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СЕКЦІЯ 1.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, САМОВРЯДУВАННЯ І
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
Романенко Є.О.
доктор наук з державного управління, професор,
Заслужений юрист України, Президент,
громадська наукова організація «Всеукраїнська
асамблея докторів наук державного управління»
м. Київ, Україна
Непомнящий О.М.
доктор наук з державного управління, професор,
Заслужений будівельник України, Президент,
громадська спілка «Міждержавна гільдія
інженерів-консультантів»
м. Київ, Україна
ПРОЕКТ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ ПРО МІСЦЕВІ
ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ
Реформа місцевого самоврядування та територіальної
організації влади (децентралізація влади) є однією з найбільш
успішних трансформацій системи публічного врядування в
історії сучасної Україні [1].
Місцева
державна
адміністра́ція місцевий
орган державної виконавчої влади в Україні. У межах своїх
повноважень
здійснює виконавчу
владу на
території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці країни
(область, район, міста Київ та Севастополь), а також реалізує
повноваження, делеговані їй відповідною радою [2].
В Україні здійснюють діяльність державні адміністрації:
- обласні (24);
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- районні (490 районних у областях і АР Крим, 10
районних у Києві, 4 районних у Севастополі);
-міські:
- Київська міська державна адміністрація
- Севастопольська міська державна адміністрація
Місцеві державні адміністрації є юридичними особами,
розташовані відповідно в обласних і районних центрах, містах
Києві та Севастополі.
Місцеві державні адміністрації в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:
виконання Конституції,
законів
України,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
органів виконавчої влади вищого рівня;
- законність і правопорядок, додержання прав і свобод
громадян;
- виконання державних і регіональних програм соціальноекономічного та культурного розвитку, програм охорони
довкілля, а в місцях компактного проживання корінних
народів і
національних меншин —
також
програм
їх
національно-культурного розвитку;
- підготовку та виконання відповідних бюджетів;
- звіт про виконання відповідних бюджетів і програм;
- взаємодію з органами місцевого самоврядування;
- реалізацію інших наданих державою, а також
делегованих відповідними радами повноважень.
Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання,
віднесені законами до їх повноважень. Згідно зі статтею 14
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві
державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого
самоврядування, делеговані їм відповідними радами. Кабінет
Міністрів України в межах, визначених законами України,
може передавати місцевим державним адміністраціям окремі
повноваження органів виконавчої влади вищого рівня, які
супроводжуються передачею їм відповідних фінансових та
інших ресурсів, потрібних для здійснення переданих
повноважень.[2]
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На початку 2020 року розпочався другий етап реформи, в
результаті якого 12 червня 2020 року Кабінет Міністрів України
затвердив оновлений адміністративно-територіальний устрій
України базового рівня (утворено 1469 спроможних
територіальних громад, а також в Україні функціонує
територіальна громада столиці України - міста Києва, яка має
особливий конституційно-правовий статус).
На основі зазначеного, 17 липня 2020 року Верховна Рада
України, реалізувавши виключні конституційні повноваження,
прийняла Постанову №807-IX «Про утворення та ліквідацію
районів», чим реорганізувала адміністративно-територіальний
устрій субрегіонального рівня та утворила 136 укрупнених
районів, які стануть основою для організації і діяльності органів
державної влади на місцях [1].
Вищезазначене зумовлює необхідність реорганізації 490
районних державних адміністрацій в усіх адміністративнотериторіальних одиницях субрегіонального рівня України,
приведення їх територіальної юрисдикції у відповідність з
чинним районуванням України, а також наділення їх належною
юридичною правоздатністю, яка відповідала б актуальному
стану суспільно-політичного дискурсу щодо ролі і місця
місцевих державних адміністрацій в ієрархії органів виконавчої
влади держави, а також поточним викликам та нетиповим
проблемам, які органічно виникають під час реалізації
державних політик на місцях.
Окрім того, після внесення 2 червня 2016 року змін до
Конституції України (щодо правосуддя) та позбавлення органів
системи прокуратури в Україні функцій (повноважень) щодо
здійснення загального нагляду за дотриманням законності в
правовій системі України утворився вакуум, коли відсутній
належний правомочний суб’єкт - представник державної влади,
який би в силу закону був уповноважений від імені та в
інтересах держави, на виконання частини 2 статті 144
Конституції України, звертатись до суду у разі виявлення
невідповідності актів органів і посадових осіб місцевого
самоврядування нормам Конституції України та законам
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України.
З огляду на наведене, звертаючи увагу на недосконалість
правового регулювання взаємовідносин місцевих державних
адміністрацій та відповідних органів місцевого самоврядування
у сфері виконання державними адміністраціями окремих
повноважень місцевого самоврядування, а також системні
прогалини в сфері забезпечення законності діяльності органів
та посадових осіб місцевого самоврядування й очевидні
дисбаланси системи стримування і противаг у відносинах між
державою та місцевим самоврядуванням, необхідність
оновлення законодавства про місцеві державні адміністрації,
ухваленого ще у 1999 році, не викликає сумнівів.
30 жовтня 2020р. у Верховній Раді було зареєстровано
проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих
актів України щодо реформування територіальної організації
виконавчої влади в Україні»[3]. Метою прийняття
законопроекту є створення правових передумов та основ для
функціонування
місцевих
державних
адміністрацій
префектурного типу до внесення відповідних змін до
Конституції України (щодо децентралізації влади) та
приведення законодавства про місцеві державні адміністрації у
відповідність із сучасними викликами, які постають перед
посадовими особами обласних та районних державних
адміністрацій під час виконання конституційних повноважень у
межах відповідних районів та областей, а також реалізація
конституційних положень щодо функціонування системи
забезпечення законності під час здійснення органами та
посадовими особами місцевого самоврядування своєї діяльності
з метою збалансування системи стримування і противаг у
частині дотримання Конституції України та законів України
усіма суб’єктами публічної влади в державі.
Ціллю прийняття законопроекту є створення правових
основ для діяльності реорганізованих районних державних
адміністрацій та обласних державних адміністрацій відповідно
до сучасних суспільно-політичних та фінансово-економічних
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реалій, а також відновлення функціонування системи із
забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування в Україні, встановленої частиною
2 статті 144 Основного Закону України.
Законопроектом вносяться зміни до низки законодавчих
актів України, а Закон України «Про місцеві державні
адміністрації» викладається в новій редакції.
Загалом, пропонується закріпити, що:
1)
діяльність місцевих державних адміністрацій має
базуватись на принципах: верховенства права, законності,
прозорості, єдності державної політики, безперервності і
наступності, субсидіарності, децентралізації та деконцентрації,
підконтрольності, ефективності, а також сталого розвитку;
2)
повноваження і завдання місцевих державних
адміністрацій чітко розподілені у межах трьох ключових
напрямів:
- координація територіальних органів (підрозділів)
центральних органів виконавчої влади;
- забезпечення законності в діяльності органів та
посадових осіб місцевого самоврядування;
- виконання окремих повноважень органів місцевого
самоврядування (до внесення відповідних змін в Конституцію
України).
3)
голови місцевих державних адміністрацій з 1
січня 2022 року стають державними службовцями, на яких
поширюються всі заборони, обмеження, а також права і
обов’язки, передбачені Законом України “Про державну
службу”;
4)
запроваджується
принцип
ротації,
який
передбачає, що повноваження голів районних державних
адміністрацій припиняються після закінчення трирічного
строку їх діяльності в межах одного району, з можливістю
подальшого переведення (ротації) в іншу адміністративнотериторіальну одиницю України;
5)
формується кадровий резерв голів місцевих
державних адміністрацій;
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6)
створюється
багаторівнева
система
із
забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, яка передбачає, що:
- акти сільських, селищних, міських рад територіальних
громад, а також сільських, селищних, міських голів є
предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції України
та законам України районними державними адміністраціями
(орган із забезпечення законності районного рівня);
- акти районних рад є предметом аналізу щодо їх
відповідності Конституції України та законам України
обласними державними адміністраціями (орган із забезпечення
законності регіонального рівня);
- акти обласних рад є предметом аналізу щодо їх
відповідності Конституції України та законам України
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує
законність актів органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб (орган із забезпечення законності центрального
рівня).
За наявності відповідних підстав, орган із забезпечення
законності може звернутись до органу та/або посадової особи
місцевого самоврядування з вимогою про усунення порушення
Конституції та законів України, а за відсутності належної
реакції органу або посадової особи місцевого самоврядування,
звернутись до суду про визнання відповідного акту незаконним
та його скасування повністю або у частині.
