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Секція 1 

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ 

 

УДК 159.9  

Гайдукевич Г. А. 

к.псих.н. старший викладач кафедри загальної психології 

ПрАт "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом" 

м. Київ 

 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Предмет історії психології на кожному етапі історії людства має 

тенденцію до зміни відповідно до тих потреб буття людства, які 

пов’язані із пізнанням себе, навколишнього середовища та взаємодії 

себе (людини) з навколишнім середовищем та світом. Від стародавніх 

часів до сучасності предмет історії психології охоплював різноманітні 

проблеми буття людини. Тривалий час у якості предмету розглядалася 

душа, різноманітні явища психіки людини, наукові школи, тощо. За 

своїм змістом можна привести наступну систематизацію предмету 

психології:  

а) людина пізнає саму себе, відокремлюючи себе від 

навколишнього світу;  

б) людина пізнає саму себе, корелюючи з навколишнім світом;  

в) пізнання єдності психічних функцій;  

г) пошук своєрідності предмету психології [3, с. 42-48]. Певне 

системоутворююче узагальнення у зміст історії психології може 

внести виділення у якості її предмету на різних етапах історії людства  

особливостей функціонування психологічного механізму 

раціоналізація.  

Раціоналізація є підсвідомим механізмом психологічного 

захисту людини [1, с. 116-117 ].  

Її особливістю є те, що вона як системний прояв підсвідомості 

до психологічного захисту включає в себе інші свідомі та підсвідомі 

механізми захисту. У поведінці та діяльності зміст раціоналізації 

виявляється у здібності особистості до підсвідомої спрямованості 

щодо збереження відповідності "образу ідеального Я" [2, с. 336], а від 

так, пошуку пояснювальних або виправдовуючи схем свого буття. 

Наявність таких схем у будь яку мить існування людини є фактором її 

психічного здоров’я, тобто здібності забезпечення стійкості та 

цілісності її особистісного внутрішнього світу. У свою чергу, 

збереження такої цілісності є важливішим фактором здібності до 



ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

4 

подальшої цілеспрямованої діяльності, активної взаємодії з 

навколишнім середовищем. Як функція підсвідомості, раціоналізація 

взаємодіє з саморегуляцією, яка охоплює як свідоме, так і підсвідоме. 

Остання у свою чергу взаємодіє із навколишнім світом через 

замкнутий контур регулювання і є інформаційним процесом, носієм 

якого виступають різноманітні психічні форми відображення дійсності 

[2, с. 352].  

Проблема особливостей функціонування підсвідомого 

психологічного механізму захисту, раціоналізація у людей різних 

історичних епох пов’язана із особливостями домінуючого світогляду 

цих епох. Такий домінуючий світогляд у свою чергу визначав 

особливості формування пояснювальних моделей поведінки, 

діяльності людей (загалом дійсності), що є основою раціоналізації як 

механізму психологічного захисту. Розглянемо формування 

пояснювальних захисних моделей на прикладі міфологічного, 

релігійного та, власне, наукового світогляду, як найбільш рельєфних та 

таких, що мали суттєві особливості. 

Під час домінування у суспільстві міфологічних уявлень все, що 

трапляється з людиною та навколо її пояснюється за допомогою 

надання магічного функціоналізму міфічним істотам, які в їх уяві 

реально існують та завжди присутні поряд, а від так впливають на 

перебіг подій. Це домовики, польовики, мавки, лісовики, тощо. Усі 

невдачі, проблеми, а також бажані сподівання люди у цей період 

пов’язують із цими істотами. Завдяки цьому вони не трансформують 

на себе, наприклад, причину невдач, що дозволяє уникнути 

формування почуття провини, страждань, які за певних умов можуть 

спричинити хворобу, нервовий або психічний розлад, що є факторами 

знищення цілісності внутрішнього світу, сформованої гармонії. За 

таких умов спрацьовує підсвідомий психологічний механізм захисту, 

який охоплює всю психосоматику людини. Наприклад, коли людина 

губиться у лісі, вона звинувачує у цьому лісовика, а не себе. Таким 

чином, не відчуваючи провини, не виникають ті емоційні 

переживання, які можуть порушити контрольні функції свідомості та 

цілеспрямований, впевнений пошук виходу людини з лісової пастки. 

Теж стосується впевненої поведінки людини у хаті, коли усі проблеми 

перебування в оселі перекладаються на домовика. Тому за певних 

умов людина, чи лається з домовиком, чи звертається у своїй уяві до 

нього із майбутніми сподіваннями. Таким же чином у міфологічний 

період люди захищались польовиками під час жнив, перебування у 

полі; русалками, перебуваючи на березі річки. Міфічним істотам 

приносили пожертви з метою їх задобрювання. 
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У період домінування релігії раціоналізація життєвих проблем 

здійснювалася за допомогою богів (політеїзм) чи бога. Життєві 

проблеми вони пояснювали божою карою за гріхи, про звільнення від 

яких постійно просили під час молитов, та відвідування храмів. 

Раціоналізація у віруючих людей активізовувалась завдяки 

спілкуванню із священиком (за діяння інформаційного контуру 

саморегуляції). Взагалі, релігійний світогляд дозволяв людям 

вибудовувати певну систему розуміння та пояснення навколишнього 

світу і формувати поведінку та діяльність відповідно релігійним 

поглядам та канонам. Захищаючи свою першопочаткову 

непогрішимість під час молитов люди абстрагуються від своїх пороків 

перекладаючи їх обумовленість на зовнішні причини: "не вводь у 

спокусу", "звільни від лукавого", "врятуй та збережи" (тобто те, що від 

початку було чистим та не гріховним ) і т.д. За таких умов, 

психологічний захист підсилювався глибиною віросповідання та вірою 

у бога та його захист. 

Підсумовуючи роздуми щодо формування та особливості 

існування, прояву пояснювальних схем буття, на підставі міфології та 

релігії у сучасних умовах, варто підкреслити, що обидва світогляди 

притаманні українському сучасному селу де існують, і міфологічні, і 

релігійні вірування одночасно. В Україні можна спостерігати подвійні 

свята (міфологічно-релігійні), наприклад, міфологічні Зелені свята та 

їх релігійний аналог Трійця. Варто замислитись: в умовах відсутності 

ефективного економічного механізму у селі чи не підвищена здібність 

до формування раціоналізації як підсвідомого психологічного 

механізму захисту є провідним фактором виживання українських 

селян сьогодні? 

Науковий період передбачає пояснення усіх явищ буття людей 

через наукове (атеїстичне) розуміння навколишнього світу. 

Формуванню пояснювальних схем свого буття та загалом механізму 

раціоналізації сприяє розгалужена система освіти різних рівнів. За 

таких умов сучасна людина отримала потужний підсвідомий захист у 

зв’язку з опануванням наукової істини. Але варто пам’ятати, що 

людська психофізіологія має межі витривалості та міцності, яку не 

варто перевантажувати колізіями долі, а коли вони все ж таки 

трапляються – не треба, як вважає геронтологічна мудрість, 

недооцінювати захисні можливості, і міфології, і релігії. Все це є 

арсеналом психологічного захисту людини, який може у купі 

гармонічно формувати системний прояв раціоналізації. 

Наприкінці роздумів щодо розуміння раціоналізації як предмету 

історії психології, актуальності її вивчення на певних етапах розвитку 
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людства, варто привести мудрість, яка може мати формуючий вплив на 

розуміння життєвого шляху людини будь-якої епохи, а відтак, 

виконувати певне захисне навантаження для особистості у розумінні 

етичного канону цього шляху як концентрована систематизація 

святого письма: "дорогу здолає йдучий, в тім мети досягне люблячий". 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В сучасних умовах європеїзації України проблема врахування 

психологічного фактору в управлінській діяльності набуває особливої 

актуальності. Сам механізм управління, як відомо , повинен 

забезпечувати чітку взаємодію усіх підсистем суспільства і сприяти 

розв`язанню актуальних завдань сьогодення. У загальному механізмі 

управління дослідники виділяють економічний, організаційний та 

соціально культурний компоненти , які взаємодіють і потребують 

врахування психологічного фактору. 

Практика показує, що сьогодні існує значний дефіцит 

кваліфікованих управлінців, які б могли ефективно працювати з 

різними категоріями клієнтів. Суспільству потрібні фахівці, які б не 

лише володіли на належному рівні практичними навичками та 

вміннями з організації професійної управлінської діяльності, але й 

були добрими психологами, тобто вміли розбиратися в усіх тонкощах 



ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

7 

людської душі. 

Зауважимо, що вихідною точкою для практичних розробок у 

сфері психологізації соціального управління стали праці  М. Вебера, 

Ф. Тейлора, Р. Майлза та ін. Розробкою теоретико-методологічних 

основ управління у соціальній сфері займалися О. Віханський,  

О. Єгоршин, В. Ядов, Л. Кочубей, Ю. Яковенко та ін. 

Сьогодні, на переломному етапі розвитку України в умовах 

демократії, значно загострюється особливе почуття – цінності 

людської особистості. Інакше кажучи, розуміння того, що в центрі 

всього стоїть Людина, без якої є неможливим прискорення соціально-

економічного розвитку. Тому виникає нагальна потреба у розробці 

психологічної стратегії виховання особистості. А для цього необхідно 

спробувати відповісти на ряд запитань: 

- у чому полягає специфіка труднощів ситуації, у якій нам 

приходиться сьогодні жити? 

- які перешкоди виникають на шляху навчально-виховного 

процесу? 

- де шукати ключ до розуміння природи особистості? 

- яким є психологічний об`єкт виховання особистості? 

- якими є загальні методичні принципи виховання? тощо  

(Г. Костюк, Т.Титаренко, О. Бондаренко, В. Татенко і В. 

Васютинський та ін.). 

До сказаного слід додати, що в складних суспільно-політичних 

умовах на сучасному етапі значно загострилися проблеми міжетнічної 

взаємодії, що часто блокує і ускладнює ефективне розв`язання 

економічних завдань. 

У зв`язку з цим у вищій школі слід більше уваги приділяти 

ознайомленню майбутніх фахівців з проблемами етнічної та 

національної психології ( В. Янів, Г. Ващенко, С. Балей та ін.) 

Стосовно практичного аспекту , то не секрет, що кожний день 

сотні тисяч управлінців потрапляють в ситуацію, вихід з якої – у 

використанні психологічних знань. Зрозуміло, що відсутність цих 

знань можуть до певної міри компенсуватися великим досвідом, 

винахідливістю, інтуїцією, а іноді просто добрим серцем , але без 

психологічної культури і психологічної освіченості управлінцю 

доводиться витрачати значно більше зусиль і отримувати набагато 

скромніші результати. Тому, навчально-виховний процес у вищій 

школі потребує ознайомлення майбутніх фахівців з : 

- сучасними соціально-психологічними дослідженнями малих 

груп; 

- принципами і способами складання та обробки психологічних 



ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

8 

анкет; 

- соціометричними методиками; 

- сучасною науковою розробкою проблем психології 

особистості та мотивації вчинків. У такому випадку майбутні 

управлінці зможуть значно успішніше вирішувати психологічні 

проблеми, які пов`язанні із взаєминами о групах і колективах. 

Сучасна психологічна наука та практика у підвищенні 

ефективності людської діяльності і зокрема , управлінської значну 

увагу приділяють соціально-психологічному тренінгу ( Ю. Ємельянов, 

Т. Яценко, Л. Петровська, В. Федорчук та ін.) . У ході занять учасники 

тренінгу виконують різні психологічні ігри та процедури, які 

моделюють життя, що допомагає їм усвідомлювати себе, бачити 

альтернативні підходи до багатьох проблем. Групові обговорення і 

дискусії за матеріалами ігор, вправ, процедур, як правило, 

супроводжуються коментарями психолога-тренера. В цілому , 

багаторівневий зворотній зв`язок від учасників тренінгу дозволяє 

кожному побачити своє віддзеркалення в очах інших людей й 

отримати інформацію про те, як сприймається його поведінка у певній 

ситуації, зрозуміти обмеженість власних засобів спілкування, їх 

недосконалість, а також, зрозуміло, побачити і позитивні сторони своєї 

особистості. Наш практичний досвід показує, що така психологічна 

лабораторія пізнання є ефективною школою дослідницького пошуку, 

яка збагачує учасників психологічними знаннями, здобутими в 

емоційнонасиченій ситуації спілкування, на основі всього того, що 

суб`єкт чує, бачить, відчуває. 
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УДК 378 

Івахненкова В. В. 

к.ф.-м. н., доцент, професор МКА, 

 професор кафедри суспільно–гуманітарної  

та фундаментальної підготовки 

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ТА ВИХОВАННЯМ У ВУЗІ 

 

Своєрідним обличчям будь-якого суспільства, показником його 

цивілізованості та самодостатності є освіта. Сьогодні потреба в якісній 

освіті викликана глобальними змінами  в умовах стрімкого розвитку 

людства. У даному контексті суттєво зростають, особливо у вищій 

післядипломній освіті, об’єми запиту та пропозиції освітніх послуг. 

Тому стає очевидною насущна проблема в перегляді існуючих 

парадигм управлінської теорії в галузі освіти, адаптуючи її до потреб 

ринку. 

На сьогодні діяльність викладача у вузі полягає не стільки в 

донесенні студентам інформації з того чи іншого предмету, скільки в  

умінні організовувати  її засвоєння, навчити студентів думати і 

приймати рішення щодо тих чи інших методів розв’язку задач, які 

містять елементи наукового пошуку, перевести студента з об’єкту в 

суб’єкт навчання. У зв’язку з цим актуальною проблемою сьогодення є 

розвиток практично-орієнтованої області наукового знання – теорії 

управління освітою. Серед освітнього менеджменту відносно 

самостійне місце займає дидактичний менеджмент – управління 

навчанням студентів  для формування сприятливого навчального 

середовища  як засіб підвищення якості освіти. Тому не менш 

важливим для викладача, крім його дидактичної підготовки, є вміння 

управляти процесом навчання. Викладач повинен не тільки передавати 

знання, а й вчити студентів як їх добувати, і бути зорієнтованим 

переважно не стільки  на здійсненні студентами виконавської 

діяльності, скільки творчої, розвиваючи у них увагу, пам’ять, логічне 

мислення, здатність до аналізу, вміння ставити питання і чітко 

висловлювати свою думку,  вольові якості та самоконтроль. 

Для зближення освітніх норм нашої країни зі світовими МОН 

України зменшує кількість аудиторних годин на користь самостійної 

роботи студентів, згідно особистісно–орієнтованої парадигми розвитку 

індивідуальності кожного, хто навчається. Тому підвищення 

ефективності навчання студентів тісно пов’язане з вирішенням 
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головного завдання – організації якісного навчального процесу, що 

прямо залежить від правильного підбору і використання найбільш 

адекватних, відповідно тематики, методів, способів, форм і засобів 

навчання.  Одним із найбільш ефективних методів оволодіння 

навчальним матеріалом є самостійна робота студентів. Удосконалення 

організації самостійної роботи повинно реалізуватися через 

комплексний підхід: навчальний план, методичне і матеріально – 

технічне забезпечення. Але не в усіх студентів є прагнення до 

саморозвитку та самовдосконалення. До цього у них повинно бути 

найголовніше – мотивація, а викладачу потрібно навчити студентів 

працювати спочатку з конспектом, з книгою, а потім формувати 

вміння самостійно здобувати інформацію, розширюючи свій кругозір, 

орієнтуватися в потоці інформації, формувати готовність до 

самоосвіти.  

Враховуючи сьогодні невисокий рівень знань абітурієнтів з 

математики, щоб задіяти повною мірою потенціал студента, потрібно 

застосовувати індивідуалізацію навчання. Але при масовому навчанні 

це неможливо. Тому можна розглядати метод диференціації як 

наближений до індивідуалізації. Це коли в курсі лекцій, наприклад, з 

вищої математики, виділяється основна змістовна частина, у яку 

включені основні поняття, приклади, доведення базових теорем і 

формулюються задачі декількох рівнів складності з тестовими 

роботами для них. На питання обов’язкової частини повинен 

відповісти самостійно кожний студент, оскільки в подальшому він не 

буде розуміти викладений матеріал. Завдання більш високого рівня та 

ілюстративного характеру допоможе вже глибше розуміти нові 

поняття та математичні методи. Усі задачі обов’язково коментуються 

лектором, заставляючи студентів активно сприймати інформацію, 

активізуючи їх пізнавальну діяльність, стимулюючи  змагальний дух, 

усвідомивши, що простіше зрозуміти викладене, ніж формально його 

запам’ятати. 

Для формування у студентів стійкого пізнавального інтересу 

необхідно застосовувати активні методи навчання, одним з яких є 

інтерактивне навчання – процес, який відбувається за умови активної 

взаємодії всіх тих, хто навчається, і має на меті створити комфортні 

умови навчання, при яких кожний студент відчує свою успішність та 

інтелектуальну спроможність, які стануть мотивацією його 

майбутнього навчання. Для цього викладачу потрібно створити 

логічну схему побудови математичної теорії, спростивши її відповідно 

до цілей навчання. Тільки зі створення сприятливих умов для 

здійснення навчально–пізнавальної діяльності починається 
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формування самоконтролю у студентів. У процесі навчання викладач 

повинен звертати увагу на сильні сторони кожного студента і всіляко 

підтримувати його просування по щаблях знань. Погана оцінка і 

докори ніколи не можуть бути мотивацією до майбутніх досягнень. 

Тільки уважне і  доброзичливе ставлення, заслужена похвала, 

комунікація, вчасна допомога з боку викладача можуть розбудити у 

студента інтерес до предмету, бажання вдосконалюватися і, 

працюючи, знаходити свої власні рішення. Для кваліфікаційної 

підтримки студентів у пізнавальній активності акцент повинен 

робитися на консультативно–методичну підтримку з боку викладача. 

Реалізація такого підходу повинна пропонуватися вже в навчально – 

методичних комплексах. Зміст, структура і продумана методика 

викладення матеріалу сприятимуть індивідуалізації навчального 

процесу, розвитку логічного та алгоритмічного мислення  студентів, 

глибшому розумінню ними теоретичного матеріалу.  

Але питання розвитку компетентної особистості потребує 

наукового підходу в його вирішенні не тільки в професійному сенсі. 

Навчаючи студентів, викладач повинен особливу увагу приділяти і їх 

вихованню. У сучасному демократичному суспільстві відбуваються 

процеси, при яких особистості і групи людей повинні погоджувати 

свої дії з діями інших, визначаючи власні цілі і напрямки, враховувати 

і чужі інтереси. Замкнутість в особистих інтересах заважає 

повнокровній взаємодії з іншими групами, а відсутність 

різносторонніх і збалансованих інтересів може призвести до неуваги 

до людського фактору. Тому професорсько – викладацький склад вузу 

повинен долучати студентів до формування корпоративної культури 

на прикладі вищого навчального закладу, у якому вони навчаються, і 

відповідальності як її важливого елемента, культивуючи усіма 

доступними методами близькість ціннісних орієнтацій всіх учасників 

освітнього процесу. 

  У кожної людини є універсальна потреба в знаннях, в увазі, у 

самовираженні. Найбільш ефективним способом задоволення цієї 

потреби у сучасних студентів є процес формування  у них лідерських 

якостей. Тому для виховання майбутнього лідера як управлінця 

комплексними процесами  в політиці, науці, техніці, який бачить мету 

і вміє вести інших до цієї мети, викладач вузу повинен у процесі 

системного навчання розвивати і психічні здібності студента, 

незалежно від його майбутнього фаху, з метою мотивації його творчої 

діяльності, цілісного мислення і вміння вийти за рамки стереотипів. 

 Ще великий стародавній мудрець Піфагор учив, що все в 

природі розділено на три частини, і казав: "Узрите треугольник… Все 
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вещи состоят из трёх". Він розділив Всесвіт на три частини: найвищий 

світ (інтелектуальний), вищий світ (чуттєвий), нижчий світ (дієвий). 

Тріада в освіті – це навчання (розвиток інтелекту), виховання 

(розвиток почуттів), фізична культура (фізичний розвиток). 

Розглядаючи Всесвіт як Макрокосмос, а людину як  Мікрокосмос, 

можна зіставити процеси у цих тотожних системах. На цьому 

ґрунтується піфагорійська концепція "Формування елітарної 

особистості". 

Кожна людина – це свій Мікрокосмос, який потребує 

комплексного розвитку. На сучасному етапі потрібно найбільш 

ефективно розвивати всі ці три складові освіти, оцінюючи по – новому 

індивідуальну траєкторію кожного студента.    

 

 

 

УДК 159.922.6+316.346.36   

Коновальчук І. М.  

викладач кафедри англійської мови  

з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті  

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

м. Житомир 

 

КОНФЛІКТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК 

СУБ’ЄКТИВНИЙ ЧИННИК КОНФЛІКТІВ з БАТЬКАМИ 
 

У психології та педагогіці є сталий погляд на молодший 

шкільний вік як неконфліктний, оскільки діти цього віку зазвичай 

відкриті до впливу дорослих, до відвертих стосунків із ними, їхнє 

спілкування з батьками емоційно позитивне й досить рівне. І. Бех 

зазначає, що молодший шкільний вік – це час, коли контакти дорослих 

із дітьми загалом легкі. Потрібне лише розуміння дитини, її клопотів, 

переживань, про які вона сама готова розповісти дорослому [1, с. 91]. 

У результаті аналізу наукових праць встановлено, що низка 

вітчизняних і зарубіжних науковців наполягає на іншій точці зору, 

зокрема, в працях О. Бондарчук, А. Варги, К. Мілютіної, В. Сатір, 

Л. Славіної, В. Століна та інших наголошується, що в молодшому 

шкільному віці зростають ризики виникнення конфліктів у взаємодії 

дітей і батьків, оскільки вступ до школи суттєво змінює соціальну 

ситуацію розвитку дитини, розширює коло й характер її спілкування зі 

значущими дорослими.  

Психологи й педагоги звертають увагу на те, що конфлікти в 
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житті молодших школярів усе частіше стають нормою поведінки та 

вливають на розвиток їхніх особистісних якостей і формування в дітей 

індивідуального стилю міжособистісних взаємовідносин, зокрема з 

батьками. Якщо ці конфлікти вчасно не виявити та не вирішити в 

цьому віці, то вони сильно ускладнюють розвиток особистості та 

загострюють перебіг вікової кризи в підлітковому періоді. 

Значну роль у конфліктності молодшого школяра відіграють 

суб’єктивні чинники, які актуалізуються в процесі соціалізації дитини 

в новій для неї соціальній ситуації розвитку посталій зі вступом 

дитини до школи. 

Зростання проявів конфліктності в молодшому шкільному віці 

зумовлене тим, що нова соціальна ситуація, в яку потрапляє дитина зі 

вступом до школи, вводить її в новий світ відносин і вимагає 

довільності, відповідальності, дисциплінованості, упорядкованості дій, 

пов’язаних із необхідністю дотримуватися спеціально організованого 

режиму навчальної діяльності. Водночас у дитини виникає природне 

бажання бути більш самостійною, незалежною від опіки батьків, їх 

постійного, інколи навіть тотального, контролю. На думку 

Д. Ельконіна, при переході від дошкільного до молодшого шкільного 

віку в дитини відбувається поступова втрата безпосередності в 

соціальних відносинах, спостерігається узагальнення її переживань, 

пов’язаних із оцінкою оточення, йде розвиток самоконтролю [2]. У цей 

віковий період у дітей активно розвиваються такі соціальні емоції, як 

самолюбство, почуття відповідальності, відчуття довіри до людей, 

здатність до співпереживання. Одночасно діти молодшого шкільного 

віку знаходяться в значній емоційній залежності не лише від учителя, 

але й від батьків.  

