровадила 1956 року прямі 
президентські вибори. Дуже тривалий період свого життя М.Дюверже був 
професором одного з найпрестижніших університетів світу – Сорбонсько-
го, де читав курси конституційного права та політичних наук. Цей відомий 
вчений – один із засновників, а потім керівник Центру порівняльного аналізу 
політичних систем в Парижі.

М.Дюверже написав величезну кількість книг. Багато видань витри-
мали його підручник “Курс конституційного права” (1946 р.) і наукова моно-
графія “Політичні партії” (1951 р.) Остання і до сьогодні вважається класич-
ною працею і входить до навчальних програм. Варто назвати і такі роботи, як 
“Політичні режими” (1961 р.), “Соціологія політики” (1966 р.), “Демократія 
без народу” (1967 р.), “Республіка громадян” (1982 р.), “Напівпрезидентські 
режими” (1986 р.) та ін.

Науковий інтерес М.Дюверже дуже багатогранний. В царині політич-
ної науки можна виділити кілька напрямків: про політичну науку; про демо-
кратію та демократичне суспільство; про політичні партії.

Безсумнівно, стрижневим у контексті обґрунтування проблем щодо 
політичної науки як такої М. Дюверже справедливо вважав питання про 
можливість політичної науки взагалі. Адже будь-яка наука за своїм визначен-
ням є системою знань, які спрямовані на пошуки істини. Остання ж можлива 
лише у вигляді сталого зв’язку явищ, тобто закону. Те, що у реальному світі 
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виступає як сталий зв’язок явищ, у теорії формулюється у формі закону, аргу-
ментації, доказів, логічних або емпіричних доведень тощо. Політичне ж жит-
тя суспільства надзвичайно різноманітне, ніде із стовідсотковою точністю не 
повторюється, а значить дає привіт сумніватися у функціонуванні в його рам-
ках сталих зв’язків, тобто його закономірностей.

Проілюстрована логіка привела М. Дюверже до висновку, що найкра-
ще наявність політичної науки можна довести, якщо порівняти її з ідеологією. 
Вони відрізняються у своїй сутності. Якщо ідеологія базується на певній сис-
темі цінностей і переслідує ті чи інші суспільні інтереси, то наука не допускає 
оцінкових суджень. Адже ідеологія переймається владою, а наука – істиною. 
Тому завдання вченого як представника науки полягає в тому, щоби прагнути 
в своїй роботі до мінімізації “ідеологічної деформації”. Таким чином,в ана-
лізі політичного життя абстрагуватися від інтересів суб’єктів цього життя: 
державних інституцій, політичних партій тощо. Натомість справжню увагу 
науковець має спрямувати на дійсні політичні явища і процеси, знаходячи 
в них глибинний взаємозв’язок. З іншого боку, французький вчений усві-
домлював, що складність політичної науки полягає в тому, що політика як 
її об‘єкт пронизує собою мало не всі сфери суспільного життя. Тому вона не 
створює, на думку М.Дюверже, якоїсь окремої, обмеженої сфери. “Все – або 
майже все – має політичний аспект і ніщо – або майже ніщо – не належить 
політиці цілковито”, – стверджує французький учений [1, c. 78]. Звідси висно-
вок М.Дюверже про те, що дуже важливим є питання про межі політичної 
науки, її предмет та об‘єкт. У зв‘язку з цим він аналізує два основних підходи, 
що склалися в історії політичної науки. Один з них ґрунтується на визначенні 
політичної науки як науки про державу, інший – як науки про владу. В цьому 
контексті М.Дюверже аналізує роботи таких відомих авторів, як М.Вебера, 
Г.Лассуела, Р.Даля, Р.Арона та інших. До того варто додати, що сама поста-
новка такого питання є дискусійною і це добре розумів сам французький те-
оретик. Очевидно він схилявся, як і більшість сучасних теоретиків політич-
ної науки, до другої позиції і визначав політичну науку як науку про владу. 
Однак не вважав свою точку зору безапеляційною хоча б тому, що визнавав 
неможливість дати точне і, головне, повне визначення як феномену держави, 
так і влади. Також зазначу, що дискусії з приводу сутності політичної науки 
точаться і до сьогодні.

Потрібно підкреслити, що сам М. Дюверже практично ніколи не від-
носив себе до фахівців з «політичної науки», а майже завжди казав, що за-
ймається «політичною соціологією». Це особливо видно по тому, яке важливе 
місце в обґрунтуванні сутності політичної науки він відводив питанню про 
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методи політичної науки, зокрема політичної соціології. Французький вчений 
вважав, що політична наука як одна з наймолодших серед наук про суспіль-
ство та людину не має своїх власних ні методів, ні техніки, а тому використо-
вує методи і техніку інших наук в залежності від об‘єктів, які вона вивчає. До 
таких методів та технік від відносив:

• історичний метод та аналіз змісту для вивчення документів;
• юридичну техніку для вивчення конституції, правлінь і політичних 

відносин;
• порівняльний аналіз різних типів конституцій, правлінь і політич-

них відносин;
• методи опитування і техніку соціальної психології.
Друга проблема, яку упродовж всієї своєї наукової діяльності дослі-

джував М.Дюверже, – явище демократії. Він вважав, що до заяв політиків 
про демократію необхідно ставитись дуже обережно. Адже, на його думку, 
“правління народу за допомогою народу”, “правління нацією за допомогою 
її представників” та інше – це гарні формули, які здатні підняти ентузіазм і 
полегшити ораторські успіхи. Однак ці формули нічого не означають. Справ-
жня демократія – це дещо інше: більш скромне, але і більш реальне. Вона, за 
думкою Дюверже, визначається, насамперед, як свобода для народу і для кож-
ної його частини, як це записано у Конституції Франції 1793 року. Свобода 
для всіх. А це передбачає певний рівень життя, певну загальну освіту, певну 
соціальну рівність, певну політичну рівновагу. Такий стан суспільства може 
бути досягнутий за допомогою цілої системи політичних механізмів, одним з 
яких Дюверже вважав багатопартійні політичні режими. На його думку, сво-
бода співпадає з багатопартійністю, політичним плюралізмом, правом вибо-
ру тощо. Адже тільки такий шлях відкриває можливості активного співробіт-
ництва народу з політичними інститутами.

Особливе місце в політичному аналізові М.Дюверже займали полі-
тичні партії. Він вважав, що партії за своїм призначенням мають бути най-
демократичнішими організаціями. Насамперед, в силу своїх демократичних 
засад: добровільності участі громадян в політичних партіях, виборності ке-
рівництва, колективного характеру прийняття рішень тощо. Однак сучасні 
партії, на думку вченого, насправді є зразком автократичності та олігархіч-
ності. Незважаючи на зовнішню видимість, їх керівники не обираються, а 
призначаються або кооптуються центром. Партії мають тенденцію до того, 
щоб формувати керівну еліту, ізольовану від рядових членів. Це означає, що 
над масою виборців домінує менш багаточисленна група членів партії та ак-
тивістів, яка, в свою чергу, підпорядкована керівним органам.
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Загальна еволюція партій, стверджував М.Дюверже, посилює їх роз-

ходження з нормами демократії. Все більше наростає централізація, яка зво-
дить до мінімуму роль рядових членів партії по відношенню до її керівників. 
Виборчі процедури втрачають свій первісний смисл: гласність і справедли-
вість вибору. Дисципліна серед членів партії посилюється, з одного боку, за 
допомогою матеріального заохочення, з іншого – зусиллями пропаганди і пе-
реконання. Дух критики відступає перед духом поклоніння.

Піддаючи критиці діяльність сучасних йому політичних партій, 
М.Дюверже все ж таки вважав, що багатопартійний режим набагато справед-
ливіший від того режиму, при якому політичних партій немає зовсім або вони 
обмежені до крайньої межі. На його думку, політичний режим без партій за-
безпечує увічнення керівних еліт, котрі сформувалися за правом народжен-
ня, багатства або посади. Безпартійний режим, стверджував французький 
соціолог, є неминуче режимом абсолютно консервативним, а тому рано чи 
пізно досягає свого максимуму і поступається місцем багатопартійній сис-
темі. Важливо, щоб у процесі переходу до багатопартійності був створений 
справжній світоглядний, ідеологічний і політичний плюралізм, який є гаран-
тією від насадження суспільству несправжньої, ілюзорної багатопартійності. 
Від цого застерігав М. Дюверже.

Література:
1. Сытин А. Г. Политическая социология Мориса Дюверже // Социально-

политические науки. – 1990. – № 12. – с. 77-87
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SEKCJA 26. PRAWOZNAWSTWO. (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Административное право. Административный 
процесс.

Бондаренко В.А.
Кандидат юридичних наук 

Львівський державний університет внутрішніх справ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

ЧЕРЕЗ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Інформаційно-правова політика демократичної держави спрямова-
на на забезпечення правових умов для максимальної реалізації суб’єктами 
громадянського суспільства своїх конституційних прав інформаційного ха-
рактеру, та в першу чергу, права на вільний доступ до законно поширюваної 
інформації.