Окрім того, предметом аналізу щодо відповідності
Конституції України та законам України є не всі акти місцевого
самоврядування, а виключно ті, які є:
1)
нормативно-правовими актами органів місцевого
самоврядування, структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій у частині виконання ними окремих делегованих
повноважень місцевого самоврядування;
2)
індивідуальними актами, які приймаються
органами місцевого самоврядування з питань відчуження майна
територіальної громади або майна спільної власності
територіальних громад району чи області, якщо таке відчуження
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здійснюється без застосування публічних конкурсних процедур,
визначених законами України (далі – відповідні акти);
3)
актами, які містять ознаки прийняття рішень
органами місцевого самоврядування поза межами їхньої
компетенції;
4)
актами, які стосуються конституційних прав,
свобод та обов’язків людини і громадянина, та містять ознаки
будь-якої дискримінації окремої особи та/або групи осіб.
Відповідні акти місцевого самоврядування можуть бути
призупинені та/або скасовані виключно у судовому порядку. У
зв’язку з чим, Кодекс адміністративного судочинства України
пропонується доповнити статтею 292-2, яка закріпить особливу
(прискорену) процедуру судового провадження у справах щодо
забезпечення законності під час здійснення місцевого
самоврядування, відповідно до якої адміністративна справа
щодо забезпечення законності вирішується окружним
адміністративним судом за місцем знаходження відповідного
органу місцевого самоврядування протягом п’ятнадцяти днів з
дня відкриття провадження у справі.
У той же час, у випадках, де очевидними є ознаки
незаконності акту органу місцевого самоврядування, а невжиття
заходів із забезпечення законності може істотно ускладнити чи
унеможливити виконання рішення суду щодо відновлення
становища, яке існувало до прийняття відповідного акту, орган
із забезпечення законності може невідкладно звернутись до
суду із клопотанням про вжиття заходів забезпечення позову,
яке розглядається не пізніше двох днів з дня її надходження [3].
1 грудня 2020 року Рада Європи надала висновок щодо
законопроєкту «Про внесення змін до Закону України "Про
місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих
актів України щодо реформування територіальної організації
виконавчої влади в Україні» (№4298) [4].
У висновку, зокрема, розглядається питання відповідності
законопроєкту №4298 Європейській хартії місцевого
самоврядування, особливо в сфері адміністративного нагляду за
органами місцевого самоврядування, а також рекомендаціям
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Комітету Міністрів РЄ з цього питання Rec 1998)12 про нагляд за
діяльністю органів місцевого самоврядування та Rec(2019)3 про
нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування) [4; 5].
Рада Європи
позитивно оцінила такі положення
законопроєкту:
- акти органів місцевого самоврядування можна визнати
нечинними та/або скасувати лише в судовому порядку;
- попередній нагляд відсутній, причому нагляд може
здійснюватися лише протягом обмеженого періоду після
набрання чинності актом, що є предметом нагляду;
- консультування з наглядовим органом щодо законності
проектів актів - це можливість, а не обов’язок органу місцевого
самоврядування.
Поряд з цим Рада Європи вважає, що деякі положення є
проблематичними, зокрема такі:
- надання наглядових повноважень головам МДА до того,
як будуть ухвалені зміни до Конституції, з одночасним
здійсненням ними функції виконавчих органів обласних та
районних рад, становить ризик порушення балансу влад на
території та може згубно позначитися на реформі
децентралізації. Таке рішення було б прийнятним лише в дуже
короткій перспективі, до швидкого прийняття змін до
Конституції щодо децентралізації, якими голови МДА
звільнялися б від своїх обов’язків виконавчих органів обласних
та районних рад;
- у будь-якому разі, надання головам районних МДА
повноважень із нагляду за актами органів місцевого
самоврядування створює величезний ризик надмірного нагляду
за місцевим самоврядуванням без жодних реальних переваг;
- деякі чи більшість наявних перевірок та інші механізми
контролю та перевірки слід ліквідувати з набранням чинності
цим Законом;
- період ротації для голів МДА має бути гнучкішим;
- строк для передачі щойно ухвалених актів до
наглядового органу слід збільшити;
- повноваження щодо запиту інформації від органів
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місцевого самоврядування мають належати лише голові МДА, а
не керівникові апарату, і мають обмежуватися законодавством;
- районні державні адміністрації слід звільнити від
обов’язку здійснювати «спостереження за діяльністю щодо
прийняття відповідними органами місцевого самоврядування
актів, які є предметом забезпечення законності/
Щодо
деяких
положень
було
висловлено вкрай
негативний висновок та зазначено, що вони потребують
перегляду, щоб відповідати принципам Хартії:
- відповідно до принципу законності, закріпленого
пунктом 1 статті 8 Хартії, основні елементи забезпечення
нагляду за законністю мають встановлюватися Законом, і лише
незначні деталі можна залишити на розсуд Кабінету Міністрів
України;
- відповідно до принципу функціональної автономії,
передбаченого пунктом 2 статті 8 Хартії, «захист публічних
інтересів» не має становити критерій нагляду за законністю в
діяльності місцевого самоврядування;
- відповідно до принципу домірності, визначеного
пунктом 3 статті 8 Хартії, обов’язковий (систематичний) нагляд
не має створювати обтяжливих зобов’язань для ОМС і має
обмежуватися актами, що мають певне значення, тоді як інші
акти слід перевіряти на законність лише вибірково.[4]
Асоціація міст України цілком підтримує рекомендації
Ради Європи щодо законопроєкту №4298 і нагадує, що
висловлювала подібні зауваження у своєму висновку до цього
документу.[4]
04.03.2021р. проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про місцеві державні адміністрації" прийнято в
першому читанні.
Таким чином у законопроекті пропонується нова редакція
Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та
передбачається внесення змін до 5 інших законодавчих актів
України. Метою поданого документу є створення правових
передумов
для
функціонування
місцевих
державних
адміністрацій префектурного типу до внесення відповідних змін
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до Конституції України (щодо децентралізації влади) та
приведення законодавства про місцеві державні адміністрації у
відповідність із сучасними викликами, які постають перед
посадовими особами обласних та районних державних
адміністрацій під час виконання конституційних повноважень у
межах відповідних районів та областей [5; 6; 7; 8].
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PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF
PARTISIPATORY DEMOCRACY IN THE PROCESS OF
ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT LOCAL
GOVERNMENT IN UKRAINE
Local self-government has been and remains one of the most
important and traditional forms of organization of public power in
Ukrainian society. In the so-called "Stateless" periods of history of
the Ukrainian people of the XIV century. - beg. in the 20th century,
when the Ukrainian lands were part of the Polish-Lithuanian
Commonwealth, and later of the Russian and Austro-Hungarian
empires, local self-government and its institutions - "chambers",
"communities", "Cossack councils", etc. - provided longevity and
democratic traditions public administration in Ukraine. Although, of
course, until the XIX century. the category of "local selfgovernment", in its modern sense, was unknown in Europe.
However, the legal and administrative origins of local selfgovernment in Western Europe date back to the Middle Ages. It
began to be established under the influence of the Great Charter of
Liberties of 1215 in England and the Magdeburg Law (Magdeburger
Weichbildrecht), or "German" law, formed in the XII century. based
on the "Saxon Mirror" and the charter of the free city of Magdeburg.
From the next century, Magdeburg law spread first in the Grand
Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland, and later, after the
Treaty of Lublin in 1569, in the Commonwealth, which included the
Ukrainian lands (Gorodok, Kamianets-Podilskyi, Kolomyia,
Kremenets, Lviv, Lutsk, Stryy, Terebovlia, etc.).
However, Magdeburg law, as one of the most famous systems
of medieval city law, which contributed to the formation of the
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principles of participatory democracy (elected mayor and city
council), assembly of citizens, elements of control over the formation
and expenditure of the city budget, public involvement in counteraction
to epidemics and epizootics, etc.), had a limited scope. Its jurisdiction
extended exclusively to cities endowed with this right [1, p. 150].
Instead, European villages and settlements during the Middle Ages
remained the sphere of arbitrary rule of the lazy aristocracy.
An important source for the development of democratic
principles of local self-government in Ukraine, known as "Cossack
self-government", is traditionally considered to be the Constitution
of Pylyp Orlyk of 1710. Although, of course, this Constitution
lacked a clear division of functions and powers of state power and
local self-government. Under the historical conditions of that time
and, first of all, in the absence of national statehood, the Cossack
self-government actually constituted public power in Ukraine.
In addition, the very category of "Cossack self-government" is
conditional. After all, the category of "local self-government" was
substantiated two centuries later, in the work of R. Gneist
"Selfgovernment, Kommunalverfassung und Verwaltungsgericht in
England" (1871) [2], in which he described the English system of
local government, established by evolution in XVII-XIX centuries
After the end of the First World War, Ukraine received its
historic chance to form a state and legitimize local self-government.
