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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
Волкова О.Д., 

студентка кафедри менеджменту,  

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 

ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРА ЯК 

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 

Матеріали досліджень і багаторічна практика показують, що ефективність народного господарства 

лише на третину обумовлюється вкладенням у матеріально-речові елементи виробництва. Решта 

залежить від людського фактору — інтелектуального потенціалу, кваліфікаційного рівня і здібностей 

керівників та спеціалістів [1]. 

Загальні вимоги до керівника (менеджера) містяться у законодавстві про працю, правилах 

внутрішнього розпорядку та інших документах, а спеціальні вимоги викладені у кваліфікаційних 

довідниках, службових інструкціях та деяких інших нормативних актах. Ці вимоги мусять бути 

конкретизовані стосовно певної посади та умов, в яких доведеться працювати менеджеру [2].  

Однак, у даній роботі ми намагаємося розкрити загальні сучасні тенденції розвитку успішних менеджерів 

та сформувати принципи їх функціонування як особистостей у соціально орієнтованих умовах бізнесу. 

Ціннісні орієнтації керівника та взаємини із собою 

В умовах сучасного суспільства чинні, а також «підростаючі» керівники мають розуміти 

швидкоплинність світових тенденцій. Це означає, що по відношенню до себе керівник має 

притримуватися своїх життєвих устоїв, які, в свою чергу, не мають заважати «адаптуватися».  Це можливо 

лише у випадку, якщо людина вбачає у собі особистість: вона впевнена у своїх діях, думках, спроможна 

об’єктивно оцінювати свої «strengths and weaknesses», з яких влучно виносити перспективи для 

саморозвитку. Власне особисті обґрунтовані устої та принципи високо цінуються суспільством. 

Не зважаючи на те, що керівники мають впевнено керувати ситуацією, вони повинні мати терпіння у 

випадку, коли щось йде не так. 

Отже відносини з собою = впевненість у собі + здатність змінюватись + самоконтроль  +  важливою 

складовою є сприйняття власних помилок, як досвіду. 

Ставлення до інших 

Якщо розглядати цей сектор як відношення керівник – підлеглий, то існує незліченна кількість 

варіативних відносин. На нашу думку, формула успішних відносин полягає в: 

1) адекватних очікуваннях - здатність об’єктивно оцінювати задачу і можливість виконання цієї задачі працівником; 

2) вмінні аналізувати та з результатів вибирати правильний спосіб мотивації персоналу; 

3) лідерстві – бути керівником-лідером, а не просто керуючим – вміти вести за собою, надихаючи 

ідеєю, що має бути зрозумілою і реальною; 

4) вмінні давати правильний feedback працівникові – наголошувати на сильні сторони і зважати увагу 

на «поле для розвитку»; 

5) принципі «одна голова добре, а дві – краще» – важливо питати і, головне, чути ідеї, поради від 

інших. Але зважаючи на досвід, сприймати їх через власну «призму»! 

Існує ще багато особливостей, проте ми виокремлюємо ці складові, як обов’язкові. 

Ставлення до організації 

Сучасний менеджер має базувати функціонування своєї організації на корпоративній культурі з «сімейними» 

цінностями та довірливими відносинами. Це створює сприятливу для праці атмосферу. Менеджер повинен мати 

уявлення про те, чого має домогтися організація та дотримується цього бачення. Вміння розкривати здібності своїх 

працівників та делегувати їм відповідні цим здібностям, а також інтересам, завдання – також є невідмінною 

характеристикою успішних менеджерів. У сучасному світі важливо не підбирати «профі», а вчити молодих 

креативних людей, адже організація росте і розвивається паралельно її людським ресурсам. 

Ставлення до оточуючих 

У першу чергу, менеджер 21 століття має орієнтуватися на проблеми і потреби суспільства, адже за цим 

майбутнє. Розвиватися особисто та покращувати свою організацію, не відстаючи від темпу розвитку 
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навколишнього середовища. Таким чином, менеджер буде гнучким та зможе швидко адаптуватися до змін. Це 

потребує аналітичного складу розуму, аби виявляти нові тенденції світу. Особливу увагу на сьогодні варто 

приділяти питанню екології та впливу людини на навколишній світ, таким чином, впроваджувати «зелені» ідеї 

у корпоративну культуру своєї організації.  Енергію варто спрямовувати на  справи і проекти, виконання яких 

того варте. Головне – завжди із розумом  витрачати найдорожчий ресурс – час. Таким чином, треба сортувати 

потік інформації, обирати тільки достовірні факти та найважливіші теми. При соціалізації, у першу чергу, 

менеджеру треба «знати собі ціну», адже це завжди викликає почуття поваги з боку підлеглих. Проте необхідно 

не забувати про поняття «емпатія» і намагатися розуміти людей та віддавати їм частинку себе. Часто такі 

менеджери є менторами для інших, вони цінують свої ідеї та вкладають їх у світлі голови послідовників. 

Отже підкреслимо, що в особистих інтересах кожен потенційний менеджер сьогодні просто 

зобов'язаний вкласти певний час і енергію для формування, підтримки та підвищення своїх 

кваліфікаційних показників і характеристик, які необхідні для підвищення особистого потенціалу та 

потенціалу трудового колективу. 

Література: 

1. Модель сучасного менеджера. Бібліотека економіста. 2014. URL: https://library.if.ua/book/3/325.html  

2. Вимоги до особистості менеджера. Навчальна практика «Вступ до Фаху», Хмельницький 

національний університет. URL: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1176&T=09&lng=1&st=0  

 

 

Іванова А.А., 

студент 1 курсу факультету менеджменту та маркетингу 

Національного технічного університету України  
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ІНДУСТРІЯ 4.0. ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Сьогодні ми знаходимось в періоді значної трансформації способу виробництва продукції завдяки 

перенесенням інформації щодо виробництва на цифрові носії. Цей перехід має назву Індустрія 4.0 

(Industry 4.0). Слід згадати, що цей термін стосується саме технологій процесу виробництва, тобто – 

промислових секторів. Сьогодні платформа Industry 4.0 працює для об’єднаних навколо напрямів 

досліджень, інновацій, освіти тощо у сфері технологій виробництва декількох тисяч компаній. 

Індустрія 4.0 – це скоординована, державна ініціатива, основною метою якої є прискорення 

технологічних змін та створення можливостей та умов, щоб бути лідером у світовій конкуренції, завдяки 

мобілізації всіх національних ресурсів; а також елемент Четвертої промислової революції, який 

стосується digital-трансформації виробничих процесів промисловості, енергетики, транспорту (логістики) 

та інфраструктури. Але в це поняття ми не додаємо інші сфери економіки та соціального розвитку – банки, 

дистрибуцію, охорону здоров’я, освіту, організацію державної влади тощо, де існують інші тенденції та 

напрями зростання і постійного оновлення цифрових носіїв інформації. Коли в період Industry 3.0 були 

представлені комп'ютери, для економіки даний процес був суттєво руйнівним. Зараз же, коли 

розгортається Industry 4.0, комп'ютери самостійно підключаються і «спілкуються один з одним», щоб 

приймати рішення без участі людини. Отже, поєднання кіберфізичних систем, Інтернет-речей та новітніх 

технологічних систем робить Індустрію 4.0 можливою, а розумний завод — реальністю. Внаслідок 

підтримки розумних машин, які мають власний спосіб отримання доступу до великої кількості даних, 

наші заводи стануть більш ефективними, продуктивними та менш марнотратними. 

Головне питання: чи можливий розвиток Індустрії 4.0 в сучасних умовах на території України? На 

жаль, в теперішніх реаліях економічної кризи бізнес навряд чи може розраховувати на допомогу держави, 

не зважаючи на те, що останніми роками Україна швидко рухається в напрямку підвищення свого 

рейтингу. Сьогодні Україна займає 64 місце, за даними Doing Business, 2019 [1], при цьому все ще значно 

поступаючись колишнім країнам-партнерам по СРСР. Проте створено рух «Індустрія 4.0 в Україні» [2], 

який проводить аналітичну і теоретичну роботу з молодими підприємцями (тренінги, формалізацію 

стратегій, перші спроби реалізації в машинобудуванні та металургії). Великого значення цим питанням 

приділяє Асоціація підприємств промислової автоматизації України. 

https://library.if.ua/book/3/325.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1176&T=09&lng=1&st=0
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Отже, стає зрозумілим: Україна знаходиться лише на ранній стадії розвитку цього процесу і з кожним 

наступним кроком ми дедалі відходимо від так званих «трендів» світового ринку.  

Все ж таки слід зазначити, що позитивні зміни в процесі поширення Індустрії 4.0 в Україні є. Можна 

зазначити 3 основних моменти: 

1) інновації та інноватори: 

Створення у 2016 році національного руху «Індустрія 4.0 в Україні», членами якого є більше ніж 100 

компаній, які працюють на ринку по сумісних напрямах розвитку, спираючись на просвітницьку роботу 

Асоціації підприємств промислової автоматизації України; 

2) формалізація стратегій:  

2017 рік – затвердження національної програми «Digital Agenda Ukraine»;  

2018 рік – проект Національної стратегії «Індустрія 4.0»;  

13-17 липня 2020 рік – Україна вперше буде представлена на міжнародній виставці «Hannover Messe» 

у Німеччині національним стендом Індустрії 4.0, де учасниками будуть 11 виробників-інноваторів 

Асоціації підприємств промислової автоматизації України; 

3) перші результати: 

Реалізації у сфері металургії та машинобудування, які розповсюджують окремі технології та 

принципи дії української Індустрії 4.0. 

Кожен із нас розуміє, що з сьогоднішніми темпами розвитку суспільства такі показники на 

українському ринку є незадовільними: будь-яке виробництво-новачок на 95% використовує устаткування 

імпортного походження. Попит на вітчизняні товари чи взагалі на технології 4.0 залишається слабким.  

По-перше, це пов’язано з тим, що вітчизняних інновацій на сьогодні дуже низький через відсутність 

коштів, а також через масову трудову міграцію українських розумів закордон.  

По-друге, більшість промисловців й досі не розуміють переваг нових технологій, як наслідок – не 

інвестують в них, таким чином, зупиняючи розвиток українських технологій. 

Щоб прискорити прогрес та підняти рівень ефективності, потрібно вивести всіх стейкхолдерів на 

«чисту» та широку співпрацю. Це ще є важливим аспектом тому, що перед Україною ще досі постає 

питання інтеграції на європейський ринок та синхронізації зі світовими тенденціями. Для цього самим 

учасникам розвитку прогресу потрібно бути більш активними та консолідованими. 

Література: 
1. Doing Business 2020. Ukraine [Електронний ресурс] // Doing Business – 2019. – Режим доступу до 

ресурсу: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf 

2. Індустрія 4.0 в Україні [Електронний ресурс] // industry4-0-ukraine – Режим доступу до ресурсу: 

https://industry4-0-ukraine.com.ua. 

 

 

Куліш В.А., 

аспірантка кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка 

 

ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Україна мала досить потужний промисловий сектор економіки ще зовсім недавно. Власні добувні та 

металургійні підприємства, розвинене машинобудування, хімічне виробництво, виробництво 

продовольчих і непродовольчих споживчих товарів були сформовані в країні в ХХ ст.. Проте, зі здобуттям 

Україною незалежності, країна поступово почала втрачати свої позиції – втрачена налагоджена система 

виробничих зв’язків та збуту, зменшення попиту, переорієнтація уваги влади, все це призвело до початку 

розвитку процесів деіндустріалізації.  

За період незалежності в економіці країни так і не відбулися значні позитивні зрушення: ні в 

технологічній, ні в галузевій структурі виробництва. З кожним роком країна все поглиблюється в 

присвоєне її економіці званні «економіка сировинного типу». 

Однак стверджувати, що процеси деіндустріалізації почалися виключно через неправильні і недієві 

стратегії управління державної влади незалежної України не є правомірним. Зокрема і в науково-

аналітичній доповіді Інституту економіки та прогнозування НАН України «Розвиток промисловості для 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf
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забезпечення зростання та оновлення української»[3] були наведені дані (табл. 1), на основі яких видно, 

що «за період 1990–2016 рр. частка аграрного сектора у ВВП України скорочувалась більш стрімкими 

темпами, ніж промислового, і, відповідно, співвідношення між часткою цих секторів змінилося на користь 

промисловості, а не навпаки» [3, с. 9]. Якщо порівнювати з аналогічними показниками Польщі, то видно, 

що частка агропромислового сектору в ВВП України перевищує аналогічний показник в Польщі майже в 

5 разів, що певним чином дає підстави називати Україну більш аграрною країною.  
 

Показник 1990 1995 2000 2010 2016 2017 

ВВП, у поточних цінах, млрд дол. США 81,46 48,21 31,26 136,01 93,27 112,15 

Зміна обсягу ВВП, % до попереднього року  -6,30 -12,2 5,90 4,20 2,30 2,5 

Інфляція, дефлятор ВВП, % до 

попереднього року  

16,30 415,81 23,10 13,40 17,10 22,1 

Сільське, лісове та рибне господарство, 

додана вартість, % від ВВП  

24,45 13,77 14,49 7,45 11,63 10,23 

Промисловість (включаючи будівництво), 

додана вартість, % від ВВП  

42,61 38,16 30,84 25,90 22,99 23,98 

Послуги, додана вартість, % від ВВП  28,54 37,48 39,53 55,09 50,16 50,27 

Експорт товарів та послуг, % від ВВП  27,64 47,07 62,44 47,05 49,30 47,95 

Імпорт товарів та послуг, % від ВВП  28,72 50,16 57,41 51,10 55,52 54,27 

Експорт продукції переробної 

промисловості, % від ВВП  

  39,56 32,36 27,48  

Імпорт продукції переробної 

промисловості, % від ВВП 

  25,34 29,26 33,95  

Таблиця 1.  Основні показники економічного розвитку України 

Джерело: [1; 3, с 10] 
 

«Але подібна ситуація не є надбанням останніх років. Такі структурні відмінності мали місце ще у 

1990 р., коли на агросектор припадала четверта частка ВВП (нині – десята). Це дає підстави стверджувати, 

що однією з причин сучасного стану промислового сектора України і «аграризації» країни є структурні 

диспропорції, які сягають корінням іще в минуле століття і не є лише наслідком прорахунків на різних 

етапах реформування промислового сектора за час незалежності, як це іноді стверджують» [3, с 9] - 

стверджується в доповіді Інституту економіки та прогнозування НАН. 

Вивчаючи основні проблемні моменти на сьогодні в розвитку промисловості України, варто 

проаналізувати Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної 

цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року» [2], де наводять наступні 

проблеми в розвитку промислового сектора економіки України: 

 обмежений доступ підприємств базових галузей промисловості до кредитних ресурсів; 

 недосконалість інвестиційно-кредитної системи; 

 висока енергоємність виробництва та споживання енергоресурсів, значна частка яких 

імпортується в Україну; 

 відсутність зв’язку між наукою та виробництвом; 

 істотне відставання України в сфері використання інформаційних технологій; 

 залежність економіки України від зовнішньої кон’юнктури; 

 низький рівень інноваційної активності; 

 зменшення частки високотехнологічних виробництв; 

 використання застарілих технологій та значний знос основних засобів; 

 зниження попиту на продукцію вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку; 

 несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість підприємствам - експортерам вітчизняної продукції; 

 значна експортоорієнтованість промислових виробництв [2]. 

Таким чином, стан промислового сектора економіки країни сьогодні підкріплює тези про процеси 

деіндустріалізації в Україні. Для успішного соціально-економічного розвитку нашої економіки, нам 

потрібно брати курс на реіндустріалізацію, відновлення виробничих потужностей на інноваційній основі. 
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Література: 

1. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://data.worldbank.org/indicator 

2. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 

промисловості на період до 2020 року [Електронний ресурс] // Верховна рада України. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80 

3. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : 

науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та 

прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 158 с. 
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ТВОРЧЕ СТИМУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Творчі стимули посідають особливе місце в цілісній системі трудової мотивації. З одного боку, творчість 

як характеристика трудової поведінки, потребує цілеспрямованого формування і стимулювання. З іншого 

боку, досягнувши певного рівня розвитку, творчий потенціал і, перш за все, здібності і навички творчого 

розв'язання виробничих задач, самі перетворюються в потужну силу, яка активно спонукає до діяльності, що 

винагороджується насолодою від можливості професійного самоствердження. Тому зусилля з розвитку 

творчої активності наче поєднуються - забезпечуючи вирішення певних виробничих задач сьогодні, вони 

одночасно створюють запас на майбутнє, збагачуючи, розвиваючи трудовий потенціал, формуючи в ньому 

мотиваційний заряд для автономної діяльності (потенціал самостимулювання). 

Прагнення до найбільш повної своєї професійної майстерності, бажання працювати, керуючись не 

тільки утилітарною доцільністю, але і законами красоти, органічно притаманні багатьом людям. 

«Прагнення до досконалості заради неї самої, - стверджує основоположник відомої кембріджської школи 

політекономії А.Маршалл, - тягнеться від Ньютона або Страдіварі до рибака, який навіть тоді, коли на 

нього ніхто не дивиться, і коли він нікуди не поспішає, одержує задоволення від того, що він добре 

справляється зі своїм корабликом, що він добре побудований і добре підвладний його управлінню» [1]. 

Але відомий усім процес відчуження праці, якій відбувався на протязі ХІХ-ХХ століть призвів до того, 

що більша частина працівників втратила задоволення від красоти, завершеності і гармонії своєї праці, а 

одночасно притупилося і прагнення до творчої праці. 

Цей процес девальвації, знецінення творчих аспектів трудової діяльності особливо проявляється на 

пострадянських підприємствах, в тому числі і в Україні. Так, за даними Державної служби статистики України, 

за період з 2010 по 2018 рр. кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок на 

підприємствах України зменшилася на 51,7% з 182484 до 88128 осіб. Частка осіб, що здійснюють наукові 

дослідження та розробки у загальній кількості працівників підприємств у 2018 році становила лише 1,02%. [2]. 

Девальвація ролі і значення творчої праці в нашій країні має довгу історію і різноманітні причини: і 

суттєві недоліки в підготовці спеціалістів, і атрофування інженерних, творчих зачинів у діяльності 

спеціалістів і керівників в умовах командно-адміністративної системи, і недоліки в організації праці, і 

зрівнялівка або навіть пряма дискримінація в оплаті висококваліфікованої творчої праці, і традиційні 

політико-ідеологічні трафарети, соціально-психологічні стереотипи (провідна роль робітничого класу) та ін. 

Сьогодні саме спеціалісти повинні бути первинною, ключовою ланкою в сучасній виробничій 

організації. Вони розробляють «алгоритми» у сучасній промисловості, ї від того, наскільки технічно, 

економічно і соціально зумовлені ці «алгоритми», головним чином залежить ефективність виробництва. 

Спеціалісти інженерно-технічних і економічних служб формують і постійно вдосконалюють ті ідеальні 

взірці виробничої діяльності, які потім відтворюють, тиражують працівники та організатори виробництва. 

https://data.worldbank.org/indicator
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Сьогодні в промислових організаціях розвинутих індустріальних країн усе більше набирає силу 

тенденція до збагачення змісту і гуманізації праці. Немає сумніву, що з цією тенденцією повинні будуть 

рахуватися і українські підприємці, якщо вони хочуть посісти достойне місце у світовій економічній 

системі. Це відкриває сприятливі можливості для того, щоб повернути праці, і перш за все, праці 

спеціалістів, творчий характер. Досягнути цього можна, змінюючи одночасно як саму працю так і 

відношення до неї з боку працівників.  

Важливу роль тут відіграє організація праці. Спеціальні дослідження повинні показати найбільш 

актуальні для конкретного підприємства недоліки в організації праці, які суттєво знижують творчу 

віддачу спеціалістів. Серед них можуть бути: 1) недоліки в плануванні - нерідко інженерні служби 

працюють без чіткої перспективи, на підхваті; 2) надзвичайна завантаженість обліково-звітною та іншою 

канцелярсько-бюрократичною роботою; 3) оцінка роботи спеціалістів на основі формального виконання 

планів, заходів, а не за їх реальним внеском у підвищення ефективності виробництва; 4) незадовільне 

технічне та інформаційне забезпечення інженерної праці тощо. 

Узагальнення практичного досвіду, накопиченого на закордонних підприємствах, показує, що 

здебільшого сьогодні для подолання тих чи інших недоліків потрібно використовувати такі нові форми 

організації і стимулювання праці спеціалістів: 1) організація роботи на принципах «внутрішньофірмового 

ринку», при якій інженерні послуги, що виконуються за замовленнями виробників, оплачуються 

останніми з урахуванням ефективності інженерних рішень; 2) зарахування певних спеціалістів у підрядні 

колективи бригад, виробничих дільниць з їх винагородою за кінцевими результатами роботи колективу і 

з урахуванням конкретного творчого внеску працівника у вдосконалення техніки, технології, організації 

виробництва; 3) періодична атестація спеціалістів із суттєвою зміною окладів (у рамках стабільного 

фонду оплати праці) за певними критеріями ефективності творчої роботи, специфічними для певної 

лабораторії, служби; 4) створення тимчасових ініціативних творчих груп спеціалістів для вирішення 

певних задач щодо вдосконалення техніки і технології з додатковим матеріальним стимулюванням за 

ефективні інженерні рішення [3]. 