За дослідженнями Л. Славіної, прояви конфліктності у 

молодшому шкільному віці зазвичай носять ситуативний характер і 

поступово можуть проходити. Проте за несприятливих умов, 

відсутності своєчасної психологічної допомоги вони можуть стати 

стійкими особистісними утвореннями [3].  

Н. Грішина в основі конфліктності вбачає неадекватність 

сформованих у людини уявлень про себе та інших: завищена 

самооцінка, яка не відповідає реальним можливостям особистості, 

тенденція до її підтвердження за рахунок низької оцінки інших тощо 

призводять до виникнення міжособистісних труднощів [4].  

Конфлікт із батьками переживається дитиною особливо гостро. 

Ситуації, коли батьки не знають та ігнорують актуальні потреби 

дитини, не визнають її права на власний вибір, забороняють цікаві 

справи, постійно змушують до виконання певних обов’язків, 
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несправедливо карають і подібне, з позицій дитини сприймаються як 

прояв нелюбові, недостатньої турботи про неї. У таких випадках 

дитина часто починає демонструвати поведінку, якою хоче привернути 

до себе увагу, заслужити схвалення. Батьки ж не завжди адекватно 

розуміють такі дії, інтерпретуючи їх як непокору, протест, упертість, 

грубощі, вередування, загрозу власному авторитету. Водночас у 

складних життєвих ситуаціях дитина потребує допомоги дорослих, 

насамперед батьків, очікує від них безумовного прийняття, емоційної 

підтримки, участі, співчуття. Якщо ж вона не отримує відгуку на свої 

очікування, залишається з проблемою сам на сам, то виникає емоційне 

відчуження, почуття самотності, тривоги, недовіри, що може зумовити 

конфліктні стосунки з батьками.  

Узагальнення сутнісних смислових ознак дозволяє визначити 

конфліктність молодшого школяра як комплекс індивідуально-

характерологічних особливостей особистості, які проявляються в 

неадекватних когнітивних, емоційних, поведінкових реакціях дитини у 

взаємодії з іншими, зокрема з батьками. Діти з високим рівнем 

конфліктності схильні до негативного реагування на звичайні ситуації 

чи зауваження, несвідомо сприймаючи й оцінюючи їх як образу, 

несправедливе ставлення, глузування, загрозу чи небезпеку для себе, 

як посягання на власні інтереси, свободу. Домінантними варіантами 

відповідей на такі ситуації у дітей з високим рівнем конфліктності 

зазвичай є агресивність, впертість, зневажливе ставлення, ігнорування, 

підозрілість і неприйняття допомоги, немотивована злостивість, 

прагнення до суперечок, нав'язливе іронізування і кепкування. Такі 

емоційні й поведінкові реакції дітей пов’язані з специфікою 

самооцінки – неадекватна самооцінка більш конфліктогенна оскільки 

не дозволяє правильно оцінити свої можливості, якості й дії і 

управляти собою в складній ситуації взаємодії.  

Результати аналізу поглядів науковців на природу конфлікту 

уможливлюють висновок про значимість у виникненні й ескалації 

конфліктів суб’єктивних чинників. Ці чинники через належність до 

емоційно-особистісної сфери обумовлюють деструктивний характер 

поведінки молодших школярів у конфліктній ситуації з батьками.  
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ПРОБЛЕМИ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ 

УКРАЇНСЬКИХ СІМ’ЯХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Бездоглядність сучасним українським суспільством оцінюється 

як фактор, що створює загальнонаціональну (загальнодержавну) 

загрозу. Бездоглядність породжує безпритульність, а вона, у свою 

чергу, є причиною таких соціальних наслідків як: злочинність 

неповнолітніх, дитяча проституція, алкоголізм, наркоманія.  

"Дитяча бездоглядність – це послаблення чи відсутність нагляду 

за поведінкою, розвитком, самопочуттям дитини з боку батьків або 

осіб, які їх замінюють" [2]. 

Бездоглядність неповнолітніх – це явище досить гостре і не нове 

для нашої держави. Воно супроводжує будь-яке суспільство. Це 

негативне соціальне явище, викликане відсутністю контролю 

дорослих, зокрема батьків, за поведінкою дітей. Бездоглядні діти, які 

мають контакт з сім'єю, але з різних причин (бідність, перенаселеність 

в квартирі, експлуатація дітей, байдужість, непорозуміння з батьками, 

друзями, вчителями і т. д.) змушені більшу частину дня, а іноді і ночі 

проводити на вулиці. Це явище набуло масштабів державної кризи.  

Відомий вчений Ж. М. Глозман дає наступне визначення 

поняттю "бездоглядність", він вважає, що "бездоглядні діти 

з'являються в результаті відсутності нагляду (контролю) з боку 

батьків, або опікунів" [3]. Дане явище є однією з форм соціальної 

дезадаптації неповнолітніх і є причиною таких наслідків, як прогули 

навчальних занять, бродяжництво, розпивання алкогольних напоїв і 

вживання наркотиків, правопорушення, девіантна поведінка. 

Серед умов і причин виникнення та поширення бездоглядності 

дітей можна виділити такі фактори як: соціальні та економічні аспекти 
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стану українського суспільства, що зумовлюють поширення 

бездоглядності дітей; функціональна неадекватність сім'ї як фактор 

посилення явища бездоглядності та безпритульності дітей; відчуження 

дітей від шкільного середовища як передумова бездоглядності дітей; 

недоліки і обмеженість можливостей соціалізації дитини в інтернатних 

закладах як одна з причин безпритульності; проблеми організації 

дозвілля як фактор поширення бездоглядності дітей; вплив засобів 

масової інформації на прояви негативної поведінки дітей.  

Крім соціальних причин, є чимало психологічних "збоїв", що 

призводять до ситуації, коли дитина систематично йде з дому, 

подорожує протягом досить тривалого часу, або просто "блукає" 

вулицями. Пік бажання до зміни місць припадає на вік від 7 до 15 

років, причому з хлопчиками це трапляється значно частіше, ніж з 

дівчатками [1]. 

Поняття бездоглядність досить часто пов'язане з поняттям 

бродяжництво. У своїх працях В.С.Мухіна визначає кілька причин 

схильності до бродяжництва:  "тяга до нових вражень, потреба в 

подорожах, в отриманні нової інформації;  несприятливий мікроклімат 

у родині: сварки батьків, розлучення і подальші сімейні конфлікти;  

жорстоке поводження з дітьми" [4]. 

У дитячому садку та школі виявляються перші ознаки 

неблагополуччя сім'ї. За останній час збільшилася кількість 

неблагополучних сімей, де пияцтво, наркоманія, ухилення батьків від 

виховання та утримання дітей стає нормою. Терміни "неблагополучна 

сім'я", "сімейне неблагополуччя" давно вже стали звичними і міцно 

увійшли в нашу мову. 

Робота з ранньої профілактики сімейного неблагополуччя в 

школі має здійснюватися за кількома напрямками: "виявлення і 

диференційований облік сімей з дітьми, які потребують соціальної 

підтримки; ведення електронної бази даних сімей, які перебувають на 

обліку в школі, з реєстрацією причин неблагополуччя; контроль і 

ведення неблагополучної сім'ї; залучення фахівців для надання 

адресної соціальної допомоги: матеріальної, гуманітарної, психолого-

педагогічної, консультативної, реабілітаційної; заходи з надання 

юридичної допомоги сім'ям" [5].  

Проаналізувавши основні чинники появи такого явища як 

дитяча бездоглядність, ми зробили висновок, що головною причиною 

бездоглядності є дисфункціональна сім’я. 

Щоб подолати явище бездоглядності ми розробили тест для 

батьків "Ви змогли б…", так як сім’я є головною ланкою у вихованні 

особистості дитини, її розвитку, бо вони найчастіше спілкуються з 
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нею. 

Метою даного тестування було наступне: на конкретних 

прикладах проаналізувати випадки негативного виховання дитини, що 

викликають багато проблем як у батьків так і в дітей, дійти до спільної 

думки; виховати повагу до дитини, як до рівноправного члена родини, 

не пригнічуючи її гідність; ознайомитись з правами, які має дитина. 

Також нами було проведено соціологічне дослідження серед 

підлітків на тему: "Основні причини відхилення в поведінці та 

розвитку, що призводять до бажання втекти з дому", метою якого було 

дослідити значимість, взаємозумовленість і взаємозв’язок основних 

чинників виникнення безпритульних і бездоглядних дітей на думку 

самих дітей. 

Тестування було проведене на базі Новоборівської гімназії с.м.т. 

Нова Борова на батьківських зборах учнів 7 і 8-го класів. Всього у 

тестуванні взяли участь 27 батьків. Тестування проводилося анонімно.  

Досвід соціально-педагогічної профілактики у Новоборівській 

гімназії свідчить про те, що значна кількість опитаних дітей 

усвідомлює наявність проблеми дитячої бездоглядності у сім’ї та 

визначає саме наявність проблем у спілкуванні з батьками, негативну 

поведінку батьків (вживання алкоголю,  неповага до дитини, 

конфлікти в сім’ї) як основні чинники, що спонукають дітей до втечі з 

дому та бродяжництва.  

Серед опитаних батьків були такі, що визначили наявність у 

своїх сім’ях негативних факторів, які можуть визначатись як чинники 

бездоглядності. 

Розглянувши причини, умови появи, проблеми дитячої 

бездоглядності виділимо наступні профілактичні заходи з 

попередження дитячої бездоглядності: надання допомоги сім'ї на 

ранній стадії кризи, перед тим, як вона буде знаходиться в соціально-

небезпечному положенні; робота з сім'єю при наявних фактах або при 

ризику жорстокого поводження батьків з дитиною, психічного чи 

психологічного насильства в сім'ї; своєчасна реабілітація сім'ї і 

дитини, в тому числі з використанням спеціалізованих центрів 

допомоги сім'ї і дітям; міжвідомча взаємодія при роботі з кожним 

випадком порушення прав дитини; інформування батьків щодо 

методів виховання і способах налагодження дитячо-батьківських 

відносин; використання засобів масової комунікації для детального 

висвітлення проблеми дитячої бездоглядності та пропагування 

сімейних цінностей. 

Отримавши і проаналізувавши результати після проведених 

нами анкет, ми розробили корекційно-розвивальні вправи, щоб 
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покращити ситуацію, яка склалася з дітьми та сім’ями цих дітей. До 

корекційного впливу було залучено батьків та дітей Новоборівської 

школи 7-8 класів незалежно від статусу сім’ї.  

Заняття проводилися разом із класними керівниками на 

виховній годині 2 рази в тиждень, один раз з батьками і один раз з 

дітьми, також було багато занять спільних для батьків та дітей.  

Нами були проведені такі заняття: щодо профілактики 

наркоманії, вживання алкоголю, профілактика тютюнопаління; 

налагодження співпраці між батьками та дітьми; попередження 

конфліктів і сім’ї; покращення статусу в шкільному колективі; 

покращення самооцінки; позитивного виховання дитини; виховання у 

батьків поваги до дитини; ознайомлення батьків з правилами, які має 

дитина; сприяння ліквідації кризових станів особистості; формування 

у дітей та підлітків позитивного досвіду соціальної поведінки, навичок 

спілкування та взаємодії з оточуючими людьми. 

Розроблена та проведена після діагностики корекційна 

програма, яка складалась із дев’яти занять, розрахованих на підлітків і 

їхніх батьків, дала позитивні результати, що було відмічене при 

повторному анкетуванні за опитувальником "Ви змогли б…".   

Таким чином, програма профілактики дитячої бездоглядності 

має  бути побудована на принципах єдності діагностики і корекції, 

системності, комплексності та діяльнісного принципу корекції і 

складатися з діагностичного, формувально-відновного, контрольного 

блоків, що мають включати в себе заходи внутрішньо-особистісної, 

міжособистісної і мікросоціальної спрямованості із застосуванням 

активних форм і методів допомоги. 

Соціальна політика держави в галузі дитинства має бути 

покликана всіляко сприяти пом'якшенню впливу на дітей негативних 

наслідків соціальних процесів, які відбуваються зараз в суспільстві, а 

також створювати умови для видозмін, що діють і появи нових 

соціальних інститутів, які б найбільш повно задовольняли потреби та 

інтереси дітей. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ 

 

Нині не існує джерела інформації, яке можна було б прирівняти 

з Інтернетом за потужністю та оперативністю. У результаті, на 

сьогоднішній день можна з упевненістю констатувати, що Інтернет 

перестав бути просто системою зберігання і передачі надвеликих 

об'ємів інформації і став новим шаром нашої повсякденної реальності і 

сферою життєдіяльності величезної кількості людей. У результаті у 

користувачів комп'ютерних мереж виникає цілий ряд інтересів, 

мотивів, цілей, потреб, установок, а також форм психологічної і 

соціальної активності, безпосередньо пов'язаних з цим новим 

простором. 

В даний час у світі існує досить багато засобів, форм і способів 

спілкування, і чимала частина з них так чи інакше пов'язана з 

сучасними технічними можливостями, які, зокрема, представлені 

використанням глобальної комп'ютерної мережі - Інтернет (Internet).  

В психології існує термін "Інтернет-залежність" – нехімічна 

залежність від користування комп'ютером, яка відображає патологічну 

пристрасть до використання електронних ресурсів [1]. 

В психології питання Інтернет-залежності залишається 

невирішеним; більшість дослідників цієї проблеми акцентують увагу 

на особливостях особистісного розвитку користувачів. 
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Молодь становить основну масу відвідувачів мережі, і саме 

серед цієї групи населення найбільше великий ризик Інтернет-

залежності. Постійна потреба в інформації, висока пізнавальна 

мотивація, висока соціальна активність і недолік часу у молоді 

формують із них основну масу користувачів Інтернету. Часте 

звертання до послуг мережі, легкість у користуванні її можливостями, 

простота й необтяжливість спілкування через Інтернет, повнота й 

доступність, що зберігається в ньому інформації, великий каталог 

розваг і можливостей стають основними причинами Інтернет-

залежності молоді.  

За результатами проведеного дослідження зроблено наступні 

висновки: 

Інтернет-залежність являє собою особистісну характеристику як 

сукупність когнітивних, емоційних та фізіологічних порушень, які 

виявляються у поведінці, вказуючи на те, що у індивіда відсутній 

контроль над застосуванням Інтернету, він не в змозі припинити цей 

процес, продовжує значний час знаходитись у віртуально-

інформаційному середовищі, незважаючи на негативні наслідки.  

Основні фактори Інтернет-залежної поведінки поділяються на:  

- психологічні (оскільки психологічна стійкість оберігає 

особистість від дезінтеграції і особистісних розладів, складає основу 

внутрішньої гармонії, повноцінного психічного здоров`я, то зниження 

психологічної стійкості призводить до дезінтеграції особистості, 

порушення регуляції поведінки та діяльності, розпаду системи 

життєвих цінностей, мотивів, цілей, що підвищує ризик виникнення 

залежності); 

- соціально-психологічні (потужне розширення меж спілкування 

особистості; легкість знаходження однодумців і емоційно близьких 

людей, задоволення потреби в належності до соціальної групи та 

визнання; можливість відійти від реальності); соціальні (існування 

сучасної людини в інформаційнонасиченому середовищі). 

2. Міра прояву Інтернет-залежної поведінки у молоді залежить 

від індивідуально-психологічних та мікросоціальних (психологічні 

труднощі і ускладнення, що породжені найближчим соціальним 

оточенням) чинників, які не виступають ізольовано один від одного, а 

існують у взаємозв’язках та взаємозалежностях.  

3. Отримані результати математично-статистичного аналізу 

зв'язку інтернет-залежності в групі залежних та особистісними рисами 

свідчать про те, що інтернет-залежна молодь значно відрізняється від 

не адиктивної. Такі особливості інтернет-залежних, як тривожність, 

низький рівень комунікативних та інтелектуальних здібностей, не 
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сміливість у налаштуванні соціальних контактів, по суті, як призводять 

до інтернет-залежності, так і одночасно являються факторами ризику і 

соціальній дезадаптації та переходу в форму адиктивної поведінки. 

4. Емпіричне дослідження виявило, що високий рівень Інтернет-

залежності негативно корелює з такими особистісними рисами, як 

емоційна стійкість, сміливість у встановленні соціальних контактів та 

позитивно із високою тривожністю.  

Стимулами, що провокують занурення у світ віртуальних подій, 

є: неможливість задоволення основних потреб молодої людини у 

визнанні, повазі, любові з боку близького оточення; заборона 

бажаного, перешкоди на шляху досягнення мети; образи, обман; 

невміння або небажання відповідати за свої слова, дії, вчинки у 

реальному житті.  

5. Для профілактики Інтернет-залежності молоді була 

розроблена програма, спрямована на, зниження рівня тривожності й 

розвиток уміння молоді спілкуватися без допомоги мережі Інтернет. 

Також були надані рекомендації, щодо корекції інтернет-залежної 

поведінки. 

Розроблені нами рекомендації та пропозиції засобів 

профілактики інтернет-залежності допоможуть психологам та самим 

користувачам попередити залежність від Інтернету. 
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В наш час масова комунікація стає дедалі більш складним 

соціально-психологічним феноменом, який стосується різних видів 

діяльності і є невіддільним від політичної, соціальної, економічної, 

культурної, науково-освітньої, технологічної еволюції. 

В дослідженні була поставлена мета: вивчити роль масової 

комунікації у формуванні особистості сучасної молоді.  

Аналіз теоретичних підходів до зазначеної проблеми дозволяє 

стверджувати, що під масовою комунікацією розуміється різновид 

масового спілкування людей, а саме спілкування великих соціальних 

груп, яке здійснюється шляхом поширення інформації (знань, 

цінностей, моральних і правових норм тощо) на великі спільноти й 

розосереджені аудиторії. Це такий соціальний процес розподілення 

інформації в суспільстві й соціально орієнтований вид спілкування, 

який охоплює широкий спектр типів психологічного впливу від 

повідомлення (інформування), навчання аж до переконання й 

навіювання [1]. 

Питаннями проблеми впливу засобів масової інформації  на 

розвиток молодого покоління займалися такі вітчизняні та іноземні 

науковці такі як: А. Москаленко, Л. Губерський, Л. Коваль, І. Звєрєва, 

Н. Миропольська та інші. За даними дослідників сучасна масово-

комунікативна ситуація характеризується низкою тенденцій. 

Передусім продовжують інтенсивно розвиватися комунікаційні 

технології. 

Дослідження показали, що завдяки ЗМІ люди отримують доступ 

до цінностей культури, підвищують свій рівень соціального розвитку. 

Масова комунікація дає змогу сучасній людині встановлювати та 

підтримувати зв'язок із широким соціальним середовищем, кордони 

якого розміщені далеко за межами їх безпосереднього оточення. Таким 
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чином, людство перебуває на початку розвитку "третьої" системи 

культури, поряд з усною та письмовою, – культури засобів масової 

інформації [2]. 

В молодіжному середовищі все більшого значення набувають 

електронні ЗМІ, в яких неабияку роль відіграють культурні форми, 

котрі традиційно вважались і вважаються розважальними. Отже, 

спілкування молоді із ЗМІ має багатоаспектний характер. Проте 

сучасна індустрія розваг нерідко спрямовує ЗМІ на формування у 

молоді як духовної, так і соціальної апатії.  

Для визначення ставлення  молоді до ЗМІ ми скористалися 

авторською анкетою.  

За її результатами більшості досліджуваних ЗМІ починають 

бути не тільки засобом для отримання корисної інформації, але й 

основним способом проведення вільного часу.  

Досліджуванні (65%) проводять біля монітору від 3 год. і 

більше. Пасивне сидіння біля екрана призводить до того, що людина 

перестає активно мислити, переключаючись на стан певного 

розслаблення. Таким чином, відключається контроль над емоціями, 

поведінкою; людина просто сприймає інформацію, яка може призвести 

до негативних наслідків.   

На наступному етапі нашого дослідження ми досліджували 

психічні стани молоді за методикою Г.Айзенка "Самооцінка психічних 

станів". Отримані дані: у досліджуваній групі переважає такий 

психічний стан, як тривожність (40%). Перегляд програм, 

прослуховування музичних творів та інше, забирає в людини час на 

спілкування людини один з одним. А тому люди замикаються в собі, 

відгороджуються один від одного, стають тривожними до оточуючих. У 

35% досліджуваних переважає фрустрація та агресивність. На дану 

групу досліджуваних ЗМІ здійснюють також певний вплив, тому що 

перегляд кінофільмів залишає певний відбиток на особистості. 

Достатньо окинути уявним поглядом типові ситуації спілкування, аби 

переконатися, що агресія часто зустрічається, легко відтворюється та є 

звичною жорсткої чи м’якої форми. У 5% досліджуваних проявляється 

психічний стан – ригідність. Це люди, яким схильна певна легкість і 

гнучкість в поведінкових реакціях і прийняттях рішення. Вони досить 

легко находять контакти з новими, для них, людьми. Це ті люди, які не 

витрачають свій  вільний час за переглядом телебачення, вони не 

настільки достовірно сприймають ту інформацію, яку отримують із ЗМІ. 

Отже, можна сказати, що ЗМІ мають негативний вплив на 

формування особистості людини.  

Необхідно відзначити той факт, що повністю уникнути впливу 
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масової комунікації не можна, тому що для багатьох воно є не тільки 

джерелом інформації, а й засобом проведення вільного часу. Тому 

перспективу подальшого нашого дослідження вбачаємо в складанні 

психокорекційної програми, що спрямована на зменшення негативного 

впливу масової комунікації на емоційну сферу молоді. 
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Спрямованість українського суспільства на європейські тенденції 

соціального розвитку, гуманізація ставлення держави до проблем осіб з 

обмеженими можливостями, зростання кількості осіб, що отримали 

травми в результаті участі в бойових діях у зоні АТО та ООС визначає 

актуальність створення умов для здобуття ними нової професії 

відповідно до можливостей актуального стану здоров’я.  Тому перед 

закладами вищої освіти гостро постає питання інклюзивного навчання, 

вдосконалення підходів до організації педагогічного процесу, 

налагодження системи заходів щодо доступності освіти, соціально-

психологічної підтримки та фізичної реабілітації осіб з обмеженнями 

життєдіяльності в умовах навчального процесу.  
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Конституцією України, Законом "Про освіту", рядом 

міжнародних документів, ратифікованих Україною (Конвенція ООН 

про права дитини (стаття 23), Конвенція ООН про права осіб з 

інвалідністю (стаття 24), інклюзивне навчання передбачає 

забезпечення права кожної людини на освіту [3, 4, 5, 6]. Але останнім 

часом інклюзію почали розглядати набагато ширше. Інклюзія – це 

політика і процес, що потребує змін на всіх рівнях освіти та є одним з 

багатьох аспектів інклюзії в суспільстві взагалі.  