The Ukrainian national revolution of 1917-1922, as well as the
activities of the UPR & ZUNR, the Ukrainian state of P. Skoropadsky,
the Directory, other centers of Ukrainian public power (Carpathian
Sich, Kholodnoyarsk Republic, etc.) contributed to the emergence of an
independent Ukraine on the political map [1, p. 152].
However, Bolshevik expansion destroyed Ukraine's national
statehood and established a totalitarian model of local selfgovernment, represented by a "system of councils at all levels,"
which complemented the 70-year-old communist state-party
mechanism of local government. Only after the proclamation of
Ukraine's independence in 1991 did Ukraine begin to establish a
democratic model of local self-government, which was eventually
enshrined in the 1996 Constitution of Ukraine [3].
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As you know, Art. 140 of the Constitution of Ukraine
enshrined the constitutional foundations of local self-government of
the community type [3], which intensified as a result of the reform
of local self-government in 2014-2021 and the creation of capable
OTG. Today, after the change in the presidential election, early
parliamentary elections in 2019, as well as after the local elections in
2020, the issue of completing the reform of local self-government
and territorial organization of public authorities in Ukraine has not
only not lost relevance, but also gained new meanings and formats
of implementation.
In this area in Ukraine today there are the following
concessions, in particular:
• final legitimation of democratic public power in
decentralized OTGs, which took place during the first and regular
local elections, successfully held in autumn-winter 2020;
• formation of the second, regional level of local selfgovernment, through the procedure of complex unification
(consolidation) of districts. Resolution of the Verkhovna Rada of
Ukraine of July 17, 2020 № 807-IX "On the formation and
liquidation of districts", instead of 490 districts and 178 cities of
regional subordination, 136 new enlarged districts were created [4].
At the same time, the main functions and powers of district councils
have moved to a lower (community councils) and higher (oblast
councils) level, and so on.
At the same time, Ukraine now faces the following important
tasks to complete the reform of local self-government and the
development of participatory power on the ground, namely:
• transformation of local state administrations into prefectures
with the provision of representative and control functions, as well as
the transfer of economic, socio-economic and other functions from
local state administrations to the executive committees of local
councils, as well as elders;
• initiating reintegration and ensuring the universality of local
self-government in the temporarily occupied territories of certain
districts of Donetsk and Luhansk oblasts (ORDLO), as well as the
Autonomous Republic of Crimea (in the context of “Crimean
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Platform” resolutions held in August 2021) by phasing out local
self-government officials after holding transparent democratic local
elections under Ukrainian law, with the participation of international
organizations;
• restoration of the system of local democracy, namely:
adoption of a special law “On local referendums” (option - “On local
referendums and other forms of local democracy”) and / or
amendments to the Law of Ukraine “On local self-government in
Ukraine” regarding localization of local initiatives, party budgets, etc.
Regarding the latter direction, its implementation by the
Ukrainian state will bring local democracy in Ukraine closer to the
best examples of local democracy in the EU member states. In the
most general form, the latter are represented in the EU: 1) local
elections; 2) local referendums, including consultative ones; 3)
meetings of residents and local consultations; 4) local initiatives; 5)
local petitions, including electronic ones; 6) participatory budgets, etc.
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РОЛЬ І МІСЦЕ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У
КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ МІЖ ОРГАНАМИ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДЯНАМИ
Просторове масштабування мережі “Інтернет” вимагає
змін у механізмі взаємодії представників органів публічної
влади та громадян. Так, онлайн простір нівелює кадрову,
організаційну та фінансову потребу у вигляді традиційних форм
залучення двох сторін до єдиного інформаційного обміну. Нині
онлайн платформи та соціальні мережі стають швидкою та
дешевою технологією залучення цільової та суміжної аудиторії
до прояву політичної активності. Крім того, як явище, соціальні
мережі стали одним із основних інструментів масового впливу
на політичні, економічні, соціальні та культурні події у всьому
світі.
У науковому просторі проблеми сучасної комунікації
розглядали такі українські вчені як Г. Почепцов, С. Телешун,
В. Бебик, В. Королько. Проте питання інтеграції соціальних
мереж у роботу органів публічної влади залишається відкритим
та малодослідженим серед вітчизняних науковців. Зазначимо,
що темпи зростання кількості та часу залученості користувачів
у використання соціальних мереж у публічному дискурсі має
прогресивний характер. Це підтверджує значення Інтернетпростору у житті громадян та визначає актуальність соціальної
взаємодії через онлайн інструменти.
За даними звіту Digital Global, кількість користувачів
соціальними мережами у період З 2019 року зросла більш ніж
на 13% – у середньому в 2020 році щосекунди у світі з'являлось
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15,5 нових акаунтів. Разом із цим до 2 годин 25 хвилин
збільшився час, який пересічний користувач проводить у
соцмережах щодня [1]. Проте саме соціальні мережі сприяють
зміцненню слабких соціальних зв'язків та перетіканню
інформації від більш до менш поінформованих громадян, а
використання загальновідомих додатків (Facebook, Instagram,
Telegram та ін.) корелює із офлайн залученістю аудиторії у
процес управління як локального та глобального значення.
В Україні у 2021 році, як зазначають автори дослідження
Research & Branding Group, вперше кількість тих, хто читає
новини в мережі “Інтернет”, перевищила кількість користувачів,
що дивляться телебачення. При тому майже половина українців
(46%) визнають вплив соцмереж і месенджерів на соціальнополітичні процеси в державі, а ще 13% вважають його
визначальним [2]. Так, соціальні мережі та інтернет стають
невід'ємною частиною трансформації політичного процесу. Але
варто зазначити, що основна група користувачів онлайн
платформ є молодь, для якої інтернет-ресурси є основним
джерелом актуальних новин, платформою для самовираження і
вираження громадської позиції.
У своїх роботах професор Майкл Ксенос наголошує на
позитивній співзалежності, коли використання онлайн
платформ молоддю продукує їх подальшу офлайн активність
[3], адже наявність віртуального простору спрощує масові
організаційні форми та змінює ставлення аудиторії до
політичного режиму. До того ж використання соціальних
мереж дає можливість використовувати таргетований вплив на
конкретну групу людей, цим самим змінюючи культуру
поширення та споживання інформації.
Наразі найбільш адаптивною та перспективною формою
відкритого діалогу та взаємодії між органами публічної влади та
громадянами можна вважати соціальні мережі. Вони
відображають новий механізм управління аудиторією та
збільшують можливості використання політичних технологій.
Так мережа “Інтернет” є інструментом досліджень як у
соціальному так і політичному просторі, інструментом збору
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даних, створення та утримання інтересу цільових груп
населення, залучення людських ресурсів з метою будь-якої
форми взаємодії, підвищення довіри до роботи органів
публічної влади та новим інструментом для уникнення
цензурування.
Ініціювання активного залучення соціальних мереж у
публічний простір стане невід’ємною складовою спрощення
процесу між владою і громадянами у “наданні-отриманні”
актуальної достовірної інформації. Також представники органів
влади
матимуть
можливість
відстежувати
рівень
громадянського сприйняття й очікування, з метою регулювання
механізмів якісного й оперативного реагування. І вже як
складова комунікаційного процесу соцмережі формуватимуть
позитивний імідж органів публічної влади, ефективно
реалізуючи державну інформаційну політику.
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ДЕМОКРАТИЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Державне управління
поширюється на різні сфери
життєдіяльності суспільства – соціальну (соціальна технологія і
соціальна інженерія, технологія комунікації тощо), політичну
(технологія влади, PR-технології, виборчі технології тощо),
духовну (технології пропаганди, реклами, маніпулювання
громадського думкою через ЗМІ тощо).
Зазначається, що з переходом від індустріального до
інформаційного
суспільства
відбувається
тотальна
технологізація не тільки пізнавальної, а будь-якої людської
діяльності. Це приводить до того, що технічно стає можливим
усе: від “штучного інтелекту” і клонування людини до
“кольорових революцій” і глобального неоколоніалізму.
Технічно можливою стає також заміна демократичного
врядування на його електронний аналог – “Е – врядування”.
У сфері державного управління. зазначена експансія
“техно” призводить до “зловживання розумом” чи “науковотехнічною раціональністю”. Цій тенденції може протистояти
лише демократичне суспільство.
У сфері наукового пізнання тенденції його технологізації
протистоїть тренд гуманітаризації. Це означає відновлення та
актуалізацію
ціннісно-смислових
вимірів
науки,
її
самоусвідомлення як феномену культури, а не просто як
атрибуту цивілізації. Таке самоусвідомлення супроводжується
переосмисленням сутності демократичного управління
в
системі культури, актуалізацією проблем відповідальності
держави перед суспільством [1].