У зв’язку з асоціацією України до Європейського співтовариства 
відзначається необхідність якнайшвидшого і повного забезпечення роз-
витку та державної підтримки діяльності з використанням інформаційно-
комунікаційних мереж (мережі Інтернет), спрямованої на підвищення якості 
та доступності громадянам в місцях їх проживання кваліфікованої соціаль-
ної, медичної, юридичної і іншої професійної допомоги, послуг у сфері куль-
тури, освіти, науково-технічного розвитку, забезпечення активної реалізації 
своїх цивільних прав.

В якості важливої складової, яка безпосередньо надає вплив на сту-
пінь ефективності вирішення зазначених завдань, фахівцями та представни-
ками органів державної влади всіх рівнів указується на розвиток правових 
засад упровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Поширення інформації через інформаційно-комунікаційні мережі 
це дії або бездіяльність суб’єктів інформаційних правовідносин, спрямова-
ні на надання доступу (або передачу доступу) до відомостей (повідомлень, 
даних) про осіб, предмети, факти, події, явища та процеси, а так ж думки 
про них, представлених невизначеному колу осіб в електронній формі за 
допомогою розміщення (або не перешкоджання розміщенню) такої інфор-
мації на веб-сайтах.

Суб’єктами правових відносин, безпосередньо пов’язаних з поши-
ренням інформації через інформаційно-комунікаційні мережі, є: держава 
в особі її органів влади, що здійснюють регулювання поширення інформа-
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ції через інформаційно-комунікаційні мережі; користувачі інформаційно-
комунікаційних мереж – юридичні та фізичні особи, яким надаються послуги 
доступу до інформаційно-комунікаційних мереж; оператори послуг доступу 
до Інтернету (Інтернет-провайдери,. оператори Інтернет-послуг); саморегу-
льовані організації, які беруть участь в процесі встановлення та розвитку со-
ціальної регуляції, суспільних відносин, що виникають, змінюються і (або) 
припиняються в інформаційно-комунікаційних мережах. Інформація безпо-
середньо розмішається на веб-сайтах (сайтах)

Сайт в інформаційно-комунікаційних мережах розглядається як сис-
темна сукупність інформації та програм для ЕОМ, що знаходяться в інформа-
ційній системі, та забезпечує вільне (необумовлене нічим) розповсюдження 
(доступність) інформації в інформаційно-комунікаційних мережах за певни-
ми мережевим адресам (певною мережевої адресації). У вказаному контексті 
сайт доцільно розглядати як своєрідний засіб масової інформації. Тому під 
засобом масової інформацій крім його основних традиційних форм (газета, 
журнал, радіо, телебачення, відео програма, кіно хронікальна програма, інша 
форма періодичного поширення масової інформації) доцільно розуміти і ме-
режеве періодичне видання (Інтернет-ЗМІ).

З урахуванням зарубіжного досвіду, при правовому регулюванні роз-
повсюдження: інформації через інформаційно-комунікаційні мережі, необ-
хідно окремо регламентувати, по-перше, випадки, юридичні підстави, межі 
та цілі, в яких можливе вільне використання інформації; по-друге, випадки 
обов’язкового доведення до масового користувача відомості, інформацію, що 
зачіпає права та свободи людини і громадянина. Зазначений аспект вимагає 
удосконалення правового режиму доменних імен та порядку їх реєстрації 
які повинні бути прямо встановлені на законодавчому рівні. Це вимагає вне-
сення відповідних доповнень до Закону України «Про телекомунікації» [1]. 
Мається на увазі закріплення існуючого фактично сформованого механізму 
реєстрації доменних імен другого рівня в українських національних доменах 
і чітке визначення прав і обов’язків адміністраторів домену, реєстраторів і 
користувачів доменних імен.

У чинному інформаційному законодавстві України відсутні спеціаль-
ні норми, покликані встановити межі правової охорони інформації особисто-
го (не масового) характеру, поширюваної через інформаційно-комунікаційні 
мережі. Отже, повинна застосовуватися загальна норма Цивільного кодексу 
України, яка відносить недоторканність приватного життя (у тому числі й ін-
формації особистого характеру) до благ нематеріального характеру охороню-
ваним цивільним законодавством [2]. Відповідно доцільне внесення змін до 



11

Cборник научных докладов
Закону України «Про інформацію» в частині встановлення прямої заборони 
на позасудового розкриття таємниці електронного листування та будь-якої 
іншої інформації особистого характеру, що передаються через інформаційно-
комунікаційні мережі [3].
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЇ

Стрімке поширення нових інформаційних технологій, формування 
інформаційного суспільства збільшує вплив на всі сфери людської життє-
діяльності: політику, економіку, управління, науку та культуру, що ставить 
завдання створення адекватного новим реаліям правового регулювання сус-
пільних відносин в інформаційній сфері і, в першу чергу, такого значимого в 
інформаційному суспільстві об’єкта права як інформація.

При активному включенні інформації в суспільні відносини їх право-
ве регулювання явно відстає, відрізняється безсистемністю, і суперечливістю. 
Значною мірою це пов’язано зі слабкою розробленістю теоретичних аспектів 
інформації як об’єкта права.

Наслідком неопрацьованості теоретичної основи включення інфор-
мації в правове поле є різні підходи та різноманіття концепцій щодо інфор-
мації як об’єкта правовідносин. Багато з існуючих проблем в інформаційній 
сфері, які раніше не піддавалися самостійного дослідження, є недостатньо 
розробленими або вимагають теоретичного переосмислення стосовно нових 
умов. Складний, комплексний характер такого об’єкта правового регулюван-
ня як інформація, передбачає і комплексність регулювання.

Цільове призначення правового режиму інформації доцільно визна-
чити з позиції забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів. Особливості 
правового регулювання відносин з приводу інформації обумовлені, зокре-
ма, її властивостями. Загальним правовим режимом інформації є режим 
відкритої інформації який складається з: права вільно отримувати інфор-
мацію; права вільно передавати інформацію; права вільно поширювати ін-
формацію [1].

Межі дії загального правового режиму інформації та, відповідно, її 
відкритості та доступності визначаються конституційними правами інших 
осіб, які можуть закріплюватися у встановлених спеціальних режимах інфор-
мації. Дія загального правового режиму інформації та її спеціальних право-
вих режимів в їх сукупності дозволяє забезпечити баланс публічних інтересів 
у відкритості інформації, з одного боку, і права суб’єктів на збереження кон-
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фіденційності, з іншого. Спеціальні правові режими інформації спрямовані 
на охорону відомостей, вільне розповсюдження яких порушує права із закон-
ні інтереси суспільства, держави, особистості.

Ураховуючи європейський досвід у тих випадках, коли законодавчим 
актом не встановлено правовий режим щодо конкретної інформації, в якості 
загального підходу визначення правового режиму інформації з позиції до-
ступу до неї повинна застосовуватися презумпцію відкритості інформації. На 
характеристики інформації з позицій загальнодоступності істотний вплив 
робить держава, яка може змінити пріоритети і існуюче правове регулювання 
відносин з приводу того чи іншого виду інформації (на приклад, встановив-
ши режим публічної інформації [2]).

У той же час спеціальний режим не просто обмежує доступ до інфор-
мації, її використання та поширення, а повинен визначати ступінь жорсткості 
регулювання, можливі винятки, їх підстави, порядок введення та припинен-
ня дії режиму, терміни його дії [3]. Режим конфіденційності інформації має 
імперативне значення для суб’єктів, яким ця інформація була надана (в силу 
закону, договору), і диспозитивна для суб’єктів, які цю інформацію надають і 
до яких вона відноситься.

Конфіденційність інформації означає спеціальний правовий режим, 
встановлений законом або на підставі закону, що передбачає: обмеження до-
ступу; заборону на передачу третім особам без згоди власника інформації (за 
винятком випадків, встановлених законом); заборону на поширення інфор-
мації (що випливає з перших двох позицій); можливість, за загальним прави-
лом, володаря інформації самостійно вирішувати питання про збереження 
конфіденційності; похідний характер обов’язків щодо збереження конфі-
денційності інформації одного суб’єкта від виконання первинного обов’язку 
іншим суб’єктом – володарем інформації надати її органу державної влади 
або органу місцевого самоврядування, а також контрагенту за договором чи 
іншій особі.

Роль держави принципово різна у забезпеченні різних режимів ін-
формації обмеженого доступу. Очевидно, що максимальний обсяг регулю-
вання з боку держави припадає на державну та службову таємниці. Щодо 
інших видів «первинних» таємниць держава повинна надати право осно-
вного регулятора тим суб’єктам, які утворюють (встановлюють) ці режими. 
Завдання держави забезпечити захист їхніх прав і інтересів з урахуванням 
інтересів інших суб’єктів. Тому держава законодавчо встановлює для цих 
видів таємниць: обмеження на введення режиму таємниці для інформації, 
до якої є суспільний інтерес; обов’язок надання конфіденційної інформації 
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в органи державної влади для здійснення державного управління та здій-
снення правосуддя; вимоги до використовуваних засобів захисту конфіден-
ційної інформації (для професійних таємниць) або обмеження на викорис-
тання таких засобів; міри відповідальності за порушення конфіденційності 
довіреної інформації.