Можна очікувати, що кожна з цих нових форм організації праці дасть більший або менший ефект у 

певних умовах. Тому, на наш погляд, навіть на одному підприємстві, у різних структурних підрозділах 

при вирішенні різних задач доцільно використовувати неоднакові форми організації і стимулювання 

праці. Але при всіх різницях є і дещо спільне, що об'єднує всі нові форми організації і стимулювання праці 

спеціалістів: по-перше, це прагнення подолати і організаційно, і психологічно ті бар'єри, які сьогодні 

нерідко розділяють, а іноді навіть протиставляють один одному виробників і спеціалістів інженерних 

служб; по-друге, спроба знайти такі форми оцінки праці спеціалістів, які безпосередньо відображали б їх 

реальний внесок у підвищення ефективності виробництва, і, по-третє, створити такі організаційні умови, 

при яких можна було б виявляти, максимально використовувати і диференційовано нагороджувати 

найбільш талановитих і енергійних спеціалістів. 

Ефективність творчої діяльності суттєво залежить від правильно побудованих її організаційних форм. 

Режим роботи спеціалістів в інженерних службах провідних зарубіжних корпорацій нерідко нагадує 

акторську трупу в театрі. Щорічно формуються проблемно-цільові групи для вирішення певних 

інженерних, економічних і соціальних задач. Як правило, групи формуються навколо ентузіастів, яких 

керівництво фірми відбирає на конкурсній основі. Керівник підбирає команду. При цьому дотримуються 

принципу добровільності. Після того як група виконала свої задачі (а це частіше від шести місяців до 

одного року), вона розпускається. Одночасно формуються нові групи для нових актуальних задач. Ті ж 

спеціалісти, які і самі не є ентузіастами, і рідко або зовсім не залучаються в творчі групи, виконують 

рутинні операції з мінімальною оплатою і поступово витісняються з підприємства. Тому доцільно 

розробляти такі організаційні форми творчої діяльності і на вітчизняних підприємствах. 

На ефективність інженерної праці суттєвий вплив має морально-психологічний клімат у колективах 

відділів, лабораторій, бюро, цільових творчих груп. Використовуючи методи соціально-психологічної 

діагностики, можна виявити специфічні фактори, що впливають на міжособистісні відношення в 

інженерних службах. Так, дослідження показали, що результативність творчого колективу суттєво 

залежить від суспільної і наукової значимості і напруженості тих цілей, які поставлені перед колективом; 

підбору групи спеціалістів, що доповнюють один одного своїми здібностями; стилю керівництва, який 

повинен відкривати простір для ініціативи, самостійності; індивідуалізації завдань і стимулів з 

максимальним урахуванням здібностей і психологічних особливостей кожного працівника. 
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Таким чином, завдання стимулювання творчої науково-технічної праці є досить складним через його 

специфіку. Виникає необхідність підвищувати активність персоналу в пошуку нових знань, нових ідей, 

стимулювати прийняття нетипових рішень і створювати атмосферу творчості. Завдання менеджерів по 

суті зводиться до того, щоб створити умови, у яких би в найбільшій мірі міг розкритися креативний 

потенціал працівника та виникла б стійка потреба у продуктивній праці. З цією метою в стимулюванні 

повинні використовуватися прямі та непрямі методи в основі яких лежать такі принципи: стимулювання 

творчої ініціативи; зв'язок рівня заохочення працівника з кінцевим результатом інноваційної діяльності; 

забезпечення персоналу необхідними ресурсами; заохочення накопичення нових знань і досвіду та інші. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА 

ВЛАСТИВОСТІ 
 

В умовах глобалізації ринків конкурентоспроможність набуває докорінно нового характеру та 

значення через активне змагання підприємств та організацій і їх товарів (послуг) за прихильність 

споживача. Поняття конкурентоспроможності використовується в різних галузях економіки для 

характеристики товарів (послуг), підприємств та країн, тому воно продовжує вдосконалюватись і 

примножувати все новіші характеристики разом із розвитком суспільства. 

Основною центральною економічною категорією, що виражає сутність ринкових відносин є 

конкуренція. Конкуренцію доцільно визначити як суперництво між виробниками товарів і послуг за 

ринок збуту, завоювання певного сегмента ринку за рахунок здобуття та реалізації найвигідніших умов 

виробництва і збуту товарів та послуг в процесі управління своїми конкурентними перевагами з метою 

збільшення прибутку та розширення масштабів діяльності [1, с. 59].  

Варто зауважити, що конкурентна боротьба полягає в завоюванні конкретних ринків збуту, а не в діях проти 

підприємств-суперників. Але, щоб виграти в конкурентній боротьбі, потрібно мати визначену перевагу на 

ринку, вміти створити фактори переваги над конкурентами у сфері споживчих характеристик товару і засобів 

його просування на ринку [2, с. 103]. Загальновизнаним є те, що конкуренція є невід’ємною властивістю ринку, 

ефективність функціонування якого залежить від її активності та умов прояву на різних ринках. 

Сутність конкуренції також можна зрозуміти через функції, які вона виконує (рис. 1). 
 

 
Рис. 1.1. Функції конкуренції [3, с. 84] 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Будь-якій інституції, яка працює на ринку, потрібно розуміти потреби споживачів. За допомогою 

функції регулювання фактори виробництва під впливом ціни спрямовуються в галузі, де в них 

відчувається найбільша потреба. 

Конкуренція включає стимули до вищої продуктивності (стимулююча функція):  

‒ ті, хто пропонують кращу за якістю продукцію або виробляють її з меншими виробничими 

витратами, отримують винагороду у вигляді прибутку (позитивні санкції); це стимулює технічний прогрес;  

‒ ті, хто не реагують на побажання клієнтів або порушення правил конкуренції своїми суперниками 

на ринку, отримують покарання у вигляді збитків або витісняються з ринку (негативні санкції). 

Завдяки функції ціноутворення конкуренція здійснює вплив на рівень індивідуальних витрат на 

виробництво будь-якого товару, зводячи їх до суспільно необхідних, які, в свою чергу, і визначають 

виважену ринкову ціну товару. 

Функція розподілу полягає в тому, що конкуренція дозволяє розподіляти дохід серед підприємств і 

домашніх господарств у відповідності з їхнім ефективним внеском. Це відповідає панівному в 

конкурентній боротьбі принципу винагороди за результатами. 

Також конкуренція обмежує й контролює економічну потужність кожного суб’єкта господарювання, 

а саме, – чим досконаліше конкуренція, тим справедливіше ціна. 

Ще одна важлива функція конкуренції – інноваційна. З метою отримання додаткового доходу, не 

збільшуючи при цьому ціну, необхідно постійно удосконалювати технологічну базу виробництва, 

впроваджувати новітні технології та прогресивні форми організації виробничого процесу зменшуючи 

таким шляхом витрати.  

Щодо конкурентоспроможності, то у широкому розуміння це поняття розглядається як здатність 

певного об’єкта перемагати у конкурентній боротьбі. У вузькому ж розумінні, конкурентоспроможність 

розглядають з трьох наступних позицій: 

1) товару (послуги) – це здатність товару (послуги) завдяки його властивостям, які є перевагами 

порівняно з аналогічними властивостями інших товарів (послуг), перемагати у ринковій боротьбі; 

2) підприємства – це потенційна змога досягати конкурентних переваг підприємством у суперництві 

з іншими суб’єктами господарювання; 

3) країни – це наявність кращих умов стабільного економічного зростання країни порівняно з 

іншими країнами [4, с. 244]. 

Розглянемо детальніше поняття конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, оскільки саме 

підприємства змагаються між собою, ведуть безперервну конкурентну боротьбу за клієнтів і за своє місце 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

М. Портер розуміє під змістом конкурентоспроможності здатність з обліком наявних можливостей 

проектувати, виготовляти та реалізовувати в конкретних умовах товари, що за своїми споживчими та 

вартісними характеристиками у комплексі більш привабливі для споживачів, ніж товари конкурентів [5]. 

Конкурентоспроможність організації увібрала в себе наступні властивості: 

‒ порівнюваність – конкурентоспроможність визначається та досліджується порівняно з реальними 

конкурентами, які виготовляють аналогічну продукцію чи товари-замінники, функціонують на цьому 

самому ринку, або порівняння відбувається із ідеальним підприємством; 

‒ просторовість – конкурентоспроможність визначається у межах певного конкретного ринку, 

оскільки за рівних умов організація може ідентифікуватись як конкурентоспроможна на одному ринку та 

неконкурентоспроможна – на іншому; 

‒ динамічність – поняття конкурентоспроможності є обмеженим у часі, адже інституція може бути 

конкурентоспроможна в одному періоді, і втратити ці позиції в іншому; 

‒ предметність – передбачає виокремлення переліку та сукупності параметрів, які формують 

конкурентоспроможність, а саме: високу якість та низькі ціни на продукцію, сучасну техніку та 

технологію, високу кваліфікацію кадрів, позитивний імідж продукції та бренд організації, розвинені 

маркетингові комунікації та канали просування, наявність фінансових можливостей для розвитку, 

наявність власних площ, будівель, споруд та інших основних фондів, наявність патентів на унікальні 

винаходи, використання прогресивних управлінських технологій тощо; 

‒ атрибутивність – виокремлення унікальної характеристики, яка передусім формує конкурентну 

перевагу (унікальна продукція, додатковий спектр послуг, оригінальна технологія виробництва, 

ресурсоекономність продукції тощо); 
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‒ системність – врахування всієї сукупності або максимально можливої кількості параметрів та 

умов, що формують конкурентоспроможність, а також взаємозв’язки між ними та взаємовпливи; 

‒ урахування внутрішніх та зовнішніх умов функціонування наголошує на тому, що під час 

оцінювання, прогнозування та управління конкурентоспроможністю необхідно враховувати усю 

сукупність чинників, що вплинули чи потенційно можуть вплинути на її формування [6, с. 279]. 

Таким чином, конкуренція – це боротьба між суб’єктами господарювання за кращі умови на ринку з метою 

отримання прибутку і економічних вигід. Їй характерні 6 основних функцій: регулювання, розподілу, контролю, 

стимулювання, ціноутворення та інноваційна. Властивостями конкурентоспроможності будь-якої організації на 

ринку є порівнюваність, просторовість, динамічність, предметність, атрибутивність, системність та урахування 

внутрішніх і зовнішніх умов функціонування.   

З одного боку, конкурентоспроможність варто розглядати як здатність втримуватись на ринку і 

перемагати у конкурентному суперництві, проте конкурентоспроможність певної організації – це важлива 

запорука розвитку національної економіки будь-якої розвинутої країни світу. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЙ ПІДРОЗДІЛІВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ  
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КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

На сьогоднішній час інформаційно-психологічна війна все більш набуває актуальності. Беручи до уваги 

досвід Сполучених Штатів Америки у локальних війнах і збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ 

століття, а саме Перська затока (1900-1991 рр.), Югославія (1999 р.), Афганістан (2001 р.) та Ірак (2003-2008 

рр.), варто відмітити швидкісний розвиток форм і методів психологічної війни. Як показав теоретичний 

аналіз, психологічні війни в загальному містять декілька етапів. Етап підготовки, який включає низку заходів 

до початку операції (дезінформація противника, формування загальносуспільної думки за допомогою 

засобів масової інформації тощо), а також основний - безпосередньо під час введення бойових дій.  

Саме для впливу на ставлення та поведінку противника з метою досягнення національних, політичних 

та військових цілей була створена група психологічних операцій, яка включала в себе:  групи загроз (вивчала 

становище країни-агресора, як з політичної так і з історичної точки зору), контрпропаганди (аналізувала та 

розробляла продукти пропаганди), «HUMINT» (забезпечувала збір та розповсюдження інформації серед 

місцевого населення), а також радіомоніторингу (відслідковували та аналізували радіо передачі).[4] 

Дії групи психологічних опе6рацій в продовж зазначеного періоду мають  спільні та відмінні риси. 

Зупиняючись на спільному, варто зазначити, що під час вищезазначених операцій використовувались: 
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друковані матеріали такі як брошури, листівки,  газети, а також гучномовці за допомогою якого 

здійснювався інформаційно-пропагандистський вплив. Однак, були й певні особливості.  

Так, наприклад, під час операції у Перській затоці одними із основних методів психологічної війни були: 

дезінформування керівництва і громадянин Іраку, дискредитація Іракського режиму, а також пропаганда полону за 

допомогою теле-радіо та друкованій пропаганді, а також впливу на полонених. Такі дії призвели до зниження 

морально-психологічного стану, результатом чого став перехід військовослужбовців Іраку на бік США.[1] У свою 

чергу, операція «Союзницька сила», що проводилась на теренах колишньої Югославії, увійшла в історію 

психологічних війн, які інформаційна війна, оскільки сили противника всесторонньо використовували мережу 

Інтернет, чим здобули перевагу над силами психологічних операцій країн-членів НАТО. [2]  

З подальшим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій важливим проблематичним 

питанням постало інформаційно-психологічна протидія, яка базувалась на ефективному протистоянні 

пропагандистській кампанії. Даний аспект чітко проглядається під час операцій в Афганістані (2001 р.) та 

Іраку (2003-2008 рр.) Саме для вирішення поставленої проблеми, під час операції в Афганістані 

використовувались як друковані, так і радіо-та відеотрансляції, що подавали інформаційні матеріали, які 

стосувались дискредитації лідерів терористичних угрупувань, спростуванні антиамериканських висловів 

талібської пропаганди. [3] Також, варто звернути увагу, що під час операції в Іраку, урядом США була 

проведена прес-конференції за участю міністра оборони Д.Рамсфельда, створене відео-звернення Д.Буша в 

якому наголошувалось на підтримці іракського народу та звільненні від тиранічного режиму С. Хусейна. [2] 

Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що психологічна війна стрімко 

розвивається та базується на використанні широкого спектру невоєнних методів боротьби, які значно 

впливають на подальший розвиток військових операцій.  
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НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ ЗА ПЕРЕБУДОВУ ЯК УЧАСНИК ФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Формування українського громадянського суспільства почалося в умовах перебудови у СРСР. Ще до 

створення Народного руху в Україні почали виникати громадські об’єднання опозиційного спрямування. 

Але всі ці організації були малочисельними [5]. 

Першою масовою легальною громадською організацією, що діяла незалежно від КПРС став 

Народний рух України за перебудову [2], який було створено 31 січня 1989 р. В цей день відбулися збори 

в Українському будинку кіно. Збори вів член Спілки письменників України Іван Драч. 

Новостворена організація виступала за поглиблення демократизації суспільства [8]. Майбутнє 

демократичної України бачилося у складі оновленого демократичного Союзу. Ці погляди викладено у 

проекті Програми Народного руху України за перебудову. Після закінчення зборів проект програми 

обговорювався на зборах прихильників Руху, йшла підготовка до проведення з’їзду Руху. Одночасно до 

Руху приєднувалися нові прихильники. 

Перший (Установчий) з’їзд НРУ відбувся 9 - 10 вересня 1989 р. [3]. До Києва прибули 1109 делегатів, 

які представляли 280000 членів організації. 

https://issuu.com/pubkis/docs/gostri_kihti_orla
http://media.leeds.ac.uk/papers/vp0186cd.html
https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1060mcia
https://fas.org/irp/doddir/army/fm34-36/ch7.htm
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Важливим питанням на з’їзді постало бачення майбутнього України. Різні учасники пропонували свої 

пропозиції. Одну групу в НРУ складали помірковані демократи. Олесь Гончар виступав за збереження 

УРСР у складі СРСР та розширення повноважень союзних республік. Підтримали цю точку зору 

Володимир Яворівський, Іван Драч, Дмитро Павличко. 

Більш радикально висловлювалися члени Української Гельсінської спілки. За незалежність України 

виступили Левко Лук’яненко, Василь Барладяну, В’ячеслав Чорновіл. Замість СРСР вони пропонували 

утворити конфедерацію до якої за власним бажанням зможуть входити колишні республіки. 

З’їзд прийняв Програму Народного руху України за перебудову. Програма передбачала побудову 

демократичного суспільства в України. Автори бачили майбутнє України у складі демократизованого СРСР. 

Іншим документом прийнятим на з’їзді став Статут НРУ. За ним членом Руху міг стати будь-який повнолітній 

громадянин УРСР, який мав демократичні політичні погляди. Особливістю НРУ цього періоду була співпраця з 

іншими громадськими організаціями та політичними партіями. Часто члени Руху одночасно мали членство в інших 

організаціях, серед рухівців були навіть комуністи. Ідеологія НРУ співпадала з поглядами Української національної 

партії, Спілки української молоді, Спілки незалежної української молоді, Української студентської спілки, асоціації 

«Зелений світ», Демократичної партії України, Української республіканської партії, Демократичного союзу, 

Об’єднаної соціал-демократичної партії, Української селянської партії, Української народної партії [7]. Така 

мішанина одночасно заохочувала вступати до НРУ та ослаблювала Рух через відмінності політичних поглядів. 

В умовах демократизації суспільства органи державної влади не могли у відкриту боротися з Рухом. 

Рада Міністрів УРСР зареєструвала статут НРУ 15 лютого 1990 р. З цього моменту Рух почав набувати 

рис не лише громадської організації, але й політичної партії. Серед активістів НРУ почалася підготовка 

до участі у виборах Верховної Ради УРСР. Рухівцям вдалося провести 18 своїх депутатів на виборах, що 

відбулися 4 березня 1990 року. Одночасно відбулися вибори місцевих рад. НРУ отримав 117 депутатів у 

обласних радах, 215 – у міських, 108 – у районних, 12 – у сільських [4]. 

Депутати-рухівці одностайно проголосували за Декларацію про державний суверенітет України 16 

липня 1990 р. [1]. Але НРУ офіційно не підтримував незалежність України. Для прийняття такого 

важливого рішення необхідно було скликати з’їзд Руху. 

Другий з’їзд Руху відбувся 25 - 28 жовтня 1990 р. У порівнянні із Першим з’їздом зросла кількість 

делегатів (2125 чоловік) [6], які представляли 633000 членів НРУ. 

З’їзд затвердив назву Народний рух України. Була змінена Програма НРУ: замість підтримки 

перебудови метою діяльності Руху визначено побудову незалежної демократичної України. 

Отже, вже у жовтні 1990 р. в України у вигляді Руху сформувалася політична сила, що почала 

боротьбу за незалежність. НРУ у 1989 – 1990 рр. пройшов еволюцію від загальнодемократичної 

організації до національно-демократичної. Одночасно Рух став школою демократії, бо частина його 

засновників стала політичними діячами, потрапивши до Верховної Ради УРСР у 1990 р. Діяльність НРУ 

виявилася схожою із подібними діями Народних фронтів у балтійських державах. 

Ще однією особливістю Народного руху була його тимчасова масовість. Громадянські організації в 

основному менш ідеологічно монолітні ніж політичні партії. Тому до громадської організації можуть 

входити люди із сильними світоглядними відмінностями. Рух, будучи громадською організацією, об’єднав 

в кінці кінців прихильників незалежності України. Після здобуття незалежності НРУ перетворився на 

політичну партію ліберального спрямування. Одночасно відбулося кількісне скорочення членів Руху. 
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ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 
 

«Этика – это бесконечная ответственность 

перед всем, что живет» 

А. Швейцер 

Профессию врача традиционно относят к числу так называемых «этических профессий», то есть тех 

видов профессиональной деятельности, к которым обществом выдвигаются повышенные моральные 

требования. Как отмечает А.М. Николаевская [9],  для круга этических профессий является характерным ряд 

особенностей: во-первых, это такое соприкосновение с духовным миром другого человека, которое может 

существенно сказаться на его дальнейшей судьбе. Во-вторых, индивидуализированный и творческий 

характер труда, который протекает в условиях перманентной возможности возникновения непредвиденных 

ситуаций, делающей невозможным предварительную жесткую регламентацию деятельности и 

предполагающей, в частности, развитую субъектность личности. В-третьих, сформированность 

профессионального сообщества и профессиональной идентичности, которая обеспечивает активную 

моральную рефлексию разнообразных ситуаций профессиональной повседневности. 

Таким образом, теоретическая сторона актуальности исследования, проистекающая из 

предложенного рассмотрения «этической профессии», специфическая моральная атмосфера которой 

формируется в условиях общества постмодерна, заключается в необходимости философской рефлексии 

этических аспектов врачебной практики. Практическая  сторона актуальности исследования, на наш 

взгляд, состоит в зависимости, существующей между эффективностью терапии и характером отношений 

между врачом и пациентом. Впрочем, еще В. Вересаев, автор классического труда по медицинской этике 

«Записки врача», отмечал, что успешность врачебных стараний в значительной мере зависит от 

отзывчивости врача, от его умения войти в душевный контакт с больным человеком [8, с.9].  