Встановлено, що демократична сутність державного
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управління сприяє переосмисленню ролі та місця держави в
глобальному світі, формуванню стратегії розвитку, перегляду
обраних векторів та напрямів державної політики через вимоги, які
висуваються до держав глобальними процесами, стають основою
взаємодії громадянського суспільства, бізнесу із органами
державної влади, засобом у недопущенні сваволі влади в державі,
яка обрала демократичний шлях розвитку. Тому при розгляді
демократичної сутності державного управління необхідно зважати
на той факт, що держава повинна враховувати об'єктивні та
суб'єктивні фактори
демократичного розвитку
державного
управління. При цьому під об'єктивними факторами необхідно
вважати демократичний характер управлінських відносин, який
існує між суб'єктами управління [2].
У демократичних правових державах народ вважають
джерелом і носієм державності, який володіє правом на зміну
будь-якої влади та її конкретних осіб. Збереження і зміцнення
держави є щонайпершою умовою забезпечення вільної
раціональної життєдіяльності відповідного співтовариства
людей. І навпаки, її занепад і руйнування є втратою або
обмеженням свободи та раціональності. Держава є формою
суспільства, за допомогою якої воно стає впорядкованим,
сталим і, як наслідок, розвивається. Демократична сутність
державного управління полягає в тому, що надаються рівні
права та свобода громадян з допомогою юридичних засобів [3].
Таким чином, сутність державного управління полягає в
тому ,що надаються соціальні послуги всьому суспільству,
громадяни
керуються
правовими
нормами
держави,
запроваджуються демократичні принципи гуманізму.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
Поняття інформаційно-аналітичного забезпечення (далі ІАЗ) судів в Україні є одним із найважливіших видів
управлінської діяльності, що забезпечує реалізацію судами
своїх функцій та їх якісне виконання, а також охоплює всі етапи
діяльності судів, яка у свою чергу контролює збір, обробку,
аналіз отриманої інформації, а також надає рекомендації щодо
використання підготовлених суддівських рішень [1]. Значення
ІАЗ діяльності судової гілки влади обумовлене тим, що її
результатом повинно бути окреслення не тільки основних засад
якісного вирішення справ та відправлення правосуддя, але й
конкретних шляхів усунення існуючих недоліків під час їх
розгляду. ІАЗ судочинства – це органічна єдність роботи щодо
раціональної організації процесу систематизації та обробки
необхідної інформації для провадження ефективного судового
розгляду. ІАЗ узгоджує, координує і кооперує зусилля
суддівського апарату щодо розгляду та вирішення справ. ІАЗ
повинне базуватися на цілісній та несуперечливій інформації в
інфраструктурі обліків інформаційно-пошукової системи, яка
повинна бути задіяна шляхом використання типового
програмного забезпечення, єдиної технології обробки та обміну
даними, типової структури даних та правил їх застосування [2].
Реалізація ІАЗ базується на таких принципах:

своєчасність – вчасне отримання, обробка та
аналіз інформації;
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цілеспрямованість – орієнтація на досягнення
поставленої мети;

системність – комплексний підхід до аналізу
проблеми дослідження;

достовірність – правильний добір фактів,
виокремлення найважливіших з них;

повнота – використання всієї наявної інформації,
що стосується проблеми дослідження;

неперервність – постійний моніторинг інформації
щодо проблеми дослідження;

обґрунтованість – отримання аргументованих
результатів;

чіткість викладу висновків – простота й
доступність викладання аналітичного матеріалу [3].
Зауважимо, що ІАЗ позначає перехід від аналітичної
інформації до управління нею, а різниця полягає не тільки в
більшій кількості інформаційних структурних компонентів, але
й в посиленні забезпечення компоненту функції управління, за
рахунок більш ефективних технологій обробки інформації [4].
Елементами системи ІАЗ судочинства є: інформація;
інформаційно-аналітична діяльність та її суб'єкти; єдина
система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності,
підрозділи, що забезпечують функціонування інформаційної
системи; необхідні технічні засоби; методи та процедури збору,
обробки та аналізу інформації та ін. Суб'єктами виступають:
керівники апаратів судів, судді та співробітники основних
підрозділів суду. ІАЗ спрямоване на підвищення ефективності
та результативності, а його принципи закладають основу
методології аналітичних досліджень [5] у рамках підходів до
реалізації судочинних процесів.
Таким чином можемо зробити висновок, що інформаційноаналітичне забезпечення судочинства є комплексним поняттям, що
включає заходи, орієнтовані на збір, опрацювання та використання
інформації, яка є необхідною і достатньою для вирішення і
досягнення загальної мети під час розгляду справ, організації та
систематизації процесу діяльності суду.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я – ВАЖЛИВА ФУНКЦІЯ КРАЇНИ
Державне управління – це загальна назва діяльності
органів державної влади із практичного втілення певного
політичного курсу. Одним із основних напрямів його діяльності
є державне управління охороною здоров'я. Орган управління
охороною здоров'я – це частина державного апарату, має
структуру, територіальний масштаб діяльності і закріплену
правовими актами власну профільну компетенцію. Її метою є
управлінська діяльність із керівництва галуззю охорони
здоров'я у відповідності зі встановленими функціями.
Прогрес, економічний і науковий розвиток спричинили
ряд позитивних змін у сфері охорони здоров’я – було подолано
або взято під контроль багато інфекційних захворювань,
створено значну кількість лікувальних та профілактичних
препаратів, а також медичних технологій, значно зріс
професійний рівень медичних працівників, що призвело до
збільшення середньої тривалості життя і покращення його
якості.
Проте, прогрес приніс і значну кількість негативних
моментів – постарішання населення, а разом з ним збільшення
частки хронічних захворювань, розвиток резистентності
мікроорганізмів, швидке поширення інфекційних хвороб.
Нерівномірність економічного розвитку спричиняє проблеми
фінансування в умовах обмежених ресурсів та нерівності у
доступі до медичного обслуговування. Водночас із
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підвищенням вимог до доступності та якості медичної
допомоги, зростає вартість послуг, що формують здоров’я [1].
Найкраща стратегія для вирішення проблем, що постають
у державному управлінні, має поєднувати у собі декілька
напрямків. Важливо формувати державну політику у сфері
охорони здоров’я з урахуванням думки провідних спеціалістівпрактиків країни, а сама управлінська діяльність має бути
прозорою і здійснюватися відповідно до соціальних реалій
суспільства. Законодавчі акти, що регулюють сферу охорони
здоров’я, мають бути своєчасні, лаконічні, чіткі та однозначні у
своєму застосуванні, юридично грамотні, не повинні
порушувати права громадян, суперечити Конституції та вже
ухваленим законодавчим актам. Важливим є також нагляд за їх
невиконанням.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що
зростання ефективності діяльності національної охорони
здоров'я є однією з базових складових сучасного суспільства.
Проте, його не можна намагатися досягнути шляхом утиску
життєво важливих інтересів широких верств населення, адже
саме охорона здоров'я є найбільш значимою галуззю для
формування відношення громадян до внутрішньої політики
своєї держави.
Державна політика у сфері охорони здоров’я на сучасному
етапі проходить реформування, відбувається оновлення
системи, яку потрібно збалансувати із загальнодоступністю усіх
видів надання медичних послуг населенню. За сучасних умов
реалізація права на охорону здоров’я посідає важливе місце у
забезпеченні
здорового
рівня
життя
громадян.
Людиноцентристська спрямованість сучасної держави, умовно
кажучи, «служить» інтересам громадян через всебічне
забезпечення пріоритету її прав, свобод як найвищої соціальної
цінності, а також законних інтересів. Роль держави зводиться до
надання громадянам послуг, а тому її основне призначення
полягає у забезпеченні можливості осіб реалізовувати належні
їм права, зокрема у відносинах із державними органами. Одним
із наданих державою прав є право на охорону здоров’я,
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внаслідок чого воно набуває особливого значення як система
заходів, що реалізуються органами публічної влади та потребує
належного регулювання й управління через відповідні форми.
Загальні питання державного управління у сфері охорони
здоров’я та медичної галузі були висвітлені в працях
вітчизняних вчених як адміністративного, так і інших галузей
права: Б. Авер’янова, Ю. Битяка, З.С. Гладун, І.П. Голосніченка,
Д.О. Гомон, В. Клюзко, В.К. Колпакова, Б.О. Логвиненко,
Я.Ф. Радиш, Л.М. Руснак, Г. Сарибаєвої, А. Савицької,
С.Г. Стеценко, Н. Шевчук та інших авторів [2].