Література:
1. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII Відомості Вер-

ховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.650.
2. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ  
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЇ

Аналіз природи інформації як загальнонаукової категорією дозволяє 
визначити її як ідеальний продукт відображення світу (навколишньої дій-
сності) в усій сукупності його складових (явища, об’єкти, процеси, зв’язку 
тощо), що існує в якій-небудь здатної до сприйняття об’єктивної формі. В 
якості об’єкта гуманітарного пізнання розглядається соціальна інформація. 
Основною умовою для віднесення інформації до соціальної інформації є її 
включення в суспільні відносини при виникненні до неї певного інтересу. 
Тому під цим поняттям розуміється циркулюючі в людському суспільстві ві-
домості, що відображають навколишню дійсність у всій сукупності її складо-
вих, що існують у здатній до сприйняття об’єктивній формі та представляють 
приватний або громадський інтерес.

Аналіз зарубіжних моделей визначень поняття «інформація» дозво-
лив виявити певну систему. Законодавство одних держав не дає визначення 
«інформація», використовуючи конструкцію «Інформація – це інформація» 
(Великобританія, Німеччина, Швеція та ін.). В Україні дотримуються позиції 
закріплення в законах поняття «інформація» як відомості [1].

У законодавстві інших держав поняття «інформація» представлено 
через форми вираження інформації (без її визначення) – це дані, текст, обра-
зи, зображення, звуки, коди, комп’ютерні програми, програмне забезпечення, 
бази даних тощо (Сінгапур, Гонконг, США, Індія, Ірландія) [2, с.21-23].

При підході ототожнення інформації та форм її вираження вико-
ристовується прийом норми фікції, який прирівнює поняття, які насправді 
різні. Інформація подається як фікція, певна юридична конструкція, яка в 
умовах розширення інформаційно-комунікаційної сфери дуже зручна для 
відображення багатьох інформаційних об’єктів як узагальнююча категорія. 
Використання даного прийому пов’язано з такою властивістю інформації, як 
не лінійність з позиції математики. Виражається це у відсутності прямої за-
лежності між кількісними і якісними характеристиками інформації, звідки 
випливає важлива юридична властивість – можливість відносити до інфор-
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мації, як окремі відомості, так і складні організаційні структури, що містять 
інформацію, а також різні образи, зображення, звуки як форми вираження 
інформації.

У теоретичному аспекті інформацію як об’єкт інформаційних право-
відносин доцільно розуміти як ідеальне благо особливого роду (у вигляді ві-
домостей, даних тощо) що відбиває навколишню дійсність у всій сукупності 
її складових (явища, предмети, образи, процеси, зв’язки) та представляє для 
суб’єктів приватний чи суспільний інтерес. Зазначений підхід вимагає класи-
фікувати інформацію за різними підставами: по суб’єкту-володареві інфор-
мації; за характером (сфері) створення інформації; за ступенем впорядкова-
ності на носіях; по носію інформації; інформація, що міститься на виробах 
(предметах), речовинах і матеріалах; інформація, що міститься в електромаг-
нітних, теплових, радіаційних та інших випромінюваннях; інформація, якою 
володіє людина і ін.[3, с.6-8].

Наявність величезної кількість носіїв, форм вираження інформації, 
види яких постійно збільшуються, робить даний класифікаційний критерій 
для побудови системи інформації не дуже зручним, оскільки відносно будь-
якого виду інформації в цьому випадку доводиться враховувати специфіку не 
тільки інформації, але і її носія.

Найбільш важливим і значущим є критерій класифікації інформації – 
рівень доступу інформації та використання. Даний критерій дозволяє виді-
лити відкриту інформацію та інформацію обмеженого доступу або викорис-
тання, яким відповідають спеціальні правові режими регулювання.

До відкритої інформації необхідно відносити правову інформацію; 
інформацію, доступ до якої не може бути обмежений; інформацію, що є сус-
пільним надбанням; інформацію, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню; 
масову інформацію; бібліотечну і архівну інформацію та ін. До інформації об-
меженого доступу або використання запропоновано відносити інформацію 
з обмеженим доступом (відомості, що становлять державну таємницю; кон-
фіденційна інформація; інформація персонального характеру) та інформація 
обмеженого використання (шкідлива інформація).

На даний час два перших види інформації достатньо досліджені. Вод-
ночас тертій від вимагаю дослідження. Під інформацією обмеженого викорис-
тання (шкідливою інформацією) доцільно розуміти відомості, які спеціально 
не охороняються їх володарями, здатні зробити негативний інформаційний 
вплив на громадян, організації, суспільство, держава і нанести шкоду їх пра-
вам, свободам та законним інтересам. Виходячи з цілей впливу інформації 
обмеженого використання на суб’єктів її доцільно виділити інформацію: по-
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милкова (недостовірна, неповна, неточна, перекручена); яка пропагує порно-
графію, культ насильства і жорстокості; розпалює соціальну, расову, націо-
нальну чи релігійну ненависть, ворожнечу і перевагу; чинити деструктивний 
вплив на психіку людей; образи; які завдають шкоди здоров’ю, моральному та 
духовному розвитку.
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к.ю.н. Львівського державного 
університету внутрішніх справ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
«ПРО АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, 

ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ»

Ключові слова: адміністративний нагляд за особами, звільненими з 
місць позбавлення волі, адміністративна реформа, адміністративний нагляд, 
органи внутрішніх справ.

Одним із найважливіших повноважень, властивих державному 
апарату, є здійснення наглядових функцій, зокрема адміністративного 
нагляду. В умовах адміністративної реформи постала необхідність визна-
чення кола суб’єктів, які мають його здійснювати, та обсягу їхніх повнова-
жень у цій сфері. Про важливість цієї проблеми як в Україні, так і в інших 
пострадянських державах свідчить порушення питань про те, які види 
спеціальних органів контролю, перевірки виконання і нагляду потрібно 
мати в країні, особливо в період розширення демократії, реформування 
економіки, створення нової правової бази в Україні; як уникнути дублю-
вання їхніх функцій і охопити все необхідне; як сполучити контрольну (у 
широкому розумінні цього слова) діяльність апарату управління в межах 
окремо взятих систем і складову, невід’ємну частину роботи по управлін-
ню з функціями спеціальних органів, які здійснюють адміністративний 
нагляд за неухильним виконанням вимог правових та технічно правових 
норм і за законністю [1, с. 106].

У пункті 7 ст. 10 Закону України «Про міліцію» наголошується, що 
здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць по-
збавлення волі, є одним з обов’язків міліції. Однак доцільно погодитися з 
думкою про те, що законодавець досить широко тлумачить загальні (осно-
вні) обов’язки працівників міліції, тобто ті, які поширюються на всіх без 
винятку атестованих працівників міліції. Тому обов’язок здійснювати адмі-
ністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, не 
можна відносити до загальних (основних) обов’язків усіх працівників мілі-
ції [2, с. 293].
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Діяльність міліції щодо здійснення адміністративного нагляду за осо-

бами, звільненими з місць позбавлення волі, полягає в реалізації процедури 
спостереження за дотриманням піднаглядними встановлених судом обме-
жень та обов’язків, передбачених Законом України «Про адміністративний 
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі». На працівників 
міліції покладається обов’язок запобігати порушенням цією категорією осіб 
громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, проводити 
розшук осіб, які уникають адміністративного нагляду. Однак відповідний пе-
релік прав і обов’язків посадових осіб органів внутрішніх справ, не можна 
визнати достатнім для реалізації процедури здійснення адміністративного 
нагляду.

Доцільно скористатися позитивним досвідом країн, які означене 
питання врегулювали на рівні закону. Так, наприклад, законодавець Рес-
публіки Білорусь у ст. 6 Закону «Про адміністративний нагляд за особами, 
звільненими з місць позбавлення волі» від 10 лютого 1997 року визначив 
певний перелік прав для працівників міліції щодо здійснення адміністра-
тивного нагляду:

1. Вимагати відомості про поведінку піднаглядного від адміністрації 
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності за місцем 
його роботи та проживання, а також від громадян;

2. Порушувати клопотання перед відповідними державними органа-
ми, підприємствами, установами й організаціями про трудове та побутове 
влаштування піднаглядного;

3. Викликати піднаглядного на бесіди в орган внутрішніх справ 
(міліцію); проводити за необхідності такі бесіди в присутності представ-
ників адміністрації підприємств, установ, організацій, а також родичів 
піднаглядного;

4. Вимагати від піднаглядного письмові пояснення з питань, пов’язаних 
з виконанням адміністративного нагляду;

5. Відвідувати в будь-який час доби житло піднаглядного [3, с. 467].
В цьому відношенні цікавим представляється думка О.С. Дугенець, 

що до вирішення зазначеного питання найбільш ґрунтовно підійшов законо-
давець Казахстану. Останній на рівні закону визначив не лише відповідний 
перелік прав, а й певні суб’єктивні обов’язки для співробітників органів вну-
трішніх справ, що здійснюють адміністративний нагляд. Так, у ст. 12 Закону 
Республіки Казахстан «Про адміністративний нагляд за особами, звільнени-
ми з місць позбавлення волі» від 15 липня 1996 року закріплено такий перелік 
обов’язків:



20

Zbiór raportów naukowych
1. Систематично спостерігати за поведінкою піднаглядних за місцем 

їх проживання та роботи;
2. Попереджати та припиняти порушення піднаглядним громадсько-

го порядку, прав і законних інтересів громадян;
3. Складати в установленому порядку протоколи про порушення пра-

вил адміністративного нагляду та направляти їх до суду для розгляду [4, с. 
40-42].