Так или иначе, а философская рефлексия над этическими аспектами врачебной практики невозможна 

без обращения к такой научной дисциплине, как врачебная этика (или медицинская деонтология). Важно 

отметить, что мы затронем преимущественно вопросы врачебной этики в ее западном и отечественном 

вариантах. Несомненно, что медицинская этика на Востоке (мы имеем в виду главным образом Индию и 

Китай) не может не отражать специфику историко-культурного контекста своего становления1. Вопросам 

врачебной этики под углом зрения буддизма уделяют внимание, например, А. Бартко, Е. Михайлова [1].  

Для европейской медицинской этики непреходящее значение имеют идеи древнегреческого врача 

Гиппократа, изложенные в книгах «Корпуса Гиппократа», а в особенности его знаменитая «Клятва»2, 

постулаты которой задали тон этическим дискуссиям на многие века. Что касается взаимоотношений врача и 

пациента, то этика Гиппократа основывается на идеях гуманности и милосердия. В основе ее лежит идея 

уважения к больному человеку, пациенту, обязательность требования не причинения вреда [3, с.97]. Именно 

Гиппократ сформулировал один из основных принципов врачебной этики – primum non nocere3. При этом вред 

может быть вызван бездействием, небрежностью, неквалифицированными действиями, а может быть вызван и 

                                                           
1Здесь можно упомянуть такие медицинские трактаты как «Чжун-ши», завершающийся главой о врачебной этике тибетских лекарей, 

древнекитайский трактат «Хуан-ди нэй цзин», индийскую «Аюр-Веду» и другие.  
 

2Стоит отметить, что хотя сам Гиппократ не всегда усердствовал в соблюдении собственной же «Клятвы», а врачи Древней Индии 

давали клятву еще в 1500г до н. э., тем не менее, создание ее означало новый уровень осознания значимости функционирования морали 

в профессиональной деятельности врача. Именно с «Клятвы» Гиппократа начинается традиция всевозможных «этических кодексов». 

Здесь можно упомянуть «Факультетское обещание русских врачей» (1871), «Присягу врача Советского Союза» (1971), «Обещание 

врача России» (1992) и многие другие подобные документы. В Украине все выпускники высших медицинских учебных заведений 

также принимают «Клятву лікаря» [10], а в дипломе даже делается отметка о ее принятии.  
 

3Прежде всего – не навреди. 
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объективной необходимостью [3, с.54]. Ситуации морального выбора не есть нечто исключительное в 

деятельности врача, по сути, это неотъемлемый элемент его профессиональной повседневности. К примеру, что 

окажется сильнее? Стремление прийти на помощь больному или опасение «не навредить» именно этому 

конкретному пациенту? Что касается остальных положений врачебной этики Гиппократа, то это 

корпоративность; врачебный патернализм (в этике Гиппократа не рассматриваются «права пациента»); 

безусловное уважение к человеческой жизни (резко отрицательное отношение к аборту, эвтаназии); оправдание 

«святой лжи» в медицине; обязанность сохранять врачебную тайну; филантропия во врачебной профессии 

(Гиппократ считал необходимым сначала помочь больному, а потом уже решать вопрос о справедливом 

вознаграждении, а в исключительных случаях лечить даром); обязанность заботиться о своем 

профессиональном авторитете; не браться за лечение умирающих больных и некоторые другие положения [6, 

с.188]. Сегодня врачебная этика Гиппократа является предметом дискуссий, хотя многие ее положения 

сохраняют свою практическую актуальность для современной медицины.  

Исторически сложилось так, что своеобразным мостом между античной и современной европейской 

медициной стало наследие арабских врачей. «Клятва» Гиппократа была известна средневековым 

мусульманским ученым и использовалась ими с теми лишь изменениями, что вместо греческих богов в 

ней фигурировали Аллах и его пророки [3, с.104]. Из арабских врачей, внесших значительный вклад в 

развитие врачебной этики, следует назвать Авиценну, и его знаменитый «Канон врачебной науки», 

подлинную энциклопедию медицинских знаний того времени по общей и частной патологии, 

средневекового арабского врача Маймонида, уделившего большое внимание вопросам врачебной этики 

в своем труде «Учитель заблудших» [3, с.104]. Не может не волновать «ежедневная молитва врача» 

Маймонида: «Укрепи силы моего сердца так, чтобы оно могло одинаково реагировать на страдания 

бедного и богатого, доброго и злого, помогать одинаково другу и врагу. Сделай так, чтобы при страданиях 

я видел только человека; мысли мои должны концентрироваться вокруг больного, а действия опираться 

на опыт и исследование; ибо только накопленный большой опыт поможет проанализировать в тишине то, 

что поддерживает существование и жизнь сотворенных…» [7, с.158]. В этих древних словах раскрывается 

еще одна дилемма, с которой нередко сталкивается врач. Как совместить, с одной стороны, желание 

прийти на помощь больному человеку, а с другой стороны, желание получать достойное вознаграждение 

за свой труд? Думается, что решение этой проблемы зависит от многих факторов: условий, в которых 

происходит лечение, характера заболевания, финансовых возможностей пациента и т. д. 

В эпоху Возрождения центральным становится вопрос о том,  какими моральными качествами 

должен обладать врач. Дискуссии разворачиваются вокруг того, достигаются ли необходимые врачу 

качества в процессе академического обучения или даются через озарения, интуицию, опыт. Центральной 

для этого времени становится фигура Парацельса, во врачебной этике отстаивающего ценности 

христианского мировоззрения: «Из сердца растет врач, из Бога происходит он, и высшей степенью 

врачевания является любовь» [3, с.106]. В Новое Время проблематику медицинской этики разрабатывал 

Ф. Бэкон, его интересовали вопросы допустимости экспериментов над животными, отношение к 

неизлечимым, умирающим больным [3, с.106]. В эпоху Просвещения врачебная этика оформляется как 

система развернутых конкретных моральных обязанностей врача, регулирующих его профессиональную 

деятельность [3, с.107], издается трактат «Медицинская этика» авторства Т. Персиваля.  

Важнейшие положения медицинской этики  развивали и переосмысливали российские врачи М. 

Мудров, Ф. Гааз4, Н. Пирогов, С. Боткин, Г. Захарьин, В.Манассеин, В. Вересаев. Так, в знаменитых 

«Анналах» Н. Пирогова мы найдем непримиримое отношение к врачебным, в частности, 

диагностическим ошибкам, которые неизбежны в практике врача. Чрезвычайно важно, считал 

Н. Пирогов, быть честным перед самим собой, уметь признавать свои профессиональные ошибки и 

извлекать из них опыт, позволяющий совершенствоваться [8, с.65].  

Нельзя здесь не вспомнить о книге представителя киевской школы терапии Е. Лихтенштейна, с 

замечательным названием «Помнить о больном». «В памяти моей, – пишет Е. Лихтенштейн, – сохранилось 

множество больных, обращавшихся ко мне за помощью. Встреч было много, но почти каждая оставила свой 

след в моем сердце. Я не могу забыть, например, истощенного, сгорбленного старика, приехавшего в Киев 

умирать от рака легкого. Свое детство и юность он провел в Киеве, а затем безвыездно жил в Сибири. И 

                                                           
4Надо сказать, что Ф. П. Гааз не оставил после себя трудов по медицинской этике, но своей готовностью оказать посильную помощь больному 

он заслужил всеобщую любовь. Была даже сложена смешная поговорка: «У Гааза – нет отказа».  



18 

единственная просьба, с которой он обратился ко мне, оказалась, как обычно, невыполнимой: он просил 

всего только на несколько месяцев продлить его существование, чтобы напоследок полюбоваться киевской 

весной. Настоящий врач не может притерпеться к чужим страданиям. Это глубоко нравственные 

переживания. В них заложен мощный стимул к непрестанному повышению профессионального уровня, 

обогащению своего ума и души величайшими достижениями человеческой культуры, расширяющими и 

углубляющими представление о человеке, его психологии и заложенных в нем возможностях» [9, с 14]. 

Такой нравственный образ врача, несовместимый с равнодушием, создает в своей книге Е. Лихтенштейн.  

Современные исследователи М. Воронов, С. Петров [4] анализируют такие категории врачебной 

этики как долг, страдание, сострадание, доверие, честность, любовь. «Любить больного человека, – 

отмечают авторы, – это значит уметь внушить ему веру в себя и надежду на выздоровление» [4, с.2]. 

Эффективное лечение невозможно без чувства врачебного такта, взаимного доверия и понимания.  

Сегодня все чаще вопросы медицинской этики разрабатываются в рамках новой научной дисциплины – 

биомедицинской этики, предметное поле которой более широко и охватывает проблематику нравственного 

отношения общества в целом и профессионалов (медиков, биологов и т. д.) к человеку, его жизни, здоровью, 

смерти. Так, Т. Мишаткина предлагает обобщить принципы биомедицинской этики, каковыми, на ее взгляд, 

являются принципы автономии личности, информированного согласия, добровольности, 

конфиденциальности, уважения человеческого достоинства, целостности и справедливости [8]. А. Бартко, 

Е. Михаловска-Карлова анализируют пять этических моделей взаимоотношений врача и пациента, 

предложенных американским философом Р. Вичем: сакральную модель, техническую модель, 

коллегиальную модель, контрактную модель и модель договорную [2]. Мы не будем останавливаться на этих 

идеях подробно, оговоримся только, что концепции биомедицины, могут стать одним из источников 

творческого построения врачом эффективных взаимоотношений с пациентом.  

В приложении к медицине особенно актуальной является проблематика ответственности [5], которая 

может быть развернута во многих аспектах. Она напрямую затрагивает проблему ятрогении. Термин 

«ятрогения» (греч. iatros –  врач, genes – порождающий) был введен в 1925 году немецким психиатром О. 

Бумке в небольшой статье «Врач как причина душевных расстройств». В широком смысле ятрогении – это 

психические или телесные нарушения, симптомы и т. д., которые непреднамеренно вызваны врачом и 

являются результатом его слов, поведения или лечения [11], в узком смысле, под ятрогениями понимаются, 

прежде всего, навеянные врачом заболевания5. Дело в том, что как и всякое другое терапевтическое средство, 

слово врача может иметь не только полезное, но и вредное для больного воздействие. Это вредное 

воздействие всегда получается помимо воли врача и вопреки его лучшим желаниям, как и при 

использовании врачом всяких других терапевтических средств. В случае ятрогении личность врача не только 

имеет влияние на течение и исход болезни, но принимает значительное участие в самом психогенезе 

болезни [11]. Как пишет Е. Лихтенштейн, почти каждый человек, может быть, за редким исключением, 

недомогая, становится несравненно более ранимым и восприимчивым к слову врача [7, с.151].  

Таким образом, проблематика медицинской деонтологии всегда занимала важное место в 

медицинском дискурсе, хотя является философской. В виде философской рефлексии оснований своей 

деятельности медицинское сообщество получает еще один инструмент воспроизводства самого себя, 

собственных границ, практик и ценностных ориентиров. Сегодня такими ориентирами являются 

принципы биомедицинской этики. И хотя этика это всегда не о жизни (а о чем-то, что больше-чем-жизнь), 

ее задача, ее культурна роль в том, чтобы эта жизнь не стала равна выживанию. 
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ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ 
 

Шлях реформування системи охорони здоров’я є досить тривалим та вимагає усунення безлічі 

проблем, що виникли в українській системі охорони здоров’я. Практика діяльності медичних установ 

засвідчує, що суттєвими проблемами, які нині перешкоджають розвитку суб’єктів медичної сфери, 

виступають проблеми нераціонального розподілу ресурсів між медичними установами та несумісності 

економічних інтересів між медичними установами та клієнтами їхніх послуг. 

В контексті вирішення зазначених проблем велика перевага надається застосуванню вітчизняних 

систем менеджменту, які демонструють логічні та чіткі способи мислення. Важливого значення при 

цьому набувають саме логістичні підходи, використання яких дозволить не тільки ефективно управляти 

діяльністю медичних установ, але і сприятиме досягненню соціальної захищеності населення та 

підвищення належного рівня і якості життя. 

Враховуючи те, що поняття «логістика» відносно новий економічний термін, історія його вживання є 

досить-таки багатовіковою. Відтак, у Стародавній Греції під логістикою розглядали систему державного 

контролю щодо виконання загальнодержавних розрахунків. Водночас у Стародавньому Римі у зміст 

логістики вкладали процедуру розподілу продовольства [2]. 

В наш час термін «логістика» трактується переважно з позиції трьох підходів [2]: 

1) як напрям господарської діяльності щодо управління матеріальними потоками сфер виробництва 

і обігу задля поставки ресурсів в обумовлені строки; 

2) як підприємницька концепція, що відображає стратегічні орієнтири розвитку бізнесу; 

3) як міждисциплінарний науковий напрям пошуку потенційних можливостей покращення 

ефективності матеріальних потоків. 

Дослідження засвідчують, що використання логістики у сфері охорони здоров’я відбулося недавно. 

Що стосується логістики у медицині, то під цим поняттям Р. В. Ціщик пропонує розуміти процес 

безпосереднього планування, управління та контролю ефективності логістичних потоків, а також 

транспортування та зберігання лікувальних засобів та медичних виробів [5]. 

Дослідження засвідчують, що саме логістичні підходи виступають одним із перспективних напрямків 

організації матеріального забезпечення обласних медичних установ. 

Виходячи із цього, слід зауважити, що логістика не тільки здатна керувати процесами постачання, але 

однією із її важливих функцій виступає також проведення ефективного лікувально-діагностичного процесу. 

Також слід відмітити і те, що завдяки логістиці медичний персонал повністю може сконцентрувати 

свою увагу на задоволення потреб споживачів медичних послуг. Особливе місце в даному контексті 

посідає оптимізація роботи медичного персоналу, яка не лише підвищити ефективність його діяльності, 

http://ukrmedserv.com/content/view/3395/439/lang,ru/
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але і дозволить скоротити рівень відходів у ланцюгах поставок  та надавати якісні медичні послуги 

відповідно до потреб клієнтів. 

Ключовими сферами логістичного управління у сфері охорони здоров’я виступають [5]: сфера 

біомедичної інженерії; сфера клінічної інженерії; фармацевтична сфера; сфера медичних послуг; 

персонал медичних установ (закладів). 

Саме завдяки процесам поставки медичного майна у належній кількості, у належний час та у належне 

місце чітко можна визначити ефективність логістичних дій. Враховуючи зазначене, потрібно наголосити 

на таких перспективних позиціях логістики в управлінні медичними установами [4]: 

 правильність обрання відповідного логістичного підходу вказує на ефективність його здійснення 

(так, наприклад, не можна знижувати обсяги запасів медичного майна, оскільки це може призвести до 

виникнення різних дефектів у лікувально-діагностичному процесі); 

 контроль за раціональністю розподілу медичного майна тепер виступає особливим інструментом логістики; 

 стрімкі темпи науково-технічного розвитку чинять неабиякий вплив на об’єднання цілей 

логістичної концепції у єдиному напрямку; 

 завдяки логістичним процесам не тільки можна вирішити поставлені завдання, але і сформувати 

цілісну стратегію забезпеченості медичних установ необхідним медичним майном; 

 з метою мінімізації витрат на логістичні процеси постачання рекомендується здійснювати 

функціонально-вартісний аналіз застосовуваних процедур. 

На основі проведених досліджень, з’ясовано, що в процесі реалізації логістичної концепції управління 

медичною установою необхідно керуватись відповідними принципами, серед яких важливе місце 

посідають наступні принципи [3]:  

1) принцип цілісності (відображає здатність логістичної системи виконувати перед нею поставлені 

функції у загальному, а не окремими частинами дій); 

2) принцип системності (характеризує дослідження логістичного об’єкта як підсистеми, що 

ефективно взаємодіє із іншими підсистемами управлінського процесу); 

3) принцип раціональності (відображає прийняття кращих управлінських рішень внаслідок 

оцінювання витрат та отриманих результатів); 

4) принцип формалізації (характеризує якісні та кількісні особливості управлінського процесу на 

засадах використання системного аналізу); 

5) принцип формування (реалізується через використання системного підходу в управлінні, 

елементи якого є взаємопов’язаними та націленими до досягнення спільної мети); 

6) принцип інтеграції (відображає вивчення властивостей та закономірностей управлінського 

процесу і об’єднання їх у єдине ціле); 

7) принцип ієрархії (демонструє порядок переходу процесу управління від вищого до нижчого рівня 

управління). 

Окрім зазначених вище основних принципів, в рамках логістичного управління матеріальними 

ресурсами медичних установ слід також керуватись і такими принципами як [1]: принцип гуманізації 

технологічних процесів; принцип адаптації до умов невизначеності середовища функціонування; 

принцип поєднання процесу управляння матеріальними ресурсами із інформаційним потоком. 

Поряд з тим, особами, від дій яких залежить процес та особливості прийняття логістичних рішень в 

контексті управління медичними установами, є [1]: клієнти медичних установ (споживачі медичних послуг), 

постачальники та виробники медичної продукції, транспортні агенти, посередники, урядові організації. 

Опираючись на результати дослідження, що представлені у [4], доцільно виділити такі ключові 

особливості логістичної концепції управління медичною установою: 1) високий рівень виробничої 

інтеграції; 2) висока якість надання медичних послуг і їх адаптація до потреб ринку; 3) оптимізація 

комплексу процесів; 4) інтенсивне використання виробничих потужностей; 5) універсальність 

обладнання; 6) зниження кількості послуг, які не користуються попитом; 7) зниження тривалості 

здійснюваних логістичних операцій; 8) підвищення гнучкості і мінімізації технологічних циклів через 

зниження надлишків товарних та матеріальних запасів. 

В ході зазначеного вище, основними проблемами, які належить вирішити в рамках макро - логістики, 

є: а) проблеми оптимізації технологічних і технічних структур медичних установ за рахунок використання 

автоматизованих технічних систем; б) проблеми визначення рівня попиту і пропозиції на майно медичних 

установ внаслідок створення стратегічного плану діяльності логістичних систем; в) проблеми вивчення 
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стану та стійкості функціонування логістичних систем; г)проблеми комплексної оптимізації 

транспортування і поділу майна медичних установ. 

З’ясовано, що логістична система у медичних установах складається із фізичної підсистеми, яка 

відображає потік матеріалів безпосередньо із складу до споживача, та підсистеми забезпечення руху 

ресурсів від постачальників на склади. 

Проведені дослідження засвідчили, що під час проектування логістичних процесів в управлінні 

медичними установами потрібно також застосовувати структурний підхід до управління, суть якого 

полягає у розмежуванні управлінських функцій між конкретними особами. Також варто звернути увагу, 

і на важливості інноваційного логістичного підходу в управлінні медичними установами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЦИФРОВОЇ КОНТАКТНОЇ  

ТЕРМОГРАФІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ БОЛЮ В СПИНІ 
 

За статистикою частоти звернень до лікаря про надання кваліфікованої допомоги з больовим 

синдромом у спині (дорсалгія) звертається практично  кожен другий пацієнт, що створює серйозні 

медичну та соціально-економічну проблеми. Зважаючи на це, діагностичний пошук для верифікації 

діагнозу, при якому основним симптомом є біль в спині, залишається неабияк актуальним, проте 

комплекс методів, які при цьому застосовуються, все ще не є вдосконаленим та потребує доповнень [3].  

Для розширення переліку відомих функціональних та інструментальних методів діагностики болю в спині, 

таких як рентгенівське обстеження, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, був 

запропонований метод контактної цифрової термографії. На відміну від вище згаданих методів, через 

відсутність опромінення, низьку собівартість, мобільність, неінвазивність, достатньо високу інформативність 

даний метод є абсолютно безпечним  та простим в експлуатації . Важливою перевагою цифрової контактної 

термографії є раннє виявлення патології на фізіологічному рівні, яка проявляється зміною метаболічних 

процесів і процесів кровопостачання, що, у свої чергу, призводить до утворення гіпертермічних або 

гіпотермічних зон на температурній мапі обстежуваних зон. Саме це принципово відрізняє термографію від 

відомих діагностичних засобів і робить її корисною у діагностиці болю в спині. Також, важливим аспектом є те, 

що даний метод може бути використаний для моніторингу перебігу хвороби та її лікування [2]. 

Діагностика захворювань методом термографії реалізується з використанням цифрового контактного 

термографа ТКЦ – 1. 
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Методика виконання процедури передбачає отримання та аналіз термомап обстежуваних ділянок 

спини. Підготовка до проведення аналізу методом контактної термографії полягає у охолодженні спини 

пацієнта при кімнатній температурі протягом 10 хвилин. Термодатчик обгортається харчовою плівкою, 

яка змінюється після кожної процедури. Спеціаліст створює термомапи симетричних ділянок спини 

пацієнта. Метод контактної цифрової термографії дозволяє виявити гіпертермічні зони, за якими можна 

визначити локалізацію патології. Отримані знімки аналізуються візуально, статистичними показниками 

та спеціалізованою експертною системою. При інтерпретації термографічної картини обстежуваних зон 

виявлено, що підвищення температури в проекції патологічного процесу досягає статистичної значущості 

та дорівнює 34,4 0С. Автоматизована експертна система дає оцінку результатам обстеження і може 

спрогнозувати норму чи патологію [1,4]. 
 