Для України проблема інклюзії в основному передбачає надання 

рівних освітніх послуг в межах дошкільної та шкільної освіти.  У 

вищій школі дана проблема вирішується у вигляді інтеграції, яка в 

науковій літературі визначається як надання людині з інвалідністю 

прав і можливостей брати участь у всіх видах соціального життя разом 

з іншими членами суспільства. Але в реальному житті людині з 

інвалідністю, як правило, потрібно самостійно пристосовуватись до 

середовища закладу вищої освіти, що не завжди та не всім під силу.  

У процесі впровадження інклюзивного навчання виникають не 

лише труднощі організації так званого безбар’єрного середовища 

(пандуси, дизайн одноповерхового навчального закладу, введення в 

штат викладачів-дактилологів, асистентів педагога, переобладнання 

місць загального користування тощо), але й інформаційні (відсутність 

субтитрів чи перекладача на жестову мову, дрібний шрифт), 

інституційні (відсутність антидискримінаційних законів, положень 

тощо) та труднощі соціального характеру, які полягають у поширених 

стереотипах, уявленнях про готовність чи відмову педагогів, студентів 

і їхніх батьків прийняти інклюзію.  Тому досить актуальним є поняття 

"соціальної інклюзії", яка передбачає залучення людини до активної 

діяльності в суспільному житті, що є необхідною умовою для всіх 

членів суспільства.  

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 

демократичних ідей: усі люди – цінні й активні члени суспільства. І 

тому інклюзивна освіта полягає у наданні рівних можливостей для 

навчання відповідно до потреб студентів з інвалідністю та повноцінної 

участі в житті колективу, створенні спеціальних умов, які 

компенсують обмеження життєдіяльності інвалідів на рівні з усіма 

студентами, забезпеченні доступу до освітніх програм і послуг закладу 

вищої освіти, а також формування у студентів з інвалідністю навичок 

та компетенцій, необхідних для персонального розвитку та 

професійної самореалізації [7].   

Приймаючи на навчання людей з інвалідністю заклад вищої 

освіти має вирішити ряд організаційних, технічних, психолого-
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педагогічних, методичних, соціальних та інших проблем, а саме: 

обладнати входи у приміщення пандусами та іншими можливостями 

для безбар’єрного доступу до навчальних приміщень, впровадити 

спеціальні навчальні технології, навчально-методичне забезпечення на 

основі комп’ютерних та інформаційні технологій, сформувати у 

викладачів та студентів відповідні інклюзивні компетентності та 

толерантне ставлення до осіб з особливими потребами, організувати їх 

соціальну і психолого-педагогічні у підтримку, організувати медико-

реабілітаційну допомогу, забезпечити процес адаптації інвалідів-

першокурсників  і т.п.  

Успішному забезпеченню адаптації інвалідів до умов ЗВО сприяє 

співпраця зі студентськими соціальними службами, органами 

студентського самоврядування, молодіжними громадськими 

організаціями, творчими гуртками, спілками інвалідів та учасників 

бойових дій тощо. У закладі освіти має бути створено службу 

психологічного супроводу студентів з особливими потребами, метою 

якої буде надання психодіагностичної, психокорекційної, тренінгової та 

консультативної допомоги, що допоможе швидкому включенню 

особистості в соціальне життя студентського товариства. Особливу 

увагу слід приділити медико-реабілітаційному компоненту супроводу 

навчання такої категорії студентів, який передбачає створення умов 

щодо підтримки, збереження та відновлення фізичного здоров’я молоді 

з інвалідністю. На заняттях з фізичної культури велику увагу слід 

приділяти особам з інвалідністю та у відповідності до нозології 

розподіляти навантаження і використовувати профілактичні, коригуючи 

вправи, вправи на тренажерах, програми занять йогою тощо.   

Фізкультурно-спортивний супровід сприятиме залученню 

студентів до активних занять фізкультурою та окремими видами 

спорту, участі в змаганнях різного рівня та параолімпійському русі, 

зміцнюватиме мотивацію до здорового способу життя буде 

забезпечувати покращення психофізичного стану студентів і 

підвищенню їхньої інтелектуальної працездатності [1].  

Розвиток інклюзивної вищої освіти в Україні не може існувати 

без відповідного державного регулювання. І тут перед державною 

постає завдання розробки стратегії розвитку інклюзивної освіти та 

питання, які потребують нагального вирішення, а саме: створення 

відповідної законодавчої бази; здійснення функцій управління та 

контролю; фінансова підтримка з урахуванням освітніх потреб 

студента; методичне забезпечення; міжвідомча взаємодія; вирішення 

кадрових питань (навчання, підвищення кваліфікації, система 

підтримки фахівців); формування єдиного реєстру дітей з особливими 
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освітніми потребами на базі автоматизованої інформаційної системи і 

включення до бази інформації про наявність фахівців та послуг для 

таких студентів; інформаційна підтримка, робота з батьками та 

суспільною думкою; функціонування системи інституційного догляду; 

передбачення та усунення ймовірних порушень, що ставлять під 

загрозу прогрес інклюзивної освіти [7].  

Тим, хто працює з дорослою аудиторією, важливо пам’ятати, що 

дорослі учні мають своєрідні особливості, які впливають на 

сприйняття ними пізнавальної інформації та зумовлюють навчальний 

процес. Вони можуть мати більше стереотипів та упереджень, аніж 

діти, проте їхні очікування і потреби є чіткішими, інтереси та 

уподобання – усталеними, а погляди та міркування – поміркованими 

та виваженими [2, с. 13]. 

Одна з важливих умов впровадження інклюзивного навчання у 

закладі освіти – організація професійного співробітництва, результатом 

якого має стати освітнє середовище, максимально сприятливе для 

різнобічного розвитку всіх студентів, їх професійна адаптація шляхом 

набуття ними навичок майбутньої професії завдяки участі їх у роботі 

профільних студентських навчально-науково-виробничих підрозділах; 

науковому товаристві студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених, наукових гуртках, проходження виробничої практики, надання 

таким студентам допомоги в працевлаштуванні. Цей супровід має 

здійснюватись при тісній взаємодії кафедри, відділу організації 

наукових досліджень, навчально-виховної роботи, центру 

інформаційних технологій навчання.  

Взаємодія фахівців має ґрунтуватись на таких принципах: 

повага до індивідуальних особливостей особи з ООП; дотримання 

інтересів особи з OOП, недопущення дискримінації та порушення її 

прав; конфіденційність та дотримання етичних принципів. 

Отже, завдяки гуманізації освіти та її європеїзації, заклади 

вищої освіти в Україні починають створювати належні умови для 

забезпечення освітнього простору особам з ООП, використовуючи 

дієві форми співпраці органів державної влади, громадських 

організацій, професійних об’єднань, медичних закладів та 

реабілітаційних центрів.    
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Однією з центральних проблем, що стоять перед світовим 

співтовариством, є проблема реалізації права на освіту для всіх. 

Зазначене право постає у вигляді конкретних, здійсненних 

можливостей для кожного в соціальному і особистісному зростанні та 

реальному успіху в житті. Всеосяжне глобальне поняття "право" 

орієнтує, узаконює і наповнює конкретним змістом дискусію про 

провідну роль освіти в сучасному соціумі, у тому числі і вищу.  

Основним джерелом захисту прав людини з особливими 

потребами є Конвенція про права інвалідів, яка була ратифікована 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show%20/995_g71
http://zakon.rada.gov.ua/
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Україною у 2009 р. В ній зазначається, що всі держави-учасниці 

вживають усіх необхідних заходів для забезпечення повного 

здійснення інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод 

нарівні з іншими особами. 

Взагалі термін "інклюзія (від англ. inclusion – включення) 

означає процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і 

насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку. Він припускає 

розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть 

дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і 

суспільному житті" [6, с. 8].  

У політичній практиці і суспільній думці багатьох держав 

значуще місце займають проблеми інвалідності і інвалідів, так як вони 

зачіпають повсякденне життя мільйонів людей з обмеженими 

можливостями внаслідок порушення їх здоров'я. Їх рішення є 

необхідною умовою як для підвищення якості життя даної категорії 

населення, так і для реалізації на практиці завдання формування і 

розвитку інклюзивного освітнього простору, в якому в доступному для 

кожного учасника форматі реалізуються освітні та міжособистісні 

відносини, забезпечуються можливості особистісного і соціального 

розвитку.  

У сучасному суспільствознавстві термін "інвалідність" 

характеризується як "стан, при якому людина втрачає можливість 

виконувати звичайні функції, внаслідок порушення свого психічного 

або фізичного стану" [1, с. 21].  

Відомо, що інклюзивна освіта досить давно і успішно 

розвивається в різних країнах світу, трансформується в деяких країнах, 

навіть в свого роду "ідеологічне поняття" [5, с. 43]. Але на відміну від 

зарубіжних країн, де інклюзивна освіта інтенсивно увійшла в практику 

і законодавчо закріплена, перед українською вищою освітою стоїть ряд 

складних питань і нових завдань, які найбільш гостро стали 

проявлятись в останні роки, що характеризуються в Україні помітним 

та стійким зростанням студентів-інвалідів.  

Багато термінів, пов’язаних з інклюзивним навчанням, 

міститься у Законі України "Про освіту", зокрема: 

"Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих 

державою, що базується на принципах недискримінації, врахування 

багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до 

освітнього процесу всіх його учасників. 

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і 

засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку 

здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. 
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Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує 

додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з 

метою забезпечення її права на освіту" [2]. 

Інклюзивна освіта (інклюзивне навчання) передбачає надання 

додаткової підтримки в освітньому процесі (постійної чи тимчасової) 

особам, які її потребують – особам з особливими освітніми потребами. 

"Інклюзивна освіта ґрунтується на декількох основних 

принципах, таких як: системність, комплексність, доступність, 

врахування особливих освітніх потреб, толерантність" (рис. 1) [3, с.36]. 

 

Рис. 1. Принципи інклюзивної освіти 

 

Тим, хто працює з дорослими людьми, слід пам’ятати, що 

доросла аудиторія має певні особливості, які здійснюють вплив на 

сприйняття ними пізнавальної інформації та обумовлюють освітній 

процес. Цей процес є подібним до навчання дітей і, разом з тим, 

відрізняється від нього. Викладачам слід пам’ятати, що дорослі – це 

люди, які вже навчені вчитися, володіють певним позитивним або 

негативним навчальним та життєвим досвідом. Хоча дорослі можуть 

ПРИНЦИПИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

комплексності – реалізація 

інклюзивної освіти викликає 

зміни в усьому комплексі 

взаємовідносин в установі 

освіти, а також комплексність 

впливу фахівців 

системності – інклюзивна 

освіта являє собою системне 

явище в освіті, охоплює всю 

систему національної освіти, 

може бути застосовано на всіх 

рівнях і у всіх видах освіти 

толерантності – формування 

толерантних відносин 

всередині колективу, що має на 

увазі прийняття, повага 

відмінностей, ставленні до них 

як до факторів, що сприяють 

духовному розвитку і 

збагачення 

врахування особливих освітніх потреб кожного 

студента з особливостями психофізичного 

розвитку 

доступності – вимагає 

створення спеціальних умов у 

кожній установі освіти для  

будь-якої категорії навчаються з 

числа осіб з особливостями 

психофізичного розвитку, в 

тому числі безбар'єрного 

середовища, підготовлених 

фахівців і т.д. 
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мати більше стереотипів та упереджень, аніж діти, проте їхні 

очікування і потреби є чіткішими, інтереси та уподобання – 

усталеними, a погляди та міркування – поміркованими і виваженими. 

Викладачі зможуть досягти більших успіхів, якщо будуть знати 

особливості навчальної діяльності дорослих та спиратимуться на 

основні принципи навчання дорослих людей, серед яких "видляють 

наступні:  

1. Навчання залежить від мотивації. 

2. Навчання дорослих є ефективним, коли використовуються 

їхні знання та досвід. 

3. Навчання залежить від активного залучення учасників у 

навчальний процес. 

4. Навчання залежить від створеної атмосфери комфорту та 

взаємоповаги. 

5. Навчання стає ефективнішим, коли дорослі можуть самі 

керувати цим процесом. 

6. Навчання дорослих є практичним та спрямованим на 

вирішення проблеми. 

7. Навчання дорослих має якомога більше відповідати 

індивідуальним відмінностям та особливостям" [4]. 

Дорослі люди з особливими потребами мають свої труднощі під 

час самореалізації, адже вони прагнуть знайти своє місце у житті, 

реалізувати свої здібності, таланти, професійно самовизначитись. 

Людям з обмеженими можливостями це зробити складніше, ніж 

звичайним людям, тому слід розглянути внутрішні та зовнішні 

механізми підтримки інвалідів у їх самореалізації (табл. 1).  

Саме на врахування цих механізмів і розраховане інклюзивне 

навчання (від англ. inclusion – включення) – навчання студентів із 

особливими потребами шляхом включення їх у загальне освітнє 

середовище. 

Для викладачів не стільки важливо знати діагноз студента, 

скільки важливо знати, які зміни потрібно ввести у методи викладання, 

середовище тощо, для того, щоб забезпечити максимально активну і 

значущу участь усіх студентів у житті закладу вищої освіти. 

На шляху до інклюзивного навчання існує багато перешкод: 

фізичні, інформаційні, інституційні, ментальні. Важливо вміти їх 

визначати і шукати додаткові ресурси (за потребою) для подолання 

цих перешкод. І часто основними є наступні: фізичні – відсутність 

пандусів, необладнані туалети; інформаційні – відсутність субтитрів 

чи перекладача на жестову мову, дрібний шрифт; інституційні – 

відсутність анти-дискримінаційних законів, положень тощо; ментальні 
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– наші упередження і ставлення. 

Подолати такі перешкоди дозволяє система дистанційного 

навчання у закладах вищої освіти. 

Таблиця 1 

Основні механізми підтримки інвалідів 

 

Зовнішні Внутрішні 

 сприятливий психологічний клімат 

у сім’ї 

 позитивне самосприйняття і 

самоставлення 

 створення культурної системи у 

суспільстві 

 активна життєва позиція 

 підтримка з боку держави у 

професійній та творчій самореалізації 

 чітка ідентичність та 

індивідуалізація 

 соціальна профілактика й контроль 

негативного ставлення до людей з 

обмеженими можливостями 

 відповідальність, свобода й 

сильна воля 

 забезпечення державою рівних прав 

та можливостей, тобто стирання меж 

між здоровими і людьми з 

особливими потребами та ін. 

 віра в себе і позитивна 

оцінка своїх можливостей та 

ін. 

 

Дистанційне навчання відрізняється не тільки від усіх форм 

денного, але навіть від більш звичного, заочного навчання. При 

навчанні у студентів дистанційної форми практично відсутні 

обов'язкові аудиторні заняття. Якщо студент-заочник осягає ази знань 

самостійно, за допомогою підручників, а задати питання викладачам 

може тільки кілька разів на рік на сесіях або особистих аудиторних 

консультаціях, то людина, яка навчається дистанційно через інтернет, 

має постійний контакт з викладачами. 

Дистанційна форма навчання дозволяє, використовуючи нові 

інформаційно-комунікаційні технології та Інтернет, здобути вищу 

освіту і диплом державного зразка без відриву від місця роботи і місця 

проживання, що надважливо для осіб з обмеженими можливостями. 

Система дистанційного навчання створює для студентів умови 

для вільного вибору освітніх дисциплін, забезпечує діалог за 

допомогою інноваційних засобів комунікації, та усуває ряд фізичних 

та соціальних перешкод [с. 44-45]. 

Отже, ідея інклюзивної освіти полягає у створенні сприятливих 

умов: фізичних, соціальних, психологічних тощо для надання особам з 

особливими потребами належних умов для здобуття вищої освіти на 

рівні зі здоровими студентами. Розуміння особливих освітніх потреб 
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студента необхідне для отримання інформації як створити ці умови, а 

викладачам дає знання, яким чином ці умови впливають на результати 

навчання, і що можна зробити, щоб максимально зменшити їх вплив. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Білера М. Проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю 

у вищих навчальних закладах / М. Білера // Молодіжний науковий 

вісник: Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та 

спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки [редкол.:  

І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 2013. – Вип. 9. – С. 49 – 53. 

2. Закон України "Про освіту" в редакції від 19.01.19 р. – 

https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: [монографія] / 

Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця, 2016. – 242 с. 

4. Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти: 

керівництво для тренера. Навчально-методичний посібник / Команда 

авторів, уп. Н.Софій. – К, 2018. – 174 с. 

5. Іттерстад Г. Інклюзія – що означає це поняття, і з якими 

проблемами стикається норвезька школа, втілюючи його в життя // 

Психологічна наука і освіта, 2011, №3, стор. 41-43. 

6. Карпушенко А.В. Оргнаізація інклюзивної освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / А.В. Карпушенко. – 

Канів, 2013. – 123 с. 

  



ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

34 

Трохліб М. В. 

старший викладач кафедри   

суспільно-гуманітарної та фундаментальної підготовки 

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

Мельник В. О. 

старший викладач кафедри   

суспільно-гуманітарної та фундаментальної підготовки 

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

Бобунов А. І. 

доцент кафедри  

суспільно-гуманітарної та фундаментальної підготовки 

Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

м. Житомир 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОРАЛІ І ПРАВА В УПРАВЛІНСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ 

КОНЦЕПЦІЙ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА 

XVIII СТОЛІТТЯ 

 

Доцільність дослідження сутності, змісту та особливостей 

взаємозв’язку моралі і права в управлінській сфері зумовлюється 

системною трансформацією тоталітарного українського соціуму в 

громадянське суспільство, що супроводжується не лише 

економічною, соціальною, політичною, а  й до духовною, 

світоглядно-ціннісною кризою, наявною соціальною дійсністю, яка 

часто негативно впливає на діяльність і поведінку людей; 

неспроможністю існуючої морально-правової регулюючої системи 

своєчасно адекватно реагувати на зміну характеру, мотивів, стилю і 

форм суб’єктів  управління відповідно до нових європейських норм і 

стандартів щодо їх обов’язків і обмежень. Актуалізують проблему 

взаємозв'язку моралі і права в управлінській діяльності глобалізація, 

геополітичні виклики, міжнародний тероризм, інформаційні і 

гібридні війни, необхідність реформування українського суспільства 

у контексті євроатлантичної інтеграції, співпраці з НАТО, 

скасування позаблокового статусу України, що зумовлює 

необхідність підвищення стандартів морально-правової соціалізації 

громадян України відповідно до країн Західної Європи та США.  

Важливими є розробка теоретико-методологічних засад 

дослідження взаємозв'язку моралі і права в управлінській діяльності;  
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осмислення конкретно-історичних детермінант   взаємозв'язку моралі і 

права в сфері управління в філософії  права та морально-правових і 

психологічних засад ефективності управлінської діяльності; розгляд 

питань, пов’язаних з впливом правової і моральної форм суспільної 

свідомості на зміст світогляду громадян України, визначенням 

сутності, змісту та особливостей взаємодії моралі і права в 

управлінській сфері як системного діалектичного процесу, 

обґрунтування механізму взаємодії його структурних елементів, 

формулювання   концепту структурно-функціональної взаємодії 

моральної і правової свідомості; системний характер взаємодії моралі і 

права як соціальних регуляторів поведінки людей. Відтак, актуальним 

є філософсько-правове осмислення і практичне вирішення проблем 

теорії і практики використання моральних норм при застосуванні 

правових засобів морально-правового регулювання діяльності і 

поведінки людей. Віддаючи належне теоретичній і практичній 

значущості попереднього наукового доробку, слід визнати, що 

взаємозв’язок реалій моралі і права в управлінській сфері ще не став 

предметом філософсько-правового аналізу, а розглядається 

фрагментарно, без урахування сучасних реалій. Поза належною 

увагою залишається ті проблема узагальнених методологічних засад 

філософсько-правових концепцій західноєвропейського просвітництва 

XVIII століття. 

Одним із перших французьких просвітників був Шарль-Луї 

Монтеск’є – правознавець, філософ, письменник. Класичне 

формулювання теорії поділу влади отримала в працях Монтеск’є 

"Перські листи" і "Про дух законів". Мета цієї теорії – гарантувати 

безпеку громадян від свавілля і зловживання властей. Водночас 

принцип верховенства права, закріплений в теорії Монтеск’є, не 

означає, що мова в ній іде про рівновагу властей. Законодавча влада 

має домінуючий характер:вона створює закони, які є вираженням 

загальної волі, права в державі, а обидві інші гілки влади лише 

реалізують і виконують закони, їхня діяльність має підзаконний 

характер [ 1, с.160-161]. Як просвітник Монтеск’є вбачав у праві 

загальнолюдську цінність, а мета права – у свободі, рівності, безпеці 

всіх людей. На відміну від Гоббса, Монтеск’є оголосив 

найважливішим законом природного права не війну всіх проти всіх, а 

мир.       

Право, за Монтеск’є – це те, що передує законові та визначає 

його. Право є виразником моральності, яка проявляється в 

справедливості. Тільки  справедливе може бути правом. Мета вчення 

Монтеск’є про право полягала в тому, щоб справедливе право стало 
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основою позитивного законодавства. Для реалізації цієї мети він 

уважав за необхідне дати людям основи необхідних знань, методи і 

способи пізнання морально-справедливих відносин. Ці завдання 

вирішуються в процесі тривалого розвитку людини і суспільства за 

допомогою виховання та освіти людей, насамперед законодавців. 

Учителем  Монтеск’є був французький філософ Клод-Андрі Гельвецій, 

який під впливом  вчень Гоббса, Гельвецій висував на перший план 

ідею зовнішнього впливу на окремих членів суспільства, бо вважав, 

що пороки будь-якого впливу завжди базуються на законодавстві. З 

цього випливає, - писав він, - що не можна мріяти про будь-які зміни в 

настроях суспільства без провідних змін у самих законах ( 

законодавстві), що реформу моралі необхідно починати реформою 

законів; народні маси можуть бути  розворушені тільки силою законів 

[ 2, с.192]. Першим і найважливішим вихователем, суб’єктом 

морально-правового регулювання діяльності і поведінки людини 

виступає держава з її законами. Головним завдання етики Гельвецій 

уважав визначення умов, за яких особистий інтерес як необхідний 

стимул людської поведінки може співвідноситися з інтересом 

суспільним. Обґрунтуванню цієї думки присвячено трактат "Про 

розум". Вельми своєрідну роль в Просвітництві зіграв Жан-Жак  

Руссо, який розглядав концепцію суспільного договору в контексті в 

контексті взаємозв’язку  моралі і права. Суспільний договір можна 

сформулювати такими словами: " Кожен з нас віддає себе і всі свої 

права громаді, верховну владу над якими здійснює загальна воля, і як ч 

лен громади кожен з нас стає невіддільною частиною цілого". 