У ст. 13 аналізованого нормативного акту зафіксовано такі права для 
працівників органів внутрішніх справ:

1. Запрошувати та отримувати відомості про поведінку піднаглядного 
від адміністрації організації, незалежно від форм власності, за місцем його 
роботи та проживання, а також від громадян;

2. Викликати піднаглядного на співбесіди в органи внутрішніх справ, 
проводити співбесіди в присутності родичів піднаглядного за їхньої згоди;

3. Вимагати від піднаглядного усні та письмові пояснення з питань, 
пов’язаних з виконанням правил адміністративного нагляду;

4. Відвідувати б будь-який час доби житло піднаглядного з метою спо-
стереження за його поведінкою та дотримання ним установлених обмежень. 
При цьому не допускати огляду або обшуку інакше, як у випадках і в порядку, 
встановлених законодавством [5, с. 272].

На підставі узагальнення позитивного досвіду зазначених країн, про-
понуємо для працівників міліції в Законі України «Про адміністративний на-
гляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» закріпити в статті 
7 частину 2 «Обов’язки посадових осіб, які здійснюють адміністративний 
нагляд» її редакція ймовірно така: працівники органів внутрішніх справ при 
здійсненні адміністративного нагляду зобов’язані:

1. Систематично спостерігати за поведінкою піднаглядних за місцем 
їхнього проживання та роботи, виконанням установлених обов’язків та об-
межень;

2. Попереджати та припиняти порушення піднаглядним громадсько-
го порядку, прав і законних інтересів громадян.

Нормативне оформлення наведеної пропозиції дозволить також на за-
конодавчому рівні визначитися з питанням про те, які саме права та обов’язки 
працівники міліції повинні реалізовувати на тій чи іншій стадії аналізованої 
процедурну [6. С. 168-1172].

В адміністративно-наглядової діяльності міліції існує чимало про-
блем, зумовлених недосконалістю нормативно-правового її регулювання й 
недоліками, породженими труднощами функціонування самої системи орга-
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нів внутрішніх справ України. Вирішення останніх сприятиме вдосконален-
ню цієї діяльності, і як наслідок, зміцненню правопорядку в державі.

Література:
1. Ярмакі Х.П. Поняття і значення нагляду в Україні / Х.П. Ярмакі // Митна 

справа. – 2003. – № 1. – С. 103-109.
2. Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції: монографія / 

Х.П. Ярмакі. – Одеса: Юридична література, 2006. – 336 с.
3. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы: Закон Республики Беларусь от 19 февраля 1997 года 
// Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. – 1997. –  
№ 27. – Ст. 467.

4. Дугенец А.С. Административный надзор за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, в Республике Казахстан / А.С. Дугенец // Россий-
ский следователь. – 2001. – № 9. – С. 40-42.

5. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы: Закон Республики Казахстан от 15 июля 1996 года // Ве-
домости Парламента Республики Казахстан. – 1996. – № 13. – Ст. 272.

6. Саєнко С.І. Процедури реалізації адміністративного нагляду за особами, 
звільненими з місць позбавлення волі: монографія / С.І. Саєнко, П.П. Фо-
мін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 248 с.



22

Zbiór raportów naukowych
ПОД- СЕКЦИЯ 7. Гражданское право.

Александрова В.Ю.
студент 5 курса юридического факультета  

Стерлитамакского филиала  
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 

(Научный руководитель – ст.преподаватель Ахметова А.Т.)

ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Ключевые слова: государственная регистрация права собственности, 
недвижимое имущество, государственный орган, государственный акт.

Key words: state registration of property rights, real estate, the public 
authority, public act.

С принятием Гражданского кодекса РФ вопросы регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним приобрели особую значимость, 
поскольку данная процедура является единственным законным доказатель-
ством права владения, пользования и распоряжения им. Государство предо-
ставляет владельцу право выбора между пообъектной регистрацией и реги-
страцией в качестве единого комплекса.

Выбор пообъектной регистрации предпочтителен, если объекты не 
связаны друг с другом единым технологическим циклом и если собствен-
ник планирует использовать части недвижимости по отдельности. Напри-
мер, при покупке ряда помещений одни будут сдаваться в аренду, а другие 
планируется выставить на продажу. Продать весь объект по частям также 
значительно легче. Наличие отдельных свидетельств ускорит возможность 
осуществления сделок и избавит от лишней волокиты. Если же ряд объектов 
входит в единую технологическую цепочку и дополнительно, с учетом пла-
нов собственника, данный комплекс используется для получения кредита, то 
целесообразна регистрация в качестве сложной вещи – у собственника будет 
весомое доказательство права владения именно этим объектом в целом по 
назначению. Не прибегая к услугам специалистов, он сможет распоряжаться 
всем комплексом одновременно, что будет большим подспорьем при реше-
нии судьбы всего объекта в целом.

Таким образом, прежде чем приступить к государственной регистра-
ции недвижимого имущества, необходимо решить, представляет ли собой 
данный комплекс единую функциональную цепочку, регистрация которой 
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по отдельности может нанести урон как ее ценности, так и сделать невозмож-
ным ее дальнейшее использование по назначению.

Не совсем удачной, поэтому, представляется редакция ст. 2 ФЗ РФ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», в которой государственная регистрация определяется как юридический 
акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество, 
а также как единственное и исчерпывающее доказательство существования 
прав на недвижимость. Неудачность такой формулировки, на наш взгляд, 
связана и с тем обстоятельством, что государственная регистрация вряд ли 
может рассматриваться как единственное доказательство существования 
прав, поскольку это положение противоречит ст. 12 ГК РФ, устанавливающей 
возможность судебного признания прав, а также судебно-процессуальным 
нормам.

Более того, анализируемая дефиниция, думается, не вполне корректна 
и с лексической точки зрения, так как используемый оборот «юридический 
акт признания государством прав» вполне обоснованно может обозначать 
акт государственного органа, порождающего права. В то же время представ-
ляется недопустимым смешивать государственную регистрацию прав и акт 
государственного органа, порождающий права. Данный вывод следует из со-
поставления п. п. 1, 2 ст. 8 ГК РФ, в которых эти понятия рассматриваются 
как самостоятельные.

Разницу между государственным актом и регистрацией можно про-
следить и путем сравнения решаемых ими задач. Так, издание государствен-
ного акта служит основанием для возникновения прав и обязанностей. Госу-
дарственная регистрация имеет иные, указанные выше задачи, в том числе 
определяет в конкретных случаях время возникновения прав. Не может ре-
гистрация прав рассматриваться как государственный акт, порождающий 
гражданские права, и с точки зрения юридической логики, так как оборот 
«регистрация прав, порождающая эти права» такой логики не имеет.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что регистрация – это 
легализация для гражданского оборота сделок и порождаемых ими прав и 
обязанностей, а также иных оснований возникновения прав и обязанно-
стей, предусмотренных в п. 1 ст. 8 ГК РФ. Представляется, что предлагаемое 
определение государственной регистрации согласуется и с общими положе-
ниями ГК РФ, регулирующими оборот недвижимости и прав на нее. Так, в 
соответствии со ст. 131 ГК РФ вещные права на недвижимость, их ограниче-
ние, возникновение, переход и прекращение подлежат государственной реги-
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страции. Момент же возникновения прав может по времени и не совпадать 
с их государственной регистрацией, что предусмотрено как исключение в п. 
2 ст. 8 ГК РФ. Более того, указанная норма права не связывает момент воз-
никновения ограничений, например, в виде наложения ареста, со временем 
их государственной регистрации. Таким образом, законодатель, установив 
обязательность государственной регистрации прав и иных событий, вместе с 
тем не придал данному процессу исключительно правоустанавливающий ха-
рактер, что в свою очередь позволяет рассматривать такую регистрацию как 
отражение в реестре для неограниченного круга лиц достоверной и исчерпы-
вающей информации о правовом статусе недвижимости, его изменении или 
прекращении.
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Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей на кон-
тиненте международной политической организацией. В настоящее время 
членами Совета Европы являются 47 государств, в том числе 21 государство 
Центральной и Восточной Европы. Еще одно государство (Беларусь) пода-
ло заявку на вступление в Организацию. Статус наблюдателей при Совете 
Европы имеют пять государств: Ватикан, Канада, Мексика, Соединенные 
Штаты Америки и Япония.

Защита прав человека заявлено в качестве одной из приоритетных це-
лей Совета Европы. Это находит свое отражение в четырех основных направ-
лениях его деятельности: 1) эффективная защита основных прав и свобод и 
контроль за их соблюдением; 2) выявление новых факторов, представляющих 
угрозу правам человека и достоинству человеческой личности; 3) привлече-
ние внимания общественности к значимости прав человека; 4) поощрение 
образования в области защиты прав человека и профессиональной подготов-
ки в этой области.