Відповідно на зміну категорії «державне управління»
приходить категорія «публічне адміністрування», яка
тлумачиться як теорія і практика державного управління,
характерними
властивостями
якого
є
реалізація
адміністративних процедур за допомогою публічної діяльності,
застосування інструментів демократичного врядування, надання
адміністративних послуг як засіб реалізації прав і свобод
громадян [2]. Процес публічного адміністрування є
узагальненим інтегрованим процесом, котрий фактично
включає численні процеси, що конкретизуються на циклах
управління шляхом визначення відповідних суб’єктів і об’єктів
управління. Таким чином, вважаємо, що державне регулювання є
ширшим поняттям, аніж публічне адміністрування, під яким
розуміються дії, які повторюються з певною періодичністю та
мають суто технічне значення. Державне регулювання виступає як
система заходів, що здійснює вплив на конкретну сферу суспільних
відносин за допомогою нормативно-правової основи [3].
Отже, особливістю державного управління у сфері
охорони здоров’я є діяльність держави в особі її органів, яка
здійснюється за допомогою відповідних форм, що є зовнішнім
виразом змісту діяльності органів публічної влади. Державне
управління у сфері охорони здоров’я відбувається через органи
виконавчої влади й органи місцевого самоврядування. Сьогодні
відбувається зміна механізмів управління у сфері охорони
здоров’я. Основними засадами реформування державного
управління у сфері охорони здоров’я мають бути
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децентралізація, що зводиться до надання регіонам більше
можливостей адміністративно-фінансового характеру у сфері
охорони здоров’я, й автономізація лікарень, субсидіарність,
партнерські відносини між органами державної виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування.
Під
впливом
євроінтеграційних процесів з’являються нові форми державного
управління та контролю за здійсненням реформи охорони
здоров’я. Для повноцінного оновлення форм державного
управління необхідно вирішити найбільші проблеми, які
постають у сфері охорони здоров’я: невідповідність прийняття
законодавчих актів та існування здебільшого застарілих
технологій і практик до впровадження оновленої системи
надання медичних послуг громадянам через прозору систему
контролю. Слід налагодити злагоджену співпрацю медичної
професійної спільноти, громадськості та державних органів, аби
уникнути затягування реформи у сфері охорони здоров’я.
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ
Персонал є основним ресурсом роботи будь-якої установи
чи організації, і від того, на скільки продуманою і ефективною є
система кадрової роботи в частині мотивації персоналу
залежить
результативність
виконання
покладеної
на
організацію місії. Сучасні проблеми управління персоналом,
зокрема, оцінювання і стимулювання роботи соціальних
робітників
досліджують
низка
вітчизняних
учених:
А. Андрушко, Ю. Битяк, С. Дубенко, Т. Желюк, Н. Липовська,
Г. Одінцова, М. Стрілець, В. Яцуба та інші. Останні наукові
публікації свідчать про активний пошук інноваційних підходів
до процесу мотивації в управлінні персоналом [1].
Практика управління персоналом формувалася в
Македонії, Римі, Київській Русі. Варто зазначити, що в історії
управління є випадки, коли структури управління, які виникли в
стародавні часи, збереглися до наших днів. Прикладом може
бути структура управління католицькою церквою: папа
(головний керівник), кардинали, архієпископи, єпископи і
парафіяльні священики. Певною мірою прикладом може бути й
структура управління православною церквою [2, с 17].
Однак до кінця XIX ст. наукові підходи в галузі
управління не використовувались. Навіть великі успіхи Роберта
Оукена (поч. ХІХ ст.) у використанні систем оплати праці,
методів оцінки трудового персоналу, способів поліпшення умов
праці не сприяли посиленню досліджень у галузі управління.
Специфікою
кадрової
роботи
є
використання
мотиваційних механізмів з максимальною орієнтація на
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розвиток людського капіталу, його креативної складової.
Людський капітал – це найцінніший ресурс, набагато
важливіший, ніж природні ресурси або накопичене багатство.
Саме людський капітал є наріжним каменем економічного
зростання й ефективності.
Теорія людського капіталу ґрунтується на визнанні
економічної доцільності капіталовкладень, пов'язаних з набором
персоналу, підтримкою його у працездатному стані,
безперервним навчанням, виявленням здібностей, потенційних
можливостей, що закладені в особистості працівника, з
наступним розвитком тих здібностей, які є важливими у
професійній
діяльності.
Характерними
особливостями
концепції людського капіталу є: застосування економічних
критеріїв для оцінки ролі людського фактора у виробництві;
внутрішньо-організаційне управління;
перебудова всієї
кадрової політики.
Теорія людського капіталу, ефективно застосовується на
практиці у країнах з розвинутою ринковою економікою,
безперечно доводить, що інвестиції в освіту, професійну
підготовку й мобільність працівників, відчутно підвищують
вартість і ціну його робочої сили, а також забезпечують
конкурентоспроможність працівників на ринку праці.
Отже, найбільш важливим елементом продуктивних сил і
головним «двигуном» розвитку економіки є люди, а саме їх
майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує
безпосередня залежність конкурентоспроможності економіки,
рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу
персоналу підприємств та організацій певної країни. В теорії
менеджменту використовується значна кількість термінів
стосовно характеристики людей: трудові ресурси, трудовий
потенціал, трудовий колектив, кадри, персонал.
Персонал
організації
характеризується
кількістю,
структурою, професійною придатністю та компетентністю.
Кількість персоналу визначається характером, масштабами,
складністю, трудомісткістю виробничих процесів, рівнем їх
механізації, автоматизації та комп'ютеризації.
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Кадрова робота в системі публічних інститутів – це засіб
кадрового
забезпечення
в
системі
адміністративного
менеджменту, де взаємопов'язані методи, засоби і принципи
управління, що й забезпечує ефективну реалізацію цілей
управління особовим складом [3, с.19].
Зміст поняття «кадри» охоплює штатних (постійних)
кваліфікованих працівників публічних інститутів, які пройшли
попередню професійну підготовку, володіють інструментарієм
державного та муніципального управління, досвідом роботи в
державній та муніципальній службах, спеціальними званнями і
перебувають у трудових відносинах з керівництвом публічного
інституту.
За рівнями ієрархії управління персонал можна поділити
на такі категорії [4, с.29]:
– керівників найвищої ланки управління (голова,
заступники
голови, колегія, перший заступник);
– керівників вищої ланки управління (начальники
управлінь,
відділів,
департаментів та їх заступники);
– керівники
середньої
ланки
управління
(начальники самостійних відділів, спеціалізованих
установ та їх заступники);
– керівники нижчої ланки управління (начальники
секторів і їх заступники);
– виконавчий персонал (спеціалісти, економісти,
бухгалтери, юристи, експерти, інший обслуговуючий
персонал).
В системі адміністративного менеджменту кадрова робота
є практичною діяльністю, спрямованою на визначення потреб
організації у персоналі з урахуванням наявного кадрового
складу, забезпечення організації якісним персоналом,
регулювання процесів його раціонального використання [4].
Організаційно-методичне забезпечення кадрової роботи
загалом та мотивації персоналу, зокрема, в системі
адміністративного менеджменту
передбачає наступні
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процедури пов’язані із управління кадровим забезпеченням
організації:
– обліково-контрольні: прийом персоналу; облік
співробітників; звільнення; робота з тимчасово відсутніми
співробітниками (перебувають у відпустці, відсутні по
хворобі, у відрядженні тощо);
– планово-регулятивні: підбір (пошук і відбір) для
працівників установи; розстановка персоналу; переміщення
співробітників; адаптація працівників;
– звітно-аналітичні: вивчення персоналу; оцінка
роботи співробітників; аналітична робота; підготовка звітів;
– координаційно-інформаційні:
професійна
підготовка (навчання і перепідготовка) персоналу;
організація прийому працівників (з службових і особистих
питань); робота з письмовими зверненнями працівників;
архівна та довідкова робота;
– організаційно-методичні:
документаційний
супровід діяльності працівників установи; планування та
ведення кадрової роботи в підрозділах; керівництво
кадрової роботи.
Важливо, щоб всі ці інструменти дозволили створити таку
систему мотивації, яка стане
рушійним механізмом, що
спонукатиме людину до діяльності, цілеспрямованості (досягнення
особистих цілей і цілей організації). Існує три види мотивації:
матеріальна (фінансова), моральна, адміністративна [5].
Матеріальна мотивація реалізується через систему оплати
праці, додаткових надбавок, премій. Крім матеріального
стимулювання цей вид мотивації передбачає і застосування
санкцій в рамках цивільної відповідальності.
Моральна мотивація передбачає використання системи
оцінювання заслуг, ділових якостей працівників, виховання у
них почуття гордості за виконану роботу, постійного бажання
до саморозвитку та самовдосокналення.
Адміністративна мотивація лежить в площині дотримання
трудової
дисципліни,
використанні
різних
форм
дисциплінарного покарання (зауваження, догана, звільнення з
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роботи) і дисциплінарних заохочень.