Внаслідок такого об’єднання виникає колективне утворення з єдиною 

мораллю, що зветься в панівному стані "Державою", в активному – 

"Сувереном", а у взаєминах  з іншими такими ж суверенами – 

"Владою" - [2, с.110]. На проблему взаємозв’язку  моралі і права 

звертає увагу і Чезаре Беккаріа - італійський філософ, теоретик 

кримінального права. Філософсько-правові   його погляди викладено у 

творі "Про злочин і покарання". Злочин розглядався як гріховне, 

аморальне діяння, а покарання через його специфічні властивості – як 

очищення незалежно від будь-яких цілей. Під справедливістю 

покарання Беккаріа розумів  зв’язок  необхідний для об’єднання  

приватних інтересів, без якого утворився б поза суспільний, 

несправедливий стан. Справедливість покарання для нього не що інше, 

як просте поняття, але воно має необмежений вплив на щастя всіх 

людей і кожної особи зокрема. "Нехай будуть непохитними закони та 

їх виконавці, і нехай буде покірний, вибачливий і людинолюбний 

законодавець. Мудрий будівельник, він повинен споруджувати свою 
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будову  на основі любові кожного до самого себе, і нехай загальне 

благо буде підсумком приватних інтересів", таким був девіз Чезаре 

Баккаріа [2, с. 113].  Мораль і право доповнювали один одного, були 

самостійними категоріями, як стверджували Т.Гоббс, Д. Юм,  

Ш. Монтеск’є, Ч. Беккаріа, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Право 

продовжувало розглядатись з позиції моральної філософії, але мало 

важливе значення для соціуму при умові його взаємозв’язку з 

принципами і нормами моралі. Осмислення права як феномену який 

здобуває свій вищій зміст та значення з етичними категоріями – 

особливість тогочасної філософсько-правової думки, яка має 

методологічне значення в управлінській діяльності для сучасного 

розуміння взаємозв’язку моралі і права. 
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МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Доцільність дослідження сутності, змісту та особливостей 

взаємозв’язку моралі і права в військовій сфері зумовлюється 

системною трансформацією тоталітарного українського соціуму в 

громадянське суспільство, що супроводжується не лише економічною, 

соціальною, політичною, а й духовною, світоглядно-ціннісною 

кризою, наявною соціальною дійсністю, яка часто негативно впливає 
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на діяльність, поведінку і дисциплінованість військовослужбовців. 

Актуалізують проблему взаємозв’язку моралі і права в військовій 

сфері й воєнна глобалізація, геополітичні виклики, міжнародний 

тероризм, інформаційні і гібридні війни, необхідність реформування 

Збройних Сил України у контексті євроатлантичної інтеграції, 

співпраці з НАТО. 

Проблеми взаємозв’язку моралі та права вже тривалий час 

перебувають в центрі уваги як українських вчених-юристів, філософів: 

Н.І. Бровко, В.В. Головченка, Ю.М. Грошевого, А.Ф. Крижанівського, 

Н.В. Марущака, В.В. Оксамитного, М.М. Олексюк, С.С. Сливки та ін., 

так і зарубіжних авторів: Д. Гусака, Е. Даффа, Маркаде Джіроламі, 

Анджело Корлетта, П. Рікера та ін. Водночас у межах цих досліджень 

існує чимало невивчених і суперечливих питань, на що вказують й 

самі дослідники. До них можна віднести і проблеми, пов’язані з 

особливостями взаємозв’язку моралі та права в військовій діяльності в 

сучасних умовах реформування Збройних сил України. 

Зміст науки соціального управління – виявлення законів і 

закономірностей, розробка принципів, функцій, форм і методів у 

процесі управління суспільством, його головними сферами: 

політичною, економічною, соціальною, духовною і військовою.  

Управлінню в Збройних Силах України, яке розглядається в 

якості виду соціального управління, притаманні основні його риси та 

наукові основи. Морально-правове регулювання поведінки та 

діяльності військовослужбовців та підрозділів і частин ЗСУ – це одна 

із форм управління в військовій сфері, тому і йому характерні основні 

риси та наукові основи, які і відповідають соціальному управлінню 

загалом. Разом з тим військовому управлінню притаманні й специфічні 

риси, які зумовлені змістом і характером завдань, які виконують 

Збройні Сили України, особливостями військового колективу як 

специфічного соціального організму. Відомо, що у військовому 

колективі функціональні обов’язки і відносини між 

військовослужбовцями чітко регламентуються законами, військовими 

статутами, настановами й інструкціями. У військовому житті 

практично немає межі між службовим і особистим часом, всі 

військовослужбовці та військові формування мають строгу ієрархію 

підлеглості [1;2]. Його особливістю є й те, що суб’єкти управління при 

виконанні бойових завдань пов'язані із смертельною небезпекою, що 

вимагає колосального напруження духовних і фізичних сил. 

Управління в військовій сфері має відповідати певним вимогам: по-

перше, воно повинне забезпечувати проведення єдиної 

загальнодержавної лінії з усіх питань військового будівництва; по-
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друге, між різними рівнями управління передбачається чіткий розподіл 

відповідальності і компетенції; по-третє, орієнтуватися на 

централізоване управління; по-четверте, бути максимально 

результативним; по-п’яте, базуватися на наукових прогнозах 

військово-політичної, військово-стратегічної обстановки і розвитку 

військової справи загалом [3, с. 51-55].  

Управління в військовій сфері має бути відпрацьоване таким 

чином, щоб забезпечити регулювання соціальних відносин в армії 

відповідно до моральних і правових норм, щоб відтворювати у 

військовослужбовців необхідні для захисту Батьківщини риси 

характеру, зокрема такі як: переконання, діловитість, 

дисциплінованість, старанність, почуття відповідальності, ініціативу, 

самостійність тощо. На думку Є. Староконя військове управління – це 

спрямований вплив командира на особу воїна, військовий колектив, 

або окремі соціально-психологічні процеси, що протікають в 

колективі, з метою змінення їх стану або надання їм нових якостей, 

спрямованих на реалізацію рішень і досягнення намічених цілей [4, 

с.88]. Військове управління здійснюється на основі рішень командира 

шляхом морально-правового регулювання діяльності і поведінки 

підлеглих, застосовуючи різні засоби впливу на особистість, колектив, 

морально-психологічні явища в колективі та службову чи бойову 

ситуацію враховуючи її стан та ступінь відхилення від оптимальних 

характеристик необхідних для ефективного регулювання військових 

відносин.  Військові відносини потрібно розглядати, на наш погляд, на 

декількох рівнях. Перший рівень – це відносини, які є відображенням 

соціальних відносин суспільства загалом. Вони існують у формі 

службових, морально-правових, соціально-психологічних, 

міжособистісних відносин у військовому колективі і т.ін.  

Від характеру цих відносин залежать згуртованість військового 

колективу, морально-психологічний клімат у ньому й інтенсивність 

духовного спілкування його членів, а в кінцевому підсумку якість 

виконання ЗСУ притаманних їм функцій. Другий рівень відносин – це 

відносини між військовослужбовцями як носіями якісно неоднорідних 

видів військової праці: розумової і фізичної, організаторської і 

виконавчої, кваліфікованої і некваліфікованої. Цей вид відносин 

визначається специфікою військової діяльності. Тому військове 

управління має спрямуватися перш за все на розвиток відносин між 

різними соціальними групами військовослужбовців. По-друге, на 

підвищення бойової готовності і боєздатності підрозділів і частин, 

удосконалення системи управління безпосередньо в бойових умовах. 

По-третє, формування національної свідомості, морально-правових і 



ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

40 

бойових якостей особистості воїна, вмінні гідно виконувати 

священний обов’язок щодо захисту Вітчизни. По-четверте, розвиток 

військового колективу шляхом вдосконалення в ньому соціального 

спілкування з метою ефективного виконання бойових завдань, що 

передбачає створення в колективі здорової моральної атмосфери, 

внутрішньої згуртованості, нетерпимості до порушників військової 

дисципліни [5, с.85-86]. 

Особливої уваги потребує управління в тому чи іншому виді 

бойових дій. Успіх управління вимірюється тим, наскільки командиру 

вдається змінити на свою користь бойову обстановку, нав’язати свою 

волю противнику, здійснити координацію сил у середині військових 

колективів, своєчасно забезпечити необхідну їх організаційну і 

психологічну структуру, контролювати хід бойових дій, стимулювати 

збуджувальні мотиви для виконання поставленої бойової задачі. З 

початком бойових дій необхідно активізувати всі найкращі якості 

людей: їх патріотизм, почуття військового обов’язку, національної 

гідності, ненависті до ворога, а також всебічно впливати на 

індивідуальну і суспільну психологію воїнів, що ведуть бойові дії.  

Необхідно підкреслити ще одну суттєву особливість військового 

управління – воно направлене на актуалізацію соціальної ролі кожного 

військовослужбовця, його місця в військовому колективі, функцій і 

обов’язків. Від його практичних дій в військовій сфері, на відміну від 

інших сфер суспільного життя, залежать долі сотень і тисяч людей. У 

вчинках, діях військових проявляються їхні якості, соціальні 

властивості, виявляються особистісні риси. Особистість є носієм 

множини соціальних ролей, а оскільки роль є фактором, який 

організовує поведінку військової людини, то в інтересах військової 

організації важливо мати чіткі моделі рольової поведінки у військовій 

праці, спілкуванні і пізнанні. 

Чим краще розроблені рольові моделі, повніше засвоєні носіями, 

тим більше передумов до того, що поведінка військовослужбовців 

буде сприяти якісному виконанню військового обов’язку, а це 

можливо коли він сприймає цю роль як особисту справу. Вирішення 

цього завдання здійснюється системою морально-правового 

регулювання поведінки особового складу із застосуванням різних 

форм і методів регулюючого впливу.        

Особливої актуальності в цих умовах набуває дослідження 

чинника свідомості, морально-правових засад ефективності 

управління, які відіграють ключову роль і є специфічною рисою 

соціальної системи, що не властива якомусь іншому класу систем. 

Тільки свідоме управління здатне поєднувати об’єктивні та 
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суб’єктивні аспекти соціального розвитку і може цілеспрямовано 

впливати на необхідні зміни. 
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  

В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

Становлення України як правової, демократичної, соціально 

орієнтованої держави та спрямованість її розвитку на інтеграцію до 

Європейського Союзу, вимагають створення ефективної системи 

публічного управління, що передбачає удосконалення процесу 

формування професійної державної служби і нового типу державного 

службовця, оновлення змісту діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, гармонізації взаємовідносин між 

державою і громадянами. Важливим фактором при цьому є розвиток 

культури праці державних службовців як важливої складової їх 

професійної діяльності.  

Метою даного дослідження є обґрунтування організаційних 

основ функціонування і розвитку організаційної культури в органах 

публічної влади в контексті реалізації стратегічних завдань щодо 

інтеграції України до європейського економічного простору.  

Організаційна культура – це вираження соціальної значущості, 

властивої працівникам організації психічних станів, на основі якої 

формуються певні культурні зразки поведінки. Ці закономірності – це 

реальні механізми адаптації, які допомагають членам команди 

вирішувати конкретні поведінкові проблеми в організації, в яких 

загальні зразки перетворюються на індивідуальні навички. 

До особливостей корпоративної культури державної служби 

можна віднести те, що державна служба носить публічний характер, 

тобто стоїть між державою і людиною, виражаючи інтереси певних 

груп людей, з одного боку, і державних структур – з іншого [1]. 
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Керівники державних органів розглядають організаційну 

культуру як ефективний інструмент, який дозволяє персоналу 

орієнтуватися на загальні цілі, мобілізувати ініціативу, забезпечувати 

лояльність та ділове спілкування. Особливо цінується кар'єрна 

компетентність, дисциплінованість, практичність, позитивна оцінка 

системи управління організацією, активна професійна установка та 

комунікативна толерантність.  

На основі досліджень можна виділити чотири основних типи 

корпоративної культури, що можуть формуватись в органах публічної 

влади (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Характеристики різних типів корпоративної культури  

в органах публічної влади 

 

Джерело: складено авторами на основі [1; 2]. 

 

Формування в державному органі корпоративної культури 

пов’язане переважно із специфікою професійної діяльності 

працівників, сферою, в якій функціонує державний орган, 

соціальними, політичними та економічними чинниками державного 

управління.  

Корпоративна культура не є статичною, раз і назавжди 

встановленою формою взаємовідносин в організації. Зміна лідерів і 

ОРГАНІЧНА 
(узгодженість із загальною 

місією, цілями та завданнями 
державного ргану; керівництво 
та комунікації розвиваються без 

конфліктів, органічні)

КРЕАТИВНА 
(переважає наявність вільної 
ініціативи та індивідуальної 

творчості серед співробітників 
державного органу; 
керівництво с уто 

демократичне, а комунікації 
інтенсивні і непередбачувані)

БЮРОКРАТИЧНА

(наявність чітко поставлених 
цілей і завдань; сильне 

керівництво та визначені і 
зрозумілі правила комунікації)

ДЕМОКРАТИЧНА 

(повна наявність і цілковита 
реалізація демократичних 
принципів керівництва і 

комунікацій)

ТИПИ КОРПОРАТИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ В ОРГАНАХ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
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керівництва організації може змінити культуру організації [1]. 

На формування та зміну корпоративної культури в органі 

публічної влади зазвичай впливають: переконання та цінності 

керівництва державного органу; колективний досвід, набутий 

працівниками державного органу в процесі його розвитку; нові 

переконання та цінності, запропоновані новопризначеними 

працівниками державного органу.  

Стосовно формування організаційної культури в органах 

державної влади можна знайти окремі положення в нормативних актах 

України. Так, в статті 62 Закону України "Про державну службу" 

зазначається, що державний службовець зобов’язаний виявляти 

високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, 

повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців [3]. 

Розділ 6 Закону № 1700 "Про запобігання корупції" присвячений 

правилам етичної поведінки осіб, діяльність яких, зокрема, пов’язана з 

виконанням функцій держави. Норми статей цього розділу 

передбачають, що особи під час виконання своїх службових 

повноважень зобов’язані: 

- неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних 

етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, 

керівниками, колегами і підлеглими; 

- представляючи державу чи територіальну громаду, діяти 

виключно в їх інтересах; 

- при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися 

політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді 

власних політичних переконань або поглядів, не використовувати 

службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків 

або окремих політиків; 

- діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, 

особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, 

ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання; 

- сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально 

виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення 

та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або 

підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного 

використання державної і комунальної власності; 

- не розголошувати і не використовувати в інший спосіб 

конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала 

їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та 

професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом; 

- незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону [4]. 

Наказом Нацдержслужби від 05.08.2016 р. № 158 

затверджені Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців. Ці Правила є узагальненням стандартів етичної поведінки 

державних службовців, якими вони зобов’язані керуватися під час 

виконання своїх посадових обов’язків. Загальні правила ґрунтуються 

на положеннях Конституції України, законодавства про державну 

службу, у сфері запобігання корупції і спрямовані на зміцнення 

авторитету державної служби, репутації державних службовців, а 

також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки 

державних службовців стосовно них [5]. 

На практиці в будь-якій організації (приватній компанії чи 

державній установі) співіснують два типи корпоративної культури: 

один цілеспрямовано формується керівництвом свідомо; інший 

формується персоналом спонтанно. Тобто йдеться про формальну та 

неформальну організаційну культуру. Але завжди слід пам’ятати, що 

сильна і розвинута корпоративна культура є необхідною умовою 

самореалізації працівників, та, як наслідок, їх потенціалу. 

Отже, на етапі активного проведення реформ та спрямування на 

європейську інтеграцію корпоративна культура має особливе значення 

для модернізації системи публічного управління та місцевого 

самоврядування. Тому корпоративна культура повинна 

використовуватись для розвитку співробітництва територіальних 

громад та формування їх спроможності. 

Корпоративну культуру можна визначити як сукупність 

формальних та неформальних правил і норм діяльності та поведінки 

державних службовців та осіб місцевого самоврядування, які 

формують відповідний стиль керівництва, рівень задоволеності 

працівників умовами праці, можливості їх співробітництва, сумісності 

та цілеспрямованості на досягнення цілей і перспективи розвитку. 

Корпоративна культура в органах публічної влади. Як і в 

підприємницьких структурах, є прийнятою на певний період часу з 

врахуванням відповідних умов. Політичні, економічні, соціальні зміни 

та інноваційні технології управління вимагають модернізації системи 

публічного управління і як наслідок – формування адаптованої 

організаційної культури. Для її створення як правило потрібно багато 

часу, адже корпоративна культура стає частиною свідомості людей, а 

вони зберігають до неї прихильність. Цей процес передбачає 

формування нових цілей, нової ідеології, врахування попереднього 

досвіду та оцінку ефективності попередньої діяльності. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16
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Секція 3 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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професор кафедри правознавства 
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ПІДВОДНІ СКЕЛІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ ПЛАТОНІВСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ  

 

Як відомо, усі найблагородніші наміри все одно так чи інакше 

стикаються із супротивом, нерозумінням і неприйняттям. Так і 

найпрекрасніші закони у своєму становленні мають як прибічників, 

так і противників. Про це застерігав ще античний філософ Платон, 

коли говорив, що більшість серед людей (з думкою якої філософ не раз 

закликав боротися) вимагає від законодавців встановлювати такі 

закони, які були б добровільно прийняті такою більшістю як 

переважною частиною народу. Але це смішно і стає більш наглядним у 

порівнянні законодавця із учителем гімнастики чи лікарем, від яких би 

аналогічно вимагалося лише приємних вправ і ліків для догляду за 

тілом їх підопічних. Хоча Платон не береться заперечувати, що 

нерідко бувають випадки оздоровлення і зміцнення тіла без 

особливого болю, однак в більшості випадків загроза неприємних 

процедур висока, а отже, й небажання їх застосування також значна 

(Закони ІІІ 684с) [1, с. 135]. 

У законотворчості таких підводних скель чимало і про 

найсуттєвіші з них античний філософ вважає за необхідне попередити. 

Такою небезпекою, до речі однією з найбільших, є майнова нерівність. 

Мислитель переконаний, що без встановлення майнової рівності 

розпочинати суттєві законодавчі зміни безглуздо, вони не досягнуть 

своєї мети, оскільки міститимуть помилку у найсуттєвішому. У свою 

чергу наслідком такого порядку стануть невиправні зміни до всього 

законодавства або нехтування законами та перешкоди для втілення їх 

у життя. З іншого боку, встановлення рівності тягне за собою 

перерозподіл землі і скасування боргових зобов’язань, що завжди 

викликатиме незадоволення і супротив, а то й повстання з боку 

найбагатших і можновладних громадян. Тож, законодавцю тим самим 

доведеться похитнути те, що більшість вважає непохитним. З будь-
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якими спробами перерозподілу земель і скасування боргів, втілення 

положень такого законодавця стане вкрай важким і небезпечним.  

Платон у своїй новій державі на відміну від проекту своєї ранньої 

ідеальної "Держави" в пізньому своєму творі "Закони" відразу 

завбачливо обминає цю небезпеку, плануючи заснування колонії на 

новій землі для переселенців, що забезпечило б таким чином 

відсутність боргів між громадянами та можливість від початку рівно 

розподілити земельні наділи. Зустрічаються також держави, де ця 

проблема була усунута можновладністю володаря, однак і у них, як 

зазначає філософ, з певних причин законодавство потерпіло поразку 

(Закони ІІІ 684d-685а) [1, с. 135-136]. 

Якщо все ж таки державі знадобиться законодавство про 

перерозподіл землі та скасування боргів, то ніяк не можна буде 

обійтися без того, щоб не похитнути її споконвічних порядків. З 

іншого боку, спроба хоч якось зрушити останні неприпустима. 

Залишається лише одне – молитися, щоб перехід цей здійснився 

непомітно, потроху і упродовж тривалого часу. Змінити такий стан 

речей могли б самі люди, що в надлишку володіють землею, якби вони 

забажали поблажливо віднестися до незчисленних своїх боржників 

через їх злидні. Їм би довелося погодитися частину боргів пробачити 

боржникам, частину ж свого майна поділити і надалі дотримуватися в 

своєму житті помірності. Такі вчинки, спрямовані на зменшення 

належного їм майна, не мають нічого спільного з поняттям бідності, а 

лише зменшують власну ненаситність можновладців. Це було б 

найкращім початком спасіння держави й заклало б міцні основи 

нового державного ладу. Навпаки ж, коли такий перехід стає болючим 

і травмуючим, наступний стан справ суспільства в жодному разі не 

буде сприятливим і не повернеться на щастя держави (Закони V 736с-

737а) [1, с. 188].  

Тож неодмінно законодавцю треба набиратися життєвої 

мудрості, всепроникливості, розуму, завбачливості стратега і багато 

всього іншого. Для блага молодих людей, для вибору ними 

правильних вчинків, законодавець, на думку Платона, вправі 

використовувати неправду як метод поглиблення їх переконань 

поступати в усьому справедливо. Істина прекрасна і є непохитною, але 

переконати в ній, як видно, нелегко. Законодавець може розповідати 

казки, щоб переконувати душі молодих людей в необхідному. Тому ні 

про що інше йому не доводиться так піклуватися, як про те, щоб 

відшукати необхідні засоби й переконати підопічних в тому, що 

принесе і їм і державі найбільше благо. Законодавець змушений 

постійно шукати найрізноманітніші засоби, аби дізнатися, яким чином 
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можна змусити всіх людей, що спільно проживають, постійно, все своє 

життя, виражати якомога більше спільних поглядів у важливих 

питаннях як в піснях, так в переказах і міркуваннях. (Закони ІІ 663d-

664а) [1, с. 112-113]. 

Законодавцю треба бути готовим до безлічі небезпек. Так, 

спостерігаючи виникнення чогось прекрасного, придатного для 

створення дивовижних речей, всі люди забувають про те, чи добре 

зуміє хтось цим скористатися і як (Закони ІІІ 686с) [1, с. 137]. 

Дивлячись на щось величне, що має велику силу й міць, у будь-кого 

вмить створюється враження, що якби володар цієї великої сили вмів 

нею користуватися, то, вчиняючи багато чудових справ, народ 

неодмінно б жив у благоденстві! (Закони ІІІ 686е) [1, с. 137]. Але, на 

жаль, у правителів майже завжди бажання починають домінувати над 

розумом, а нижчі потреби задовольняються за рахунок або через 

нехтування вищими. Людині властиво бажати, щоб усе, що 

відбувається, а якщо не все, то принаймні усе людське, виконувалося з 

наказу його душі (Закони ІІІ 687с) [1, с. 138].  

Насправді ж слід бажати і прагнути не до того, щоби все 

виконувалося згідно з людською волею. А скоріше необхідним є, щоб 

воля слідувала за мудрістю. Як державі в цілому в особі її законодавця 

і правителя, так і кожній людині слід молитися і турбуватися про те, 

щоби володіти розумом. І законодавець, як людина державна, повинна 

встановлювати розпорядок законів, маючи на увазі завжди саме це, 

створювати закони завжди лише в ім'я доброчесності (Закони ІІІ 687е-

688а) [1, с. 139]. Через багатогранність доброчесності мета 

законодавця хоча й залишається єдиною, але також набуває 

багатогранності. Відтак законодавець повинен мати на увазі трояку 

мету: щоб нова держава була вільною, внутрішньо дружелюбною і 

володіла розумом (Закони ІІІ 701d) [1, с. 153]. 