Наиболее важный и основополагающий договор в сфере соблюдения 
прав человека – Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод. Место Европейской конвенции в системе права Российской Федера-
ции определено, прежде всего, Конституцией Российской Федерации в части 
4 статьи 15: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной час-
тью ее правовой системы. Если международным договором Российской Фе-
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дерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то приме-
няются правила международного договора».

Законодатель поместил статью 15 в раздел «Основы конституцион-
ного строя», что говорит об особой важности этого положения. В иерархии 
источников права Европейская Конвенция находится между Конституцией и 
Федеральным конституционным законом (второе положение ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ) и в случае, если норма закона противоречит Европейской Кон-
венции, должна быть применена норма Конвенции. Это положение было про-
дублировано и в статье 5 Федерального закона № 101 ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации».

В соответствии с Конвенцией был создан международный меха-
низм по контролю за ее соблюдением – Европейский суд по правам челове-
ка, в который все частные лица вне зависимости от их гражданства могут 
обращаться с заявлениями по поводу нарушения странами-участниками 
прав, гарантируемых по Конвенции. Решения Суда обязательны для всех 
государств-участников. Суд работает на постоянной основе и занимает-
ся как рассмотрением дел на предварительной стадии, так и вынесением 
окончательных решений по ним.

Объектом и целью Конвенции являются права и свободы человека, 
механизмы же обеспечения и защиты этих прав и свобод обеспечивают-
ся национальными правовыми системами самостоятельно. Европейский 
Суд вступает в дело, только если проблему невозможно было решить на 
национальном уровне. Это подчеркивается в пункте 1 статьи 35 Конвен-
ции: «Суд может принять дело к рассмотрению только после того, как были 
исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это предусмотре-
но общепризнанными нормами международного права».

Принятие России в Совет Европы было политическим решени-
ем. Многие эксперты отмечали, что наша страна еще не готова к этому 
шагу в первую очередь из-за несовершенства законодательства и пра-
воприменительной практики в области защиты прав человека, что не-
избежно повлечет многочисленные нарушения Конвенции, которые не 
смогут быть решены национальными правовыми средствами. В извест-
ной степени это подтвердилось бурным ростом потока жалоб против 
Российской Федерации.

В настоящее время российские судьи по-прежнему редко обращаются 
к Европейской Конвенции и практике Европейского Суда, ходя даже высшие 
российские судебные инстанции не раз подчеркивали в постановлениях пле-
нумов о необходимости применения практики Европейского Суда.
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Постановлением Правительства РФ № 1406 от 27.12.2012г. была 

утверждена федеральная целевая программа на 2013-2020 годы, подтвержда-
ющая ориентиры на международные стандарты правосудия. Этой же линии 
в развитии правовой системы РФ соответствует и Указ Президента РФ № 
657 от 20.05.2011 г. «О мониторинге правоприменения в Российской Федера-
ции», которым на Минюст РФ возложено исполнение постановлений Кон-
ституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека.

Широкое применение российскими судьями практики Европейско-
го Суда обеспечило бы все более полное соответствие российского судо-
производства международным стандартам и признание российских судей 
полноправными членами европейского судейского сообщества.
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Как в обиходе, так и в научных кругах, довольно часто приходится 
сталкиваться со следующими терминами: английское право, англосаксонское 
право, западноевропейское, общее.

Р.Х. Гилязутдинова предлагает классифицировать юридическую пра-
вовую систему на англо-саксонскую и романо-германскую правовые семьи [1, 
С.90]. Однако, на наш взгляд, такое деление не совсем верно с ретроспектив-
ных позиций. Действительно, романо-германская правовая система значимая 
основа (веха) в становлении целого ряда правовых систем, среди которых вы-
деляют три группы: романского права (Бельгия, Италия, Испания, Румыния, 
Франция, Таиланд, африканские страны — бывшие французские колонии и 
др.), германского права (Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Португалия, 
Россия, Словакия, Турция, Чехия, Швейцария, Южная Корея, Япония и др.); 
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скандинавского права (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция). Ее 
значение невозможно отрицать, поскольку огромное количество государство 
основало свое право на рецепции римского права.

В.Г. Графский полагает, что об англосаксонском праве можно гово-
рить только после победы норманнов, вместе с тем, признавая «хотя они и не 
принесли с собой с континента своих законоустановлений» [2, С.296].

В то же время исторически англо-саксонская правовая система как 
таковая существовала лишь до 1066 года — времен так называемого норманд-
ского завоевания. После этого уместнее было бы говорить об английской, а в 
новейшей истории — англо-американской правовой системе.

На наш взгляд, терминологическое определение «английское право» 
является собирательной категорией, в то же время применяя его в общем 
смысле, становится более корректным нежели другие обозначения.

В целях комплексного изучения становления английского права, не-
обходимо произвести периодизацию его этапов.

Начальным этапом считается период донормандского завоевания. 
Чаще всего данный период именуется эпохой англосаксонского права. Право 
Англии, как части бывшей Римской империи, бесспорно испытывало влия-
ние римского права, однако, это влияние было столь незначительно, что не 
может считаться определяющим.

Донормандский период знал порядка двухсот королей на территории 
Британии. Именно это время с V века по формально 1066 год можно назы-
вать англосаксонским периодом.

Считается, что датой создания английского права является 1066 год, в 
котором Вильгельм Завоеватель стал королем Англии (Вильгельм Норманд-
ский или Вильгельм Незаконнорождённый; англ. William I the Conqueror, 
William the Bastard, фр. Guillaume le Conquérant, Guillaume le Bâtard; 
1027/1028 — 9 сентября 1087). Однако, исторически мы полагаем данное суж-
дение некорректным. Во-первых, Вильгельм Завоеватель открывает эпоху 
Англонормандской монархии, которая не возникала с нуля. Во-вторых, до-
нормандское время также знает опыт привнесения законов в жизнь обще-
ства, о чем могут свидетельствовать сохранившиеся до нас Англосаксонские 
правды (VII – начало XI вв.).

Англосаксонские правды (Anglo-Saxon laws) представлены в виде за-
писей обычного права у англосаксов и содержат: «Судебник Этельберта» (на-
чало VII в.), «Законы Хлотаря и Эдрика», «Законы Уитреда» (конец VII в.), 
«Законы Ине» (конец VII в.), «Законы Альфреда» (конец IX в.). Примечатель-
ным для того времени является то, что правды были записаны на древне-
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английском языке. В отличие от целого ряда источников в них не обнару-
живается римское влияние, что в дальнейшем предопределило самобытный 
характер английского права.

Юридическая техника того времени в Англии была довольно простой 
и в принципе не изобиловала понятийным аппаратом. Как правило, во вве-
дении (своего рода преамбуле) указывалось кем осуществлено установление 
данных законов, а далее следовало перечисление правовых предписаний, сре-
ди которых преобладали запреты. Право Англии по сравнению с римским 
правом было тогда примитивным.

Судебник Этельберта провозглашает: «Вот законы, которые король 
Этельберт ввел при жизни Августина»[3, С.325]. Законы, установленные 
кентскими королями Хлотарем и Эдриком были более совершенными. При-
мечательно, что они содержали констатацию правового характера этих норм: 
«Хлотари и Эдрик, короли кентцев, умножили право, введенное ранее их 
предками, этими законами»[3, С.329].

Законы Уитреда были записаны в 695 году, предварительно получив 
всеобщее одобрение, на что указывает вводное слово данного акта: «При ми-
лостивом короле кентцев Уитреде, на пятом году его правления, в девятый 
индикт, на шестой день августа месяца в месте, называемом Бергхэмстэд, был 
созван совет наиболее уважаемых людей, на котором присутствовали Бэрт-
вальд, архиепископ Британии, и вышеназванный король; [ … ] и все степени 
духовенства этого народа были единодушны с верными мирянами; тогда со-
ставили старейшие с общего согласия в дополнение к праву кентцев законы, 
которые приводятся ниже»[3, С.331]. Закон приобретает характер публично-
правового акта. Закон содержал нормы о налогообложении, причем особый 
статус предоставлялся церкви, преступлениях и наказании, которое носило 
в основном штрафной характер. Примечательно, что в законах содержится 
указание на народное право (folcfry). Как и во всех англосаксонских правдах, 
дифференцировано регулирование правоотношений с участием разных со-
словных групп (эсн, кэрл, свободный и несвободный).

В Законах Альфреда Великого возложение и размер наказания ставит-
ся в зависимость от размера вергельда потерпевшего. Так, если убитый имел 
вергельд в 200 шиллингов, то убийца должен платить вергельд и штраф, а каж-
дый человек, участвовавший в шайке 30 шиллингов. Если вергельд составлял 
600 шиллингов взимался штраф с каждого участника шайки 60 шиллингов, а 
при наличии вергельда в 1200 шиллингов — 120 шиллингов[3, С.349].