В системі публічного управління застосовуються такі
методи мотивації:
1. Прямі економічні: діючі системи оплати праці;
преміювання за результати праці; оплата навчання, лікарняних,
страхування життя.
2. Непрямі економічні: доплати за стаж роботи; оплата
додаткових відпусток, передбачених чинним законодавством;
оплата путівок працівникам на лікування ті відпочинок;
пільгове харчування, користування житлом і транспортом;
встановлення надбавок до пенсій, одноразова допомога при
виході на пенсію.
3. Негрошові (соціальні): раціональний режим праці,
гнучкі графіки роботи; забезпечення високого рівня охорони
праці; підвищення змістовності, привабливості праці;
підвищення по службі.
При застосуванні мотиваційних механізмів в кадровій
роботі важливо вдало поєднувати традиційні та інноваційні
інструменти мотивації, які дозволятимуть не лише
задовольняти базові потреби працівників, але й дозволятимуть
проявляти креативність, творчість, можливість підвищувати
фаховий рівень та професійне зростання. Для цього важливо
використовувати мотиваційні профілі для працівників і
моніторити керівництву системи мотивації через ступінь
задоволеності чи незадоволеності роботою. Важливо зазначити,
що мотивація є інструментом підвищення результативності
кадрової роботи та конкурентного статусу працівників на ринку
робочої сили.
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Міжнародно-правове
регулювання
діяльності
з
дослідження та використання космічного простору – це
відносно нове явище у сфері регулювання суспільних відносин,
зароджене в минулому столітті у зв’язку з початком у 1957 р.
практичного дослідження та освоєння космосу за допомогою
космічних літальних апаратів. У зв’язку з цим у системі
міжнародного публічного права виділилася нова незалежна
галузь – міжнародне космічне право.
Ця галузь міжнародного права відносно молода та
знаходиться в стадії становлення. На відміну від морського та
повітряного права правове регулювання діяльності з
дослідження та використання космічного простору не почалося
не прийняття державних національних правових актів, а з
розробки норм і положень міжнародно-правового характеру. По
цій причині саме зміст міжнародних документів про космічну
діяльність та визначив розвиток національного законодавства
про космічну та аерокосмічну діяльність [1].
Міжнародне космічне право являє собою одну з галузей
міжнародного публічного права, а, відповідно, є однією із
складних частин останнього. Ця нова галузь міжнародного
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права почала формуватися з запуском Радянським Союзом
4 жовтня 1957 р. первого в світі штучного спутника Землі.
Міжнародне космічне право визначається як сукупність
спеціальних норм сучасного суспільного міжнародного права,
регулювання відносин держав між собою, з міжнародними
організаціями, взаємовідносин таких організацій у зв'язку із
здійсненням ними космічної діяльності, а також таких, хто
встановлює міжнародно-правовий режим такої діяльності у
межах космічного простору, Місяця та інших небесних тіл.
Таким чином, міжнародне космічне право визначає
залежність від характеру діяльності держав (космічна діяльність)
та місця діяльності (космічний простір, небесні тіла) [2].
Стан правових систем найбільш розвинених держав дає
нам можливість з упевненістю підтверджувати, що на даний
момент уже сформувалася як самостійна галузь національного
права – космічне право держави.
Під джерелами міжнародного космічного права ми
розуміємо форму вираження та зміцнення норм даної галузі
міжнародного права, яка регулює міжнародні відносини, які
виникають у зв'язку з дослідженням та використанням
космічного простору.
У
міжнародному космічному праві
(як
і
в
загальноміському міжнародному праві) основними видами
джерел прав є міжнародний договір. Слід зазначити, що процес
формування та розвитку міжнародного космічного права
відбувається в основному у договірній формі [2].
Міжнародний договір (узгодження) укладається між
суб'єктами міжнародного космічного права у письмовій формі
та містить конкретні формулювання норм міжнародного
космічного права. Заключаючи договір, суб'єкти міжнародного
права переслідують цілі створення міжнародно-правових норм,
які були б спрямовані на регулювання відносин між ними [3].
У залежності від великої кількості учасників договори
можуть бути універсальними та обмеженими кількістю
учасників (двосторонні, регіональні).
Усі норми, що містяться у домовленостях, є юридичними
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зобов’язаннями для учасників домовленостей та за їх порушенням
передбачена міжнародно-правова відповідальність.
У перекладі з латинського «норма» позначає правило,
керуюче начало, зразок.
Під нормою міжнародного космічного права розуміється
правила поведінки, яке визнаються суб'єктами міжнародного
космічного права у якості юридично обов'язкового [3].
Крім міжнародних домовленостей, які заключаються
стосовно регулювання відносин у сфері космічної діяльності, до
джерел міжнародного космічного права також з повним
підґрунтям, повинні бути віднесені і міжнародні домовленості,
які формують основоположні принципи та правила
міжнародних відносин у всіх сферах, дот яких слід віднести [2]:
- Устав Організацій Об’єднаних Нації, від 26 червня 1945 р.
- Декларація про принципи міжнародних прав, що
стосуються доброзичливих відносин та співробітництва між
державами відповідно до Уставу Організацій Об’єднаних Нації,
від 24 жовтня 1970 р., а також ряд інших.
До галузевих джерел міжнародного космічного права
відносяться:
- Декларація правових принципів, яка регулює діяльність
держав, які займаються дослідженням та використання
космічного простору, від 13 грудня 1963 р.;
- Договір про заборону випробувань ядерної зброї в
атмосфері, у космічному просторі та під водою, від 5 серпня
1963 р.;
- Договір про принципи діяльності держав щодо
дослідження та використання космічного простору, включаючи
Місяць та інші небесні тіла, від 27 січня 1967 р.;
- Угода про порятунок космонавтів, повернення
космонавтів і повернення об'єктів, запущених в космічний
простір, запущених в космічному просторі, від 22 квітня 1968 р.;
- Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду,
заподіяну космічними об'єктами, від 29 березня 1972 р.;
- Конвенція про реєстрацію об'єктів, що запускаються в
космічний простір, від 14 січня 1975 р.;
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- Угода про діяльність держав на Місяці та інших
небесних тілах, від 18 грудня 1979 р.;
- Конвенція про Міжнародну організацію морського
супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ), від 3 вересня 1976 р.;
- Поправки до Конвенції про Міжнародну організацію
морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ), від 1 грудня
1981 р.;
- Експлуатаційна угоду про Міжнародну організацію
морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ), від 3 вересня
1976 р.;
- Поправки до Експлуатаційної угоди про Міжнародну
організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ), від
16 липня 1979 р.;
- Принципи використання державами штучних супутників
Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного
мовлення, від 10 грудня 1982 р.;
- Принципи, що стосуються дистанційного зондування
Землі з космосу, від 3 грудня 1986 р.;
- Принципи, що стосуються використання ядерних джерел
енергії в космічному просторі, від 14 грудня 1992 р.;
- Декларація про міжнародне співробітництво в
дослідженні та використанні космічного простору на благо та в
інтересах усіх держав, з особливим урахуванням потреб країн,
що розвиваються, від 13 грудня 1996 р.;
- Угода між Урядом Канади, Урядами держав - членів
Європейського космічного агентства, Урядом Японії, Урядом
Російської Федерації та Урядом Сполучених Штатів Америки
щодо співробітництва з міжнародною космічною станцією
цивільного призначення, від 29 січня 1998 р.;
- Угода про спільну діяльність з дослідження і
використання космічного простору, від 30 грудня 1991 року.;
- Угода про порядок утримання та використання об'єктів
космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних
програм, від 15 травня 1992р.;
- Протокол про затвердження Положення про
Міждержавну раду з космосу, від 13 листопада 1992 р.;
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- Угода про порядок фінансування спільної діяльності з
дослідження і використання космічного простору, від 13
листопада 1992 р.;
- Угода про засоби систем попередження про ракетний
напад і контроль космічного простору, від 6 липня 1992 року і
інші.
Також ми можемо говорити про те, що на даний момент
сформувалася звичайна норма, що встановлює межу між
повітряним і космічним просторами.
Список використаних джерел:
1. Международное космическое право: Учебник/ Отв. ред.
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ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ
МІСЦЕВИХ РАД ТА ЇХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
Місцеві ради та їх виконавчі органи – одні з
найважливіших елементів структури місцевого самоврядування
в Україні. Частина 3 ст. 140 Конституції України визначає, що
місцеве
самоврядування
здійснюється
територіальною
громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо,
так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні,
міські ради та їх виконавчі органи [1]. Так, якщо форми
здійснення
місцевого
самоврядування
безпосередньо
територіальною громадою наразі не знайшли широкої
регламентації в законодавстві України, то діяльність рад та їх
виконавчих органів детально регламентована та на практиці
саме вони й є носієм більшості функцій та повноважень
місцевого самоврядування. Однак, аналіз функцій місцевих рад
та їх виконавчих органів неможливий без звернення до
загальнонаукових підходів до визначення поняття функцій, їх
характеристики, системи та ознак.