 

 

 

а 
Пацієнт А (20 років) 

Прогноз:Патологія (імовірно) 

nTdH Індекс= 57,0 

 б 
Пацієнт Б (20 років) 

Прогноз: Норма (імовірно) 

nTdH Індекс= 10,0 

Рис. 1. Термограми спини (С8-L5) отримані із ТКЦ - 1 
 

На рисунку 1 наведено приклад термограми патології (а) та норми (б). Термомапа складається із 

симетричних ділянок відзнятих вздовж хребта від С8 до L5. У випадку патології (А) на знімку 

спостерігається мозаїчна картина, де візуалізуються гіпертермічні осередки, які свідчать про порушення 

фізіологічних структур. Для подальшого обстеження пацієнт був направлений на комп’ютерну 

томографію. В анамнезі пацієнта – травма спини. 

Таким чином, метод контактної цифрової термографії є інноваційною та перспективною розробкою 

серед сучасних методів діагностики болю в спині. Експлуатація термографа ТКЦ-1 у патологіях спини 

набуває дедалі більшої зацікавленості серед науковців, адже подальше його застосування у даній галузі 

дасть можливість виявляти патологію на ранніх етапах захворювання. 
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
Батрун І.В., 

кандидат педагогічних наук, учитель російської мови та літератури 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 101 

 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У 

СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

Зміна освітньої парадигми привела до необхідності створення в умовах сучасного плюралізму різних 

систем патріотичного виховання, адаптованих до соціально-економічної ситуації у країні. 

Полікультурність, багатонаціональність, багатоконфесійність, багатоукладність, багатопартійність 

українського суспільства накладають свої особливості на виховання патріотично-орієнтованого 

підростаючого покоління. 

Як система ідей, поглядів і дій патріотизм надзвичайно важливий у будь-яких суспільних формаціях. 

Як моральне почуття й сукупність соціально-політичних відносин патріотизм є потужним стимулом, 

необхідною умовою для захисту національно-політичних інтересів, досягнення успіху в міжнародній 

конкуренції, збереження й зміцнення української державності. 

Аналіз теорії й практики виховання патріотизму дає підстави для висновку про те, що в науці 

формується теоретико-концептуальна база, створені основні положення й підходи до проблеми 

патріотичного виховання. Сучасні наукові дослідження спрямовані на пошук шляхів підвищення 

ефективності виховання патріотизму в українському суспільстві. 

Розглядаючи зміст патріотизму, відзначимо, що воно, зберігаючи основу у всіх історичних періодах 

розвитку суспільства, залежить від конкретно-історичних умов: рівня соціально-економічного розвитку 

країни, форми управління державою, суспільної ідеології, життєдіяльності соціальних груп, 

зовнішньополітичної ситуації тощо. 

Опираючись на результати досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, ми виділили особливості 

досліджуваного явища, які склалися в ході історичного розвитку, і сформулювали додатково специфічні 

риси, що не виділялися раніше в науці: випробовуючи закономірну ненависть до ворогів, що зазіхали на 

Батьківщину, українці ніколи не проявляли особливі звірства й жорстокість, яку інші загарбники 

проявляли у відношенні до них; патріотична свідомість, ідеї, почуття, прояв їх у конкретних ситуаціях і 

подіях знаходять висвітлення в народних і державних символах. 

Розкриваючи проблему патріотичного виховання неможливо обійти досвід накопичений і країнами 

близького зарубіжжя, які раніше входили до складу загальної багатонаціональної радянської держави. 

Так, наприклад, на сучасному етапі педагогічні колективи шкіл Таджикистану надають серйозного 

значення патріотичному вихованню молоді. Це одна зі складових частин виховного процесу, основні 

положення якого викладені й сформульовані в документах, що стосуються школи й освіти. 

На думку О. Бозорова, серйозна увага приділяється даному напрямку виховання тому, що воно має 

велике значення в справі виховання якостей, без яких немислимо моральне становлення особистості, 

національної гідності громадянина. Патріотичне виховання повинне враховувати національну 

самобутність, культуру, традиції, звичаї народу, опиратися на знання різних історичних періодів його 

розвитку, тісно погоджуючи історичні події із сучасним життям. Основним джерелом виховання в 

школярів молодшого віку добрих людських якостей є вміле використання методів і форм читання дитячих 

художніх таджицьких добутків на уроках і в позакласних заняттях. 

У результаті дослідження проблем патріотичного виховання учнів молодшого віку, О. Бозоров 

приходить до наступних висновків, що ефективних результатів у патріотичному вихованні учнів початкової 

школи можна добитися, якщо вміло використовувати виховні можливості книг для читання, дитячої 

художньої таджицької літератури, вивчення таджицької класичної літератури, наставлянь, казок, прислів’їв. 

Необхідно відзначити, що досвід закордонних країн по патріотичному вихованню учнів свідчить про 

позитивні тенденції якісного відновлення. Так, наприклад, Д. Зевін у статті «Зіткнення різних підходів до 

поняття про громадянськість: труднощі розвитку в учнів критичного мислення», звертаючись до поняття 

«патріотизм», відзначав, що поняття патріотизму або любові до своєї країни, найчастіше прирівнюються 
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до націоналізму й шовінізму, до готовності додержуватися національних інтересів незалежно від того, є 

вони морально виправданим чи ні [1]. 

Насправді патріотизм, на думку Д. Зевіна, є засобом, який використовується суспільством для 

створення механізму захисту від зовнішнього ворога. Хоча, дане почуття, споконвічно спрямоване на 

захист національних інтересів, може перетворитися в засіб внутрішнього соціального контролю. 

Наприклад, виступаючи за повагу до державного прапора, В. Вільсон дійшов висновку, що бездумне 

прийняття даного символу повинне врівноважуватися поясненням його значення. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ У 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ 
 

Як свідчать аналіз офіційно-нормативних документів, початкова школа повинна всебічно сприяти 

становленню особистості дитини, як громадянина своєї держави [17]. Важливу роль у становленні особистості 

відіграє усвідомлення нею своєї належності до певного етносу, народу, нації – громадянська свідомість.  

Громадянська свідомість – поняття, яке у зв’язку зі своєю складовою частиною “свідомість” і з 

відносною новизною використання у концептуальному просторі вітчизняної педагогічної науки ще не 

знайшло чіткого визначення. Це підтверджується й відсутністю визначення даного поняття у різного роду 

енциклопедичних та наукових джерелах. [810]. 

Разом з цим, як зазначають вітчизняні фахівці, із загальнометодологічних позицій громадянську 

свідомість слід розглядати, як цілісне особистісне утворення, що виступає у вигляді її складових – 

громадянських якостях. З поміж зазначених якостей найвиразнішим згустком є почуття громадянського 

обов’язку й відповідальності, громадянської гідності тощо [11]. 

Почуття громадянського обов’язку означає, що особистість усвідомлює і переживає свою 

багатосторонню залежність від держави, інтеріоризує ті завдання, які поставила перед нею держава і які 

вона повинна реалізувати у своїй діяльності. Маючи цю громадянську якість, особистість контролює свою 

поведінку – здійснює вчинки, які підтримують його репутацію в колективі, групі, підвищують авторитет 

і, навпаки, утримується від негативних дій, вчинків.  

У школярів громадянський обов’язок повинен виявлятися в активному зацікавленому засвоєнні 

знань, оскільки саме на цій основі можлива плідна діяльність громадян на ниві державотворення. 

З почуттям громадянського обов’язку тісно пов’язане почуття громадянської відповідальності.  

Якщо обов’язок учня, як громадянина полягає в тому, щоб здобувати знання та практично 

здійснювати їх, то якою мірою ці завдання виконуються чи не виконуються – питання особистої 

відповідальності учня. 

Отже, почуття громадянської відповідальності – це в першу чергу, переживання відповідності 

наслідків власної діяльності громадянському обов’язку.  

Розвинена відповідальність за свої дії може поширюватися й на інших. Це означає, що особистість 

відчуває потребу контролювати не тільки себе, а й інших. Саме цю обставину повинен використовувати 

вчитель у своїй педагогічній діяльності, застосовуючи один із педагогічних принципів – “виховання в 

колективі і через колектив”. 

Оцінити рівень, інтенсивність, тривалість громадянської відповідальності можна на основі 

визначення мети спрямованості рівня активності, ініціативності та ефективності дій учня. 

Почуття громадянської відповідальності тісно пов’язане із совістю (етимологічне значення – вістка 

про існування іншого, тобто спрямованість).  

Совість – поняття, яке визначає рівень усвідомлення людиною моральної відповідальності за свої дії 

і вчинки. У повсякденному житті людини совість виявляється в здатності здійснювати постійний 
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самоконтроль і самостійно визначати для себе систему еталонів поведінки [8–10]. Совість допомагає не 

тільки осмислити наслідки, а й емоційно на них прореагувати. Якщо ці наслідки позитивні, то 

громадянська совість “чиста”, “спокійна”, коли ж негативні, то можуть виникати “муки сумління”. 

Громадянська відповідальність і громадянська совість сукупно становлять те, що часто називають другим 

“Я”, внутрішнім голосом, третім оком особистості – почуттям свідомості. 

Свідомість – специфічний прояв духовної життєдіяльності людини, пов’язаної із пізнанням, яке 

робить свідомим, знаним зміст реальності, що набуває предметно-мовної форми знання. Свідомість має 

суспільний характер і в усій багатогранності аспектів і соціальних функцій становить сутність історичної 

культури особистості, соціальної групи, нації, суспільства [8–10]. 

Ключовими компонентами з точки зору громадянської свідомості виступають образи держави, 

власної громадянськості та громадянськості співвітчизників. Отже, до структури громадянської 

свідомості входять ті знання, які забезпечують адаптацію особистості (дитини) до громадянської 

життєдіяльності (корінь слова “свідомість” означає “відати”, “знати”, тобто вона виступає як сукупність 

знань про державу і про себе як її громадянина. 

Звідси, під громадянською свідомістю слід розуміти розумове осягнення і внутрішнє сприйняття 

людиною того реального факту, що вона належить до певного державного соціуму. Саме, цією 

ідентифікаційною стороною громадянська свідомість відрізняється від просто свідомості, наявність якої 

означає знання особистістю своєї громадянської приналежності. Якщо усвідомлення своєї належності до 

певної держави-нації в особистості чітко виражене (тобто ця належність осмислена й емоційно 

сприйнята), кажуть, що це національно свідомий громадянин і патріот.  

Громадянська свідомість та самосвідомість є однією із найважливіших складових структури особистості. 

Адже в ній віддзеркалюються індивідуальні суб’єктивні ставлення людини до суспільних явищ, до системи 

наявних суспільних цінностей, що виступають для конкретного індивіда як об’єктивна реальність, котра може 

за певних умов трансформуватися у власні, суб’єктивно значущі ціннісні орієнтації особистості.  

Отже, виховати свідомого громадянина і патріота означає сформувати в учня комплекс особистісних 

якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою 

повсякденних дій, вчинків, поведінки. 

Щоб діти стали народом, творцями своєї долі, необхідно, аби вони за час навчання, виховання в сім’ї, 

школі міцно засвоїли духовність, культуру рідного народу, глибоко пройнялися його національним духом, 

способом мислення і буття. Зрозуміло, що ці якості потрібно виховувати в дітей тими засобами, методами, 

способами, традиціями, мораллю, що вироблені народом впродовж усього історико-культурного розвитку.  

Таким чином, в результаті з’ясування теоретичних засад щодо сутності та структури громадянської 

свідомості можна зробити наступний висновок: 

1. Громадянська свідомість – це розумове осягнення і внутрішнє прийняття людиною того реального 

факту, що вона належить до певного державного соціуму.  

2. Громадянську свідомість слід розглядати і як цілісне особистісне утворення, що виступає у вигляді 

її складових – громадянських якостях. З поміж яких найвагомішими є почуття громадянського обов’язку 

й відповідальності, громадянської гідності. 

2. Виховати свідомого громадянина і патріота означає сформувати в учня комплекс особистісних 

якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою 

повсякденних дій, вчинків, поведінки тощо. 
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СТАНОВЛЕННЯ ФЕМІНІЗМУ У СВІТІ 

 
Поняття фемінізму постало наприкiнцi XVIII ст., за доби буржуазних революцiй, у час, коли частина 

суспiльства стала до оборони рiвних прав жiнок у всiх сферах життя. Ідеали Великої Французької 

Революцiї про свободу особи, власностi, виборчого права, доступностi до освiти поширюються і на 

становище жiнки в суспiльствi [2, с. 79]. 

Дослідниця українського жіночого руху Марта Богачевська-Хом’як пише, що «історію жінок у світі 

зазвичай починають не з ранніх періодів, а відтоді, коли розглядають змагання жінок за рівноправність, 

що відбилося у всіх варіантах слів «визволення», «емансипація», «боротьба за рівні права». Емансипація 

у Сполучених Штатах означає намагання поширити право на ті прошарки населення, які через недогляд 

чи дискримінацію не потрапили в інтерпретацію закону. Перше формулювання жіночих прав у Європі та 

Америці тісно пов’язане з розвитком теорії прав людини, з французькою революцією та з визвольними 

змаганнями Америки. 

В англосаксонських країнах інтерпретація права поширювалася у міру пізнання людей 

позаєвропейського світу. Американська декларація незалежності та Конституція Сполучених Штатів 

вживають слово «мен», коли говорять про права людини. Зазвичай, хоча не завжди, це стосується чоловіків. 

Були американки, зокрема дружина другого президента США Абігейл Адамс, яка пригадувала чоловікові, 

коли той писав проект конституції, щоб «не забувати пань», але загалом перші білі поселенки Америки мали 

повні руки праці й не надто турбувалися дефініцією прав людини. Коли ж право голосу, спадкоємності 

маєтку, розпорядження землею та право на освіту набрали конкретних форм, жінки піднесли голову. 

У 1848 р. у Сполучених Штатах, де право людини було кодифіковане, але не поширене на ціле населення, 

жінки виступили із декларацією прав людини, яка включала б і жінок. Поширення поняття людських прав 

змусило західний світ задуматися над правами жінок. Вони почали організовувати клуби та жіночі 

інтернаціональні організації (з 1877 р.), які боролися за свою емансипацію, за своє визволення, за поширення 

існуючих прав на жінок. Боротьба за легалізацію прав жінок тривала аж до кінця Першої світової війни. 

У Європі та в колоніальних країнах світу емансипаційний рух не був обмежений жінками. Боротьба 

за рівні права включала цілі народи і визвольні змагання – поняття, яке в Америці стосується змагань за 

права людини і права народу. Жінки беруть активну участь у цих змаганнях, вони вважають, що перемога 

їхнього народу принесе рівноправність і жінкам. Водночас американки побачили, що юридична 

рівноправність не гарантує рівних прав та рівного доступу до шкіл, праці та взагалі до привілеїв життя. 

Користуючись судовими позовами, правовими прецедентами та демонстраціями, американські жінки 

надали нового значення поняттю визволення та рівних прав [1, с. 5-8]. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
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Щоб класифікувати фемінізм, на Заході виділяють три хвилі фемінізму. Традиційно вважають, що 

перша хвиля – це боротьба жінок за здобуття базових прав: права голосу (суфражизм), права на освіту, на 

успадкування власності, право розпоряджатися власним заробітком, ініціювати розлучення, право опіки 

над власними дітьми, право відстоювати себе у суді, право бути присяжною. Ця проблематика знайшла 

своє відображення у феміністичних працях того часу: «Декларація прав жінки і громадянки» Олівії де Ґуж 

(1791), «На захист прав жінки» Мері Волстонкрафт (1792), «Про поліпшення цивільного становища 

жінки» Теодора Ґотліба фон Гіппеля (1792), «Про підпорядкування жінки» Джона Стюарта Мілля (1861), 

«Місіс Делловей» (1925) та «Своя кімната» (1929) Вірджинії Вулф. Хронологічно межі першої хвилі 

фемінізму можна означити із ХІХ ст. і до завершення Другої світової війни [3, с. 22]. 

Символом початку другої хвилі фемінізму є публікація відомої праці французької філософині Сімони 

де Бовуар «Друга стать» у 1949 р. У своєму творі авторка переосмислила статус жінки у різних 

суспільствах як «іншої» щодо чоловіка. Організовані форми другої хвилі датують із 1960-х рр. Вона 

охопила різноманітну проблематику: вихід жінок на ринок праці, гідна оплата роботи, неоплачувана 

домашня праця, соціальна підтримка з боку держави. Також додалася тематика сексуального насильства, 

проституції та порнографії, боротьба із гендерною дискримінацією, за збільшення політичного 

представництва жінок. Жінки боролися за право на безпечний та легальний аборт, контрацептивні засоби, 

тобто за контроль над власною репродуктивною системою. Міжнародні жіночі організації боролися 

проти шкідливих для жінок традицій у країнах третього світу: «жіночого обрізання», «вбивства честі», 

закидання жінки камінням за зраду [5, с. 28]. Ці та інші проблеми знайшли своє віддзеркалення у тодішніх 

феміністичних працях: «Загадка жіночності» Бетті Фрідан (1963), «Сексуальна політика» Кейт Мілет 

(1970), «Діалектика статі» Шуламіт Фаєрстоун (1970), «Порнографія» Андреа Дворкін (1981) [3, с. 22]. 

Третя хвиля фемінізму – це так званий постфемінізм, певне розчарування у «старих» методах боротьби. 

Акцент переноситься на питання ідентичностей, індивідуального супротиву, а не вписування у систему 

[5, с. 30]. Головна проблематика цієї хвилі фемінізму: рух молодих феміністок, які зростали у цьому русі, 

поширення ідей перехресності, екофемінізму, постмодерного фемінізму, включення чоловіків до 

феміністичного активізму, усталення думки, що гендерна рівність – це норма, а жіноча дієвість та сексуальність 

– це форма влади. Ці ідеї поширювалися також й у феміністичних працях того часу: «Стаючи третьою статтю» 

Ребекки Вокер (1992), «Означуючи межі: перехресність, політики ідентичності та насилля проти кольорових 

жінок» Кімберлі Креншоу (1991), «Відкат: неоголошена війна проти американських жінок» С’юзен Фалуді 

(1991). Третя хвиля фемінізму розпочалася у 1990-х роках і триває до сьогодні [3, с. 23]. 
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Поміж відомих авторів сучасної антиутопії – португальський письменник, лауреат Нобелівської премії 

1998 року Жозе Сарамаґо (1922 – 2010), перу якого належить роман «Сліпота» (1995 р.). Твір «Помирана» 

(2016 р.) Тараса Антиповича (нар. 1978 р.) В. Гранецька відносить до елітарної української фантастики [2]. 
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Антиутопія визнана найкращою книгою року за версією журі книжкової премії «ЛітАкцент року – 2016», 

увійшла до Довгого списку літературної премії «Книга року Бі-бі-сі-2017». Т. Трофименко зазначає, що «на 

сьогодні в межах жанру цьому авторові немає рівних серед письменників сучукрліту» [12].  

Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою вивченістю творів португальського і 

українського митців в сучасному українському літературознавстві, відсутністю робіт, присвячених їх 

типологічному зіставленню, необхідністю порівняльного аналізу антиутопічної поетики письменників та 

виховним потенціалом творів. Особливості зображення хронотопу у творах «Сліпота» Ж. Сарамаґо і 

«Помирана» Т. Антиповича поки що не стали предметом наукового вивчення  відсутні  розвідки, в яких 

би зіставлялись особливості творення художнього світу цих романів-антиутопій.  

Мета статті: з’ясувати особливості моделювання хронотопу. у романах «Сліпота» Ж. Сарамаґо і 

«Помирана» Т. Антиповича, виявити риси типологічної спорідненості творів у зображенні художнього 

часу та простору. 

 Як зазначають Ю. Жаданов та І. Кулікова, термін «хронотоп» походить від давньогрецьких слів 

χρόνος («час») і τόπος («місце») і означає зв’язок простору та часу [3]. Р. Гром’як тлумачить це слово як 

«взаємозв’язок часових і просторових характеристик зображених у художньому творі явищ» [7, с. 726]. 

Характер і особливості хронотопу залежать від родо-жанрової структури і є важливим чинником 

стильової визначеності мистецького доробку [7].  

Хронотоп роману Ж. Сарамаґо невизначений: автор конкретно не вказує, коли і де відбуваються події. 

І. Кулікова пише, що сучасні антиутопії «звернені однаково як до майбутнього, так і до сьогодення, межі 

антиутопії та реальності розмиваються» [6, с. 7]. Судячи із побутових деталей (світлофор, балони з 

питною водою, облаштування супермаркету, кабінету офтальмолога тощо), можна зробити висновок, що 

автор має на увазі сучасність. Аналізуючи місце дії в антиутопічних творах, С. Шишкіна вказує, що воно 

замкнуте географічно, відокремлене від всього іншого світу [14]. Так і художній простір доробку 

португальського митця обмежений територією міста – столиці невідомої держави.  