Каждый новый король, приходящий к власти на место своего пред-
шественника, старался систематизировать и оптимизировать уже имеющееся 
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законодательство. В Законах Альфреда Великого мы читаем: «Ныне я, король 
Альфред, собрал эти законы и приказал записать многие из тех, которых при-
держивались наши предшественники и которые понравились мне, многие из 
тех, которые мне не понравились, я отверг по совету моих мудрых, а прочие 
приказал выполнять; далее, не решился я предать записи большое количество 
собственных своих постановлений, ибо неизвестно мне, придутся ли они по 
душе тем, кто будет после нас... из этих законов собрал я здесь те, которые 
кажутся мне наиболее справедливыми».[3, С.345]

Таким образом, абсолютно ошибочным является суждение о возник-
новении права в Англии в 1066 году, поскольку законотворчество в предше-
ствующий период активно процветало.
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ності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ПАРАНОЮ В ТЕОРІЇ КЛАСИЧНОГО 
ПСИХОАНАЛІЗУ

У статті у хронологічній послідовності проаналізовано дотичні до проблема-
тики параної тексти Зиґмунда Фройда і, таким чином, прослідковано становлення 
психоаналітичного підходу до параної та виявлено взаємозв’язок змін поняття про 
параною із коливаннями визначення норми та патології.

Ключові слова: параноя, класичний психоаналіз, марення, психоз, на-
рциссизм, психічна норма.
В статье в хронологической последовательности проанализированы тексты 

Зигмунда Фройда, касающиеся проблематики паранойи. Таким образом, прослежива-
ется становление психоаналитического подхода к паранойе и обнаруживается взаи-
мосвязь изменений понятия о паранойе и колебаний определения нормы и патологии.

Ключевые слова: паранойя, классический психоанализ, бред, психоз, 
нарциссизм, психическая норма.
In this article the psychoanalytical concept of paranoia is analyzed through the chro-

nology of its appearance in works of Sigmund Freud.  Historical approach helps to trace the 
formation of the psychoanalytical theory of paranoia and discovers a correlation between 
changes in the concept of paranoia and fluctuations in determining mental norm and pathol-
ogy. Researches on paranoia appear to be crucial for psychoanalytical theory: they made Freud 
reconsider the unconscious and the whole structure of human psyche. Thus, clarification of the 
term “paranoia” is necessary for psychoanalysis and psychoanalytically oriented studies of art 
and culture. 

   Keywords: paranoia, classical psychoanalysis, delusion, psychosis, narcis-
sism, mental norm.
Використання терміну «параноя» та ряду похідних від нього слів для опи-

су феноменів культури у наш час є загальноприйнятою практикою гуманітарних 
студій. Проте, їхнє значення у неспеціалізованому дискурсі залишається неясним: 
терміни вживаються довільно і без покликань на джерела. Тому, задля з’ясування 
функцій психіатричних та психоаналітичних детермінацій у аналітиці культури та 
художньої творчості, доцільно чітко визначити  зміст запозичених понять.
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У роботі з теорією Фройда важливо відстежувати діахронічні зміни вико-

ристання понять, що ми продемонструємо на прикладі параної і чим часто нехту-
ють дослідники. Оскільки у класичному психоаналізі немає консолідованої теорії 
параної, а погляди Фройда на проблему змінювались у процесі формування теорії, 
ми звернемось до спадщини засновника психоаналізу, щоб прослідкувати ці зміни 
систематично.

Аби оцінити значення дослідження параноїчного психозу для дослідження 
людської психіки загалом, достатньо звернути увагу на те, як трансформувалось 
поняття несвідомого у працях Фройда після його роботи над випадком Шребера 
у 1911-му році. Дослідник Фройдового поняття несвідомого Гунтрам Кнапп заува-
жує, що у текстах, написаних з 1914 по 1923 роки, тобто від статті «Вступ до на-
рцизму» і до праці «Я і Воно», різко змінюється зміст ряду понять [1, c. 278]. До них 
належить і несвідоме, яке раніше потрапляло у поле уваги автора тільки у якості 
проявів витісненого у симптоматиці неврозів. Метаморфоза поняття несвідомого 
спонукала перехід від поділу психічного апарату на системи (перед)свідомого та 
несвідомого до моделі інстанцій – або другої топіки – з ключовими поняттями Еґо, 
Супереґо та Ід.

Серед дослідників психоаналізу побутує думка, що трансформація понят-
тя параної у працях Фройда зумовлена тим, що його першою клінікою були невро-
зи і, отже, психоз сприймався через їхню призму як виняток[2].

Уже на початковому етапі своєї дослідницької та терапевтичної діяльнос-
ті Фройд спробував розмежувати  психоз і невроз. До теми параної він вперше 
звертається в рукописі «Параноя» («Draft H, Paranoia») [3, c. 21], відправленому В. 
Фліссу в січні 1895-го року, де подає класифікацію деяких форм захистів, викорис-
товуваних при істерії, нав’язливій ідеї, галюцинаторній дезорієнтації, параної та 
істеричному психозі. При цьому він зарахував параною та галюцинаторну дезорі-
єнтацію до двох різних видів психозу [4].

За виправленнями до різних видань «Трьох нарисів з теорії сексуальності» 
можна простежити еволюцію підходу Фройда до параної. Так, у першому виданні 
1905-го року, Фройд  послуговується терміном «психоневроз», під яким об’єднує 
істерію, обсесивний невроз, «те, що хибно називають неврастенією» і обережно до-
дає до переліку «можливо параною». А у третьому виданні 1915-го року (після ви-
падку Шребера та статті «Вступ до нарцизму») він замінює «можливо параною» 
на «безперечно, dementia praecox, як і параною» [5, c. 163]. Для усіх перерахованих 
розладів він приписує психоаналітичне розслідування, включене до катартичного 
методу, впровадженого спільно з Брейєром у 1893-му році. Як відомо, з розвитком 
аналітичної техніки, яка більше не зупинялась на проговорюванні симптому, та з 
відповідним цьому розвиткові відкриттю явища «переносу», Фройд тривалий час 
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уникав терміну «психоз». Він вважав, що із психозом психоаналізу робити нічого, 
через нарцисичну природу психотичних розладів, яка перешкоджає виникненню 
переносу. У сучасному психоаналізі вважається, що у випадку психозу утворення 
переносу супроводжується різноманітними викривленнями, які вимагають осо-
бливої уваги з боку аналітика (у Робера з першого семінару Лакана таки сформу-
вався перенос на лікаря). Випадок «Людини з вовками» Лакан розглядає як при-
клад психозу. 

У першому з трьох есе Фройд відносить «маревні страхи параноїків» [5, c. 
165] з проекцією ворожих імпульсів на інших до невротичних симптомів, ставить 
їх в один ряд із несвідомими фантазіями істеричних пацієнтів. Автор пише, що 
у змістах цих симптомів присутні усі ті відхилення сексуальності, які складають 
усвідомлені фантазії первертів. Отже, бачимо, що порівняльний аналіз нормальної, 
перверсивної, невротичної та психотичної (у сучасній термінології) сексуальнос-
ті поки не дає підстав для розмежування неврозу і психозу. Це вдасться зробити 
лише Лакану через введення поняття jouissance: внаслідок задіювання механізму 
виключення, психотичний суб’єкт стикається із не-фалічним задоволенням. Від не-
вротика і перверта він відрізняється саме тим, що фалічне вирішення для нього 
неможливе. Нижче Фройд вказав ще одну спільну рису «параної загалом» та «зна-
чної кількості випадків неврозу» [5, c. 167] – зв’язок лібідо з інстинктом жорстоко-
сті, яка уможливлює трансформацію любові у ненависть, прихильних імпульсів у 
ворожі. Однак, Фройд таки відмічає певну різницю між такими психоневрозами, 
як істерія, з одного боку, і неврозом нав’язливості та параноєю – з іншого, хоча й 
обмежується для позначення різниці суто описовими засобами. У випадку пара-
ної, пише він, значимість ерогенних зон як субординатів і субститутів геніталій не 
так легко виявляється, як при істерії, тому що утворення симптомів відбувається 
«у тих частинах ментального апарату, які знаходяться далі від центрів тілесного 
контролю» [5, c. 167]. 

Наступною працею, яка має стосунок до Фройдової концепції параної є 
есе 1907-го року «Марення та сни у «Ґрадиві» Йенсена», де він розбирає впадін-
ня в марення та одужання літературного героя у суто невротичній перспективі. 
Експліцитно параноя там згадується лише в одному випадку, коли  пропонується 
психіатричний діагноз аналізованого персонажа – фетишистська еротоманія з гру-
пи «параноя» – проти якого сперечається засновник психоаналізу [6, c. 35] і нази-
ває марення персонажа істеричним, а не параноїдальним, хоча й класифікує його 
як патологічний процес, характерний для психоневрозів. Не виключено, що саме 
через такий вектор «Марення і сни у «Ґрадиві»…» не увійшли до лаканівського 
проекту повернення до Фройда, хоча робота над цим текстом могла бути плідною. 
Лакан, поза сумнівом, діагностував би психотичне марення і це не випливало б 
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безпосередньо із його практики як психіатра (Фройд полемізує з представниками 
психіатрії). 