Слово «функція» походить від латинського function та
перекладається як виконання, здійснення та має такі
тлумачення:
1) обов’язок;
2) роль, що виконує відповідний інститут або частина
відносно цілого;
3) коло діяльності або призначення;
4) залежна змінна величина, тобто така величина, що
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змінюється в міру зміни іншої величини і називається
аргументом;
5) специфічна діяльність будь-якого організму і органів,
що його становлять;
6) значення будь-якої форми, її ролі у конкретній системі,
що визначаються співвідношенням з іншими формами;
7) характеристика напряму чи сторони діяльності.
При цьому, кожна наука по-різному дає визначення цьому
поняттю. Так, якщо філософія розуміє функції як зовнішній прояв
властивостей об’єкта, спосіб його поведінки у визначеній системі
відносин [2, с. 405], а соціологічна наука як роль, яку виконує
певний соціальний інститут чи процес відносно цілого, то
адміністративне правова наука як прояв діяльності, обов’язок
виконання певної роботи, призначення тощо [3, с. 26]. Наука теорії
держави та права визначає функції держави як це основні напрями
її діяльності з управління суспільством, включаючи механізм
державного впливу на розвиток суспільних процесів, в яких
знаходить свій прояв її сутність і соціальне призначення [4, с. 89].
Таким чином, у загальному вигляді, з точки зори науки
теорії
держави,
функції
таких
органів
місцевого
самоврядування як місцевих рад та їх виконавчих органів
можна визначити як основні напрями їх діяльності з управління
територіальною громадою (визначення питань місцевого
значення), а також механізм впливу на розвиток процесів
всередині територіальної громади, в яких знаходить свій прояв
їх сутність і соціальне призначення.
Водночас, Лихачов визначає їх як основні або
кардинальні, пріоритетні та постійні напрями і види здійснення
місцевого самоврядування, передусім щодо реалізації
природного права людини і громадянина на місцеве
самоврядування; охоплюють основні сторони соціальної
спрямованості місцевого самоврядування та призначення щодо
вирішення завдань, які входять до кола питань місцевого
значення; відображають недержавну природу місцевого
самоврядування (хоча певною мірою суб’єкти місцевого
самоврядування беруть участь у реалізації функцій державної
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влади); дають відповідь на питання, чим має займатися місцеве
самоврядування та розкривають матеріальний зміст публічновладної діяльності суб’єктів його системи; характеризують
способи, засоби, методи, за допомогою яких забезпечується
реалізація
публічно-владних
прерогатив
місцевого
самоврядування [5].
Щодо класифікації функцій органів публічної влади, то
наукою державного будівництво вироблено цілий ряд критеріїв,
однак позиції вчених з цього питання й досі розходяться. Так,
виділяють наступні види:
 За суб’єктами здійснення влади розрізняють функції
держави, функції органів публічної влади, їх структурних
підрозділів і посадових осіб, окремих службовців.
 За
об’єктами
здійснення
влади
(сферами
життєдіяльності) можна виокремити політичні, економічні,
соціальні, культурні, оборонні, зовнішньоекономічні, екологічні
функції.
 За видами державної влади розрізняють законодавчу,
виконавчу, судову, контрольно-наглядову, представницьку
функції.
 За правовими формами здійснення влади функції можна
класифікувати на нормотворчу, установчу, правозастосовну,
інтерпретаційну, контрольну, правоохоронну.
 За соціальним значенням функції зазвичай поділяються
на основні і неосновні (додаткові).
 Фактор часу дозволяє виокремити постійні і тимчасові
функції [6].
Список використаних джерел:
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АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ
ГАЛУЗІ
Роль медичних працівників у забезпеченні населення
якісною медичною допомогою важко переоцінити. Багато років
вважалося, що в Україні надлишкова чисельність медичного
персоналу, наслідком чого була і відповідна кадрова політика.
А сьогодні українська охорона здоров’я стоїть на порозі
кадрової кризи. Існує дефіцит кадрів, налічується більше 20%
пенсійного, і ще 20% − перед пенсійного віку медичних
працівників. Спостерігається наростаюча та некерована
міграція медичного персоналу, в т.ч. сусідні країни та за
кордон. Використовується архаїчна система планування потреб
у кадрових ресурсах, яка базується на жорстких кадрових
нормативах.
Задовго до пандемії COVID-19 Комісія ООН із зайнятості
у сфері охорони здоров’я та економічного зростання визначила,
що до 2030 р. в країнах з низьким і нижче середнього рівнем
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доходів прогнозована глобальна нестача медичних працівників
сягне 18 млн [1].
ВООЗ зазначає, що інвестиції у кадрові ресурси сфери
охорони здоров’я є однією з важливих ланок щодо зміцнення та
забезпечення ефективності роботи систем охорони здоров’я та
соціального захисту в умовах викликів сьогодення і
міжнародних криз [1, 2].
Уже впродовж тривалого часу в галузі охорони здоров'я
України спостерігаються негативні процеси у сфері кадрового
забезпечення, пов’язані зі зменшенням забезпеченості лікарями
та середніми медичними працівниками з медичною освітою та
укомплектованості посад лікарів і медичних сестер [3, 4].
Нині за рівнем забезпеченості лікарями та середнім
медичним персоналом, Україна знаходиться на 38-му місці в
Європейському регіоні. Така від’ємна динаміка щодо кадрових
ресурсів охорони здоров’я супроводжується скороченням
обсягів підготовки лікарів та медичних сестер з 2017 р.
Що стосується ПАС України, то вона протягом останніх
п'яти років змінила свою структуру в бік зниження. З 2015 по
2019 рр. патологоанатоми демонструють негативний або
нульовий середньорічний темп приросту. Так, число штатних
посад всіх патологоанатомів у 2015 р. становило 1395,3,
показник зайнятості становив 1142,8, що свідчить про 81,9%
забезпеченості лікарями-патологоанатомами. У 2019 р. - число
штатних посад становило вже 1362,25 а зайнятість - 1099,00, що
свідчить про зменшення на 33,05 посади (3,%) і становить
80,6% забезпеченості лікарями-патологоанатомами.
Укомплектованість штатних ставок патологоанатомів
(«дорослих») фізичними особами ЗОЗ з 2015 по 2019 рр. має
тенденцію до незначного збільшення: у 2015 році цей показник
становив 53,25% а у 2019 році - становив вже 53,66%, тобто на
0,41% більше.
У 2019 р. в Україні показник укомплектованості посад
лікарів-патологоанатомів становить (до 81,6%). За рівнем
коефіцієнта суміщення посад - патологоанатоми займають 25%
Забезпеченість лікарями-патологоанатомами в розрахунку на
54

100 тисяч населення залишається незмінною протягом п'яти
років і становить 0,3
Таким чином, укомплектованість штатних посад лікарівпатологоанатомів в ЗОЗ системи МОЗ України з урахуванням
суміщення у регіональному розрізі не впливає на основні
показники діяльності патологоанатомічної служби.
Кількість проведених розтинів та кількість фізичних осіб
на зайнятих ставках демонструють сильний прямий
кореляційний зв’я- зок для патологоанатомів та дитячих
патологоана-томів. Укомплектованість штатних посад лікарівпатологоанатомів в закладах системи МОЗ України з
урахуванням сумісництва у регіональному розрізі не впливає на
основні показники діяльності ПАС.
За результатами проведеного аналізу підвищення
кваліфікації лікарів-патологоанатомів закладів охорони здоров’я
сфери управління органів управління охороною здоров’я
проводиться
в
інститутах
на
циклах
спеціалізації,
передатестаційних циклах, тематичних удосконаленнях, місцевих
базах. За період з 01.01.2012 по 31.12.2017 років кількість фізичних
осіб лікарів-патологоанатомів становила 131413 з них підвищили
кваліфікацію 108157, що відповідає 82%.
2018 рік є переламним у динаміці медичних кадрів,
оскільки прискорюються темпи скорочення лікарів, медичних
сестер, фельдшерів та акушерів. Співвідношення кількості
медичних сестер та лікарів в Україні має тенденцію до
зниження, зокрема через негативні темпи приросту кількості
медичних сестер, і є нижчим за середньоєвропейський
показник.
Отже, виходячи з вищенаведеного, ми бачимо, що
основними цілями кадрової політики та стратегії є забезпечення
оптимального балансу процесів оновлення та збереження
кількісного та якісного складу персоналу ЗОЗ відповідно до
його потреб, вимог законодавства та стану ринку праці
медичних кадрів.