Після того, як всі її мешканці втратили зір, у будинках і на вулицях запанував страшенний безлад. 

Зникло світло, не стало води, зупинилась робота установ і організацій, приватні автомобілі і громадський 

транспорт покинуті прямо на вулицях. Повсюди виднілися гори відходів, «гнилих покидьків» [10, с. 316]. 

Після дощу утворилася багнюка, що наповнила атмосферу «бридким смородом» [10, с. 309].  

Значний період часу містяни утримуються у приміщенні божевільні, територія якої «обнесена муром 

по всьому своєму периметру» [10, с. 57], на воротах стоять озброєні вартові. За словами А. Кузєчкіна, 

карантин, у який потрапили герої, більше нагадує концтабір [5].  

Душовими кімнатами і туалетами користуватися неможливо, там дуже брудно. У повітрі «плавали 

важкі й повільні запахи, що іноді переходили в нестерпний сморід» [10, с. 98]. Повсюди на території 

закладу «лежали купи сміття» [10, с. 59]. А коли у покинутому приміщенні психіатричної лікарні 

поселили двісті шістдесят сліпих, там виникло «виставлене напоказ свинство» [10, с. 181]. Нужники стали 

схожі на «смердючі печери» [10, с. 181]. Пізніше такими ж будуть коридори, увесь позапалатний простір 

і територія лікарні. «Це не має значення, ніхто мене не бачить» [10, с. 181], – передає виправдання 

незрячих письменник. Він неодноразово підкреслює, що серед ізольованих було зовсім мало вихованих 

людей. Більшість утратили свою людську гідність і абсолютно не зважали на присутність і почуття інших. 

До таких виявів моральної і соціальної деградації автор постійно привертає увагу читачів.  

Х. Содомора зазначає: «Сліпота тут слугує ідеальним індикатором того, наскільки людина є людиною чи 

твариною» [11], «стає так званим контролем якості людини, перевіркою на людяність…» [11]. Автор показує, 

як горе виявляє справжню сутність людини і суспільства в цілому. Ніхто й не подумав про наведення хоч 

якогось порядку, про самоорганізацію, про пошуки можливостей пристосуватися до нових умов, щоб усім 

вижити. Кожен боровся сам за себе, як міг. І у підсумку всі разом втратили людську подобу і деградували. 

За словами І. Пархоменко, в антиутопіях топосом найчастіше виступає урбаністичне місто, «а природи, як 

носія вічних цінностей людини немає, вона відіграє другорядну роль» [8, с. 5]. Майже відсутні пейзажі і в романі 

«Сліпота». Автор лише зазначає, що на подвір’ї психлікарні росли кілька погано доглянутих дерев.  

Т. Антипович так само, як і Ж. Сарамаґо, не вказує, коли відбуваються зображені події. Але пише про сонячні 

батареї, електрошокер, регенерацію людських органів, тому зрозуміло, що митець має на увазі недалеке майбутнє.  

Український автор теж географічно не окреслює місця, де живуть його герої. Сюжетний простір 

роману обмежується селищем Коритним і покинутим полігоном твердих побутових відходів – Коритом. 

Колишні житлові райони «бляшаноіржаві, діряво-шиферні» [14, с. 10]. «Зловонний вітер шмагав 
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Корито…» [14, с. 71], підіймав «зграї поліетиленових і паперових відходів» [14, с. 72], спричиняв 

«заметіль макулатури» [14, с. 190].  

Описи природи, як і у творі Ж. Сарамаґо, короткі і сумні: навколо селища «їжачились лісосмуги з 

мертвими палями скам’янілих дерев» [1, с. 11], виднілися «мертві пустирища» [1, с. 25]. Тут уже давно 

немає трави: ще два роки тому за жмут «зеленки» [1, с. 7] герої жорстоко побилися.  

Коритяни переконані, що їх предки загородили територію колючим дротом – Колючкою, і щоб цього 

кордону не порушувати, далеко за межі селища і сміттєзвалища не ходять.  

Світ роману «Помирана» Т. Антиповича, за словами О. Шинкаренко, «досить герметичний, автор 

підштовхує читача до думки, що ця герметичність є причиною деградації» [13, с. 2]. Єдине і найголовніше 

у житті героїв – задоволення основної первинної потреби в їжі, тому  коритяни цілими днями риються у 

багаторічних накопиченнях сміття.  О. Поліщук пише: «Кожен день для них – це іспит на виживання, 

метою якого є знайти бодай щось їстівне» [9, с. 68]. Але все частіше люди залишаються ні з чим, бо вже 

давно харчові відходи сюди не привозять. Тому, як і герої «Сліпоти» Ж. Сарамаґо, персонажі роману Т. 

Антиповича зляться на сусідів, які не постачали їм недоїдків, і страждають від голоду. Вони зрідка 

харчуються спійманими у сильця птахами – воронами і голубами, частіше – неїстівними предметами. 

Подібно до незрячих у доробку португальського письменника, герої твору українського митця 

користуються дощовою водою, яку збирають у ночви, виварки, бочки. 

Урешті-решт героїня твору Ж. Сарамаґо підпалює приміщення божевільні. І так само палають у вогні 

Коритне і сміттєзвалище у доробку Т. Антиповича. Значить, митці не втрачають віри в духовну природу 

людини, яка здатна до усвідомлення сенсу буття й звільнення від того, що заважає вияву людяності і 

призводить до  морального і соціального занепаду. 

 Отже, особливості хронотопу в романах «Сліпота» Ж. Сарамаґо і «Помирана» Т. Антиповича 

полягають у відсутності їх авторської конкретизації. У творі португальського письменника зображено 

сучасний світ, у творі українського автора – недалеке майбутнє. Художній простір, як зазвичай в 

антиутопіях, в обох доробках обмежений. На описаних територіях панує безлад, вони складають 

неприємне враження і  викликають відразу.  

Пейзажі дуже короткі, створюють враження покину тості і непотрібності.  

Використовуючи такий специфічний хронотоп, Ж. Сарамаґо і Т. Антипович порушують важливу 

тему моральної, духовної і соціальної деградації суспільства, показують, як у змодельованих ними умовах 

дуже швидко втрачаються людські цінності. Романи обох авторів сприймаються як попередження 

людству про небезпеки морального занепаду цивілізації. У той же час фінали творів звучать обнадійливо: 

зникають з лиця землі і божевільня, і сміттєзвалище; до сліпих повертається зір, а героїня Т. Антиповича 

наважується втекти із Коритного, щоб розпочати нове життя.  

Отже, із позиції зображення хронотопу, що значною мірою сприяє  процесу моральної та соціальної 

деградації суспільства, і ствердження віри у перемогу людського в людині романи-антиутопії «Сліпота» 

Ж. Сарамаґо і «Помирана» Т. Антиповича є типологічно спорідненими.  
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ПРИСЛІВНИКИ-ІНТЕНСИФІКАТОРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 
 

Поняття «інтенсивність» є далеко не новим терміном в сучасних лінгвістичних дослідженнях. Термін 

«інтенсивність» не має однозначного тлумачення в сучасній лінгвістиці. Дана категорія почала 

розроблятися в працях таких лінгвістів, як Ш.Баллі, Бодуен де Куртене, Е. Сепір і ін., І розумілася в 

широкому сенсі, як «всі відмінності, що зводяться до категорій кількості, величини, цінності, сили і т.п., 

незалежно від того, чи йде мова про конкретні уявленнях або про абстрактні ідеї». 

Інтенсивність може виражатися на будь-якому з чотирьох мовних рівнів за допомогою таких засобів 

як інтонація, особливості побудови речень і використання лексико-стилістичних засобів мови. При цьому 

спосіб вираження і сила інтенсивності залежать від особистості самого автора, його індивідуальних 

переваг, мовного темпераменту. 

Обов'язковими елементами модальної рамки інтенсифікації є: 

• інтенсифікація – посилення виразності і зображальності певної комунікативної одиниці різними 

мовними засобами, яка відбувається експліцитно або імпліцитно; інтенсифікація через інтенсифікатори 

веде до посилення або ослаблення ступеня ознаки, дії, якості, стану, носить суб'єктивний характер, тому 

що залежить від синкретизму сприйняття; 

• суб'єкт інтенсифікації – особа або соціум, з точки зору якого інтенсифікується ознака ( In my opinion 

, it is аn extremely sіlly question amоng all the оthers); 

• основа інтенсифікації – ознака, яка характеризується кількісно суб'єктом інтенсифікації (In my 

оpinion, it is an extremely sіlly question аmоng all the others); 

• носій ознаки – об'єкт або особа, якій приписується інтенсивна ознака ( In my opinion, it is аn еxtrеmеly 

sіlly question among all the others); 

• інтенсификатор – елемент структури, що зв'язує суб'єкт інтенсифікації та підставу інтенсифікації (In 

my opіnіon, it is an extremely silly question among all the оthеrs); 

• шкала інтенсивності і точки референції на цій шкалі, щодо яких інтенсифікується ознака (In my 

оpinion, it is аn extrеmеly silly question among all the others); 

• спосіб інтенсифікації – спосіб, яким суб'єкт інтенсифікації характеризує ознаку; це може бути 

кількісна характеристика ознаки, вираження емоційної реакції суб'єкта на ознаку високої інтенсивності, 

виділення з класу, та інші способи інтенсифікації ознаки. 

Використання різних експресивних засобів, що виражають значення ступеня ознак в поєднанні зі 

ставленням до цього явища, сприяє посиленню комунікативного впливу. В якості найважливішого 

показника для категорії інтенсивності виступає прагматичний аспект – суб'єктивна значимість для 

учасників ситуації даного збільшення кількості ознаки. При цьому багато дослідників визнають 

інтенсивність якісно-кількісної категорією. 
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Серед лексичних засобів інтенсифікації розрізняють такі інтенсифікатори – експліцитні засоби 

посилення (дуже, жахливо, неймовірно) та інтенсифікати – слова, які імпліцитно містять у своєму значенні 

сему інтенсивності (тріумф «великий успіх», чудовий «дуже хороший», безцінний «дуже дорогий», 

ненавидіти «дуже не любити»). 

Прислівник – це незмінна частина мови, яка виражає ознаку, дії, стану, ознаку іншої ознаки. Хороший 

спосіб зрозуміти, що таке прислівники – це сприймати їх як слова, що забезпечують контекст. Зокрема, 

прислівники дають опис того, як, де, коли, яким чином і в якій мірі щось робиться чи відбувається. Функція 

надання додаткової інформації про те, як певна дія відбувається, називається дієприслівниковою функцією, і 

може бути здійснена за допомогою прислівникових зворотів та фраз, а також окремими прислівниками. 

Прислівники-інтенсифікатори вказують на певний ступінь або кількістну якість, що представлена 

прикметником або прислівником, перед яким вони розміщені. Однак прислівники-інтенсифікатори не 

завжди трактувалися таким чином. 

За класифікацією, прислівники-інтенсифікатори в англійській мові поділяються на три семантичних 

класи: емфасайзери (emphasizers), амліфайери (amplifiers) і даунтоунери (downtowners). 

Мета емфасайзерів – створити загальний ефект посилення. Серед них: certainly, clearly, actually, definitely. 

Ампліфайери поділяються на максимайзери (maximizers) і бустери (boosters). І ампліфайери і бустери 

вказують на місце ознаки на шкалі інтенсивності вище звичайного рівня, але максимайзери позначають 

граничну область ознаки (completely, absolutely, utterly), а бустери позначають високу оцінку на шкалі 

інтенсивності (badly, deeply). 

Клас даунтоунерів складається з: компромайзерів (compromizers), які позначають незначний рух вниз 

по шкалі (quite, kind of, rather); дімінішери (diminishers) (slightly, a little, partly,); мінімайзери (minimizers) 

(hardly, a bit, barely). 

Останніми в класі даунтоунерів є апроксіматори (approximators), мета яких – апроксимація дії дієслова 

(nearly, almost). 

Особливим місцем прислівника в системі мови пояснюється відсутність у цієї частини мови 

формальних ознак. 

У контексті значення прислівника виражаються завдяки певним структуро- семантичним 

особливостям і також залежно від лесико-семантичної природи дієслова. 

В українській мові виокремлюють прислівники квантитативної семантики: багато, вволю, чимало, у 

групі означальних прислівників, а такі лексеми як швидко, голосно зараховують до розряду якісно-

означальних. Прислівники можуть вказувати як на посилену, так і на послаблену ознаку. Тож логічно, що 

існує поняття міри, початкової точки відліку, відносно якої вони симетрично проявляються. У сучасному 

мовознавстві є кілька класифікацій квантитативних прислівників: а) прислівники визначеної та 

невизначеної кількості; б) порівнянo-віднoсної та абсолютної градаційної семантики; в) прислівники, що 

вказують на послаблення чи посилення дії чи якості. Більш утoчнена та розширена клaсифікація 

прислівників-інтенсифікатoрів пропонується Н. Д. Арутюнoвою: 

1) мaксимізатoри (показують нaближення oзнаки дo межі, якa є iндивiдуaльною й визначaється 

прaгмaтичними умoвaми aктуaлізації словa): абсолютно, цілком, повністю; 

2) посилювачі (укaзують на збільшення ознаки): дуже, надто, значно; 

3) усереднювaчі (зміщують знaчення до центру oцінної шкaли, можуть сприяти подвійному 

інтерпретуванню oцінки: у бік і збільшeння, і зменшення ознаки): досить, чимало; 

4) змeншувачі (укaзують нa спaдaння oзнaки): трохи, злегка, дещо, трішки; 

5) мінімізатори (зміщують значення оцінки до нижньої межі, межують із запереченням): зовсім, геть; 

Будучи мікроструктурою системи мови, мова художньої літератури містить в своєму складі особливий 

набір лексики - інтенсифікатори, які формуються в тісній взаємодії трьох фундаментальних для мови 

функцій: номінативної, комунікативної і прагматичної. Це слова з яскраво вираженим прагматичним 

призначенням, які апелюють скоріше до емоційної сфери психіки людини і через неї – до інтелектуального 

усвідомлення того, що відбувається шляхом емоційного співпереживання. 
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1. Астафурова Т.Н. Категория интенсивности в современном английском языке: Автореф. дис 

канд.филол.наук./Т.Н. Астафурова. М., 1981. – 27 с. 

2. Головань Е.О. Семантика інтенсивності як різновид кількісного значення / Е.О. Головань // 

Лінгвістичні дослідження. – 2014. – Вип. 37. – С. 10-13. 



32 

3. Моисеева И.Ю. Интенсификаторы в английском языке: функционально-стилистический и 

грамматический аспекты / И.Ю. Моисеева, В.В. Ремизова // Современные проблемы науки и образования . – 

2015. – Вып. 1-1. 

4. Удовенко І.В. Місце суцільно оформлених інтенсифікаторів у системі прислівників як частини мови / 

І.В. Удовенко, О.А. Борисова, М.В. Арделян // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: Філологія.  – 2014. – № 8, том. 1. – С. 199-201. 

5. Stoffel C. Intensives and Downtowners/ C. Stoffel// A Study in English Adverbs, Berlin. 1901. 

 

 

 

 ХІМІЧНІ НАУКИ 
Пертко О.П., 

мол. наук. співроб. відділу каталітичного синтезу, 

Волошина Ю.Г., 

ст. наук. співроб. відділу каталітичного синтезу 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України 

 

ВПЛИВ КІЛЬКОСТІ Й ПРИРОДИ ТАМПОНУЮЧОГО АГЕНТА НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАТАЛІЗАТОРІВ У ПАРА-ДИСПРОПОРЦІОНУВАННІ ТОЛУОЛУ 
 

Кислотні цеоліти виступають сучасними каталізаторами ряду карбоній-іонних процесів 

нафтопереробки та нафтохімії: крекінгу нафтових фракцій, ізомеризації нормальних парафінів, алкілування 

ароматичних вуглеводнів олефінами, диспропорціонування моноалкілароматичних вуглеводнів до бензолу 

та діалкілароматики. Диспропорціонування толуолу як надлишкового і порівняно малоцінного продукту 

нафтопереробки до більш вартісних бензолу та ксилолів здійснюють на цеолітах типу MFI з діаметром пор 

0,51–0,56 нм, що має забезпечувати утворення пара-ксилолу, як найціннішого серед ізомерів ксилолу [1]. 

Тим не менше, продуктами диспропорціонування на таких цеолітах є, як правило, рівноважна суміш 

ксилолів з домінуванням мета-ізомеру. Підвищення селективності, а отже і продуктивності каталізаторів 

диспропорціонування толуолу, беззаперечно, є актуальною задачею для досліджень. 

Одним із способів одержання пара-селективного каталізатора є модифікування зовнішньої поверхні 

мікрокристалів цеолітної основи гексафторсилікатом амонію з використанням тампонуючого агента. 

Ефективність такого підходу була показана для каталізатора алкілування ізобутану бутенами [2]. Метою 

роботи було встановлення впливу природи і кількості тампонуючого агента на селективність 

модифікованих у такий спосіб каталізаторів у пара-диспропорціонуванні толуолу. 

Каталізатори синтезовано на основі Na-форми цеоліту типу MFI за процедурою гексафторсилікатного 

деалюмінування. Для тампонування внутрішньокристалічного об'єму цеоліту використовували різні 

кількості (у межах 7–51 % мас.) одного із вуглеводнів парафінового ряду: н-гексану (Hex), н-декану (Dec) 

або н-тетрадекану (TD), враховуючи гідрофільність і достатньо великі лінійні розміри їх молекул. 

Тестування каталізаторів в диспропорціонуванні толуолу проводили мікроімпульсним експрес-

методом у температурному діапазоні 400–500 °С у потоці газу-носія водню. 

Використання кожного з тампонуючих агентів практично не вплинуло на величину конверсії толуолу, 

проте привело до зростання пара-селективності диспропорціонування від 30 % для немодифікованого зразка 

в середньому до 40–45 % для Hex та TD і до 43–53 % для Dec. При температурі реакції 400 °С залежність 

пара-селективності від кількості Dec, на відміну від інших двох тампонуючих агентів, є екстремальною з 

максимумом при завантаженні пористої структури цеоліту ~ 20 % мас. (рисунок). 
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Рисунок. Пара-селективність диспропорціонування толуолу при 400 °С. 

 

Зі зростанням температури положення максимуму для Dec-залежності зберігається, однак криві для 

різних тампонуючих агентів зближуються між собою. Очевидно, з підвищенням температури зростає 

негативна роль термодинамічних чинників у реакції. Для Hex та TD вплив кількості, у якій їх було 

використано при модифікуванні, на пара-селективність каталізаторів у диспропорціонуванні толуолу 

виражений не надто сильно. 

Одержані результати показали, що Dec демонструє більшу ефективність у тампонуванні 

внутрішньокристалічного об'єму цеоліту. Скоріше за все, це відбувається завдяки оптимальній довжині 

молекул цієї сполуки, яка дозволяє їм повністю розміститись у доступному об'ємі пор, блокуючи останні, 

але водночас, не перешкоджаючи доступу (NH4)2SiF6 до поверхні каталізатора. Очевидно, Dec має також 

і оптимальне значення леткості, яке забезпечує як надійне утримування його молекул у порах під час 

модифікування, так і здатність їх достатньо повно десорбуватись під дією температури у подальшому. 

Отже, найефективнішим із ряду випробуваних в ролі тампонуючих агентів парафінових вуглеводнів 

виявився декан. Його застосування для тампонування мікропор цеоліту типу MFI перед процедурою 

модифікування гексафторсилікатом амонію у кількості 20 % мас. (оптимальне значення завантаження) 

приводить до підвищення селективності пара-диспропорціонування толуолу при 400 °С з 30 до 53 %. 
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ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ РУК 
 

Долонна поверхня шкіри рук людини – основний елемент слідоутворюючої системи. На сьогодні в 

експертній практиці використовується лише частина інформації про особу, що залишила сліди рук на 

місці події: ідентифікація проводиться як морфологічне дослідження слідів пальців рук в рамках 

дактилоскопічної (трасологічної) експертизи.  

Різносторонні дослідження слідів рук людини не лише дозволяють розвивати традиційні можливості 

дактилоскопічних ідентифікаційних досліджень, але й діагностичних, що сприяє появі нових напрямків 

використання папілярних узорів в ході розкриття, розслідування та профілактики злочинів. 

https://doi.org/10.1016/j.gee.2019.12.001


34 

Слово «діагностика» грецького походження і означає «розпізнавання», «розрізнення», «визначення». 

Кожен з цих термінів, що не є синонімами, здатний охарактеризувати один з аспектів цього складного 

процесу. Розпізнати –  встановити якусь подібність вже відомому. У криміналістиці це означає  

встановлення схожості досліджуваної ситуації з деякою типовою моделлю (типовою ситуацією). 

Розрізнити – тобто відокремити, віддиференціювати цю ситуацію від інших їй подібних. У медицині, 

наприклад, є поняття диференціальної діагностики, коли типова форма встановлюваного захворювання 

відмежовується від інших форм, що володіють схожими симптомами. Визначити (завершальний етап 

діагностування) – означає через схожість з типовою моделлю та відмежування досліджуваного – виявити 

індивідуально конкретне, властиве даній ситуації.  