Фройд пише про роман Єнсена із захопленням, як про довершений зразок 
історії хвороби. Із цим важко погодитись з двох причин: по-перше, і у тексті це 
зазначено, читач залишається непоінформованим про причини витіснення дитя-
чих спогадів; по-друге, оповідь завершується за рішенням автора, а не з настанням 
повного одужання, про яке можна було б говорити за деякий час після настання 
терапевтичного ефекту. На останнє Фройд не звертає уваги взагалі і повністю по-
кладається на автора, адже його розв’язок пасує до невротичної гіпотези Ханоль-
дового марення. Очевидно, що етіологію марення Фройд виводить із щасливого 
вирішення проблеми у любові до Зої. Тому цей випадок можна назвати (він так і 
робить) успішною психотерапією, але тут не йдеться про психоаналіз. Метод дівчи-
ни спрацював не завдяки, а, радше, всупереч психоаналітичному методу лікування 
неврозів, адже був застосований до випадку психозу. Успіх позбавлення від марен-
ня пояснюється тим, що Зої не ставила собі за мету донести до свідомості Ханольда 
якісь несвідомі змісти, окрім тих, які стосувались її персони, а ці знання не були 
осердям його внутрішнього конфлікту.

Важливою для розуміння трансформації Фройдового поняття параної від 
неврозу до психозу є аналогія між механізмами утворення сновидінь та марен-
ня: «сни – це фізіологічні марення нормальних людей» [6, c. 49]. До цього цінного 
спостереження, яке вигідно підтримувало невротичну етіологію марення, він біль-
ше не повертався. Це зрозуміло, адже, за логікою тотожності, якщо сни доступні 
кожному, то й загроза впадання у марево також. Проблема «вибору неврозу» за 
такої розстановки акцентів була б не актуальною, а подальші дослідження Фройда 
свідчать про протилежне. Лише у «Вступі до нарцизму» (1914) він, покликаючись 
на Зільберера, відзначає ще одну рису подібності між снами та параноїчними ма-
реннями стеження. Але на цей раз йдеться вже не про всі сни, а лише про ті з них, 
які позначають сприйняття сновидцем власного засинання, спання чи прокидання, 
і не про всіх людей – тільки призвичаєні до інтроспекції та філософсько обдаровані 
(безумовно близькі до параноїків у контексті фройдистських студій) люди, на дум-
ку Фройда, переживають такі сни [7, c. 97].

Однак, питання співставлення сновидінь і марень у психоаналізі не вичер-
пане. В сучасному психоаналізі панівною стала протилежна думка: логіка форму-
вання снів кардинально відрізняється від логіки марення. У лаканівських термі-
нах, марення містить символічне, підпорядковане уявному, тоді як сни залучають 
уявне, через мову та асоціативні означники підпорядковане символічному. Снови-
дінню вдається те, що не вдається маренню – досягти реальності. Постлаканівські 
аналітики починають працювати з маренням через аналіз сновидінь пацієнта [8, 
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c. 87]. У аналізі «Ґрадиви» Фройд пішов зворотнім шляхом, а надалі взагалі відій-
шов від аналізу сновидінь психотичних пацієнтів: у випадку Шребера згадують-
ся лише сни, побачені ним у проміжку між двома спалахами хвороби. На думку 
адепта психоаналізу психозів Люсі Кентін (Lucie Cantin), тлумачення сновидінь є 
ключовим моментом взаємодії з аналізандом. Завдяки тому, що вони допускають 
множинні тлумачення, сни здатні вносити сумнів у непохитну переконливість ма-
рення. У аналітичній ситуації позицію «суб’єкта, який має знати» займає психотик, 
тому спільний розгляд снів аналізанда спонукає його перейти від логіки марення 
до локальної логіки сновидіння. Трансформацію смислів чинила і Ґрадива, але че-
рез моделювання ситуацій, а не тлумачення сновидінь. Свою лінію поведінки вона 
вела так, щоб водночас і залишатись у маренні Ханольда, і демонструвати альтер-
нативне значення своїх дій. Підходи книжкового персонажа та цілком реального 
психоаналітика з Квебеку об’єднує відповідність засадничому принципові терапії 
марення: знайти із суб’єктом у маренні спільний ґрунт [6, c. 15]. Зауважимо, що 
Люсі Кентін не видає свого знайомства із «Маренням і снами у «Ґрадиві» Єнсена».

Причини хибної діагностики Фройдом персонажу Єнсена, ймовірно, кри-
ються у відсутності чіткого та обґрунтованого поняття про марення, як у тогочас-
ній психіатрії, так і у психоаналізі. В есе воно використовується на рівні банально-
го значення, без чіткого співвіднесення із психічною нормою та патологією. Вже 
у лаканівському психоаналізі марення однозначно зараховують до психотичних 
проявів, тоді як у психології та психотерапії досі розрізняють «одноразові маревні 
прояви», «часткове марення», «істеричне марення», «психоделічне галюциногенне 
марення» та ін. [8, c. 15]. Фройд критикує системи номенклатури і класифікації ма-
рення за змістом як сумнівні і непродуктивні, але через кілька років описує меха-
нізм параної за допомогою розділення маревних структур на марення пересліду-
вання, марення величі, еротоманію та ревнощі.

Зв’язок марення та суб’єкта також розглядається Фройдом доволі тради-
ційно: суб’єкт описується як захоплений маренням або як такий, що втікає у сферу 
марення. Щоправда, він робить крок уперед – розкриває динаміку формування ма-
ревних структур, а не сприймає їх сталими та наперед визначеними, як психіатри 
його часу. На відміну від наступних праць, де розглядається марення, у есе 1907-
го року Фройд робить спробу пояснити його як продукт боротьби витісненого із 
імпульсом витіснення із перевагою на боці першого, яке асоціативними зв’язками 
чіпляється за дійсність. Розвиток маревного розладу починається, коли певне вра-
ження теперішнього моменту будить забутий еротично забарвлений дитячий до-
свід. Наведена схема практично повторює структуру утворення фантазії, наведену 
в праці «Письменник і фантазування» (1912).

 Вагання Фройда щодо того, щоб остаточно віднести параною до розряду 
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психозів, а не неврозів, пов’язані із існуванням ряду параноїчних мисленнєвих клі-
ше та міфів у складі здорового глузду, внаслідок чого виникає ілюзія частковості 
параноїчного марення, а отже його невротичного походження. Враження обмеже-
ності, спеціалізації марення, навпаки, повинне кидати тінь на «нормальні» уявлен-
ня про реальність, серед яких живе людина. В «Питанні, що передує будь-якому 
можливому підходу до лікування психозу» Лакан пише, що ставлення до іншого 
як до подібного собі бездоганно узгоджується із спотвореним зв’язком з Іншим 
і з аномальними змінами ним спричиненими, які хибно називають «частковим 
маренням» [9, c. 478]. Безсумнівне заперечення Фройдом і Лаканом можливості 
перейняти марення психотика, як не дивно, узгоджується із побутуванням ідей па-
раноїчного складу в спільному мисленнєвому просторі, адже якщо такі структури 
мислення надходять ззовні, вони не є наслідком порушення стосунків конкретного 
суб’єкта з його Іншим. Ця думка корелює з однією із вступних тез Отто Кернберга 
до психоаналізу любовних стосунків, у якій він говорить, що аналітик може скіль-
ки-завгодно знати про стосунки, але, він не може оперувати цими знаннями, коли 
звертається до своїх власних стосунків [10]. Однак, щоб розвінчати міф про «за-
разність» маревного божевілля, потрібно зглибити вчення Лакана про психоз та 
співвіднести його з фройдівською теорією економіки лібідо.

Фактично одночасно із роботою над «Випадком Шребера»,  у 1910-1914 
рр., Фройд проводив аналіз Сергія Панкієва, матеріали якого були опубліковані 
у 1918-му році під заголовком «З історії одного інфантильного неврозу». На рів-
ні теорії Фройд визначає структуру параної, описує її складові, але при роботі з 
Панкієвим він не ідентифікує окремі параноїчні риси пацієнта (фіксація на бать-
кові, як на об’єкті любові; бажання одержати від нього сексуальне задоволення, яке 
одержують жінки; ідентифікація себе з Ісусом Христом [11]), описані у «Випадку 
Шребера» як прояви психозу, і тим більше, не робить спроб скласти із них цілісну 
клінічну картину. Фройд діагностує параною лише при експлікованому і сформо-
ваному маренні, а параноїчні прояви зараховує до клініки неврозу нав’язливості. 
Замість того, щоб працювати із психотичними проявами пацієнта, зі страху, ма-
буть, не впоратись (хоча Панкієв все одно згодом говорив, що лікування у Фройда 
не дало жодних результатів), починає займатись його дитячим неврозом. Аналітик 
кмітливо використовує заплутаність психіатричної діагностики, і не бачить пара-
ної.  Із позиції subject supposed to know він розставляє акценти на фобіях та при-
ступах агресії, а згадки про ревнощі, нарцисизм та прояви марення величі залишає 
без висновків.

Рут Мак Брунсвік, до якої Фройд скерував «людину з вовками», постави-
лась до авторитету вчителя з пошаною. Вона пише про марення переслідування та 
манію величі пацієнта, але слово «параноя» не використовує, обмежуючись зруч-
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ним «межовим розладом особистості».