Відтак, підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити 

висновок, що у своєму діалозі "Закони" Платон дає благочестивому 

законодавцю найцінніші поради, які повинні допомогти йому в 

подоланні будь-яких труднощів на такому нелегкому шляху творчості 

та суспільної діяльності. Але неоднозначні ситуації виникатимуть 

завжди, проблеми поставатимуть все суттєвіші, чим глибше 

занурюватиметься законодавець у роботу. Тут все передбачити і 

визначити єдино вірний спосіб поведінки неможливо. Досягнути 

досконалості у відносному світі не під силу нікому. Головне не 

забувати про ту єдину мету власної діяльності та життя загалом та не 

поступатися справедливістю. Це ще кілька порад геніального 

філософа.  
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ЗЛОЧИНИ  ПРОТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ПОРЯДКУ 

УПРАВЛІННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ 

 

Для вирішення комплексу важливих завдань, які постали перед 

Україною в даний час, існує потреба ретроспективного аналізу 

нормативно-правових актів, які у період приєднання українських 

земель до складу Великого князівства Литовського (надалі – ВКЛ або 

Литовсько-Руська держава) були покликані забезпечувати охорону 

суспільних відносин від злочинних посягань. Це пояснюється 

насамперед тим, що минуле, сучасне і майбутнє становлять 

взаємообумовлену та нерозривну єдність, тому подальші 

вдосконалення кримінального закону повинні базуватись на існуючих 

досягненнях правової думки та практичному досвіді застосування 

кримінально-правових норм. Не менш важливим питанням є 

з’ясування тогочасних пріоритетів у визначенні об’єктів кримінально-

правової охорони, підходів до кваліфікації суспільно-небезпечних 

діянь, призначення покарання та ін. Зважаючи на вищенаведене, 

проаналізуємо злочини проти державної влади та порядку управління. 

За формою правління у ХІV – на початку ХV ст. ВКЛ було 

ранньофеодальною монархією. Відповідно верховна влада належала 

великому князю, за яким у кінці ХV – на початку ХVІ ст. 

закріплюється титул "Господар". У ХV ст. у ВКЛ утворилася Пани-

Рада – орган, який складався із магнатів і верхівки духовенства і який 

дещо обмежував верховну владу великого князя. В кінці ХV ст. Пани-

Рада зливається з сеймом (з’їзд шляхти) у Великий Вальний 

(загальний) сейм ВКЛ. Поступово у державі встановлювалась станово-

представницька монархія.  
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Про міцну владу Господаря свідчило закріплення на 

законодавчому рівні його повноважень щодо прийняття рішень, які 

мали найвищу юридичну силу. У Литовських статутах [1], [2], [3] було 

збережене традиційне для Середньовіччя ототожнювання держави (її 

недоторканості та суверенітету) та великого князя, тобто державні 

злочини розглядались як злочини проти особи Господаря. У зв’язку з 

цим замах на повноваження Господаря розглядався як замах на 

верховну владу. Про це яскраво свідчила й назва першого розділу 

Статуту 1566 року – "О персоне господарской", в якому й містились 

державні злочини. Для наявності цього складу злочину настання 

шкідливих наслідків було не обов’язковим, достатньо самого 

злочинного замаху. Крім того, справи "о ображенье маестату нашого 

господарского" розглядалися на сеймовім суді під час роботи 

найвищого органу державної влади. Великий князь був не тільки 

верховним правителем, але і найвищою посадовою особою в державі. 

Тому законодавець закріпив певні його обов’язки, намагаючись 

визначити правовий статус цієї посади. Господар передусім 

зобов’язаний сам виконувати закон і контролювати його дотримання 

всіма службовими особами і підданими держави. Перш за все, закон 

встановив обов’язок Господаря забезпечувати права та вольності 

шляхетського стану. Історик права О. Малиновський відносив 

порушення шляхетських свобод до "политическія преступленія", 

пояснюючи це тим, що закони, які регулюють права шляхти 

відносяться до головних законів держави [4, с. 62]. На нашу думку, з 

цим твердженням вченого не можна не погодитись, проте в першу 

чергу потрібно мати на увазі, що недоторканість прав та свобод 

шляхти в той історичний період була гарантією невстановлення у 

державі авторитарної необмеженої влади великого князя. Замахи на 

життя та здоров’я посадових осіб при виконанні ними своїх службових 

обов’язків або громадян, які взяті під особливу охорону держави, а 

також злочини, вчинені у місцях знаходження великого князя, Статути  

кваліфікували як образу особи Господаря. Такі діяння були 

двооб’єктними, оскільки посягали не тільки на особу, але й на 

"маестат господарский".  

До злочинів проти державної влади та порядку управління 

можна віднести: 

1. "Ображенье маестату господарского" і "здрада речи 

посполитой"; 

2. Посягання на виключні повноваження верховної влади; 

3. Посягання на "вольности шляхетские"; 

4. Посягання на порядок управління. 
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Злочин "Ображенье маестату господарского" і "здрада речи 

посполитой" становив велику суспільну небезпеку та міг бути 

вчиненим у різних формах. Типовою формою його вчинення була 

змова чи бунт проти Господаря, навіть у випадку, якщо б "пан Бог 

уховал, ижбы оная змова не была учинком пополнена" (Статут 1566 р.  

Р. І, арт. 3; Статут 1588 р.  Р. І, арт. 3). Крім того, він вчинявся як 

зібрання війська і підготовка військового походу з метою повалення 

існуючої великокнязівської влади ("хотечи хто осести и опановати тое 

панство Великое князство и господарем на нем быти, и войско, люд 

служебный збирал, выводил" – Статут 1566 р. Р. І, арт. 3; Статут 1588 

р. Р. І, арт. 3). Поширеною формою цього злочину була також зрада 

"господаря и Речи Посполитой" шляхом надання допомоги ворогам 

("листы до них або послы радечи против нам ... або остерегаючи слал, 

тым неприятелем якую помоч давал"  (Статут 1566 р. Р. І, арт. 3; 

Статут 1588 р. Р. І, арт. 3).  "Ображенням маестату господарского" і 

"здрадою речи посполитой" вважалась також здача фортеці ворогу 

("кроме причины голоду гвалтовного") або сприянні ворожим військам 

потрапити на територію держави (Статут 1566 р. Р. І, арт. 3; Статут 

1588 р. Р. І, арт. 3). Як цей злочин кваліфікувалась і образа особи 

Господаря, здійснена в усній або письмовій формі (Статут 1566 р. Р. І, 

арт. 4). Важливою формою згаданого злочину була  втеча підданого до 

ворожої землі (Статут 1529 р. Р. І, арт. 2; Статут 1566 р. Р. І, арт. 6). У 

Статуті 1566 р., порівняно з попереднім Статутом, більш детально 

описано даний злочин. Виїзд до сусідніх держав, метою якого не був 

перехід на бік ворога, не кваліфікувався як злочин. Передусім, ворогом 

у той час вважалася Московська держава, яка претендувала на 

українські та білоруські землі. Тому виїзд на її територію цілком міг 

бути кваліфікований як зрада держави. Також зрадою держави було 

вивезення зброї та військового спорядження ("наряду военного") у 

ворожі землі (Статут 1566 р.: Р. ІІІ, арт. 41; Р. ІІІ, арт. 48) [2, с. 292]. 

Прирівнювалось до державної зради недонесення дорослих синів про 

відому їм державну зраду батька (Р. І, арт. 6, 7), а також завідомо 

неправдиве свідчення про злочин проти держави (Статут 1566 р. – Р. І, 

арт. 5). Слід відзначити, що у Статуті 1566 року розрізнялося завідомо 

неправдиве свідчення про державний злочин від свідчення про 

вчинення інших злочинів, чого ще не було у Статуті 1529 р. 

Цікаво, що німецький правовий збірник Кароліна 1532 р. не 

розмежовував зраду держави, міста, подружню зраду та зраду слугою 

свого пана. Всі зазначені діяння входили в склад злочину під назвою 

"зрада", за який відповідальність встановлювала ст. CXXIV збірника. 

Для зрадників чоловічої статі Кароліна встановила смертну кару в 
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формі четвертування, а для жінок, які вичинили зраду, – утоплення. 

Перед виконанням смертної кари щодо зрадників, приклад яких 

становив значну суспільну небезпеку, Кароліна рекомендувала 

застосування тортур – скубання металевими кліщами та ін. [5]. 

Зазначене порівняння вказує на вищий рівень юридичної техніки ВКЛ, 

ніж у тогочасному німецькому праві. 

Посягання на виключні повноваження верховної влади 

здебільшого вчинялось шляхом карбування "монетку шкоде речи 

посполитой" без дозволу правителя (Статут 1566 р. Р. І, арт. 3). 

Законодавець кваліфікує даний злочин як "ображенье маестату 

господарского",  проте нормальний грошовий обіг у державі – 

прерогатива верховної влади і посягання на неї було, у першу чергу, 

посяганням на фінансову систему, економічний устрій [6, с. 29]. Ще 

однією формою посягання на повноваження верховної влади було 

фальшивомонетництво. Призначаючи найвищу міру покарання за 

даний злочин (кваліфіковану смертну кару), законодавець детально 

описує об’єктивну сторону цього злочину: "Хто бы монету нашу 

фольшовал, перепродавал и обрезывал, так теж мынцари наши, 

которые золото, серебро и иншую материю належычую и 

прислухаючую ку мынцы, фальшовали бы, зливали и мешали..." 

(Статут 1566 р. Р. І, арт.13). У Статуті 1566 р. було прямо передбачено 

співучасть у фальшивомонетництві. З другої половини XV ст. у 

Польському королівстві, як захід протидії фальшуванню монет, також 

було встановлено покарання у вигляді спалення на вогнищі за цей 

злочин  [7, с. 482]. 

Невиконання рішень ("выроков") винесених правителем і радою 

(Статут 1529 р. Р. І, арт. 12, 23;  Статут 1566 р. Р. І, арт. 27) 

кваліфікувалось також як посягання на повноваження верховної влади. 

Крім того, такою ж була кваліфікація самовільного встановлення 

нових видів податків або нового їх розміру (Статут 1529 р. Р. І, арт. 21; 

Статут 1566 р. Р. І, арт. 25), а також самовільного захоплення землі, 

феодально залежних людей "без данины нашое", тобто без дозволу 

Господаря,  перебільшення своїх заслуг перед Господарем з метою 

збагачення (Статут 1529 р. Р. І, арт. 8; Статут 1566 р. Р. І, арт.15) та 

самовільного користування майном Господаря (Статут 1529 р. Р. І, арт. 

26; Статут 1566 р. Р. І, арт. 30; Р. І, арт. 35). Посяганням на 

повноваження верховної влади вважалась і підробка грамот від імені 

Господаря, його печатки і підпису, свідоме користування підробленим, 

а також незаконне використання печаток державних установ (Статут 

1529 р. Р. І, арт. 5; Статут 1566 р. Р. І, арт. 12). До цієї категорії 

злочинів відносилось і порушення монополії держави на пивоваріння 
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(Статут 1529 р. Р. ІІІ, арт. 17). Самовільним пивоварінням визнавалось 

пивоваріння без дозволу держави чи у непридатних місцях, яке 

каралось конфіскацією корчми та посуду для пивоваріння [1, с. 227]. 

Значну суспільну небезпеку мав злочин "посягання на 

"вольности шляхетские". Закон зобов’язував Господаря оберігати 

привілеї шляхти. Статути містили цілий ряд норм, що передбачали 

покарання за образу шляхетської гідності, а також норми, що не мали 

санкцій, проте забороняли порушення "уставы государя" про 

призначення на державні посади лише шляхтичів, порушення правил 

оподаткування шляхтичів, порушення права підсудності лише 

великокнязівського суду і суду Панів-Рад у кримінальних справах про 

честь і гідність шляхтичів та ін.  

Іншим небезпечним злочином було посягання на порядок 

управління, у тому числі вбивство, а також будь-яке насильство 

стосовно посадових осіб (посланця великого князя, возного, урядника 

та ін.) під час виконання ними службових обов’язків (Статут 1529 р. Р. 

І, арт. 6; Статут 1566 р. Р. І, арт. 20). До посягання на порядок 

управління належало вбивство, насилля, образа "панов рад наших, 

воевод, кашталянов, старост, подкоморних" та посадових осіб "вряда 

судового гродского и земского або комиссарского" при виконанні 

ними службових обов’язків, за що в особливо тяжких випадках винний 

"честь и горло тратить" (Статут 1566 р. Р. І, арт. 14), а також посягання 

на життя, здоров’я і честь приватних осіб, здійснені в присутності 

Господаря, на великокнязівському дворі, у володіннях великого князя 

або в місцях його перебування (Статут 1566 р. Р. ІV, арт. 18; Р. І, арт. 

9, 10). Поширеним способом вчинення посягання на порядок 

управління було посягання на життя і здоров’я особи, наділеної 

захисною грамотою Господаря ("глейтом") або "заручным листом" 

(Статут 1566 р. Р. І, арт. 8, 21). Наприклад, у актовій книзі 

Володимирського гродського суду за 1566 р. є скарга слуги 

литовського підканцлера "Евстафія Воловича – Семена Хребтовича-

Богуринскаго оть своего имени и оть имени матери и братьевь о 

вооруженныхь неоднократныхь нападеніяхь на него вь им. Бабинскомь 

п. Льва Вельгорскаго, покушеніи на его жизнь, причиненіи побоевь и 

рань егои слугамь, ограбленіи, поджогахь и пр., не смотря на королев. 

Заручный листь" [8, арк. 73]. Носіння зброї (крім "меча, корда, шабли, 

шпады и иншое ручное брони") в місці проживання або перебування 

Господаря також кваліфікувалось як посягання на порядок управління. 

Посяганням на порядок управління була і втеча з в’язниці злочинця у 

зв’язку з недбалістю особи відповідальної за його утримання (Статут 

1529 р. Р. І, арт. 13). У даній статті присутня заохочувальна норма, 
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оскільки винному надавалась можливість повернути у в’язницю 

втікача протягом строку, встановленого судом. Цей строк 

встановлювався тривалістю 12 тижнів, якщо втікач був у Великому 

князівстві Литовському, а якщо в іншій державі – 36 тижнів [1, с. 211]. 

Отже, у XVI ст. відбулося формування поняття державних 

злочинів. До Статуту 1529 р. у литовсько-руському праві було вперше 

включено склади злочинів проти особи великого князя (Господаря), 

який уособлював державу. У Статуті 1566 р. такий стан зберігається, 

але з’являються нові склади злочинів й розвиваються деякі старі. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Сучасні стрімкі умови розвитку України, яким притаманні 

поглиблення демократизації та гуманізації, спрямованість на 

європейську інтеграцію, інформатизація та диджиталізація всіх сфер 

життєдіяльності людини, потребують існування ефективних та 

результативних механізмів управління. У будь-якій системі управління 

основним компонентом є управлінське рішення, від якого залежать 

структура, функції та результати роботи системи в цілому.  

Управлінське рішення – це свідомий вольовий акт суб’єкта 

управління, прийнятий ним відповідно до закріпленої компетенції у 

процесі управлінської діяльності і спрямований на врегулювання 

підвідомчих відносин. Тому в умовах постійно змінюваної системи 

права роль будь-якого рішення підвищується, в тому числі впливає на 

правосвідомість мас [4]. 

Правосвідомість – вид (форма) суспільної свідомості, що 

містить у собі сукупність поглядів, почуттів, емоцій, теорій та уявлень, 

які характеризують ставлення особи до права [1]. 

Вплив правосвідомості на організацію суспільного життя досить 

значний. Цим пояснюється внесення його в механізм правового 

регулювання як одного із засобів впливу на суспільні відносини. 

Специфічна риса правосвідомості як складової частини механізму 

правового регулювання полягає в тому, що його роль не обмежена 

будь-якою однією стадією правового впливу. В тій чи іншій мірі вона 

присутня на всіх етапах механізму правового регулювання права [2]. 

Процес формування правосвідомості у громадян стикається з 

рядом чинників, які так чи інакше впливають на нього. Досвід 

свідчить, що існує багато негативних факторів, які сприяють тому, 

щоб у результаті зміни політичних, громадських, правових та інших 

відносин змінювалася правосвідомість. Розвиток правосвідомості 

кожного індивіда впливатиме на стан свідомості усього суспільства, 

членом якого він є, і навпаки – правова свідомість, що панує у тому чи 

іншому суспільстві, впливатиме на процес формування 

правосвідомості особи. 

Тому в процесі змінюваності права та правосвідомості рішення 
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впливають на суспільство в цілому, а управлінські рішення займають 

провідну в цьому роль.  

Для ефективного прийняття управлінських рішень необхідно 

користуватись такими ознаками:  

– суб’єкт управління приймає рішення виходячи не з власних 

потреб, а в цілях врегулювання конкретної ситуації або проблеми – 

тобто рішення приймається на благо всього суспільства, а не окремої 

групи людей;  

– розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень 

здійснюється суб’єктами управління в межах закріпленої законом 

компетенції – тобто в законодавстві України має бути чітке 

розмежування прав та обов’язків органів державної влади, та 

викорінення випадків перевищення владних повноважень;  

– для прийняття управлінського рішення необхідні наявність 

професіоналізму, спеціальних знань, компетентності -  тобто наявність 

спеціальної освіти, в тому числі юридичної;  

– поділ праці полягає в тому, що вирішення виникаючих 

проблем, розробку та прийняття управлінських рішень здійснюють 

керуючі суб'єкти (керівники, менеджери), а їх реалізацію покладено на 

виконавчі структури [3]. 

Потреба у прийнятті рішення виникає у зв’язку із зовнішніми 

(прийняття нової норми права) і внутрішніми (необхідність роз’яснень 

щодо виконання нової норми) обставинами.  

Саме тому до управлінських рішень висувають низку вимог:  

всебічну обґрунтованість; своєчасність; необхідну повноту змісту;  

повноважність (владність); узгодженість з раніше прийнятими 

рішеннями. А для результативності та ефективності управлінських 

рішень необхідно:  

– чітке формулювання мети – для чого приймається 

управлінське рішення, які реальні результати можуть бути досягнуті, 

як виміряти і зіставити поставлену мету і досягнуті результати;  

– обсяг і цінність інформації, на підставі якої приймають 

рішення;  

– термін розроблення управлінського рішення;  

– форми і методи здійснення управлінської діяльності;  

– методи і методики розроблення та реалізації управлінських 

рішень [4]. 

Отже, від ефективності прийняття управлінських рішень 

органами публічної влади залежить забезпечення високих стандартів 

якості життя, надання якісних послуг, сталий розвиток громадянського 

суспільства та добробут держави в цілому.  
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Закон України "Про запобігання корупції" №1700-VII від 

14.10.2014 року (далі – Закон №1700-VII) визначає правові та 

організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в 

Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних 

механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних 

правопорушень. 

Так, статтею 25 Закону №1700-VII встановлені обмеження для 

осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування в Україні щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності. 

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону №1700-VII особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, забороняється займатися іншою оплачуваною або 

підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої 

діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 

практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або 

законами України та входити до складу правління, інших виконавчих 

чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, 

що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 

здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що 

належать державі чи територіальній громаді, та представляють 

інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній 

раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України. 

В своїй статті я намагатимусь більш детально дослідити поняття 
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"викладацька діяльність", адже в чинному законодавстві України таке 

поняття не визначено. 

Правозастосовча практика виходить з того, що в даному 

випадку може бути застосовано відповідні положення щодо 

педагогічної діяльності. Вказаний термін вживається у законодавстві 

про освіту. Зокрема, відповідно до Законів України "Про освіту", "Про 

загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-

технічну діяльність" та "Про професійну (професійно-технічну освіту)" 

зазначений термін охоплює діяльність викладацького складу 

відповідних навчальних закладів. 

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про освіту" від 

05.09.2017 № 2145-VIII викладацька діяльність – це діяльність, яка 

спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, 

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових 

та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, 

курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка провадиться педагогічним 

(науково-педагогічним) працівником, самозайнятою особою (крім осіб, 

яким така форма викладацької діяльності заборонена законом) або 

іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або 

цивільно-правового договору 

Так, на мою думку викладацьку діяльність можна визначити як 

діяльність особи  (викладача) тієї чи іншої навчальної дисципліни в 

освітньому закладі, що полягає у читанні лекцій, проведенні семінарів, 

практичних та інших занять, гуртків, секцій тощо, веденні уроків. 

Особу, яка веде викладацьку і виховну роботу, іменують педагогом. 

Отже, викладацька діяльність – це та частина педагогічної діяльності, 

яка не охоплює виховну роботу. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. 

№963 затверджено перелік посад педагогічних  та науково-

педагогічних працівників.  

"Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ і організацій" затвердженого наказом 

Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства юстиції України від 28.06.93 №43 затверджено перелік 

робіт, які не є сумісництвом. Так відповідно до додатку вказаного 

Положення передбачено, що усі працівники, крім основної роботи та 

роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які 

відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Зокрема 

пунктом 3 вищезазначеного Переліку зазначена педагогічна робота з 

погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік. 

Останнім абзацом пункту 12 Переліку установлено, що виконання 
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робіт, зазначених у пунктах 2-7, допускається в робочий час з дозволу 

керівника державного підприємства, установи, організації без 

утримання заробітної плати. 

Таким чином, державні службовці або посадові особи місцевого 

самоврядування можуть займатися викладацькою роботою в основний 

робочий час в обсязі не більше 240 годин на рік з погодинною оплатою 

праці, якщо дозвіл на таку роботу надав керівник відповідного органу. 

Чинним законодавством з питань державної служби не визначено 

порядок оформлення часу викладання у вищих навчальних закладів, 

зокрема порядок надання та форми дозволу, ними, як правило, можуть 

бути наказ або віза на документі. 

Поняття "наукова діяльність", "творча діяльність" та "медична 

практика" визначені відповідно у Законі України "Про наукову і 

науково-технічну діяльність", Законі України "Про професійних 

творчих працівників та творчі спілки" та ліцензійних умовах 

провадження господарської діяльності з медичної практики. Поняття 

"суддівська та інструкторська практика із спорту" в законодавстві не 

визначені і лише згадуються як форми спортивно-тренувальної 

діяльності (поряд із навчально-тренувальними заняттями, участю у 

змаганнях, навчально-тренувальними зборами, роботою в спортивно-

оздоровчих таборах тощо) (п. 30 Положення про спеціалізований 

навчальний заклад спортивного профілю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. № 2061). 

Відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" 

спортивні судді є фізичними особами, які пройшли спеціальну 

підготовку, отримали відповідну кваліфікаційну категорію та 

уповноважені забезпечувати дотримання правил спортивних змагань, 

положень (регламентів) про змагання, а також забезпечувати 

достовірність зафіксованих результатів. 

Що стосується інструкторів зі спорту, то до кола їх обов’язків, 

як правило, відносять: методичне забезпечення та організацію 

навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням 

спортивних груп, змістом та результатами навчально-тренувальної 

роботи, роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, 

проведення відкритих навчально-тренувальних занять; статистичний 

облік та аналіз результатів роботи спортивної школи, відділення, груп; 

контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням 

навчальних програм з видів спорту, навчальних планів, складення і 

додержання розкладу занять (Положення про дитячо-юнацьку 

спортивну школу, що затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 листопада 2008 р. № 993). 
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Проаналізувавши вищевикладене, можливо зазначити, що види 

діяльності якими можуть займатися особи уповноважені на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування в Україні та в 

європейських країнах є майже ідентичними. Окрім того, враховуючи 

надзвичайно високий рівень корупції в Україні, в подальшому 

удосконалюючи антикорупційне законодавство слід чітко визначити 

поняття, а також умови викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, 

тобто тих видів діяльності якими можуть займатися державні 

службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування.  
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СКАСУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ МОНОПОЛІЇ – КРОК 

ВПЕРЕД, ЧИ ДВА КРОКИ НАЗАД? 