З урахуванням вищезазначеного, загальне завдання дактилоскопічної діагностики можна трактувати 

як встановлення (з’ясування, визначення) певних особливостей, характеристик шляхом вивчення та 

пояснення властивостей і станів виявленої слідової інформації дактилоскопічного походження.  

Під час огляду місця події криміналістами в більшості випадків виявляються та вилучаються саме 

сліди рук людини. Практично при кожному з вилучень здійснюється діагностика характеристик 

папілярного узору: вирішується питання про придатність сліду; по можливості встановлюється яким 

пальцем і якої руки було залишено слід; визначається стать, вік, ріст, статура особи, що залишила слід; 

з’ясовується давність слідоутворення, особливості слідоутворюючої ділянки шкіри тощо.  

Не дивлячись на потребу та важливість вирішення діагностичних питань в дактилоскопії, 

систематизованих теоретичних досліджень даної проблематики до теперішнього часу не проводилося.  

В галузях біології, біохімії, антропології, медицини і генетики за останні десятиліття накопичений 

великий обсяг нової інформації про закономірності секреції потових і жирових залоз на шкірі людини, 

склад потожирової речовини і закономірності його зміни, будову папілярних узорів і поширеність їх ознак 

серед різних груп населення. Сукупність всіх цих нових даних з урахуванням зростання можливостей 

використання сучасних інструментальних методів дослідження дозволяє звернутися до проблеми 

комплексного дослідження потожирових слідів людини з метою вирішення широкого кола 

ідентифікаційних і діагностичних завдань. 

Досліджуючи потожирову речовину медико-біологічними методами, можна встановити її групові 

характеристики, зокрема визначити групу крові людини за системою АВО, провести аналіз ДНК. Це 

дозволить отримати криміналістично значиму інформацію навіть зі змазаних, фрагментарних 

поверхневих слідів рук, непридатних для проведення ідентифікаційного дослідження. 

Важливою обставиною є те, що на результати досліджень потожирової речовини практично не 

впливає факт застосування дактилоскопічних порошків при виявленні слідів рук. 

Перспективними напрямками дактилоскопічної діагностики на сучасному етапі є також вирішення 

питань, пов’язаних із визначенням ймовірних зв’язків між папілярними узорами і національними, 

географічними особливостями людини, окремими рисами характеру, схильністю до захворювань, 

професійними навиками, поведінкою в екстремальних ситуаціях. 

Використання такої інформації особливо важливе на початковому етапі розслідування, коли, як 

правило, відсутні будь-які дані про особу, що вчинила  кримінально-каране діяння. Діагностичні 

дослідження відбитків папілярних узорів дозволяють прискорити процес встановлення особи, виявити у 

неї наявність яких-небудь особливостей. 

Дерматогліфічна інформація, що характеризує інтелектуальні дані, фізіологічний стан або схильності 

організму розшукуваного, також може бути використана для побудови психологічного портрету 

злочинця, що в певних ситуаціях звужує коло підозрюваних при проведенні оперативно-розшукових 

заходів та слідчих дій. 

Було б доцільно виділити як самостійний розділ сучасної дактилоскопії дактилоскопічну діагностику, 

в межах якого виокремити три напрямки: діагностика властивостей слідоутворюючого об’єкту; 

діагностика властивостей людини; діагностика обставин відображення папілярних узорів і роботи з ними.  

Такий підхід дозволить адекватніше планувати і здійснювати наукові й практичні дослідження, 

пов’язані з діагностичним дослідженням папілярних узорів людини. Поза сумнівом, це сприятиме 

вдосконаленню і подальшому розвитку експертизи потожирових слідів людини, а також ефективнішому 

використанню її результатів в розкритті й розслідуванні злочинів. 
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АДАПТАЦІЯ МОДЕЛІ «ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю» ДО РЕАЛІЙ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ 
 

Проведений автором еволюційний аналіз методик допиту, довів, що на поточному етапі розвитку 

криміналістики ефективна взаємодія слідчого з допитуваними особами в західних країнах будується з 

урахуванням новітніх розробок юридичної психології. Для покращення роботи вітчизняних слідчих 

підрозділів в сфері отримання комунікативної інформації під час досудового розслідування, нами 

запропоновані можливі шляхи запровадження моделі «процесуального інтерв’ю» (англ. «Investigative 

interview») за методикою P.E.A.C.E. в українську практику. 

В західних правоохоронних системах останніми роками використання терміну «допит» вийшло з 

практики, натомість розповсюджено використовується термін «інтерв’ю». 

Відхід від цього терміну, як правило, є відповіддю на негативні образи, що виникають внаслідок 

використання цього слова, зокрема, зображення людей, які піддаються неприємним, несправедливим і 

непомітним фізичним і психологічним тактикам з боку тих, хто має владу над ними . 

Існує достатньо наукових доказів того, що тортури та нелюдське поводження не дають жодного 

результату. Таким чином неможливо отримати точну чи надійну інформацію, а саме це має бути метою 

поліцейського-інтерв’юера. Вплив стресу на когнітивні спроможності мозку настільки руйнівний, що ви 

не зможете довіряти отриманій інформації, навіть якщо жертва сама вірить у те, що говорить вам правду. 

Ключовий компонент будь-якого слідства – це здатність слідчих отримати точну та надійну 

інформацію від жертв, свідків, підозрюваних та загалом від будь-якого респондента. Процес інтерв’ю – 

це невід’ємна частина збирання інформації для будь-якого слідства. Важливість покращення навичок 

ведення інтерв’ю (в ідеалі – з відеозаписом усіх інтерв’ю) не піддається сумніву у професійних 

організаціях по всьому світі. «Потужні навички інтерв’юера є наріжним каменем в арсеналі 

правоохоронців, котрі розслідують кримінальні справи» [1, с. 20]. 

Більшість співробітників поліції навчаються інтерв’ю з жертвами, свідками і підозрюваними через 

суміш інтуїції, прикладів колег і практичного досвіду [2, с. 8]. Небезпека очевидна: поліцейські можуть 

скопіювати чужі шкідливі звички або пропустити цінну інформацію. Зрештою, розслідування може 

непоправно постраждати. 

Модель P.E.A.C.E отримала широке визнання та використовується багатьма правоохоронними 

установами, регуляторами та організаціями приватного та державного сектору по всьому світі під час 

процесуальних інтерв’ю. Вона підсумовує та допомагає запам’ятати п’ять стадій проведення інтерв’ю: P – 

підготовка та планування (Planning and preparation); E – залучення та пояснення (Engage and explain); A – 

розповідь, уточнення, перевірка (Account); C – завершення (Closure); E – оцінювання (Evaluation). 

Таким чином, на нашу думку, для отримання всебічної та невикривленої інформації під час 

проведення допиту на стадії досудового розслідування, слідчим необхідно не лише здійснити 

концептуальний перехід до процесуального інтерв’ю, але й активно використовувати в роботі тактичні 

засоби, розроблені в сфері соціальної психології. 

Ми вважаємо, що продуктивність та темпи впровадження зазначених заходів у вітчизняну 

криміналістичну практику, залежатимуть від двох основних факторів: 

- постійного підвищення кваліфікації слідчих в аспектах тактики та психології допиту, шляхом 

проведення тренінгів, курсів, консультацій тощо; 

- законодавчої формалізації використання процесуального інтерв’ю під час досудового розслідування. 

Комплексний та всебічний підхід до питань реформування методики проведення допиту на 

державному рівні, в тому числі із залученням міжнародних спеціалістів, надасть українським фахівцям 

можливість підвищити якість роботи. 

Література: 
1. Einspahr, O. The Interview Challenge. The FBI Law Enforcement Bulletin. 2000. Vol. 69, №. 4. P. 16-20. 

2. Shepherd, E (ed). Aspects of police interviewing (Issues in criminological and legal psychology). The British 

Psychological Society. 1993. № 18. P. 5-12. 
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ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Загальному визначенні безпеки в наукових дослідженнях приділялась увага, однак, більше було 

зосереджено на складових частинах безпеки або її окремим видам. Ще менше уваги було приділено 

визначенню безпеки в контексті захисту прав люди та одного з видів кримінологічної безпеки. 

Основні права людини – це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в 

конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства 

(економічним, духовним, соціальним) і мають бути загальними та рівними для всіх людей. До них можна 

віднести певні свободи людини, тобто її спроможність діяти певним чином або ж утримуватися від певних 

вчинків з тим, щоб забезпечити собі належне існування, розвиток, задоволення тих потреб, які 

сформувались. І якщо йдеться про основні права, то під ними слід розуміти саме такі можливості, без яких 

людина не може нормально існувати. Окрім цього, зміст і обсяг можливостей людини залежать 

насамперед від можливостей усього суспільства, головним чином від рівня його економічного розвитку. 

І з цього боку права людини – явище цілком соціальне: породжуються вони самим суспільством [1, С. 99]. 

Термін «безпека» походить від латинського «securitas», що означає «без страху, без турботи», тобто 

стан коли ніщо не загрожує кому-небудь, або чому-небудь. У юридичній сфері поняття «безпека» означає 

«стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави від зовнішніх і внутрішніх 

загроз» [2, с. 141]. 

В законі України «Про національну безпеку України» дається визначення декількох видів безпеки, а саме:  

- воєнної безпеки, як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного 

конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від воєнних загроз;  

- громадської безпеки і порядку, як захищеність життєво важливих для суспільства та особи інтересів, 

прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, 

інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та громадськості, які 

здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту національних інтересів від впливу загроз;  

- державної безпеки, як захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності і 

демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних і 

потенційних загроз невоєнного характеру;  

- національної безпеки, як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, 

демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних 

загроз [3]. Тож ми можемо побачити визначення «безпеки» за різними видами закріплено в законодавстві на 

загально державному рівні. Всі вони направлені, перш за все, на захист прав громадян держави.  

Безпека є процесом забезпечення захищеності життєво важливих інтересів об’єктів: особи, суспільства 

й держави – від суспільно небезпечних посягань та явищ соціального, техногенного й природного характеру 

за допомогою використання системи заходів, засобів і способів, передбачених законом [4]. 

Невирішеність низки соціально-економічних питань, великі суми заборгованостей із заробітної 

плати, незначний розмір соціальних виплат та пенсій, загострення демографічної ситуації, стагнація 

медицини, сфери послуг, освіти, науки та культури – все це реалії нашого сьогодення, які однозначно 

доводять: ситуація в країні залишається складною. Проте одним із основних факторів, що дестабілізують 

соціально-економічну й політичну сфери життя, є сучасний стан злочинності та рівень протидії їй. 

Залишається не достатньо освітленим питання кримінологічної безпеки. Метою забезпечення 

кримінологічної безпеки будь якого об’єкта є його захист від злочинних посягань, що дає йому змогу 

надійно оберігати й ефективно використовувати свій матеріальний, фінансовий, кадровий потенціал 

тощо. При цьому зусилля спрямовуються не так на активну протидію злочинності, як на створення 

несприятливих для неї умов [5, С. 212].  

Так, за статистичними даними Генеральної прокуратури України у 2014 році було зареєстровано на 

території України 529 139 кримінальних правопорушень, потерпілих, відповідно – 393 532; у 2015 році – 

всього обліковано 565 182 кримінальних правопорушення, потерпілих від злочинів – 412 689; у 2016 році 

всього обліковано – 592 604, потерпілих – 444 617; у 2017 році кількість зареєстрованих кримінальних 
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правопорушень – 523 911, потерпілих – 374 238; у 2018 році обліковано – 487 133, потерпілих – 344 780; 

у 2019 році всього – 444 130, потерпілих – 301 792 [8]. Таким чином ми можемо побачити, що найбільша 

кількість злочинів припала на 2016 рік і поступово до 2019 року вбачається позитивна динаміка 

злочинності. Найменша кількість зареєстрованих злочинів припала на 2019 рік. Така ж динаміка 

відбувається з кількістю потерпілих від злочинних дій. 

Важливість розвитку та зміцнення ідеї кримінологічної безпеки викликана необхідністю формування 

нової ідеології протидії злочинності, переорієнтації правоохоронної системи з репресивної спрямованості 

на реальне вирішення кримінальних конфліктів та забезпечення безпеки від злочинних посягань. 

Концепція кримінологічної безпеки не є панацеєю від злочинності, але дає базові орієнтири для 

формування кримінологічної політики, перш за все соціально спрямованої, що гарантує проголошені 

Конституцією України цінності [4]. 

Незважаючи на проведені в державі заходи, щодо стабілізації економічної, політичної, соціальної та 

інших ситуацій; проведення реформування судової та правоохоронної систем, на сьогодні рівень 

злочинності в Україні залишається доволі високим, тож, відповідно і безпека громадян під загрозою. 

Кримінологічна безпека в чистому вигляді – це такий ідеальний стан існування суспільства та держави, 

що включає в себе абсолютну безпеку від злочинності, тобто виключені будь-які загрози правам, свободам 

чи інтересам конкретної особи, групі осіб чи державі, та за якого соціум позбавлений від страху перед 

суспільно небезпечними посяганнями, так як останні є повною мірою контрольованими, і який забезпечений 

повним утриманням від вчинення суспільно небезпечних діянь особами, які схильні до цього [6]. 

Не можна не погодитись з думкою, що кримінологічна безпека є одним з найважливіших видів 

громадської безпеки, входить до структури її системи та відіграє найважливішу роль у забезпеченні 

безпеки від природних і техногенних загроз за можливого провокування техногенних та екологічних 

загроз людиною, безпеки від соціальних джерел загроз, які мають кримінальну природу. Основними її 

об’єктами є особистість, суспільство та держава [7]. 

Отже, розглянувши різні точки зору визначення безпеки та окремих її видів, можемо дійти висновку, що всі 

вони направлені на захист різних сфер життєдіяльності. Однак, один з видів, а саме кримінологічна безпека, 

направлена на захист законних прав та інтересів окремих громадян та суспільства в цілому від злочинних 

посягань, тому закріплення поняття кримінологічної безпеки повинно бути на законодавчому рівні. 

 

1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник / П. М. Рабінович. 

Видання 5-те, зі змінами. Київ: Атіка. 2001. 176 с.  

2. Юридична енциклопедія. В 6 т. Т. 1. А - Г / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. Київ : 

Укр. енцикл., 1998. 672 с. 

3. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. Відомості Верховної 

Ради . 2018. № 31, ст.241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 05.03.2020). 

4. Скулиш Є. Кримінологічна безпека в системі національної безпеки України. Вісник Національної 

академії прокуратури України. 2010. № 2. С. 47-51. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2010_2_10 (дата 

звернення: 05.03.2020) 

5. Мельничук Т.В. Кримінологічна безпека: сутність та концептуальне обґрунтування . Актуальні 

проблеми держави і права.  2011.  Вип. 60.  С. 132-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_60_19 

(дата звернення 05.03.2020). 

5. Шелухін М. Л. Кримінологічна безпека на транспорті: організаційно-управлінське та оперативно-

розшукове забезпечення : Монографія. Донецьк : Вебер. Донец. від-ня, 2008. 368 с. 

6. Шевченко Т.В. Поняття та значення кримінологічної безпеки. Право і суспільство. 2016. № 6. С. 156-161. 

7. Мозоль С.А. Загальна характеристика та види об’єктів кримінологічної безпеки. Право і безпека. 

2017. № 4 (67). С. 117-122.  

8. Статистичні данні Генеральної прокуратури України за 2014-2019 роки. URL: 

https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html (дата звернення: 10.03.2020) 

 

 



38 

Дячишин М.В., 

Юридичний факультет Національний авіаційний університет 

Науковий керівник:доцент кафедри теорії та історії держави і права, 

 к. ю. н. Пильгун Н.В. 

 

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УНИКНЕННЯ В  

АДВОКАТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Адвокатська діяльність відіграє важливе значення у здійсненні правосуддя в Україні, тому дослідження даної теми 

є досить актуальним. По- перше, в сучасній Україні реформування справедливого судочинства неможливе без 

професійної адвокатської діяльності. По- друге, представники цієї професії здійснюють захист прав та гідності 
громадянина, надають безоплатну правову допомогу учасникам правовідносин, керуючись відповідними нормативно- 

правовими актами. Проте не завжди особисті погляди адвоката збігаються з професійними вимогами, тому стають 

суттєвою перепоною на шляху до здійснення адвокатської діяльності. Саме відносини, які виникають в судовому 
процесі, вказують на наявність конфлікту інтересів. 

Метою роботи є аналіз одного з найважливіших принципів професійної діяльності адвокатів- конфлікту інтересів- 

та дослідження шляхів його уникнення. Вивченням даного питання займались такі вчені як Л. Тацій, П. Хотенець, А. 
Заднепровський, О. Святоцький, С. Гончаренко, С. Сафулька, Т. Варфоломєєва та інші.  

Виникають ситуації, коли адвокат має можливість використати певні відомості всупереч інтересам клієнта 

у власних інтересах або в інтересах третіх осіб. Тому неприпустимість конфлікту інтересів є одним із основних 
принципів адвокатської діяльності, дотримання якого кожним адвокатом впливає на престиж професії загалом 

[1 ]. Закон України так тлумачить  відносини негативного характеру між адвокатом та учасником правовідносин 

: « Конфлікт інтересів- це суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і 
обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом 

його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської 

діяльності [ 2] » . Для того, що досягти ефективного здійснення адвокатської діяльності необхідно вживати 
заходів, які будуть сприяти уникненню конфлікту інтересів адвоката і клієнта. Перш за все, необхідно уникати 

здійснення захисту двох чи більше осіб, інтереси яких є взаємно суперечливими. Наступними засобами 

уникнення конфлікту інтересів є заборона здійснювати захист клієнта, якщо його інтереси суперечать власним 
інтересам особи, яка здійснює захист та надання правової допомоги, якщо до цього адвокат здійснював 

представництво особи, інтереси якої є дотичними до інтересів нового клієнта. Також адвокату потрібно 

переконатися, що виконання доручення клієнта не виходить за межі професійних прав та обов’язків адвоката, 
що результат надання послуг не буде протиправним. На цій стадії адвокат повинен відмовитися від прийняття 

доручення клієнта, щоб надалі не виникало конфліктних ситуацій, а також з метою недопущення порушення 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики [3 ]. Тому для того, 
щоб сприяти уникненню конфлікту інтересів, потрібно дотримуватись певних заходів, передбачених Законом 

України.  

Прикладом конфлікту інтересів може бути випадок, коли адвокат надав правову допомогу клієнту- 
юридичній особі, при цьому спілкувався безпосередньо з керівником підприємства. Пізніше між засновниками 

юридичної особи та її керівником виник конфлікт, що призвів до судового спору. Тому в такому випадку 

представлення адвокатом інтересів колишнього керівника юридичної особи, якій адвокат раніше надавав 
правову допомогу, може мати місце конфлікт інтересів [4 ]. 

Отже, конфлікт інтересів є значною перепоною на шляху здійснення адвокатської діяльності. А оскільки, надання 

правової допомоги у процесі вирішення справ у судах та інших державних органах  в Україні здійснюється 
силами адвокатури, то задля його уникнення адвокат зобов’язаний використовувати всі свої знання та 

майстерність, аби сприяти належному захисту й представництву прав та законних інтересів клієнта, 
дотримуючись чинного законодавства України.  

Список використаних джерел: 

1. Основні принципи адвокатської етики / Шевердін М. // Міжнародна асоціація правників України, 2017.  
2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність [Електронний ресурс] . - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#n23.  

3. Багнюк І. Юридична газета  [Електронний ресурс] . - Режим доступу : https://evris.law/uk/stattja_advokat_klient/. 
4. Шевердін  М. Основні принципи адвокатської етики [Електронний ресурс] // Всеукраїнська громадська 

організація «Асоціація правників України». - Режим доступу : https://uba.ua/ukr/news/4919/ 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ 
 
Важливе місце серед диверсифікованих видів юридичного процесу займає конституційний процес. Попри це, 

у сучній юридичній науці відсутнє єдине трактування сутності дефініції «конституційний процес». Різновекторність 

його дослідження породжує широкий спектр підходів до тлумачення даного категоріального поняття.  

Досить часто даний термін вживається як синонім до термінів «конституційна юрисдикція», «конституційне 
судочинство», «конституційна реформа», «конституційне провадження».  

Соціально-економічні та правові процеси, які мають місце в умовах сьогодення вимагають грунтовного 

дослідження поняття «конституційний процес» (див. рис. 1.2). 
 

 

Рис. 1. Сутність дефініції «конституційний процес»  

Примітка. Побудовано cамостійно 
 

Конституційно-правові відносини є надзвичайно складними та різноманітними. Це вимагає встановлення в 

державі правових механізмів, процедур використання прав, виконання обов’язків, несення відповідальності та 

створення процесуальних норм, які покликані забезпечувати оптимальну та ефективну реалізацію прав і 
законних інтересів суб’єктів конституційних правовідносин. 