 У статті «Схильність до неврозу нав’язливості. До проблеми вибору невро-
зу» (1913) Фройд викладає теорію фіксацій лібідо, які визначають майбутні схиль-
ності до тих або інших психічних розладів. Між фіксаціями та різними групами 
недугів існує обернений хронологічний зв’язок. Оскільки параноя проявляється 
тільки після пубертату і у зрілому віці і їй притаманні марення величі, відхід від 
світу об’єктів та труднощі формування переносу, то їй відповідатиме фіксація на 
стадії розвитку лібідо до вибору об’єкта, тобто у фазі аутоеротизму і нарцизму. 
Теорія фіксацій допускає, що у розвитку лібідо може бути кілька прогалин, отже, 
невроз і психоз поки не розглядаються автором як структурно відмінні явища. 

За текстом «[…]Вибору неврозу» зручно відстежується еволюція понять, 
пов’язаних із психоаналітичною теорією параної. У студії випадку Шребера, що 
хронологічно передує праці, на якій зосереджена наша увага зараз, параноя спів-
відноситься із психозом. Термін «психоневроз» з’являється у тексті лише раз і має 
значення узагальнюючого поняття, а параноя у підсумку визначається спорідне-
ною патологією парафренії – Фройдового неологізму на позначення шизофреній. У 
тексті 1913-го року термін «психоз» відсутній, а парафренія і параноя називаються 
психоневрозами. За кілька років Фройд відмовиться від спроб ввести в науковий 
обіг термін «парафренія» і у перевиданні «Проблеми вибору неврозу» 1918-го року 
замінить його на «dementia praecox».

 Черговим кроком у розробці психоаналітичної теорії параної постає 
стаття «Вступ до нарцизму» (1914), де ведеться розробка понять «Еґо-лібідо» та 
«об’єкт-лібідо». Що більшу перевагу одержує реалізація одного з них, то менше 
переживань дістається другому. Крайніми точками амплітуди цього схематичного 
маятника будуть, з одного боку, стан закоханості, як найповніший вияв відмови від 
власної особистості через прив’язаність до об’єкту. При чому переоцінку сексуаль-
ного об’єкта у стані закоханості Фройд пояснює перенесенням на  нього частини 
власного нарцизму. Друга критична точка –  специфічна параноїдальна фантазія 
про кінець світу, яка має два варіанти сценарію: один – коли все лібідо переносить-
ся на об’єкт любові, інший – коли воно цілком повертається до Еґо.

 У тексті 1914-го року параноя вже класифікується як нарцисичне захворю-
вання і чітко протиставляється трансфертним неврозам. Формування симптому 
обумовлюється тим, що лібідо людини, яка не витримала життєвої боротьби, опи-
няється звільненим від об’єктів фантазії та повертається до Еґо. Марення величі 
виникає як результат психічного подолання цих мас лібідо. Кінцевим пунктом ін-
троверсії лібідо, за Фройдом, є перехід до парафренії внаслідок відчуття неспро-
можності марення величі задовольнити потреби суб’єкта. У картині парафренії 
Фройд виокремлює три групи явищ. Параноя потрапляє до рубрики «самозцілен-
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ня», тобто повернення лібідо об’єктам за зразком неврозу нав’язливих станів. По-
вернення прив’язки лібідо походить з іншого рівня психіки і відбувається за інших 
умов, аніж первинні прив’язаності. Саме у розумінні різниці між первинною (нор-
мальною) і психотичною інвестиціями лібідо в об’єкти Фройд на той момент бачив 
можливість з’ясувати структуру психічного апарату.

 Параноїчну симптоматику Фройд описує тут через марення нагляду 
(Beobachtungswahn), яке окреслює скаргами хворих на те, що всі їхні думки відомі, 
за усіма їхніми діями спостерігають і стежать, про що їм повідомляють голоси, які 
звертаються до них у третій особі. Джерелом омани спостереження гіпотетично 
визначається психічна інстанція, призначена забезпечувати нарцисичне задово-
лення ідеального Еґо, яка б з цією метою здійснювала постійне спостереження за 
Еґо і порівняння його з ідеалом. Марення нагляду подає означену психічну інстан-
цію у первинно регресивній формі, розкриває її ґенезу і основу – саме тому хворий 
і повстає проти неї [7, c. 67]. Згодом, у праці «Я і Воно» ці теоретичні та терміноло-
гічні пошуки розвинуться у другу топіку.

Завдяки встановленню зв’язку між ідеалом Еґо та гомосексуальним лібідо 
(яке інкорпорується в ідеал Еґо і стає джерелом задоволення у його сфері), Фройд 
знаходить пояснення тому, що параноя часто розвивається у відповідь на уражен-
ня Еґо [7, c. 102].

 «Повідомлення про випадок параної, який суперечить психоаналітичній 
теорії» (1915) – case-study жіночої параної. Суперечність, з точки зору Фройда, по-
лягає у тому, що марення пацієнтки було спрямоване проти чоловіка, а не проти 
жінки. Пояснення зміні об’єкта аналітик знаходить у критиці свого попереднього 
теоретичного визначення симптому як компромісного залагодження несвідомого 
конфлікту. Тепер він постулює продовження боротьби, у якій лібідо прагне повер-
нути собі позиції, які воно займало до регресії у симптом. Останній стає об’єктом 
змагання симптомотворчих сил із прагненнями до відновлення первинного стану. 
Важливо, що у цих міркуваннях Фройд покликається на Юнґове поняття «психіч-
ної інертності», яка, буцім, притаманна невротикам як типу і перешкоджає їхньо-
му одужанню. Таке пояснення, звісно, є хибним і надмірно ускладненим, а зміна 
об’єкта марення із жінки на чоловіка відбулась не тому, що лібідо відвоювало собі 
частку нормальності, а тому, що пацієнтка запідозрила цього чоловіка у союзництві 
із головною переслідувачкою. Характерна для параноїчного марення множинність 
переслідувачів та поділ усіх оточуючих на союзників у боротьбі з переслідувачем 
та його прибічників детально описана та обґрунтована Мелані Кляйн.

Після публікації «Я і Воно» (1923), де було запропоновано структурний 
підхід до дослідження психічного апарату, Фройд знову повернувся до спроби 
розрізнення психозу і неврозу. У наступній статті, «Невроз і психоз», він визначає 
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джерелом різниці те, що невроз є конфліктом між Я і Воно, а психоз – порушен-
ням стосунків між Я та зовнішнім світом. До психозів він зарахував галюцина-
торні симптоми, шизофренію та маревні утворення. Усі перераховані розлади ха-
рактеризуються відривом людини від зовнішнього світу, відмовою від причетності 
до нього. Загальною етіологічною умовою для прориву психозу завжди є відмова 
(Verwerfung). І якщо при неврозі залежне від реальності Я подавляє певний пласт 
потягів Воно, то при психозі Я  частково відмовляється від реальності на догоду 
Воно. 

У статті «Втрата реальності при неврозі та психозі» Фройд виділяє уже два 
аспекти психозу: розрив з реальністю та спробу відновити стосунки з нею. Якщо 
при неврозі за початковою покірністю йде запізніла спроба втечі, то у психозі все 
починається втечею і закінчується активною фазою перебудови. Та попри етіоло-
гічні відмінності, і у неврозі, і в психозі Фройд відводить світу фантазій однакову 
роль комори, звідки черпається матеріал для побудови реальності. 

У статті 1927-го року «Фетишизм» [12], Фройд висловив жаль з приводу 
надмірного розмежування неврозу і психозу. Його сумніви були викликані саме 
вибором втрати реальності як вихідної точки для розрізнення. Фіксації на фетишу 
передує небажання сприймати реальний факт «кастрованості» матері і обраний 
об’єкт фетишизації слугує для уявного збереження материнського фалосу, а від-
так і для захисту від страху кастрації. Більше того, фетишист позбавляється від 
необхідності стати гомосексуальним. Отже, у викладі Фройда, ми маємо приклад 
відмови від факту реальності, який не призводить до прориву психозу. Його власна 
практика аналізу двох молодих пацієнтів показала, що неприйняття реальності – 
зокрема, смерті дорогого батька – у жодного з них не призвела до розвитку психозу. 
Для цих випадків Фройд констатує наявність у психічному житті пацієнтів двох 
установок: однієї – відповідної бажанню – невизнання смерті батька, іншої – від-
повідної реальності – яка враховувала цей факт. Вони й склали підґрунтя для не-
вротичного конфлікту. У психозі ж, якщо слідувати за цією логікою, установка, яка 
б відповідала реальності, не повинна існувати. 

Фройд, очевидно, мав на увазі схематичність свого розрізнення, адже роз-
рив із реальністю може спостерігатись і у неврозі при поверненні витісненого (іс-
терична амнезія, нав’язливе заперечування), а у психозі приплив реальності від-
бувається при маревній реконструкції. Тим не менш, автор так і не відмовився від 
цієї диференціації.

Розгляд праць Зиґмунда Фройда у хронологічному порядку показав, що на 
різних етапах формування теорії психоаналізу параноя потрапляла то до розряду 
психозів, тобто незворотніх психопатологій, то до неврозів, тобто до порушень, які 
піддаються корекції за допомогою аналізу. Відповідно, такі явища, як марення та 
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відмова від реальності то зараховувались до специфічних параноїчних проявів, то 
описувались як цілком нормальні продукти психічної діяльності. Оскільки психоз 
визначався через протиставлення його до неврозу, переосмислення параної щора-
зу призводило до перегляду понять про норму та патологію.
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