 

Враховуючи позицію автора, викладену ним в його попередніх 

публікаціях, де він відстоював адвокатську монополію, як важливий 

здобуток сучасного етапу розвитку української адвокатури на її шляху 

до євроінтеграції, вищевказана постановка питання на перший погляд 

може здаватися надуманою, а відповідь на нього є наперед однозначно 

визначеною [1]. 

Разом з тим, реалії сучасного етапу розвитку українського 

суспільства в цілому, так і адвокатури зокрема, дають всі підстави 

підвести певні підсумки останніх років їх розвитку в умовах діючої 

адвокатської монополії, яка протягом останнього десятиліття пройшла 

значний та суперечливий за своїм змістом процес, а отримані 

результати потребують глибоково аналітичного осмислення, а не 

спонтанного прийняття політичних управлінських рішень. 

Вважаємо, що дійсно значним здобутком на сучасному етапі 

новітньої історії розвитку української адвокатури стала уніфікація 

адвокатської діяльності в такій важливій сфері якою є кримінальний 

процес. Прийнятий в 2012 році новий Кримінальний процесуальний 

кодекс України [2] закріпив за адвокатами виключні повноваження 

про надання правової допомоги учасникам кримінального процесу на 

всіх його стадіях (як підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 

засудженого, а також представництво потерпілої особи та юридичних 

осіб). Цей, безумовно прогресивний процес став лише першим кроком 

та лише початком подальшого процесу запровадження монополії 

адвокатів у питаннях надання правової допомоги при здійсненні не 

тільки кримінального, але і цивільного, адміністративного і 

господарського судочинства, в подальшому до повного невизнання 

повноважень так званих "фахівців у галузі права" в відправленні усіх 

форм судочинства (адвокатська монополія). 

Закладений у новому КПК України принцип, який 

монополізував виняткове право адвокатів на здійснення захисту у 

кримінальному процесі, знайшов своє подальше закріплення шляхом 

внесення змін до Основного із закону України положення, що 

гарантували виключно " адвокатське" представництво іншої особи в 
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суді, а також захист від кримінального обвинувачення.  

З метою забезпечення конституційно гарантованого права на 

професійну правничу допомогу Конституція України згідно Законом 

України від 02.06.2016 р. № 1401 була доповнена ст. 131 – 2 

наступного змісту: "Незалежність адвокатури гарантується. Засади 

організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської 

діяльності в Україні визначаються законом. Виключно адвокат 

здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від 

кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені 

винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо 

захисту соціальних прав, щодо виборів та рефередумів, у малозначних 

спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх 

осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких 

обмежена" [4]. 

В даному випадку вважаємо за необхідне зазначити, що якщо 

питання представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які 

визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежена в 

правовому порядку є достатньо зрозумілої та законодавчо виписаною, 

то в подальшому в обов'язковому порядку виникла потреба детального 

регламентування та конкретизації поняття так званих "малозначних 

справ".  

В подальшому, конкретизація вказаного поняття була проведена 

нормами нових Цивільним процесуальним, Господарським 

процесуальним кодексами та Кодексом адміністративного судочинства 

України, які набрали чинності з 15 грудня 2017 року.  

Зокрема, згідно положень ч. 6 ст. 19 ЦК України до даної 

категорії справ віднесено ті, " у яких ціна позову не перевищує ста 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб", а також 

"справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім 

справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального 

позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує 

п"ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб" [5]. 

У відповідності положень Закону України "Про внесення змін 

до Конституції України (щодо правосуддя)", передбачається 

представництво виключно адвокатами у Верховному Суді та судах 

касаційної інстанції уже з 01.01.2017 року, у судах апеляційної 

інстанції – 01.01.2018 року, у судах першої інстанції – 01.01.2019 року. 

Виключне представництво органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в судах прокурорами або адвокатами 

розпочинається з 01.01.2020 року. 

Таким чином, вищевказаний правовий механізм уже фактично 
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відбувся і позитивно зарекомендував себе на практиці, а тому вносити 

зміни до нього (фактично законодавчо його обмежувати, без будь – 

яких на те підстав, з одночасним поверненням до правових норм 

вчорашнього дня), а тому, вважаємо, що слід погодитися з тим, що це є 

абсолютно недоречним, якщо не шкідливим, що приведе до зниження 

якості правничої допомоги, особливо стосовно щодо найбільш в 

соціальному сенсі незахищених верств населення [6]. 

Адвокатська монополія на представництво у всіх формах 

судочинства, як принцип в її діяльності не є винятково українським 

винаходом останнього десятиліття. Введення цього принципу цілком 

успішно реалізовано в деяких цивілізованих європейських країнах.  

Так, позитивно зарекомендована та еффективно пройшла 

перевірку часом традиція "солісітер" і "баррістер" у Великобританії, де 

лише певна частина, а саме "баррістери" уповноважені представляти 

інтереси клієнтів у судах, тоді як інша їх частина - "солісітери" можуть 

надавати лише консалтингові послуги, але не їх діяльність в судах є 

обмеженою. А тому, соліситори у Великобританії – це та частина 

адвокатів яка спеціалізується на самостійному веденні справ у 

магістрацьких судах графств і міст – графств і на підготовці матеріалів 

для баристерів – адвокатів більш високого рангу. Соліситори 

виконують також функцію юрисконсультів в установах, 

підприємствах, організаціях, акціонерних товариствах. Логіка 

вказаного підходу проявляється в тому, що адвокат наділений певними 

правами та гарантіями здійснення адвокатської діяльності, на нього 

також покладено обов’язок дотримання етичних норм, правил 

адвокатської етики. 

Окрім того, для отримання права на здійснення адвокатської 

діяльності він складає кваліфікаційний іспит та проходить стажування 

або навчання як помічник адвоката. Тому, вважаємо, що є цілком 

логічно, що саме адвокат, який має підвищені кваліфікаційні вимоги 

до знань, має особливий процесуальний статус, який гарантує захист 

адвокатської таємниці, в тому числі, під час здійснення щодо нього 

певних процесуальних дій в межах провадження в судах, інші гарантії 

адвокатської діяльності, а також обов’язки в частині дотримання 

правил адвокатської етики, і повинен бути тією особою, яка найбільш 

вдало і ефективно повинна здійснювати представництво інтересів 

клієнта в судах. Законодавче закріплення цього принципу, на нашу 

думку, цілком успішно сприяло не тільки підвищенню рівня 

законності та справедливості процесу всіх вітчизняних формах 

судочинства, але і суттєво посприяло реальному піднесенню престижу 

самої адвокатської діяльності в цілому.  
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Таким чином, вважаємо, що поступове введення монополії 

адвокатів на право здійснювати представництво інших осіб в справах 

кримінального, цивільного, адміністративного та господарського 

судочинства не є унікальним, винятково українським явищем. 

Діловитість та ефективність монопольного володіння адвокатами 

права на судове представництво на даний час спостерігається в 

європейських країнах та виступає закономірним етапом розвитку 

національної української адвокатури, особливістю сучасного періоду її 

розвитку та шляхом до євроінтеграції. Демократичні принципи та 

загальноєвропейські засади побудови національної адвокатури 

встановлюють вимоги, які в своїй сукупності гарантують, щоб для 

того, як стати справжнім адвокатом, фахівцем та професіоналом своєї 

справи, особі необхідно мати необхідний освітній рівень юриста, 

практичний стаж роботи у галузі права, скласти кваліфікаційний іспит, 

пройти стажування у якості помічника адвоката та отримати свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю. Також вважаємо, що 

по- справжньому перспективним та потребуючим подальшого 

теоретичного та практичного вдосконалення національного 

адвокатського законодавства в контексті механізмів євроінтеграції 

залишається питання врегулювання інституту спеціалізації напрямків 

адвокатської діяльності за галузевим принципом. 

Адвокатська монополія на судове представництво виступає 

надійною гарантією надання адвокатом якісних послуг з 

представництва у суді, що забезпечується, в тому числі, і загальною 

суб’єктно - необмеженою можливістю ініціювання будь – якою 

особою процедури притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності в передбаченому законом порядку у випадках 

неналежного виконання ним своїх професійних обов'язків. 

Сучасні триваючі, в цілому позитивні політико – правові зміни в 

суспільстві та адвокатурі, як його складовій частині, вважаємо, 

сприяють формуванню не лише на папері, а і у свідомості українських 

адвокатів відчуття приналежності до потужної, впливової, пов’язаної 

власними корпоративними правилами, професійної, не тільки 

національної, але уже і континентальної спільноти. Суттєвий здобуток 

сучасного періоду розвитку вітчизняної адвокатури полягає в тому, що 

вже створено систему адвокатського самоврядування, в рамках якої 

починають діяти засади, що сприяють виконанню поставлених перед 

органами адвокатського самоврядування самого широкого спектру 

завдань, в тому числі і вдосконалення засад його взаємодії з органами 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Скасування ж адвокатської монополії фактично відновить 
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ситуацію, що серед практикуючих юристів в різних формах 

судочинства знову появляться особи з сумнівною репутацією так 

званої "порішальної юриспруденції", з підробленими дипломами про 

вищу освіту, іноді раніше судимі особи без підтвердженого рівня 

фахової кваліфікації та передбачених законом важелів юридичної 

відповідальності та контролю за результатами їх "правозахисної" 

діяльності зі сторони хоча б якої-небудь соціальної спільноти чи 

інституції. Вказана ситуація може стати достатнім підґрунтям для 

різного роду шахрайських дій та корупційних зловживань, завдати 

непоправної шкоди самій системі та інститутам правозахисної 

діяльності.  

Вважаємо, що в якості певного компромісу – могло б стати 

прийняття окремого закону про приватну юридичну практику, який 

зміг би врівноважити відносини між адвокатською спільнотою та так 

званими юристами - "практиками" сфери господарського та цивільного 

судочинства. Це дозволило б зберегти високий рівень правничої 

допомоги відповідального фахового рівня у відносинах захисту 

інтересів фізичних та юридичних осіб перед державними 

інституціями,їх посадовими особами та органами місцевого 

самоврядування з питань кримінального та адміністративного 

характеру. 

А тому – скасування адвокатської монополії на представництво 

інтересів клієнтів у всіх формах судочинства - це не європейська 

реформа, а що найменше непродумані, якщо не шкідливі, кроки назад 

у минуле, повернення до старих традицій авторитарної держави, а сама 

подібна реформа української адвокатури перетвориться на кулуарну 

гру, а її результати, безумовно не можуть не впливати в негативному 

плані на якість представництва та захисту інтересів фізичних та 

юридичних осіб, формувати негативний імідж самого інституту 

судового представництва, привести до зниження рівня та якості діючої 

правозахисної системи в державі. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

СУТНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Високоефективне функціонування та подальший розвиток 

сучасного підприємства неможливе без використання трудових 

ресурсів. Саме тому, питання пов’язані з мотивацією персоналу, як 

джерела виробництва матеріальних благ та задоволення суспільних та 

особистих потреб, потребують подальшого дослідження та розуміння 

процесу ефективного управління працівником через його мотивацію 

до праці. 

Вже багато років дослідження проблеми мотивації лишається 

предметом вчених-дослідників, як вітчизняних, так і закордонних. 

Науковці і дотепер шукають відповіді на багатоаспектність даної 

проблематики, що і обумовлює достатньо багатогранну множинність 

підходів до розгляду та розуміння сутності трактувань даного поняття. 

Основні авторські підходи до визначення поняття "мотивація" 

доцільно розглядати з таких точок зору: як система, як процес та як 

система та процес.  

Як зазначає Дворецька Г., система мотивації розкривається у 

комплексі спонукальних причин, потреб, під впливом яких так чи 

інакше діє особа в конкретній ситуації [3, c. 127]. На думку Колот Л. – 

система мотивації розкривається через сукупність зовнішніх і 

внутрішніх сил, які спонукають до діяльності, визначають поведінку, 

форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої 

на досягнення особистих цілей і цілей організації [6, c. 127]. Занюх С. 

у своїх дослідження визначив, що система мотивації є сукупністю 

спонукальних факторів, які визначають активність особистості, тобто 

всі мотиви, потреби, стимули, ситуативні чинники, які спонукають 

поведінку людини [4, c. 127]. 

Натомість, мотивація як процес, на думку Кибанової А. – це 

функція керівництва, яка полягає у формуванні у працівників стимулів 

до праці (спонукати їх працювати з повною віддачею), а також в 
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довготривалій дії на працівника в цілях зміни по заданих параметрах 

структури його ціннісних орієнтацій і інтересів, формування 

відповідного мотиваційного ядра та розвитку на цій основі трудового 

потенціалу [9, c. 503]. Разом з тим, Савчук Л. та Бутенко Н. 

зазначають, що процес мотивації є процесом спонукання індивіда чи 

групи людей до діяльності та вибору їх поведінки, спрямованої на 

досягнення цілей організації [8, c. 87]. За визначенням Коленди Н., 

процес мотивації обґрунтовується внутрішнім спонукальним 

механізмом, що формується на основі свідомості працівника, виходячи 

з його потреб, здібностей та бажань і націлений на досягнення 

визначених результатів трудової діяльності [5, с. 214]. 

З авторського підходу Крушельницької О., мотивація як система 

та процес узгоджується у визначенні довготермінового впливу на 

працівників з метою зміни за заданими параметрами структури 

ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідної 

мотиваційної системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу 

[10, с. 117]. Комаров Е. обґрунтовує мотивацію як систему – з одного 

боку – це мотиваційна система одного та/або декількох працівників, а з 

іншої, мотивацію як процес – процес мотивації індивіда, групи, 

колективу [7, с. 39]. 

Багатогранність визначень поняття "мотивація" дозволяє 

визначити її як історично закономірне явище з механізмом постійного 

удосконалення в напрямі соціально-економічної характерної 

складової, що дозволяє людей спонукати до праці. Відтак, соціально-

економічний аспект мотивації праці і з концепцій системного, 

процесного та системно-процесного підходів є спрямованим та 

динамічним, оскільки мотиви, цілі та бажання людей з часом та 

розвитком науково-технічного прогресу змінюються. Отримання 

бажаних результатів людини забезпечується умовами реалізації права 

на працю в організації (підприємства). Будучи "персоналом" 

підприємства, людина має змогу реалізовувати свою освітньо-

професійну підготовку та практичні навички через запропоновану 

роботу та систему мотивів на її виконання. А відсутність ефективної 

системи мотивації персоналу підприємства призводить, з одного боку, 

до незадоволеності працею та втрати інтересів до подальшої праці, 

підвищення кваліфікації, розвитку здібностей, професійного 

вигорання, а, з іншого боку, – погіршання соціально-психологічного 

клімату в колективі, зменшенню продуктивності праці персоналу, 

погіршанню результатів роботи підприємства в цілому, тощо. 

Тобто, соціальний бік мотивації персоналу підприємства 

проявляється в реалізації окремим працівником себе як особистості, за 
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умови її розвитку в колективному середовищі, та знаходженні таких 

спонукальних мотивів з боку керівництва, щоб соціально-суспільний 

фактор всього персоналу не порушував індивідуальні інтереси 

кожного співробітника та був направлений на виконання загальних 

цілей функціонування підприємства. 

Не менш важливим є групування та співвідношення мотивів та 

потреб персоналу підприємства, що обумовлюються сукупністю 

безлічі чинників, явно виразними з яких є: кваліфікація та ціннісна 

вартість працівника як індивіда в умовах роботи організації, його 

професійний ріст та соціальний статус, рівень отриманого добробуту 

та перспективні ціннісні орієнтації тощо [1].  

Доцільність проголошення мотиваційних чинників персоналу 

підприємства в умовах сучасності обґрунтовуються в більшому 

ступені матеріальними та нематеріальними ознаками. Матеріальні 

інструменти мотивації являють собою сукупність таких державних та 

підприємницьких економічних впливів, що спонукають здійснювати 

роботу працівником (за винагороду) потрібну для її замовників. Отже, 

вартісна винагорода працівнику підприємства – економічний аспект 

мотивації його праці – може бути реалізованим як прямо – через 

систему мінімальної заробітної плати (державний рівень) та 

гарантованих доплат і премій (рівень роботодавця), так і 

опосередковано – через дотримання організаційно-розпорядчої 

дисципліни працівниками підприємства, підвищення культури роботи, 

посилення відповідальності за роботу (брак, витрати тощо), 

удосконалення бізнес-процесів та виробництва, запровадження в них 

інноваційності, тощо. Недостатня та/або низька матеріальна 

зацікавленість роботою персоналом підприємства, в решті решт, 

призводить до зниження продуктивності роботи підприємства, 

посилення психологічної напруги в колективі. 

Доктрина "людських відносин" довела, що окремо соціальна 

взаємодія та психологічна поведінка привносять достатній вплив на 

мотивацію праці працівника щоб збільшити його продуктивність та 

збільшити цим самим матеріальну мотивацію [11]. Цінність 

нематеріальної мотивації для персоналу підприємства може бути 

виражена такими заходами: неконструктивна критика не спонукає до 

роботи – краще робітника хвалити; нагородження похвальними 

листами та грамотами повинно бути неочікуване та в короткому часі 

від досягнутих працівником результатів; надання можливості 

працівникам розвитку їх ініціативи та їх окремої значимості у спільній 

роботі; надання можливості працівникам розвитку своїх професійних 

навиків та розвитку внутрішньої конкуренції між працівниками, що 
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сприятиме прогресу тощо.  

Нажаль, в сучасних українських умовах абсолютна більшість 

працівників на перше місце ставить матеріальну мотивацію до праці. 

Відсутність отримання морального задоволення від роботи свідчить 

про необхідність підвищення фактору значимості співробітника в 

колективі при умові достатнього матеріального заохочення. 

З огляду на окреслене, соціально-економічна сутність мотивації 

персоналу зводиться до поєднання соціальних та економічних 

інтересів-мотивів до праці в умовах функціонування підприємства, що 

характеризуються матеріальною та нематеріальною мотивацією. Щоб 

отримати соціально-економічний ефект від застосування трудового 

ресурсу, роботодавець повинен здійснити ряд заходів різного роду 

стимулювання та розробити такі пропозиції, щоб персонал 

підприємства був задоволений власною працею як психологічно, 

працюючи в колективі, так і матеріально. 
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні управління найбільш важлива і багатогранна сфера 

діяльності, від якого в значній мірі залежить ефективність 

господарської діяльності. В зв’язку з зовнішніми та внутрішніми 

обставинами виникає потреба у прийнятті рішення, тому що це  

відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на 

розв’язання проблем. 

Прийняття рішень пронизує всю управлінську діяльність. 

Жодна функція управління, незалежно від того, який орган її здійснює, 

не може бути реалізована інакше як за допомогою підготовки та 

виконання управлінських рішень. Всі види діяльності управлінського 

персоналу так чи інакше пов'язані з прийняттям та реалізацією рішень. 

Прийняття рішень є невід’ємною частиною процесу управління 

у функціонуванні будь-якої організації. Адже сам процес управління 

складається із сукупності рішень, які доводиться приймати керівнику. 

Аналіз процесу прийняття рішень в ДП "Городницьке лісове 

господарство" показав, що рішення, які приймаються керівниками 

господарства виділяють за такими ознаками.  
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За функціональною спрямованістю рішення поділяються: 

економічні – 33,2 %, організаційні –  28,4%, технологічні – 9,6%, 

технічні – 18,1% і екологічні –10,7%. За суб’єктивністю: одноосібні 

37,8% і колективні –62,2 %. За часовим діапазоном: оперативні – 43,8%, 

тактичні – 44,7% і стратегічні – 11,5%. За принципами виникнення: 

ситуаційні – 31,5%, програмні – 37,8%, і ініціативні – 30,7%. За 

ступенем оригінальності: відносно творчі – 82,2%, унікальні –17,8%. 

Оперативні та тактичні рішення займають найбільшу частку, 

вони мають короткостроковий характер і носять регулюючу 

направленість. Як правило, вони виникають у тих випадках, коли 

порушується хід виробничого процесу через будь-які непередбачені 

внутрішні або зовнішні обставини. Ситуація, в якій виникає 

необхідність прийняття оперативного рішення вимагає негайних 

енергійних дій керівника. 

За тривалістю реалізації управлінські рішення діляться на 

довгострокові та короткострокові. Рішення, які реалізуються за 

короткий термін займають більшу частину рішень (75,9%). За сферою 

реалізації найбільшу частку займають рішення, що пов’язані з 

виробництвом (40,3 %), рішення пов’язані зі збутом та кадрами 

становлять 45,2 %, а рішення, які пов’язані з охороною праці – 14,5%.  

На практиці ефективність прийняття управлінських рішень 

переважно оцінюється шляхом соціологічних досліджень. Проведене 

анкетування персоналу підприємства щодо оцінки керівника в 

прийнятті управлінських рішень наведено у таблиці 1.  

26 чоловік вважають, що активність керівника у прийнятті 

рішень висока, 12 – середня активність. 23 чоловіки вважають, що 

організаційні здібності керівника у виконанні управлінських рішень 

середні. Міра вимогливості до підлеглих у керівника при виконанні 

управлінських рішень висока. Щодо оперативності, то 19 працівників 

вважають, що керівник не завжди оперативно вирішує питання. 

Отже, прийняття рішень займає досить важливе місце в 

діяльності керівників. Процес прийняття рішень необхідно 

вдосконалювати: вчитись приймати правильні рішення в умовах 

ризику, швидко приймати рішення, використовувати тільки 

релевантну інформацію, тому технологія їх прийняття потребує 

вдосконалення з урахуванням нових підходів і тенденцій у 

менеджменті. Метою управління ситуацією, що склалася, повинно 

стати, перш за все, перерозподіл повноважень прийняття відповідних 

управлінських рішень для підвищення зацікавленості персоналу в 

результативності своєї праці, а значить, в функціонуванні 

підприємства для отримання максимального прибутку.  
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Таблиця 1 

Оцінка організаційних здібностей керівника підприємства щодо 

прийняття управлінських рішень 

 

Питання 
Варіанти 

відповідей 

Кількість 

опитаних 

Відносне 

значення 

1. Активність керівника у 

прийнятті рішень: 
 Висока 

 Середня 

26 

12 

68,4 

31,6 

2. Організаційні здібності  

керівника у виконанні 

управлінських рішень: 

 Високі 

 Середні 

15 

23 

39,5 

60,5 

3. Увага до організації 

виконання управлінських 

рішень: 

 Приділяє досить 

уваги 

 Важко відповісти 

21 

17 

55,3 

44,4 

4. Міра вимогливості до 

підлеглих у керівника при 

виконанні управлінських 

рішень: 

 Висока 

 Низька 

 Важко відповісти 

37 

- 

1 

97,3 

- 

2,7 

5. Оперативність у прийнятті 

управлінських рішень: 

 

 Вирішує 

оперативно 

 Не завжди 

оперативно 

 Часто допускає 

затягування 

17 

 

19 

 

2 

44,7 

 

50,0 

 

5,3 

6. Ставлення до виконання 

управлінських рішень: 
 Бере активну 

участь 

 Майже не 

приймає рішення  

 Перекладає на 

інших  

14 

 

13 

 

11 

36,8 

 

34,2 

 

28,9 

7. Контроль ухвалення рішень: Строго контролює 

реалізацію рішень 

38 100 

 

Для досягнення потрібного ефекту необхідно змінити 

технологію прийняття управлінських рішень шляхом розвитку і 

впровадження нових прогресивних форм прийняття управлінських 

рішень. 