Конституційно-процесуальні норми, формуючи конституційний процес, повинні визначати цільове 

призначення останнього, тип регульованих відносин, коло осіб, що є безпосередніми учасниками цього процесу, 



40 

дії, що мають ними здійснюватися, строки і черговість здійснення цих дій, а також правові засоби, якими 

забезпечується функціонування цього процесу [1]. 
Сутність конституційного процесу проявляється у таких його рисах (див. рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Риси конституційного процесу 

Примітка. Побудовано за даними [1, с. 5]. 

 

Зауважимо, що в умовах сьогодення реформування державних інституцій, системи місцевого самоврядування та 
правової системи України зумовлює необхідність конституційного визначення відповідних змін, що актуалізує 

проблеми здійснення конституційного процесу, тому проблематика конституційного процесу в Україні є актуальною 

насамперед в практично-політичному і правовому відношеннях. 

Література: 

1. Баскакова Ю. В., Качанова П. В., Руденко О. М., Усатий Г. О.  Конституційний процес та особливості 

реалізації реформ в Україні: навч.- метод. матеріали. К. : НАДУ, 2013. 88 с. 
2. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М. : ИНФРА-

М, 1998. 790 с 
3. Куненко І. С. Конституційний процес як вид законодавчого процесу. Форум права. 2013. № 4. С. 232–236.  

4. Шляхтун П. П. Конституційне право: словник термінів. К.: Либідь, 2005. 568 с. 

5. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу: монографія. К.: Парламентське видавництво, 
2004. 519 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ 

ПРОЇЗДУ В МІСЬКОМУ ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

Верховна Рада прийняла 17 січня 2017 року Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському пасажирському транспорті». Законодавчим актом передбачається запровадити автоматизовану 

систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надати відповідні повноваження органам 

місцевого самоврядування, встановити обов’язковість забезпечення пільгових категорій населення 

електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати 

проїзду, та визначити можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира 

без реєстрації або компостування проїзних документів. 

Законом, зокрема, встановлено, що «органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану 

систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, 

порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння 

плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду». 

Згідно з Законом, «правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом 

затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і 

його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час 

надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду». 

Переваги механізмів ухваленого закону: 

 кожне місто самостійно визначатиметься впроваджувати чи ні Е-квиток. Так само міська влада 

визначатиме вид, форми носіїв, затверджуватиме правила користування міським пасажирським транспортом; 

 при запровадженні Е-квитка, пасажири будуть зобов’язані реєструвати е-квиток, заходячи у 

громадський транспорт та нести відповідальність за невиконання цієї вимоги; 

 встановлюється обов’язковість Е-квитків для пільговиків у населених пунктах, де запроваджено 

автоматизовану систему оплати. Всі пільговики отримають Е-квиток безкоштовно. [1] Основним принципом 

незалежно від того, який е-квиток обере місто (пластикову картку, чіп чи квиток, який за типом схожий на 

квиток, який використовують у Київському метрополітені), має бути зафіксований час, коли його 

закомпостували, аби уникнути зловживань. Одночасно це допоможе зафіксувати й конкретну кількість 

пасажирів із пільгових категорій населення, які користувались транспортом за певний проміжок часу. Для 

перевізників та для самої ради е-квиток - спосіб вирішити проблему багаторічну проблему між пільговиками та 

водіями. Електронна система здатна автоматично зчитувати дані з картки й надавати об’єктивну інформацію. [2] 

Це допоможе:  

- контролювати кількість пільговиків та визначити суму компенсації за них перевізникам; 

- оцінити обґрунтованість тарифів на перевезення і реальну можливість оновлення автопарку; 

- оптимізувати маршрути руху автобусів, тролейбусів чи трамваїв; 

- не допустити виникнення конфліктів між водієм та пасажиром, який має пільгу, а також порушень 

водіями правил дорожнього руху, графіків та термінів простоїв на зупинках пасажирського транспорту. 

Світ поступово переходить на безконтактні розрахунки, адже це набагато зручніше готівки. Така 

тенденція торкнулася і громадського транспорту, де впроваджуються нові способи оплати проїзду, адже 

чекати кондуктора, купувати квитки, компостувати їх, губити тощо - сумнівне задоволення. 

В Україні такі нововведення працюють вже не перший рік. Ще влітку 2015 р. у київському метро з'явилися 

перші жовті турнікети, які почали приймати банківські картки. Через деякий час безконтактна оплата стала 

доступна в тролейбусах і трамваях Львова, Житомира, Дніпра та інших міст. І з кожним роком кількість міст, 

які модернізують громадський транспорт, продовжує зростати, як і кількість способів оплати. [3] 

https://ukr.segodnya.ua/kiev/ktransport/oplatit-proezd-v-metro-teper-mozhno-beskontaktnoy-kartochkoy-625132.html
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Один з найпоширеніших способів оплати – це безконтактні банківські картки і гаджети з технологією 

NFC; це, як правило, смартфони і розумний годинник. Це найбільш зручний і швидкий спосіб оплати, 

досить просто піднести картку, яка підтримує можливість безконтактного розрахунку, до терміналу, і 

можна спокійно їхати у своїх справах. 

Ця технологія доступна вже в багатьох містах – Києві, Житомирі, Сумах, Дніпрі, Херсоні, Черкасах, 

Мукачево, Львові, Тернополі, Чернігові. При цьому список міст постійно розширюється, як і види 

транспорту, де працює безготівковий розрахунок. 

Так, Одеса тільки нещодавно підключилася до цієї ініціативи і впровадила термінали для оплати на 

фунікулері, у всіх інших видах транспорту там поки не можна оплатити поїздку карткою. 25 червня 

запустили безконтактні технології оплати проїзду в муніципальному транспорті Краматорська, тепер всі 

комунальні тролейбуси та автобуси там оснащені валідаторами. Ще у січні 2019 року аналогічна послуга 

з'явилася у Чернігові, де валідатори встановили в 79 тролейбусах і 7 автобусах. В інших містах можливість 

безготівкового розрахунку доступна в тролейбусах, автобусах, трамваях і електричках. [4] 

QR-код – теж один із способів безконтактної оплати. Користуватися ним не так зручно, як звичайними 

валідаторами. Для того, щоб оплатити проїзд за допомогою QR-коду, на телефоні має бути завантажений 

додаток від ПриватБанку – Privat24. Схема проста – відкриваєте додаток, наводите на код, скануєте його, 

вибираєте кількість квитків і підтверджуєте оплату, після чого натискаєте на кнопку "компостувати". 

За даними ПриватБанку, оплата проїзду таким способом доступна в 21 місті, наприклад, у Львові, 

Вінниці, Запоріжжі, Житомирі, Кременчуці, Чернігові, Дніпрі, Білій Церкві, Івано-Франківську, Сумах, 

Хмельницькому, Олександрії, Миколаєві, Краматорську тощо. Нещодавно в кількох українських містах 

запустили можливість оплатити проїзд за допомогою СМС. Працює це у Львові, Житомирі, Вінниці та 

Івано-Франківську. Зазначимо, що е-квиток допомагає заощадити гроші.  

Враховуючи вище наведене, нами було встановлено, що безготівкова оплата проїзду стає все 

популярнішою, адже це не тільки зручно, але й допомагає уникнути черг на касах і навіть заощадити 

кілька гривень. Системи для безготівкового розрахунку будуть і далі впроваджуватися в вітчизняну 

інфраструктуру, розширюючи межі і можливості. 

Література: 
1. https://www.epravda.com.ua/news/2017/05/7/624556/ 

2. https://www.ugorod.kr.ua/news/2018-11-06-67528.html 

3. https://www.auc.org.ua 

4. https://i.factor.ua 
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ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ ПРИЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ? «ПІСЛЯ» 

ВИСНОВКУ 2/13 СУДУ ЄС 
 

Листом від 31 листопада 2019 року, підписаним як Президентом, так і Першим віце-Президентом 

Комісії Європейського Союзу, Генеральний Секретар Ради Європи був інформований про те, що 

Європейський Союз (далі - ЄС) залишається готовим відновити переговори щодо приєднання до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (дала – Конвенція, ЄКПЛ). У свою 

чергу, 13 листопада 2019 року Генеральний Секретар Ради Європи повідомила Заступників Міністрів про 

цю комунікацію і вказала на підготовку пропозицій щодо формату, у якому ці переговори могли б  

проводитися, а також щодо фінансових наслідків цієї роботи. На його 92-му зібранні  (26-29 листопада 

2019 року) Головний Комітет з прав людини запропонував серію заходів для продовження переговорів в 

рамках ad hoc групи  у складі представників 47-ми держав-членів Ради Європи і представника ЄС («47+1») 

https://www.epravda.com.ua/news/2017/05/7/624556/
https://www.ugorod.kr.ua/news/2018-11-06-67528.html
https://www.auc.org.ua/
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за головуванням Тондже Майніча (Tonje Meinich) (Норовегія). 15 січня 2020 року Заступники Міністрів 

ухвалили продовження ad hoc термінів звернення Головного Комітету з прав людини фіналізувати (як 

пріоритетне завдання) у співпраці із представниками ЄС у ad hoc групі і на основі уже здійсненої роботи 

правові інструменти щодо встановлення моделей приєднання ЄС до Конвенції, включаючи його участь у 

конвенційній системі і, у цьому зв’язку, перевірити будь-яке пов’язане із цим питання [5]. 

Виходячи із вищевикладеного, попри невдалу спробу практично здійснити приєднання ЄС до ЄКПЛ 

у рамках Проекту переглянутої угоди про приєднання ЄС до Конвенції [1], ЄС і Рада Європи декларують 

готовність продовжити переговори щодо приєднання. Разом із тим, з моменту ухвалення Європейським 

Судом Справедливості (далі – Суд ЄС) Висновок 2/13 від 18 грудня 2014 року щодо відповідності праву 

ЄС Проекту угоди про приєднання ЄС до ЄКПЛ не на користь приєднання [10] (Висновок 2/13), саме 

приєднання тільки і обмежується переговорами і твердженнями. Так, «обовтавшись» від критики Суду 

ЄС Проекту Угоди у свої робочій програмі 2016 року Комісія ЄС оголосила, що вона продовжить роботу 

над приєднанням, беручи повною мірою до уваги висновки Суду ЄС з цього приводу. Це твердження було 

відтворене практично у тому ж формулювання у робочій програмі Комісії ЄС 2017 року. У травні ж 2017 

року у своєму робочому документі щодо застосування Хартії основних прав ЄС у 2016 році Комісія 

наголосила, що приєднання ЄС до ЄСПЛ залишається її пріоритетним завданням [4].  

У баченні ж ЄП головна перевага приєднання ЄС до ЄКПЛ полягає в можливості індивідуального 

звернення у ЄСПЛ проти дій ЄС. Більше того, на думку ЄП, приєднання до ЄКПЛ стане подальшим 

кроком у процесі європейської інтеграції та надішле сильний сигнал щодо узгодженості між ЄС та 

системою прав людини Ради Європи [4]. Тому 16 вересня 2015 року ЄП прийняв резолюцію про 

підготовку робочої програми Комісії ЄС на 2016 рік, у якій «заохотив» Комісію  «просувати приєднання 

ЄС до ЄКПЛ та вирішити інші правові виклики,  враховуючи думку Суду», а також закликав цю 

інституцію ЄС активізувати зусилля для забезпечення приєднання [6].  

Крім того, 20 квітня 2016 року Комітет ЄП з конституційних питань (далі - ККП) організував громадські 

слухання на тему «Приєднання до Європейської Конвенції з права людини (ЄКПЛ): підбиття підсумків за 

висновком Суду ЄС та шлях уперед», щоб вивчити способи та засоби відновлення процесу приєднання [12]. 

Виступаючи від імені Юридичної служби Ради Європи, професор Йорг Полакевич зазначив, що існує 

потреба вирішувати заперечення Суду ЄС по черзі, приймаючи такі рішення щодо їх усунення, які як 

відповідають вимогам конституційного права ЄС, так і цілісності системи ЄКПЛ, а потім – переподати нову 

угоду про приєднання до Суду ЄС [11]. З боку ЄС, проф. Жан Пол Жакке наголосив, що основні права в ЄС 

не є у небезпеці, і що Суд ЄС, після прийняття ним Рішення 2/13, безумовно, буде ще більш пильним у 

забезпеченні їхньої поваги з боку інституцій ЄС [9]. ККП підтвердив своє зобов’язання продовжувати роботу 

з приєднання до ЄКПЛ у своєму «Висновку Комітету з питань громадянських свобод, правосуддя та 

внутрішніх справ по ситуації з основними правами у ЄС у 2015 році» від 9 листопада 2016 року, у якому ЄП 

пропонує Комісії ЄС визначити необхідні кроки для реалізації приєднання. 13 грудня 2016 року ЄП прийняв 

резолюцію про стан основних прав у ЄС у 2015 році [7]. У резолюції ЄП наголосив, що приєднання ЄС до 

ЄКПЛ є зобов'язанням ЄС за ст. 6.2 Договору про ЄС і,  відповідно, приєднання посилить захист основних 

прав у ЄС (п. 4 резолюції) [7]. Разом із тим, ЄП висловив сподівання, що «юридичні перешкоди» приєднання 

ЄС до Конвенції будуть «усунені якнайшвидше» (п. 4 резолюції) [7]. 

У той же час, тема приєднання ЄС до ЄКПЛ не була зазначена серед 10 пріоритетів Комісії ЄС Юнкера. 

15 травня 2017 року Комісія опублікувала робочий документ, що супроводжує її повідомлення і Звіт 2016 

про застосування Хартії основних прав ЄС [3], де наголошується, що Лісабонський договір «наклав 

обов'язок» щодо приєднання ЄС до ЄКПЛ, додаючи, що він «залишається пріоритетом» для Комісії ЄС [5]. 

Зрештою, Резолюція ЄП від 12 лютого 2019 року щодо імплементації Хартії основних прав ЄС у 

інституційну структуру ЄС підтверджує важливість приєднання ЄС до ЄСПЛ [8]. 
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ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО 

ВЧИНЮЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ 
 

В Україні незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів є 

проблемою не тільки медичною, економічною, соціальною, але й правовою. Вона створює загрозу не 

лише здоров’ю населення, а й безпеці держави. Тому суттєвим є викриття детермінантів, що підтримують 

це негативне та протиправне явище. 

Дослідження детермінантів злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчинюються 

неповнолітніми – це обов’язковий етап кримінологічного дослідження, який базується на визначенні 

причин та умов, що сприяють вчиненню таких злочинів. 

Питання дослідження причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми, розкриті у 

наукових працях: М.Л. Прохорової, Ю.Л. Заросинського, С.Г. Олькова, І.М. Рощиної, Р.В. Скоморохова, 
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Н.С. Юзікової та деяких інших вчених [1 с.50]. 

На думку А.І. Долгової: „Детермінація – похідне від слів „детермінант”, „детермінувати”, що у 

перекладі з латині означає „визначати”, „обумовлювати”.  

Криміногенні детермінанти– система соціальних явищ та процесів, які детермінують злочинність як 

свій наслідок, і виражаються у двох основних видах – спричинення (генетичний зв’язок, продукування 

злочинності) та обумовлення злочинності (зв’язок вчиненого, створення сприятливих можливостей для 

формування та для виявлення реалізації причин) [2, c. 47].  

У правозастосовній діяльності кримінологічні умови, як різновиди соціальних умов злочинності, 

характеризуються, з одного боку, проявами злочинності, з іншого – контингентом осіб, які вчиняють 

злочини. У свою чергу, вони впливають на заходи попередження, що проводяться відповідними суб’єктами.  

Досліджуючи проблеми причин та умов, що сприяють виникненню наркотичної залежності у 

неповнолітніх, принагідно варто зазначити, що при вчиненні будь-якого злочину мають місце причинно-

наслідкові комплекси. У зв’язку з цим, злочин є результатом не лише одного соціального явища або 

процесу, а наслідком сукупності причин та умов. У кожному злочині причини та умови не завжди 

однакові. Вони залежать від часу та місця, способу вчинення злочину [3, c. 9]. Тому, виокремлюючи один 

із найнебезпечніших різновидів – наркозлочинність неповнолітніх, необхідно визначити причини та 

умови, що найбільш їм притаманні. 

Умовами, які сприяють вчиненню злочинів серед неповнолітніх виступають недоліки: 

1) Брак та дефіцит належного контролю з боку відповідних служб і органів, родини та школи за 

поведінкою, зв’язками та умовами індивідуального життя неповнолітнього; 

2) Прогалини у діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних технічних навчальних закладів; у 

системі правового виховання підлітків та організації працевлаштування і дозвілля неповнолітніх; у 

діяльності органів, на які покладені обов’язки проведення безпосередньої роботи з профілактики 

злочинності неповнолітніх і, перш за все, на рівні індивідуальної профілактики злочинів [4, c. 241]. 

Кримінологічна характеристика учасника незаконного обігу наркотичних засобів вирізняється 

віковими особливостями. 

Потрібно звернути особливу увагу на обстановку в сім’ї, як соціальну умову, що має виключне 

значення в структурі детермінації наркоманії неповнолітніх. Це пов’язано з тим, що в сім’ї закладаються 

суспільні основи способу життя та світосприйняття (потреби, інтереси, становлення особистості, психіка 

неповнолітнього, правосвідомість).  

Наявність таких детермінантів, що виступають першопричиною злочинності неповнолітніх, свідчить 

про потребу проведення серед батьків або осіб, які їх замінюють, працівників шкільних і позашкільних 

закладів освіти роз’яснювальної, інформаційної роботи щодо індивідуального підходу у вихованні дітей. 

Значною мірою вчиненню злочинів неповнолітніми сприяють такі обставини, як: безконтрольність з 

боку батьків, відсутність профілактичних заходів у роботі з „соціально негативними” неповнолітніми, їх 

незайнятість, вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів, проблеми в сім’ях, безробіття батьків і 

відсутність у них коштів на утримання дітей [6,ст.90-92]. 

В кримінології загальновизнаними причинами, що сприяють вживанню неповнолітніми наркотичних 

засобів та психотропних речовин і вчиненню злочинних діянь, виділяють наступні: соціальні, біологічні, 

індивідуально-психологічні. 

1. Соціальні: неблагонадійна сім’я (алкоголізм чи наркозалежність батьків, незначний матеріальний 

щабель забезпечення, непорозуміння між батьками та їх дорослими дітьми, неповна сім’я); широке 

розповсюдження зловживання психотропними речовинами в певній місцевості; активна пропаганда в ЗМІ 

напрямків молодіжної субкультури, пов’язаних із вживанням наркотичних засобів (відвідування нічних 

клубів, деякі стилі музики „рейв”, “кислотні напрямки”), завуальована пропаганда легалізації наркотиків, що 

проводиться окремими ЗМІ; відсутність реальної програми дозвілля, зайнятості неповнолітніх. 

2. Біологічні: спадковість психічних або наркологічних захворювань. 

3. Індивідуально-психологічні: відтворення поведінки старших або авторитетних однолітків; 

спроби послабити негативні емоційні переживання; намагання відповідати звичаям значимої для 

неповнолітніх групи однолітків; аномальні риси характеру особистості; допитливість тощо [7,ст.85-89]. 

Чимале значення для виявлення детермінантів наркозлочинності неповнолітніх відводиться ЗМІ. В 

сучасних умовах основна попереджувальна діяльність зводиться до інформаційного впливу на свідомість 

населення, формування суспільної думки про небезпеку наркоманії, надання допомоги правоохоронним 
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органам у попередженні наркозлочинів неповнолітніми, а в результаті – зменшенню попиту на наркотичні 

засоби. В системі детермінант наркозлочинності неповнолітніх ЗМІ відіграють двояке значення: з одного 

боку позитивно впливають на суспільство, виконуючи при цьому важливі функції на загальносоціальному 

та кримінологічному рівнях з попередження наркоманії та наркозлочинів. З іншого боку, ЗМІ, володіючи 

значною силою впливу, в залежності від спрямованості, рівня представництва (загальнодержавні, 

регіональні, відомчі) надають певний попереджувальний ефект як на загальнодержавному рівні, так і на 

індивідуальному рівні. Але має місце і негативний вплив ЗМІ на свідомість неповнолітніх. Непрофесійне, а 

часто стихійне розповсюдження інформації з проблем наркоманії через канали ЗМІ призводять до пасивного 

сприйняття інформації, продовження вживання наркотичних засобів.  