 

Список використаних джерел 
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ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Постановка проблеми. Оскільки фінансове становище 

підприємств безпосередньо залежить від стану оборотних активів і 

припускає порівняння витрат з результатами господарської діяльності 

й відшкодування витрат власними коштами, підприємства 

виявляються зацікавленими в раціональності організації оборотних 

коштів – організації їх руху з мінімальною можливою сумою з метою 

отримання найбільшого економічного ефекту. Тому особливого 

значення набувають проблеми створення таких механізмів управління 

фінансами підприємств, які б відповідали ринковим умовам 

господарювання та забезпечували достатній рівень їх 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансування 

оборотного капіталу та управління оборотними активами підприємства 
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вивчали такі вітчизняні та закордонні економісти як І. О. Бланк, О. С. 

Бондаренко, Ю. Брігхем, Ван Хорн Дж.К., Л. А. Логіненко, В. В. 

Ковальов, А. М. Поддєрьогін, В. І.Терьохін, О. С.Стоянова, Г. Б. 

Поляк, та інші. Враховуючи, що управління оборотними активами є 

динамічним процесом, вимагає постійного дослідження та 

вдосконалення відповідно до сучасних умов ведення та розвитку 

бізнесу. 

Формулювання цілей статті. Отже, є об'єктивна необхідність у 

дослідженні оборотних засобів підприємства як складової 

безперервності та ефективності процесу виробництва. Крім 

дослідження оборотних засобів, актуальним є й аналіз джерел їх 

утворення, так як необхідно, щоб оборотні засоби були вкладені 

одночасно і на усіх стадіях кругообігу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальноприйнята 

думка – оборотні активи, це грошові кошти та їх еквіваленти, що не 

обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для 

реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу. 

Завданням аналізу оборотного капіталу є вивчення змін, які 

відбулися в: складі, структурі та динаміці оборотного капіталу; 

співвідношенні темпів зростання оборотного капіталу та темпів 

зростання реалізації; якості оборотного капіталу та ефективності його 

використання. 

Аналіз і оцінка оборотних активів підприємства здійснюється за 

допомогою вертикального та горизонтального аналізу. При проведенні 

горизонтального аналізу складають таблицю для вивчення динаміки і 

структури оборотних активів. Горизонтальний порівняльний аналіз 

використовується для визначення абсолютних і відносних відхилень 

фактичного рівня досліджуваних показників від базового (табл. 1). 

Аналізуючи таблицю динаміки оборотних активів за допомогою 

горизонтального методу бачимо, що абсолютне відхилення оборотних 

активів в 2018 році склало 5577 тис. грн., а відносне відхилення –90,6 

%. Це відбулося за рахунок збільшення виробничих запасів в 2,4 рази, 

готової продукції – в 3,3 рази; незавершеного виробництва в 3,1 рази. 

Разом з тим, грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 

зменшилися на 34 тис. грн., або на 8,8 %; дебіторська заборгованість за 

розрахунками :з бюджетом збільшилась в 6,7 рази. Рахунки в банках 

зменшилися на 33 тис. грн. порівняно з  2016 р.  

Вертикальний порівняльний аналіз застосовують для вивчення 

структури економічних явищ та процесів шляхом розрахунку питомої 

ваги складових у загальному цілому (питома вага позикового капіталу 
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в загальній його сумі), співвідношення складових цілого між собою 

(власного і позикового капіталів), а також впливу факторів на рівень 

результатних показників шляхом порівняння їх розмірів до і після 

зміни відповідного фактора. 

Таблиця 1 

Горизонтальний та вертикальний аналіз оборотних активів  

ДП "Городницьке лісове господарство" за 2016 – 2018 рр., тис. грн. 

 

Статті обороту 

активів 

Рік 

Г
о

р
и

зо
н

та
л
ь
н

и
й

 

ан
ал

із
 

В
ід

н
о

сн
е 

в
ід

х
и

л
ен

-н
я
 

Вертикальний аналіз 

2016 2017 2018 

2
0

1
6

р
. 

2
0

1
7

р
. 

2
0

1
8

 р
. 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 

Запаси: 3391 6383 8921 5530 В 2,6 р 55,1 70,3 76,0 20,9 

виробничі запаси 2159 3992 5077 2918 В 2,4 р 35,1 44,0 43,2 8,2 

незавершене 

виробництво 
961 1521 2952 1991 В 3,1 р 15,6 16,7 25,2 9,6 

готова продукція 271 870 892 621 В 3,3 р 4,4 9,6 7,6 3,2 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги: 

1666 1648 1653 -13 99,2 27,1 18,1 14,1 -13,0 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками: 

за виданими 

авансами 

466 227 451 -15 96,8 7,6 2,5 3,8 -3,8 

з бюджетом 19 232 128 109 В 6,7 р 0,3 2,6 1,1 0,8 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

230 230 230 0 0 3,7 2,5 2,0 -1,7 

Гроші та їх 

еквіваленти: 
386 361 352 -34 91,2 6,3 4,0 3,0 -3,3 

Рахунки в банках 381 355 348 -33 91,3 6,2 3,9 3,0 -3,2 

Усього за розділом 

2 
6158 9081 11735 5577 190,6 100,0 100,0 100,0 0 

 

Джерело: звітні дані підприємства за 2016-2018 рр. 

 

З даних таблиці 1 видно, що найбільшу питому вагу в 

оборотних активах мають виробничі запаси (43,21%) та незавершене 

виробництво (25,2%), питома вага якого зросла за три останні роки на 
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9,6 пунктів. Разом з тим, оборотні активи в частині дебіторської 

заборгованості змінюються. Найбільших змін зазнала дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги ( питома вага в 

оборотних активах зменшилася з 27,1% до 14,1%). Питома вага 

дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом навпаки 

зросла на 0,8п.).  

Наочно склад і структуру оборотного капіталу лісового 

господарства за 2018 рік подано на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Склад і структура оборотних активів ДП "Городницьке 

лісове господарство" за 2018 рік (тис. грн.) 

 

Джерело: звітні дані підприємства за 2018 р. 

 

У зв’язку з не дуже сприятливою кон’юнктурою ринку та 

економічною ситуацією, дебіторська заборгованість залишається на 

достатньо високому рівні. Грошові кошти ДП "Городницьке лісове 

господарство" у національній валюті знаходяться на поточному 

рахунку лісового господарства в установі банку та у касі, в 

національній валюті – на валютному рахунку у банку. Їх розмір 

невеликий, тому питома вага найбільш ліквідної частини оборотних 

активів у їх загальній вартості не перевищує 3,0%. Отже, у структурі 
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оборотних активів ДП "Городницьке лісове господарство" за 2016 – 

2018 рік не відбулося надто серйозних змін. Розрахунки з дебіторами 

та запаси зберегли вагому частку у структурі оборотних активів. 

Величина обігових коштів, їх структура і достатність 

характеризують кількісний бік обігових коштів, проте є і якісний, 

пов’язаний зі швидкістю їх обороту. Між сумою обігових коштів та 

показниками оборотності існують тісні зворотні взаємозв’язки. 

Прискорення оборотності цих коштів сприяє вирішенню фінансових 

проблем найбільш зручним способом за рахунок використання 

існуючих внутрішніх резервів підприємства. 

Для того, щоб зробити певні висновки щодо використання 

оборотних  

активів необхідно проаналізувати наступні показники: 

коефіцієнт оборотності оборотних активів, тривалість обороту 

оборотних активів, рентабельність оборотних активів, коефіцієнт 

оборотності запасів, тривалість обороту запасів (табл. 2).  

Таблиця 2 

Показники ефективності використання оборотних активів у  

ДП "Городницьке лісове господарство", 2016-2018 рр. 

 

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018р. до  

2016 р.,+/- 

Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 

26,6 17,6 15,2 -11,4 

Тривалість обороту оборотних 

активів, дні 
13,5 20,5 23,7 10,2 

Рентабельність оборотних 
активів, % 

45,2 7,9 10,1 -35,1 

Коефіцієнт оборотності запасів 41,9 21,1 17,8 -24,1 

Тривалість обороту запасів, дні 8,6 17,1 20,2 11,6 

 

Джерело: звітні дані підприємства за 2016-2018 рр. 

 

З даних таблиці видно, що коефіцієнт оборотності оборотних 

активів ДП "Городницьке лісове господарство" у 2018 році порівняно з 

2016 роком знизився на 11,4 пункти і становив 15,2. Ці дані свідчать 

про те, що підприємство у 2018 р. на кожну одиницю активів стало 

отримувати менше грошових одиниць реалізованої продукції на 11,4 

грн. Це пояснюється тим, що темпи росту виручки вищі за темпи росту 

середніх залишків оборотних коштів. Тривалість обороту оборотних 

активів у 2018 році порівняно з 2016 роком зросла на 10,2 дні і 

становила у 2018 році 23,7 дні. Коефіцієнт оборотності запасів 

зменшився на 24,1 пункти. Зменшення даного показника свідчить про 
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відносне збільшення виробничих запасів та незавершеного 

виробництва. Тривалість обороту запасів збільшилась на 11,6 днів у 

2018 році порівняно з 2016 роком і становили відповідно 20,2 і 8,6.  

Прискорення оборотності капіталу сприяє зменшенню потреби 

в оборотному капіталі (абсолютне вивільнення), приросту обсягів 

продукції (відносне вивільнення), а відтак збільшенню одержуваного 

прибутку. В результаті поліпшується фінансовий стан підприємства, 

зміцнюється платоспроможність і навпаки. У розрізі окремих видів 

оборотного капіталу спостерігається наступна ситуація: так, за період 

2016-2018 років тривалість обороту оборотних активів та коефіцієнт 

оборотності запасів зменшились (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка коефіцієнтів оборотності запасів та тривалість 

обороту оборотних активів 

 

Джерело: звітні дані підприємства за 2016-2018 рр. 
 

Оборотність запасів зменшився з 41,9 разів до 17,8 разів у 2018 

р. порівняно з 2016 р. Аналізуючи показник тривалості одного обороту 

поточних активів, зазначимо, що у 2016 році оборотний капітал 

проходив всі стадії кругообігу за 13,5 днів, а у 2018 році – за 23,7 днів. 

Зниження оборотності оборотного капіталу свідчить про 

погіршення використання оборотних коштів, а також про те, що за 

звітний період кошти повернулися на підприємство із запізненням і 

тому воно потребує залучення додаткових коштів для продовження 

господарської діяльності підприємства хоча б на рівні минулих років. 

Управління оборотним капіталом включає не тільки 

формування необхідного обсягу оборотних активів, а й визначення 

структури джерел їх фінансування, що є одним із завдань фінансової 

політики підприємства.  
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У процесі реалізації будь-якої політики управління оборотним 

капіталом підприємства повинні намагатись прискорити оборотність 

оборотних активів з тим, щоб вивільнити частину оборотних коштів та 

поліпшити ефективність їх використання. Підвищення оборотності 

обігових коштів дає змогу збільшити обсяги виробництва й реалізації 

продукції без залучення додаткових фінансових ресурсів.  

Висновки. Формування оптимальної структури капіталу ДП 

"Городницьке лісове господарство" для фінансування необхідного 

обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня доходів є одним із 

найважливіших завдань, що вирішуються в процесі фінансового 

управління підприємством. 

Економічний ефект від застосування фінансових заходів в 

майбутньому періоді для лісгоспу є позитивним та важливим, так як 

ми очікуємо збільшення обсягів реалізації продукції та суми 

отриманого чистого прибутку саме за допомогою елементів системи 

фінансових важелів.  
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Нинішній стан економіки вимагає від підприємства постійного 

проведення фінансової діагностики. Оперативне діагностування 

фінансового стану підприємства допомагає досягнути цілей, які воно 

перед собою ставить. Тому проблема ефективного здійснення 

діагностики діяльності підприємства та його фінансового стану є 

актуальним на сьогоднішній день. 

Основою прогнозування фінансового стану підприємства є його 

діагностика діяльності, метою якої є уточнення тенденцій розвитку для 

ухвалення економічно обґрунтованих рішень. В цих умовах перед 

керівництвом підприємства виникає багато проблемних питань. 

Відповідь на них може дати діагностика фінансового стану, яка є 

одним з інструментів дослідження ринку та забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, за допомогою якого 

відбувається раціональний розподіл матеріальних і фінансових 

ресурсів [1, с. 211].  

Фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, яке є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських 

факторів і характеризується системою показників, що відображають 

наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.[2, с. 68]  

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на 

забезпечення систематичного надходження й ефективного 

використання фінансових ресурсів, досягнення раціонального 

співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з 

метою ефективного функціонування підприємства. Саме цим 

зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної 

оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у 

забезпеченні високого рівня економічної безпеки підприємства [3]: 

Діагностика фінансового стану є обов’язковою складовою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
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фінансового менеджменту будь-якого підприємства. Діагностика 

фінансового стану передбачає здійснення повномасштабного аналізу 

за результатами його господарської діяльності, яка, в свою чергу 

вважається ефективною, якщо підприємство: раціонально 

використовує реальні ресурси; своєчасно погашає зобов’язання; 

функціонує рентабельно [4, c. 190]. 

Систематична діагностика фінансового стану підприємства, 

його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідна 

ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його 

прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. 

До основних показників, що характеризують фінансовий стан 

підприємства, належать: 1) показники ліквідності та 

платоспроможності; 2) показники оцінки фінансової стійкості 

(показники оцінки структури джерел засобів підприємства); 3) 

показники ділової активності (коефіцієнти оборотності та тривалості 

обороту виробничих запасів, оборотних засобів, тривалість погашення 

дебіторської та кредиторської заборгованостей, тощо); 4) показники 

аналізу рентабельності (прибутковості) (загальна рентабельність, 

рентабельність виробництва, рентабельність майна та продажу, тощо) 

[5, с. 221]. 

Розрахунок динаміки показників фінансового стану для 

українських підприємств є обов’язковим в силу того, що на його 

основі слід розробляти та реалізовувати заходи, які спрямовані на 

швидке підвищення платоспроможності, забезпечення достатнього 

рівня фінансової стійкості, прибутковості, подальшого розвитку, 

забезпечення і зростання виробничого потенціалу. Показники 

фінансового стану ТОВ ТК "Полісся-Продукт" проаналізуємо за 

допомогою даних, які наведенні у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Показники ліквідності ТОВ ТК "Полісся-Продукт" 

 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 

2016 р., +/- 

Загальний коефіцієнт покриття 1,06 1,36 1,32 0,26 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,60 0,60 0,48 -0,12 

Коефіцієнт незалежної ліквідності 0,68 0,79 0,87 0,19 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,09 0,04 0,06 -0,03 

Частка оборотних активів в 

загальній сумі активів 
0,79 0,79 0,75 -0,04 
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Загальний поточний коефіцієнт покриття на протязі 

аналізованого періоду знаходився вище нормативного значення (1,32) і 

зріс на 0,26 пункти. Підприємство практично може покрити 

зобов’язання своїми активами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 

2018 році склав 0,06, при його нормативному значенні 0,2. Цей 

показник на 0,14 нижчий нормативного, що може викликати недовіру 

до даного підприємства. Відбулося значне зменшення коефіцієнта 

швидкої ліквідності у 2018 році (на 0,12 пункти). При цьому він 

близький до нормативного значення. Це може говорити про добрі 

платіжні можливості підприємства щодо погашення зобов’язань за 

рахунок оборотних активів.  

Основними елементами економічної діяльності підприємства, 

що дозволяють найкраще визначити його фінансовий стан є: 

прибутковість роботи; оптимальність розподілу прибутку; наявність 

власних фінансових ресурсів не нижче мінімально необхідного рівня 

для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції; 

раціональне розміщення основних і оборотних засобів, ліквідність 

поточних активів [6]. 

Результати фінансово-економічної діяльності ТОВ ТК "Полісся–

Продукт" приведені в табл. 2. Як бачимо з приведених даних, чистий 

дохід від реалізації продукції з 2016 року по 2018 рік збільшився на 

63966 тис. грн. (17,2 %), що свідчить про те, що підприємство 

ефективно реалізує свою продукцію. 

Собівартість реалізованої продукції ТОВ ТК "Полісся–Продукт" 

також збільшилась на 40733 тис. грн. в порівнянні з 2016 роком, або на 

13%, що зумовлено зростанням обсягів діяльності та витрат, що 

впливають на формування цього показника. Порівняно з 2016 р. ТОВ 

ТК "Полісся–Продукт" збільшило свої витрати на операційну 

діяльність у 2018 році на 19333 тис. грн., або 46,4%.  

Позитивним є те, що всі результативні показники ТОВ ТК 

"Полісся-Продукт" зростають. Валовий прибуток за цей період 

збільшився на 41,0%. Саме збільшення валового прибутку мало значний 

вплив на збільшення чистого прибутку, який зріс на 79% і в 2018 р. 

становив 13149 тис. грн. Відповідно до цього, спостерігається 

збільшення розміру податку на прибуток від звичайної діяльності на 175 

тис. грн., або на 6,4%. Витрати на оплату праці збільшилися на 57,9%. 

Оцінка фінансового стану підприємства дає можливість 

відшукати резерви підвищення рентабельності виробництва і зміцнити 

комерційний розрахунок, який є основою стабільної роботи і 

виконання зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими 

установами.  
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Таблиця 2 

Результати фінансово-економічної діяльності ТОВ ТК "Полісся-

Продукт", (тис. грн.) 

 

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
2018 р. до 2016 р. 

+/- % 

Чистий доход від реалізації 

продукції 
370657 388892 434623 63966 117,2 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

314016 320195 354749 40733 113,0 

Валовий прибуток 56641 68697 79874 23233 141,0 

Фінансові результати від 

звичайної діяльності до 

оподаткування 

10057 13726 16036 5979 159,4 

Податок на прибуток від 

звичайної діяльності 
2712 2773 2887 175 106,4 

Чистий прибуток 7345 10953 13149 5804 179,0 

Витрати на операційну 

діяльність разом 
41688 51886 61021 19333 146,4 

Витрати на оплату праці 13980 18851 22070 8090 157,9 

Матеріальні. затрати 5438 5926 7774 2336 142,9 

 

Отже, фінансова діагностика дає змогу поставити діагноз, 

виявити причини негативних або позитивних показників та тенденцій, 

недоліки та проблеми у діяльності підприємства. Фінансова 

діагностика допомагає раціонально та ефективно приймати 

управлінські рішення для досягнення усіх цілей та завдань 

підприємства.  
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

 

Життєва необхідність у використанні стратегічного управління, 

як одного з найефективніших і найпрогресивніших засобів управління 

організацією, спонукається розвитком ринкових відносин, 

позитивними зрушеннями в економіці України, зростаючою 

конкуренцією на будь-якому ринку. Стратегічне управління 

здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна 

задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з 

основними цілями організації. Стратегічне управління стосується 

цілей, засобів і  повинне суміщатися з практикою поточного 

управління. 

Державне підприємство "Житомирське лісове господарство" – 

потужне комплексне лісове виробництво, яке ведеться на площі 41,2 

тис. га. Площа вкритих лісовою рослинністю земель складає 37115 га. 

По видовому складу переважають хвойні насадження (41,2%); 

твердолистяні( 41,6%) та інші породи (17,2%). Лісове господарство 
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ведеться невиснажливо, так як середній розмір лісокористування з 1 

га  вкритих лісом земель становить 3,9 м3, а середній приріст на 1 га 

лісових земель – 4,4 м3. 

До складу Житомирського лісгоспу входить вісім лісництв: 

Богунське, Березівське, Корабельне, Левківське, Новозаводське 

Пилипівське, Станишівське, Тригірське. Крім того, складовою 

лісгоспу також є базовий лісорозсадник, лісопереробний комплекс, 

автотранспортний цех, лісосклад на ст. Житомир. 

Основна мета ДП "Житомирський лісгосп" є охорона лісів і 

захисних лісонасаджень, ведення лісового господарства, охорони, 

захисту, поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів та інше. 

ДП "Житомирський лісгосп" працює по першій групі 

деревообробної промисловості і здійснює первинну обробку деревини. 

Основна продукція яка виготовляється це обрізні та не обрізні 

пиломатеріали, заготовки, штахетник, дрова колоті. Значна частина 

продукції реалізується на внутрішньому ринку (населення, будівельна 

індустрія, транспорт, сільське господарство, майже всі галузі 

промисловості). Отримані відходи переробки (тирса та дров’яні 

відходи) використовуються для опалення цехів і сушильних камер, а 

також реалізовуються населенню, організаціям та соціальним сферам. 

В 2018 році переробне виробництво лісгоспу збільшило свою 

потужність на 66% в порівнянні з 2017 роком. 

Проаналізуємо в динаміці виробництво та реалізацію продукції 

за показниками валового фінансового результату, доходу від реалізації 

продукції та чистого прибутку (табл. 1).  

Таблиця 1 

Виробнича та реалізаційна діяльність ДП "Житомирський 

лісгосп", 2016-2018 рр., тис. грн. 

 

Назва показника 2016 р. 2017р. 2018р. 
2018р. до 

2016р.,  %   

Чистий дохід від 

реалізації продукції 
96764 94201 123178 127,3 

Валовий прибуток 25858 21134 25716 99,5 

Чистий-прибуток 2369 1165 2284 96,4 

 

Джерело: розраховано автором за даними звітності 

підприємства 

 

Дані наведені вище у таблиці 1 зобразимо графічно на рис. 1, де 

крива чистого прибутку буде відображати життєвий цикл 
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підприємства. Згідно рис. 1, на кривій життєвого циклу ДП 

"Житомирський лісгосп" зараз спостерігаємо стадію деякого 

зростання, адже відбулося збільшення обсягів реалізації та прибутків 

підприємства. 

Рис. 1. Результати діяльності ДП "Житомирський лісгосп" 
 

Джерело: розраховано автором за даними звітності 

підприємства. 

 

Аналізуючи внутрішнє середовище лісового господарства 

ідентифікуємо сильні і слабкі його сторони так як передбачає 

процедура SWOT-аналізу (табл. 2).  

В таблиці 2. проведений SWOT-аналіз. Виходячи з аналізу 

загроз, можливостей, сильних і слабких сторін підприємства можна 

сказати, що підприємство має досить непоганий потенціал, проте, щоб 

воно процвітало і в повній мірі розвивалось необхідно запропонувати 

наступні заходи для покращення функціонального управління на 

підприємстві: впровадження стратегічного планування на 

підприємстві; управління впроваджуваними змінами на підприємстві; 

створення та функціонування системи маркетингу; вдосконалення 

збутової політики; розширення асортименту продукції та послуг; 

підвищення рівня якості продукції.  

На даному етапі підприємство переживає спад у життєвому циклі 

та займає стратегію обмеженого росту. Цілі розвитку підприємства 

встановлюються "від досягнутого" і дещо коригуються з урахуванням 

зміни чинників зовнішнього середовища, таких як темп інфляції, рівень 

насиченості ринку, платоспроможності населення тощо.   
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Таблиця 2 

SWOT-аналіз ДП "Житомирський лісгосп" 

 

 Можливості Загрози 

З
о

в
н

іш
н

і 
ф

ак
то

р
и

 

Економічні аспекти: 

 спеціальне використання 

недеревних продуктів лісу, 

корисних властивостей; 

 підвищення громадського 

контролю щодо лісових ресурсів; 

 зростання попиту на ринку на 

екологічно чисту продукцію; 

 зростання додаткових обсягів 

деревини при наближенні вікової та 

породної структури насаджень до 

оптимальної та збільшенні середніх 

запасів насаджень; 

 залучення інноваційних 

технологій та інвестицій у розвиток 

галузі. 

Екологічні аспекти: 

 підвищення стійкості деревостанів 

та їх продуктивності; 

 реалізація спеціальних освітніх 

програм щодо збереження лісів, 

підтримання їх корисних функцій і 

захисту біорізноманіття; 

 збільшення об’ємів поглинання 

вуглекислого газу та його 

довгострокової консервації; 

 захисне лісорозведення на 

непридатних для с.-г. виробництва 

ділянках; 

 збільшення площі сертифікованих 

лісів та виробів з деревини. 

Соціальні аспекти: 

 створення нових робочих місць; 

 налагодження підготовки 

кваліфікованих кадрів на 

замовлення суб'єктів 

господарювання; 

 підвищення прозорості роботи 

лісового сектору, поліпшення 

поінформованості населення. 

Економічні аспекти: 

 незаконні лісозаготівлі; 

 недотримання норм та нормативів 

використання лісових ресурсів; 

 фінансові ризики сертифікації 

лісів; 

 передача лісу в оренду тимчасовим 

лісокористувачам; 

 відсутність податкового 

стимулювання сталого 

лісокористування; 

 несвоєчасне проведення 

лісовпорядних заходів; 

 недостатність державної підтримки 

наукової та інноваційної діяльності 

Екологічні аспекти: 

 руйнування лісових ресурсів 

внаслідок природних стихійних 

явищ; 

 низька екологічна і правова 

культура населення; 

 недотримання оптимального 

режиму рубок формування та 

оздоровлення лісів; 

 розбудова туристичної 

інфраструктури у безпосередній 

близькості від лісів. 

Соціальні аспекти: 

 зростання безробіття та втрата 

професійних навичок незайнятого 

населення; 

 порушення вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів з 

охорони праці та промислової 

безпеки. 
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Продовження табл. 2. 
 Сильні сторони Слабкі сторони 

В
н

у
тр

іш
н

і 
ф

ак
то

р
и

 

Економічні аспекти: 

 безперебійність роботи 

підприємства; 

 високий рівень якості продукції; 

 низька ціна; 

 наявність власних  розсадників; 

 надання додаткових послуг  на 

комерційній основі (мисливство, 

розміщення пасік на територіях, що 

відносяться до  лісгоспу); 

 зростання обсягів виробництва й 

реалізації продукції, широкий 

асортимент продукції; 

 державно-приватне партнерство у 

лісовому секторі; 

 зменшення кількості лісових 

пожеж проведенням комплексу 

профілактичних та 

попереджувальних протипожежних 

заходів; 

Екологічні аспекти: 

 розширення обсягів робіт з 

лісорозведення; 

 збільшення площі сертифікованих 

лісів; 

 наявність потенціалу для розвитку 

рекреації, мисливства. 

Соціальні аспекти: 

 доступ місцевих громад до лісових 

ресурсів, ведення туристичної 

діяльності, випасання худоби 

поблизу лісових площ; 

 наявність навчальних закладів у 

галузі лісового господарства. 

Економічні аспекти: 

 низький рівень технологічної 

обробки деревини та переробки 

відходів; 

 недосконалий маркетинг, 

недостатній рівень сертифікації 

продукції; 

 застарілі енергозберігаючі і 

технологічні процеси на 

виробництві, зношеність основних 

фондів; 

 відсутність необхідних та якісних 

даних про ліси; 

 консервативні методи управління 

та відсутність сучасного 

менеджменту; 

 відсутність механізмів 

стимулювання захисного 

лісорозведення. 

Екологічні аспекти: 

 неоптимальна вікова структура 

лісів, зниження їх біологічної 

стійкості; 

 збільшення частки штучних 

насаджень та наявність похідних 

деревостанів; 

 збіднення біорізноманіття лісових 

фітоценозів; 

 відсутність систематизації при 

проведені моніторингу оточуючого 

середовища. 

Соціальні аспекти: 

 зменшення кількості працівників 

за рахунок впровадження нових 

технологій; 

 дефіцит висококваліфікованих 

кадрів; 

 відсутність розвинутої соціальної 

сфери. 

 

Джерело: згруповано автором  
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Стратегія обмеженого росту найчастіше застосовується в 

"старих галузях" до якої відноситься і лісова, але якщо раніше дана 

стратегія приносила певний позитивний результат, то зараз, мабуть 

прийшов той переломний момент, коли керівництву підприємства слід 

обирати нову стратегію для розвитку підприємства.  
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РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Одним із невід’ємних елементів ринкової інфраструктури та 

фінансової системи країн із розвиненою ринковою економікою є ринок 

страхових послуг. Рівень економічного розвитку країни за 

міжнародними рейтингами досить часто визначають за рівнем 

організації страхової справи, яка за дохідністю в багатьох країнах 

випереджає промисловий та банківський сектори. В процесі своєї 

діяльності, страхові компанії забезпечують формування ефективних 

ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у національну 

економіку. У сучасних динамічних умовах глобалізації та інтеграції 

України в європейське та світове співтовариство виникає об'єктивна 

потреба поглиблення досліджень проблем розвитку страхового ринку 

в Україні та пошуку напрямів щодо їх перспективних напрямів 

функціонування. 

Дослідженню особливостей функціонування та розвитку 

http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d086.pdf
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страхового ринку присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, 

серед яких Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Гаманкова О.О., Залєтов 

О.М., Осадець С.С., Пікус Р. В., Тлуста Г.Ю., Приказюк Н.В. та інші. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед 

інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових 

компаній станом на 30.09.2019 становила 234, у тому числі СК "life"1 – 

23 компанії, СК "non-life" – 211 компаній, (станом на 30.09.2018 – 285 

компаній, у тому числі СК "life" – 31 компанія, СК "non-life" – 254 

компанії). Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, 

так за 9 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 

року, кількість компаній зменшилася на 51 СК (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість страхових компаній 

 

Кількість страхових 

компаній 

Станом на 

31.12.2017 

Станом на 

31.12.2018 

Станом на 

30.09.2018 

Станом на 

30.09.2019 

Загальна кількість 294 281 285 234 

в т.ч. СК "non-Life" 261 251 254 211 

в т.ч. СК "Life" 33 30 31 23 

 

Джерело: складено за даними [1] 

 

Загальні показники діяльності страхового ринку України та його 

динаміки (табл. 2). У порівнянні з 9 місяцями 2018 року на 5 686,6 млн. 

грн. (16,3%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, 

обсяг чистих страхових премій збільшився на 4 760,9 млн. грн. 

(18,8%). Збільшення валових страхових премій відбулося майже по 

всім видам страхування, а саме: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, 

"Зелена картка") (збільшення валових страхових платежів на 1694,4 

млн. грн. (18,0%)); медичне страхування (збільшення валових 

страхових платежів на 1027,9 млн. грн. (40,3%)); страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових 

страхових платежів на 776,6 млн. грн. (25,4%)); страхування майна 

(збільшення валових страхових платежів на 618,1 млн. грн. (13,7%)); 

страхування життя (збільшення валових страхових платежів на 552,6 

млн. грн. (20,2%)); страхування медичних витрат (збільшення валових 

страхових платежів на 546,7 млн. грн. (58,5%)); страхування вантажів 

та багажу збільшення валових страхових платежів на 133,4 млн. грн. 

(6,5%)).  

Серед позитивних чинників слід назвати стійке зростання 

обсягів страхових резервів та активів, що є необхідною умовою 



ІI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

93 

стабільного функціонування і розвитку страхового ринку.  

Таблиця 2 
Основні показники діяльності страхового ринку України та його 

динаміка 

 

Показники 

9 

місяців 

2018 

року 

9 

місяців  

2019 

року 

Темп приросту 

9 місяців 2019 р / 

9 місяців 2018 р 

млн. грн. % 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного 

періоду, тис. одиниць 

Кількість договорів, крім договорів з 

обов’язкового страхування від 

нещасних випадків на транспорті, у 

т.ч. 

58648,7 60930,4 2281,7 3,9 

- зі страхувальниками – фізичними 

особами 
55034,2 56015,2 981 1,8 

Кількість договорів з обов’язкового 

особистого страхування від 

нещасних випадків на транспорті 

94663,8 88658,8 -6,3 -6,3 

Страхова діяльність, млн. грн. 

Валові страхові премії 34875,3 40561,9 5686,6 16,3 

Валові страхові виплати 8754,8 9845,6 1090,8 12,5 

Рівень валових виплат, % 25,1 24,3   

Чисті страхові премії 25388,5 30149,4 4760,9 18,8 

Чисті страхові виплати 8467,0 9624,3 1157,3 13,7 

Рівень чистих виплат, % 33,3 31,9   

Перестрахування, млн. грн. 

Сплачено на перестрахування, у тому 

числі: 
11718,5 12930,7 1212,2 10,3 

- перестраховикам-резидентам 9486,8 10412,5 925,7 9,8 

- перестраховикам-нерезидентам 2231,7 2518,2 286,5 12,8 

Виплати, компенсовані 

перестраховиками, у тому числі 
1 288,9 1 285,8 -3,1 -0,2 

- перестраховиками-резидентами 287,8 221,3 -66,5 -23,1 

- перестраховиками-нерезидентами 1001,0 1064,5 63,5 6,3 

Отримані страхові премії від 

перестрахувальників-нерезидентів 
25,7 29,2 3,5 13,6 

Виплати, компенсовані 

перестрахувальникам-нерезидентам 
44,4 0,0 -44,4 -100,0 
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Продовження табл. 2 

Показники 

9 

місяців 

2018 

року 

9 

місяців  

2019 

року 

Темп приросту 

9 місяців 2019 р / 

9 місяців 2018 р 

млн. грн. % 

Страхові резерви, млн. грн. 

Обсяг сформованих страхових 

резервів 
24833,2 29661,3 4828,1 19,4 

- резерви зі страхування життя 9066,6 9891,6 825,0 9,1 

- технічні резерви 15766,6 19769,7 4003,1 25,4 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 

Загальні активи страховиків (згідно з 

формою 1 (П(С)БО 2)) 
59468,2 66950,6 7482,4 12,6 

Активи, визначені ст. 31 Закону 

України "Про страхування" для 

представлення коштів страхових 

резервів 

38297,4 44829,0 6531,6 17,1 

Обсяг сплачених статутних капіталів 12565,8 11672,0 -893,8 -7,1 

 

Джерело: складено за даними [1]. 

 

Незважаючи на досить високі темпи зростання кількісних 

показників, інституційні та функціональні характеристики страхового 

ринку України загалом не відповідають тенденціям світових страхових 

ринків та реальним потребам вітчизняної економіки, що зумовлює 

його істотне відставання у глобальному процесі формування світової 

фінансової системи. 

Основними проблемами, які негативно впливають на розвиток 

страхового ринку в Україні визначимо такі:  

- відсутність політичної та економічної стабільності, сталого 

зростання виробництва, неплатоспроможність населення, дефіцит 

фінансових ресурсів; 

- слабкі зовнішньоекономічні зв'язки України у сфері 

страхування з іншими країнами; 

- недосконала і фрагментарна законодавча база, відсутність 

державних преференцій на страховому ринку, неефективний контроль 

з боку держави, прояви монополізму; 

- високий рівень інфляції, що унеможливлює реалізацію 

надійних інвестиційних програм, а також реальних фінансових 

механізмів для довгострокового розміщення страхових резервів; 

- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змогу 
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використовувати цінні папери як категорію активів для захищеного 

розміщення страхових резервів; 

- відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів 

ефективної взаємодії банківського та страхового секторів економіки, 

низький рівень розвитку допоміжної інфраструктури страхового 

ринку; 

- неналежний рівень інформації про стан і можливості 

страхового ринку, відсутність довіри населення до страхування. 

Таким чином, вирішення проблем вітчизняного страхового 

ринку дасть змогу використовувати його можливості, як потужний 

інструмент соціального захисту населення, а в довгостроковій 

перспективі стати потужним джерелом інвестиційних ресурсів. 

 

Список використаних джерел 
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МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ОСНОВІ СМАРТ-ПІДХОДУ 

 

В сучасних умовах однією із найважливіших передумов 

ефективного управління будь-якою господарюючою комерційною 

системою є уміння визначати стратегічні перспективи підприємства з 

урахуванням, як різноманітних внутрішніх факторів впливу, так і 

чинників зовнішнього середовища. Довгостроковий стійкий розвиток 

будь-якого підприємства, його економічне зростання забезпечуються 

правильним вибором цільових орієнтирів та засобів їх реалізації, які 

дозволяють найкращим чином використовувати наявні ресурси та 

компетенції.  

Дослідження засвідчують, що SMART - мнемонічна абревіатура, 

компоненти якої є критеріями постановки завдань у стратегічному 

http://nfp.gov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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управлінні та персональному розвитку. Утворена зі слів (англ. specific, 

measurable, attainable, relevant, time-bound) - конкретність, 

вимірюваність, досяжність, доцільність, обмеженість у часі. 

Вважається, що відповідність завдань наведеним критеріям значно 

збільшує ймовірність їх виконання та досягнення загальної 

стратегічної мети. 

В процесі розробки стратегії необхідно дати відповідь на два 

ключових питання [1]:  

1. Що таке мета у стратегічному розвитку? Мета - це те, до чого 

прагнуть, чого хочуть досягти; призначення, сенс дій, що робляться; 

бажаний на даний момент стан будь-якого проекту в результаті 

виконаної роботи.  

2. Як необхідно ставити цілі, щоб вони були досягнуті і з тим 

результатом, який вам необхідний? Цілі повинні бути розумними.  

Отже, досягнення стратегічної мети залежить від її 

формулювання, і перший крок до успіху справи - правильно 

сформовані цілі. Таким чином, SMART цілі - розумні цілі. Відповідно, 

правильна постановка мети означає, що мета повинна бути 

конкретною, вимірюваною, досяжною, значущою і співвідноситися з 

конкретним терміном [2]. 

В контексті цієї наукової проблематики проведемо більш 

ґрунтовне дослідження механізму формування та реалізації кожного 

окремого критерію системи стратегічного цілеутворення SMART  

[1; 2]. 

1. Конкретність. Ставлячи завдання, перш за все, потрібно 

задати собі питання: що ви хочете отримати в результаті його 

виконання? Тобто досягти однозначного розуміння відповіді на 

питання, що потрібно отримати в результаті виконання мети. При 

цьому необхідно прагнути до того, щоб було якомога менше понять за 

замовчуванням. Інакше зростає ризик не досягти того, що задумано, 

особливо в нових і нестандартних ситуаціях. 

2. Вимірюваність. Вимірюваність мети передбачає наявність 

критеріїв (вимірювачів), які дозволили б визначити, чи досягнута 

поставлена мета і в якій мірі. Якщо немає вимірників, дуже складно 

оцінити результати виконаної роботи і об'єктивно контролювати 

процес. 

3. Досяжність. При постановці завдань необхідно враховувати 

професійні можливості і особистісні якості своїх співробітників, тобто 

відповісти на питання: як утримати баланс між напруженістю роботи і 

досяжністю результату. У цьому допоможе механізм установки планки 

цілей. Суть його полягає в тому, щоб ставити цілі співробітникам, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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відповідають їх досвіду та індивідуальним особливостям. При цьому 

не має занижуватися планка і зберігатися досить інтенсивний ритм 

роботи. У ситуації, коли необхідно підвищити загальні показники 

роботи колективу, до співробітника, що має і без того високі 

результати, і до співробітника, який ледь встигає виконувати наявні 

норми, потрібен різний підхід. Те ж можна сказати і щодо нових 

співробітників і співробітників, які вже давно працюють в компанії.  

4. Значимість. Це наступний критерій постановки розумних 

цілей. Розмірковуючи над тим, чи володіє завдання значимістю, 

потрібно відповісти на питання, навіщо співробітнику необхідно 

виконати це завдання, тобто чому воно важливе з точки зору цілей 

більш високого рівня (аж до стратегічних). При формулюванні мети 

необхідно заздалегідь визначати, для чого необхідно її виконання. 

Іншим словом перевірки коректності і правильності формулювання 

мети необхідно перевірити це нескінченним питанням "Навіщо?". 

Перевірку також можна зробити за допомогою "перевірки другою 

метою". 

5. Обмеженість у часі. Остаточним критерієм для гарної мети є 

те, що вона залежить від часу. Іншими словами, це не просто 

"покращити обслуговування клієнтів на 12 відсотків", це "поліпшення 

обслуговування клієнтів на 12 відсотків протягом найближчих 12 

місяців". Отже, мета по SMART повинна бути обмежена по виконанню 

в часі, а значить повинен бути визначений фінальний термін, 

перевищення якого говорить про невиконання мети. Встановлення 

тимчасових рамок і обмежень для виконання мети дозволяє зробити 

процес управління контрольованим.  

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, 

що технологія SMART (СМАРТ) - це сучасний підхід до постановки 

стратегічних цілей, які реально "працюють" та виконуються. Система 

цілеутворення SMART дозволяє на етапі визначення мети узагальнити 

всю наявну інформацію, встановити прийнятні терміни роботи, 

визначити достатність ресурсів, надати всім учасникам процесу 

стратегічного управління ясні, точні, конкретні завдання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ 

 

Сучасна система управління персоналом базується на тому, що 

люди є найважливішим економічним ресурсом підприємства, 

джерелом його прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. 

Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки 

досягнення основної мети залежить від злагодженості роботи людей. 

Для формування системи мотивації персоналу сьогодні в 

більшій частині використовують як фінансові так і не фінансові 

методи винагороди. Між тим, визначеної стійкої структури системи 

мотивації праці не існує.   

Система мотивації на рівні підприємства має базуватися на 

певних вимогах, а саме: надання однакових можливостей щодо 

зайнятості та посадового просування за критерієм результативності 

праці; узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання 

особистого внеску в загальний успіх; створення належних умов для 

захисту здоров'я, безпеки праці та добробуту всіх працівників; 

підтримка в колективі атмосфери довіри, зацікавленості в реалізації 

загальної мети, можливості двосторонньої комунікації між 

керівниками та робітниками. 

Система управління мотивацією персоналом характеризується 

основними структурними складовими. В процесі дослідження аспектів 

мотивації вченими було виділено окремі чинники, форми, методи 

(способи) мотивації, багато з них обґрунтували концепції мотивації. 

Слід відмітити, що в сучасному розумінні такі концепції потребують 

нового опрацювання, оскільки потужно розвивається інформаційне 

суспільство, що тісно співвідноситься з суспільно-економічним 

розвитком. 

Сутність формування системи лежить в просторі сукупності 

теорій мотивацій (змістовних та процесійних, комбінованих). Генезис 

розвитку системи мотивації персоналу складний і триває доці, 

враховує специфіку виду економічної діяльності та досліджує нові 
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впливи на формування нової поведінки персоналу до праці. 

Доцільність проголошення мотиваційних чинників персоналу 

підприємства в умовах сучасності обґрунтовуються в більшому 

ступені матеріальними та нематеріальними ознаками. Матеріальні 

інструменти мотивації являють собою сукупність таких державних та 

підприємницьких економічних впливів, що спонукають здійснювати 

роботу працівником (за винагороду) потрібну для її замовників. 

Школа наукового управління (1885-1928 рр.) Ф. Тейлора 

дозволила виділити чинники стимулювання праці – економічні 

(преміювання) та дисциплінарні [4]. Засновник класичної школи 

управління (1920-1950 рр.) А. Файоль обґрунтував адміністративні 

взаємозв’язки та чітку ієрархію, що дозволила адміністративним 

чином впливати на виконання завдань персоналом [5]. Е. Мейо, 

представник школи людських відносин (неокласичної школи) (1930-

1950 рр.) ввів поняття впливу морально-психологічних чинників на 

результативність праці робітників [10].  

Активні прихильники школи поведінкових наук (1950 р. – до 

тепер) розподілили свої концептуальні погляди. У концепції людських 

можливостей А. Маслоу розробив універсальну піраміду потреб [9];  

Д. МакКлелланд зосередив увагу на трьох потребах-досягненнях, 

участі та владі [11]; К. Альдерфер виокремив потреби існування, 

соціального зв’язку та росту [7]. 

Прихильники біхевіористських теорій доповнили напрацювання 

попередників. Так, Д. МакГрегор розробив теорію ХУ "співучасті" 

("Х"- методи погроз та примусу, "У" – методи заохочення та дозволу) 

[12]; У.Оучі запропоновував  теорію "Z" – теорію створення 

колективів [1]; Ф.Герцберг – автор двофакторної теорії мотивації [8]; 

Б.-Ф. Скіннер прихильник позитивного та негативного навчання, що 

впливає на реакцію людей [3]; Г.Саймон – розробник концепції 

"економічного біхевіоризму", де мотивація є груповою корпоративною 

поведінкою [2].  

Прихильники кількісної школи (1950 р. – до тепер) (процес ний 

підхід) розробили актуальні теорії: справедливості (справедлива 

винагорода за роботу) – С.Адамс [6]; очікувань (мотивація залежить 

від винагороди) – В.Врум [15]; справедливості винагород (внутрішні 

винагороди залежать від результату, а зовнішні винагороди дає 

організація) – Л. Портер та Е. Лоулер [13]. Значна кількість 

теоретичних концепцій мотивації праці – змістовних, процесних та 

інших дозволяють в рамках роботи окремого підприємства та його 

специфіки формувати систему найкращої трудової діяльності, 

враховуючи особливості ситуації господарювання. 
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Будучи "персоналом" підприємства, людина має змогу 

реалізовувати свою освітньо-професійну підготовку та практичні 

навички через запропоновану роботу та систему мотивів на її 

виконання. А відсутність ефективної системи мотивації персоналу 

підприємства призводить, з одного боку, до незадоволеності працею та 

втрати інтересів до подальшої праці, підвищення кваліфікації, 

розвитку здібностей, професійного вигорання, а, з іншого боку, – 

погіршання соціально-психологічного клімату в колективі, зменшенню 

продуктивності праці персоналу, погіршанню результатів роботи 

підприємства в цілому, тощо. Змістовні теорії визначають 

першочерговість задоволення потреб працівника, його фізіологічні 

потреби, потребу в безпеці та захисті та є актуальними для роботи 

вітчизняних підприємств. Процесійні теорії – є дінамічними та 

враховують конкуренцію праці, а тому є перспективними для 

застосування керівництвом підприємств.  
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європеїзації сучасної України. 

Для науковців, громадсько-політичних діячів, студентів, а також 

усіх, хто цікавиться проблемами європейського розвитку України. 
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