Детермінанти злочинів неповнолітніх у сфері обігу наркотичних засобів можна окреслити як комплекс 

причин та передумов, що полягають у визначенні зв’язку між підставами формування девіантної поведінки 

особи неповнолітнього та умов, що схиляють до вживання наркотичних засобів і вчинення злочинів у 

сфері  незаконного наркообігу. Зокрема, до них віднесено: сімейно-виховні, соціально-економічні, 

інформаційні, територіальні, індивідуально-психологічні, організаційно-правові, криміногенні[8,ст. 70-75]. 
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ГАДЯЦЬКА УГОДА ЯК СВІДЧЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Гадяцька угода була фундаментальною політичною зміною для Речі Посполитої, перетворивши 

тогочасну дуалістичну монархію на триалістичну державу з новими основами і водночас рівністю трьох 

націй: польської, литовської та руської  [1, c.82]. Тут варто процитувати польського історика 

Терезу Хинчевську-Хенель: «16 вересня 1658 р. Між Річчю Посполитою та Україною було утворено союз, 

який донині спонукає до дискусій між істориками різних народів про його сутність, умови та значення. Варто 

зазначити, що наразі ми маємо справу з винятковим документом, що стосується не лише долі обох народів, 

а й тодішньої епохи, коли цей договір було укладено» [2, c.135]. Гадяцька угода за своєю унікальністю 

перевершила Люблінську унію 1569 року, коли польський сейм, використовуючи підтримку литовської і 

української шляхти, невдоволеної пануванням великих землевласників у князівстві, санкціонував акти 

короля Сигізмунда ІІ Августа. Тиск шляхти, невдачі Литви у Лівонській війні, прагнення отримати військову 

допомогу з боку Польщі в боротьбі з Московською державою змусили литовських магнатів піти на 

відновлення перемовин, і 1 липня посли Великого князівства Литовського та депутати польського сейму 

підписали акт про унію. Вона завершила процес об'єднання двох держав, що розпочався з укладення 

Кревської унії 1385 року. А 16 вересня 1658 року поблизу міста Гадяч з ініціативи гетьмана Івана 

Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною укладено угоду, що передбачала входження останньої 
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до складу Речі Посполитої під назвою «Великого Князівства Руського» як третього рівноправного члена 

двосторонньої унії Польщі і Великого Князівства Литовського. За Гадяцьким договором законодавчу владу 

в Україні мали виконувати національні збори депутатів від усіх земель князівства, судову – судовий трибунал 

з українським діловодством; фінанси, включаючи карбування монет, також передбачались самостійними. 

Аналогічний епохальний акт сьогодні годі й шукати, бо такий документ приймати завжди складно. Еліта 

Польської Республіки підтримувала укладення угоди, була готовою заради спільного блага до шляхетних 

вчинків, взаємного зміцнення держави в майбутньому та подолання її кризи. Проте Гадяцький договір 

найбільше активував ворогів Речі Посполитої. Зокрема, це Московське царство, яке не сприйняло цієї угоди 

і розпочало війну з Україною. Незважаючи на перемогу під Конотопом, війна склалася для тодішнього 

гетьмана Івана Виговського вкрай невдало. Запорізька Січ напала на татар і тому змусила їх повернутися 

назад у Крим. Промосковсько налаштовані кола старшини та козацтва саботували війну, бо, на їхню думку, 

Виговський «продав Україну полякам». Не маючи іншого виходу із ситуації, гетьман Виговський згодом 

склав повноваження та виїхав до Речі Посполитої [3, c.93]. До того ж у самій Польсько-Литовській державі 

супротивників Гадяцької унії також не бракувало. Шляхта, магнати, католицьке духовенство у своїй 

переважній більшості не усвідомлювали неабиякої сутності подій, що відбувалися о тій порі на українських 

землях. Як результат, вони не змогли сприйняти зміст угоди в такому вигляді. А тому розпочалися суперечки  

і дискусії щодо окремих положень. Остаточний варіант Гадяцької унії, ратифікований сеймом Речі 

Посполитої, був для козацької держави не таким привабливим, як початковий текст угоди. Основні 

перетворення залишилися на папері, оскільки Сейм Речі Посполитої ратифікував договір у травні 1659 р. у 

значно урізаному вигляді, скасувавши його головні положення [4, c.320].  

Варто наголосити, що під час перемовин з польською стороною Іван Виговський видав маніфест до 

народу, в якому обґрунтував розрив України з Москвою, і розіслав його європейським урядам. Московія 

одразу оголосила Виговського зрадником і в серпні 1658 року почала проти нього військові дії. Також 

антигетьманська опозиція розпалила в Україні громадянську війну і в 1659 році звела нанівець усі політичні 

й військові здобутки Виговського, змусивши його відмовитися від гетьманства. Рядове козацтво й селяни не 

сприймали новий договір, оскільки внаслідок розширення прав еліти Руського князівства знов підпадали під 

юрисдикцію і контроль заможних землевласників. З точки зору козацької політики, замість фактично 

незалежної держави під протекцією іноземного правителя, козацька держава, названа тепер Руським 

князівством, ставала складовою Речі Посполитої, інтегрованою в її адміністративно-територіальну систему. 

Її територія ділилася на три воєводства. Гетьман не мав права на дипломатичні відносини з іноземними 

правителями. Козаки втрачали право обирати гетьмана, яке тепер переходило до старшини. Більш того, 

надання шляхетства обмеженому колу козацької старшини позбавляло рядове козацтво власної еліти. Такі 

умови відчутно поступалися запропонованим і значною мірою реалізованим умовам Переяславського 

договору 1654 року. Та насправді, якби укладена угода набула чинності повною мірою і забезпечувалося її 

виконання, то вона би  мала доленосне значення для всієї Східної Європи в майбутньому [5, c.259]. Оцінки 

цього договору зазвичай є поляризованими. За російського і радянського панування Гадяцьку унію 

категорично засуджували як нібито «антимосковську змову». В сучасній Україні, навпаки, відчувається 

схильність до ідеалізації угоди. Навіть можна натрапити на думку, що то був початок євроінтеграції України, 

і якби Гадяцькі домовленості вдалося реалізувати у повному обсязі, «ми б зараз жили, як у Литві й Польщі». 

Теза про те, що цей договір мав був укладений на десять, а то й двадцять років раніше, має бути однозначно 

відхилена [6, c. 178-197]. Адже ні в 1638 р., ні в 1648 р. ще не було жодних передумов до укладення такої угоди, 

зокрема були відсутні козацькі еліти, готові написати аналогічний документ. Епоха таких діячів, як Петро 

Конашевич-Сагайдачний, який, будучи гетьманом, виражав інтереси національно-патріотичних сил та активно 

виступав проти чужоземного панування на українських землях, давно минула. А Петро Могила, український 

політичний, церковний і освітній діяч, попри всю свою унікальність, не міг бути представником всього 

українського народу. До того часу, коли на історичну арену вийшов Богдан Хмельницький, українські землі 

знемагали під владою магнатів і шляхти Речі Посполитої. В особі Хмельницького український народ дістав 

такого вождя, який, як ніхто інший, розумів його потреби і бачив мету своєї діяльності у їх здійсненні. І саме на 

народні маси, козацтво спирався він у боротьбі за визволення українського народу від поневолення, за 

утвердження української держави. Гадяцький договір припав на слушний момент, коли еліти обох сторін вже 

цілковито дозріли, аби  піти на поступки і максимально уникнути протиріч.  

Важко не дивуватися шаленій реакції московського царя, наляканого окресленою перспективою. 

Відтак Переяславська угода 1654 року втратила чинність, тож московський цар Олексій Михайлович 
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оголосив гетьмана Виговського зрадником і закликав українців не коритися йому. Натомість гетьман 

наприкінці березня 1659 року видав універсал, у якому пояснив укладання Гадяцького договору 

прагненням захистити Україну від поневолення московітами. Для Росії реалізація такого договору 

означала не лише регрес її панування над українськими землями, а фактично кінець мрії про відновлення 

свого панівного становища на цих землях. А тому цар негайно наказав розмістити додаткові сили на 

підконтрольних територіях, запровадити губернаторів та російську судову юрисдикцію. Гадяцька угода 

спровокувала Московію до відкритого воєнного втручання в Україну. На початку квітня 100-тисячна 

московська армія під командуванням князя Трубецького перейшла кордон біля містечка Срібного на 

Чернігівщині і взяла в облогу Конотоп. 5 тисяч козаків обороняли місто до початку липня, коли туди 

підійшло об’єднане військо на чолі з Виговським. Спільне українсько-польсько-татарське військо дало 

відсіч агресорові — у Конотопській битві 8 липня 1659 року було вщент розбите московське військо. 

Здавалося, блискавична перемога зміцнить становище гетьмана, але цього не сталося. Більшість 

старшин, невдоволена відмовою Польщі прийняти «додаткові пункти» в угоді, не хотіла продовження 

воєнних дій з Московією й розпочала пошук шляхів до взаємопорозуміння. Тож Гадяцький договір 

швидко призвів до народного повстання проти Виговського. Союз із державою, довготривале панування 

якої в Україні було кілька років тому повалено, вважався народом неможливим. Та й сама Польща не мала 

наміру дотримуватися угоди, хоча договір був ратифікований сеймом Речі Посполитої. Ця битва не 

призвела до перемоги у війні, а в Україні піднялася нова хвиля виступів опозиції та народних повстань, 

яка зробила своїм лідером молодшого сина Богдана Хмельницького. Не бажаючи подальшого 

кровопролиття і внутрішньополітичної кризи, Виговський був змушений зректися булави і виїхати до 

Польщі. На його місце обрали Юрія Хмельницького, котрий під тиском Москви підписав Переяславський 

договір 1659 р., що перетворював Україну в автономну одиницю у складі Російської імперії, присягнув 

царю і погодився на врізання прав Війська Запорозького. 

А Виговський перейшов на службу до польського короля. Ян Казимир призначає його київським воєводою 

та сенатором Речі Посполитої. Однак Виговський невдоволений, що польська сторона відмовилася від його ідеї 

Великого князівства Руського. Він не полишає намірів знову стати козацьким гетьманом [7, c. 37]. 

Проте Виговський остаточно переконався, що його справа програна. Оглядаючись на проминулі по смерті 

Богдана Хмельницького два роки, він усвідомив, яка біда, яка кривава Руїна впала на його Батьківщину. На той 

час гетьманська Україна вже розкололася на дві частини (Правобережну та Лівобережну), кожна з яких була 

відповідно автономною областю в складі Росії та Рєчі Посполитої і мала свого гетьмана. 

Москва намагалася будь-що зірвати Гадяцьку унію й заради цього влітку 1660 року навіть пішла на 

війну з Польщею. Вона вже мала всі ознаки громадянської війни, бо на боці Московії виступав Юрій 

Хмельницький з козаками, а на боці Польщі — Іван Виговський теж з козаками. Поляки перемагали, 

Хмельницький мляво боронився. Умови укладеного на полі бою Чуднівського мирного договору 

повторювали в головних рисах Гадяцький трактат, але вже не йшлося про окреме Велике князівство 

Руське. Україна одержувала лише автономію з гетьманом на чолі. Залишені напризволяще московити 

зазнали страшної поразки. 

На думку Н. Яковенко «Ідеї Гадяцького трактату є яскравою пам’яткою політико-правової думки свого 

часу, що за умов реалізації справді б мали шанс утвердити майбутнє польсько-литовсько-білорусько-

української спільноти й оновити Річ Посполиту через нові форми співжиття народів» [8, c. 252].  

Саме Гадяцька угода найбільше наблизила населення українських земель до реалізації ідеї побудови 

козацької держави. Це була не просто мрія, це справжня мета, яка, на відміну від повстань та заворушень, 

також часто-густо суперечила поглядам істориків. Вона вимагала поступок, часто важких, але 

здійснюваних заради гідної мети. Це була би наддержава, готова вирішити проблеми своїх сусідів не лише 

у другій половині 17 століття, а й через сто років. 

Отже, Гадяцька угода — видатне досягнення козацького уряду, свідчення зрослої державницької 

ідеології українського суспільства. Але, як і кожна висока ідея, вона не відразу стала зрозумілою 

широкому загалу. Реалізувати договір практично було неможливо, проте він залишився визначною 

пам'яткою політичної свідомості Козаччини. Оцінюючи Гадяцький договір з історичної точки зору можна 

дійти висновків про те, що хоч Гадяцька угода могла би мати великі потенційні наслідки для історії 

України й Польщі, але її реальний вплив був мізерний, оскільки вона лишилася невиконаною і більшість 

впливових політичних сил виступила проти неї. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЮ КУРСУ УКРАЇНИ НА НАБУТТЯ 

ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
 

Проблема набуття Україною членства у ЄС належить до числа складних і багатоаспектних. Вона 

охоплює питання щодо економічних, культурно-цивілізаційних, геополітичних умов та можливостей 

досягнення цієї мети. Важливе місце серед них займають і правові аспекти, в тому числі – конституційно-

правові. Адже оскільки однією з основних вимог,котрі висуває ЄС до потенційних членів, є вимога 

забезпечити дотримання принципу верховенства права, то діяльність державних та інших органів публічної 

влади має відповідати приписам Конституції, а останні – принципам і цінностям Європейського Союзу та 

європейського права. Власне, у формуванні такого механізму конституційно-правового регулювання 

суспільних відносин і полягає сутність конституціоналізації курсу держави на набуття членства у ЄС. 

Визначена нами проблема, її окремі аспекти не перший рік досліджуються науковцями. Тут варто вказати 

праці Г. Довгань, В.Муравйова, Н. Пархоменко, Т. Середи, О. Стрєльцової, Я. Чернопищук, 

Ю. Шемшученка та інших. Практично всі вони були написані до прийняття відомих змін та доповнень до 

Конституції щодо незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України у 

ЄС та НАТО [1]. Це, імовірно, позначилося на деяких висновках і судженнях, а також обумовило недостатню 

увагу до окремих важливих питань. Так, увага зосереджувалась переважно на правовому регулюванні 

європейської інтеграції в цілому, тобто, просуванні держави до європейського економічного, політичного та 

правового простору, особливо відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Отже досліджувалися 

проблеми імплементації Угоди, реалізації встановлених нею зобов’язань стосовно гармонізації переважно 

економічного законодавства України з правом ЄС, гармонізації законодавства держави з правом ЄС в цілому 

тощо. Водночас питання про конституційні умови вступу до Союзу, відношення до його цінностей та деякі 

інші достатнього висвітлення не отримали. 

 На останніх, наскільки дозволяє обсяг цієї розвідки, має намір зупинитися її автор. Їх розгляд 

становить і зміст дослідницьких задач. 

 На нашу думку, першочерговим завданням надання курсу держави на набуття повноправного членства 

у ЄС конституційних підстав належить визнати доповнення Конституції України нормами, котрі 

передбачали би право вступати до міжнародних організацій, особливо наднаціонального типу, передавати у 

відання чи компетенцію такої організації, союзу суверенні права у повному або обмеженому обсягові. Між 

тим у нас на вказану обставину не звертали увагу. Вважалось, що Основний Закон не суперечить прагненню 

вступити в ЄС. Тому відповідна мета зазначалась у звичайних законах або навіть у підзаконних актах (Указі 

Президента). Але у правовій державі діяльність її органів регулюється спеціально-дозвільним методом на 

основі принципу «дозволено те, що прямо приписано законом», особливо – конституційним. В цьому 

полягає відмінність його від загально-дозвільного методу регулювання відносин між приватними особами і 

державою («дозволено все, що прямо не заборонено законом»). В Конституції саме й відсутнє право держави 
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набувати членство не тільки в таких організаціях, як ЄС, але й у будь яких інших. Очевидно, це – не 

випадково. Складається враження, що укладачі Основного Закону перш за все переймалися проблемами 

збереження майже абсолютного суверенітету України, внаслідок чого заздалегідь виключили будь-яку 

можливість вступу до наднаціональних міждержавних союзів і передачі в їх компетенцію суверенних прав. 

До речі, навіть міжнародні договори, котрі також передбачають обмеження абсолютного суверенітету 

шляхом прийняття договірних зобов’язань, теж не віднайшли належного місця в Конституції. Отже, як 

слушно зазначила Я. Чернопищук, важливим сутнісним елементом конституційних перетворень в Україні в 

процесі інтеграції до ЄС є «конституційне закріплення норми, що визначає можливість участі держави в 

Європейському Союзі» [2, с.13]. Вказану норму можна внести до Конституції, наприклад, в такій формі, 

враховуючи названі вище зміни та доповнення до Преамбули: «Україна делегує до Європейського Союзу 

встановлений його установчими договорами обсяг суверенних прав і визнає верховенство його нормативно-

правових актів стосовно всього національного законодавства держави, принципи безпосереднього 

застосування та прямої дії разом з прийняттям її до ЄС». Або у більш загальній: «Держава Україна укладає 

союзи з іншими державами, і на основі закону може передавати їм свої суверенні права або право їх 

реалізації». Ці зміни доречно внести вже на сучасному етапі євроінтеграції, а у подальшому, не виключено, 

виникне потреба і в інших. Наприклад, у ст. 8 положення про те, що закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються «на основі Конституції і повинні відповідати їй», можливо, потребує доповнення наступним: 

«а також принципам і цінностям ЄС та у максимально можливому ступеню – нормативно-правовим актам 

Союзу з ідентичним предметом регулювання, враховуючи його особливості в Україні».  

Наступною проблемою, котру належить вирішити на конституційному рівні, можна вважати 

відношення держави до цінностей ЄС. Союз є оснований на цінностях. В цьому його принципова 

особливість порівняно з іншими міждержавними союзами, між ними – й інтеграційними. Цінності 

закріплені в Договорі про ЄС (Лісабонському) та зафіксовані у Преамбулі Хартії фундаментальних прав 

ЄС, котра інкорпорована в первинне право ЄС.  Цінності Союзу розуміються академічними вченими як 

фундаментальні етичні переконання суспільства, котрі не обмежуються правовою системою, а 

охоплюють всі суспільні відносини, дії і вчинки установ і осіб. Вони, на думку науковців, слугують 

конституційними підвалинами, а у разі закріплення у праві – реалізуються як правові принципи. В Союзі 

зобов’язання держав-членів стосовно спільних цінностей так само, як і відповідальність за їх невиконання, 

передбачені установчими договорами, тобто закріплення їх у національному конституційному 

законодавстві не вимагається. У випадку ж із Україною ситуація інша. З однієї сторони, вона не є членом 

ЄС, отже його право на неї не розповсюджується за винятком норм, закріплених у двосторонніх 

договорах. А з другої – Україна, згідно з доповненням до Преамбули Конституції, декларує незворотність 

стратегічного курсу на отримання «повноправного членства» у ЄС (до речі, ніяке інше, крім 

повноправного, і не передбачене). А до «незворотності» додається ще й заява про усвідомлення 

Українським народом «європейської ідентичності». З огляду на такі твердження, не зайвим було б 

доповнення, наприклад, до ст.15, згідно якого Україна визнає цінності ЄС, викладені у Договорі про ЄС 

(ст.2) та у Хартії основоположних прав Союзу й проінтерпретовані Судом ЄС, і зобов’язується 

дотримуватися й просувати їх у всі сфери суспільного життя й правову систему держави. 

 Проблеми з цінностями існують у самому ЄС, переважно у постсоціалістичних державах, котрі 

нещодавно стали його членами. Вони торкаються, наприклад, принципів демократії, верховенства права, 

рівності осіб, що належать до меншин тощо. В публікаціях інколи вказується, що політичний режим, який 

склався у цих державах, належить до т.зв. «гібридного» між старим авторитарним і ліберально-

демократичним. Такий режим характеризується наявністю писаної конституції, конституційних інститутів і 

значною невідповідністю реальних відносин конституційним приписам та принципам і нормам права ЄС. В 

Україні цієї «невідповідності» значно більше. Відомий науковець В.Муравйов, оцінюючи стан із 

забезпеченням такої цінності, як демократія, в Україні, зазначив, що у нас її значно більше, ніж в Росії чи в 

Білорусії, але порівняно навіть зі Словаччиною наша держава не є демократичною. Це ж стосується й інших 

цінностей ЄС. На думку вченого, в Україні не реалізована європейська модель верховенства права, постійно 

порушуються права людини, ЗМІ обслуговують своїх власників, квітне корупція і т. і. [3, с. 102]. В.Муравйов 

слушно зазначив, що Україна не може стати іншою негайно, для цього потребується немалий час. І зміна 

системи цінностей, чітка орієнтація на європейські. На сучасному етапі, очевидно, достатньо 

запропонованого доповнення до Конституції, а всі інші доцільно вносити поступово, разом з більш глибоким 

усвідомленням змісту і значення кожної з європейських цінностей. Таким чином, конституціоналізація 
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цінностей ЄС може становити окремий напрямок конституційної реформи у напрямку до отримання статусу 

члена Союзу. Безперечно, зміцнення ціннісної основи надасть цій реформі європейського характеру, а не 

перетворить її на банальний перерозподіл повноважень між «гілками» державної влади, до яких нерідко 

зараховують і т.зв. «президентську вертикаль», та окремими установами. 

 На нашу думку, запропоновані зміни та доповнення до Основного закону охоплюють лише 

першочергові заходи, котрі необхідно здійснити, щоб надати змінам і доповненням до Преамбули 

Конституції цілісності й системності. Вони мають створити міцне конституційно-правове підґрунтя для 

послідовної діяльності держави з метою реалізації обраного стратегічного курсу. Останнє обумовлює і 

напрямки подальшого вивчення теми. Зрозуміло, необхідна велика дослідницька робота для всебічного 

з’ясування її проблематики, поперед все – порівняльно-правові дослідження.  
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