Основні завдання з ефективного використання кадрових
ресурсів в Україні лежать у площині комплексного підходу до
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вдосконалення й управління галуззю, підготовки та збереження
медичних кадрів.
З метою вирішити проблеми кадрового ПАС України, на
державному рівні, необхідно використовувати технічні
інструменти та керівні принципи, у тому числі й ті, що
розроблені та запропоновані ВООЗ, провести комплексну
оцінку ситуації, провести аудит фактичного стану ПАС і її
ресурсів та на їх підставі розробити і прийняти стратегічний
план розвитку її кадрового потенціалу.
Усе вищезазначене вимагає термінових політичних рішень
щодо виправлення ситуації з кадровими ресурсами в галузі
охорони здоров’я та попередження ризиків погіршення надання
медичної допомоги населенню. Без стабілізації ситуації з
кадровим забезпеченням галузі, відновлення належних обсягів
підготовки та перепідготовки медиків, медична допомога
населенню стане проблематичною, а боротьба з епідеміями
інфекційних та неінфекційних захворювань завершиться
поразкою для людства.
Список використаних джерел:
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1308-eng.pdf?sequence=1).
2. Organisation
for
Economic
Co-operation
and
Development (2020) Contribution of migrant doctors and nurses to
tackling
COVID-19
crisis
in
OECD
countries
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України» (http://medstat.gov.ua/ukr/MMXIX.html)

57

Музикантов Є.Ю.
магістрант кафедри публічної політики,
Навчально-науковий інститут публічного
управління та державної служби КНУ
ім. Т. Шевченка
м. Київ, Україна
МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ ТА СПЕЦИФІКА
ВЛАСТИВОСТЕЙ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Ключовим принципом у роботі сучасних органів
державної влади є орієнтація на задоволеність громадян та
надання їм якісних адміністративних послуг. Проблема полягає
в тому, що існує невідповідність між задекларованою
очікуваною адміністративною послугою, та тією, яку ми
фактично отримуємо.
Враховуючи актуальність необхідності використання
інструментів удосконалення процесу надання всіх видів послуг
варто, на нашу думку, охарактеризувати специфічні властивості
послуги, як категорії, оскільки у процесі надання
адміністративних послуг, важливим показником є – якість.
Формування вимог до якості послуги не можливе без
виокремлення її структурних елементів та характеристики
специфічних властивостей, як дії і, як продукту. Ці властивості
можуть виявлятися по-різному, відповідно до обставин, за яких
послуга надається. У даному контексті заслуговує на увагу
концепція “4НЕ”, яка охоплює та визначає зміст таких
властивостей послуги, як: “нематеріальність”, “неоднорідність”,
“невідокремленність від джерела”, “незбереженність”, або ІНІР
(абревіатура від англомовних назв цих властивостей).
Концепція “4НЕ” вперше запропонована як теоретична основа
маркетингу послуг в кінці 80-х рр. ХХ ст. зарубіжними
науковцями і базується на відмінностях природи осяжних
(існуючих у матеріальній формі) товарів і неосяжних послуг.
Фундаментальні дослідження специфічних властивостей
послуг належать таким науковцям як К. Лавлок та
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Е. Гаммессон. Доцільно коротко визначити зміс властивостей
послуги у відповідності до концепції “4НЕ”.
Intangibility (нематеріальність, неосяжність). Вперше ця
властивість була визначена як “нематеріальність” Ж-Б. Сеєм та
Дж. Бейтсоном у 1979 р. Зокрема, Дж. Бейтсон виділив фізичну
(яку не можливо “відчути”) та ментальну (не можливо
усвідомити) нематеріальність, визначаючи таку властивість
послуги, як
“подвійну нематеріальність” [2, р. 132-133].
Поняття “ментальна нематеріальність” було запропоноване до
наукового
вжитку
у
1980 р.
Г. Мак- Дугаллом
та
Д. Снетсінгером як ступінь візуалізації продукту, конструюючи
його образ в уяві до придбання цього продукту [3, р.29-33].
На думку В. Прайда та О. Феррела “нематеріальність”
означає, що послуга не має фізичної природи і відповідно її не
можливо “потрогати”, або матеріально нею володіти. [1, с. 243].
Інший американський вчений Ф. Котлер зазначав, що на відміну
від матеріальних (фізичних) продуктів (товарів), послугу не
можливо побачити, почути, відчути на смак, сприйняти до
моменту її отримання [1, с. 251].
Heterogenity (неоднорідність, гетерогенність) – відмінність
(різне, несхоже, неоднакове) обслуговування споживачів
надавачем послуги у безпосередній з ним взаємодії, оскільки
кожний споживач має власні унікальні потреби та досвід
споживання (використання) послуг. Неоднорідність якості
послуги пов’язують з участю громадянина у наданні послуги,
що спонукає до появи такого поняття, як нестабільна якість у
сприйнятті споживача. Саме, вище згадані у роботі
американські
науковці
К. Лавлок
та
Е. Гаммессон
запропонували
змінити
назву
властивості
послуг
“неоднорідність” на “варіативність”. На думку вчених, поняття
“варіативність” найбільш повно відображає сутність процесу
обслуговування та безпосередньо послуги з позиції їх якості,
оскільки у сфері послуг досить часто виникають відмінності у
поведінці та отриманні результату не лише у різних надавачів
послуг, але у одного з цих надавачів [2, с. 245]. При взаємодії з
різними споживачами у різний часовий проміжок така
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різнобічність способів та форм обслуговування в межах
надання однієї послуги призводить до варіативності деяких її
властивостей, створюючи при цьому нову властивість послуги –
мінливість. Вказана ситуація є проблемною щодо стандартизації
послуг і сприяє появі такого явища як “нестандартизовані
послуги”. Для підтвердження зазначеного, варто згадати, що в
Україні досі існує певна диспропорційність між існуючими
видами послуг та нормативними вимогами до них.
Inseparability
(невідокремленність
від
джерела,
неподільність) – це відсутність можливостей відокремити
(розділити) виробництво (надання) та споживання послуги за
умов, при яких участь споживача у процесі обслуговування є
обов’язковою, а її надання завжди розпочинається зі звернення
споживача до установи яка її продукує. У наукових джерелах
властивість “неподільність, невідокремленість від джерела”
іноді визначається як одночасність. Проявом одночасності
надання та споживання послуги є присутність споживача та
його роль у якості спів виробника послуги, різні види взаємодії
“споживач – надавач”, “споживач - споживач”.
Perishability (незбереженність). Досліджуючи властивість
“незбереженність” науковці визначали її як неможливість її
зберігання, накопичення для подальшого використання. [4, р. 111].
Ця властивість пов’язана з часовим виміром у якому відбувається
виробництво послуги, оскільки вона надається у визначений період
часу. Властивість “незбереженність” послуги варто враховувати не
лише у наданні послуги, але й для оцінювання результату вказаного
процесу. Але існують послуги, результат надання яких можливо
зберегти, використати пізніше у вигляді самостійно осяжних
продуктів (наприклад, освітні послуги, тощо).
Підсумовуючи зазначимо, що наведені нами властивості
ІНІР варто сприймати як універсальні властивості та необхідно
застосовувати, характеризуючи усі види послуг, але зазначимо,
що ці властивості досить складно використовувати для оцінки
якості, оскільки мають вони, перш за все дихотономічний
характер. Безмовно, концепція “4НЕ” є складовою маркетингу
публічних послуг, який варто використовувати як інструмент
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удосконалення всієї сфери послуг. Сьогодення доводить, що у
діяльності Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП)
необхідно застосовувати маркетингові інструменти для
вчасного реагування на потреби громадян. Застосування
маркетингу послуг (services marketing) забезпечить вирішення
трьох важливих завдань:
- створення послуги високої якості;
- диференціація послуг (новизна та кращі умови
надання);
- оптимізація процесу надання зі збереженням
високої якості послуг.
Результатом використання маркетингу послуг у процесі
надання адміністративних послуг, зокрема таких базових, які
надаються у ЦНАП, стало б формування європейських
цінностей
у секторі публічних послуг, які б сприяли
збільшенню довіри громадян до держави та її інституцій.
Список використаних джерел:
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ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ СФЕРИ НАДАННЯ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Вважаю, що менеджмент у сфері надання туристичних
послуг співвідноситься з його функціонально-оперативним
забезпеченням. Останнє реалізовується шляхом, зокрема:
управлінсько-стратегічного
розподілу
обов’язків;
підприємницько-управлінського аналізу роботи туристичних
підрозділів; координуючої та розпорядчої діяльностей у сфері
туристично-оперативної інтеграції; пошуку методологічних
основ контролю та нагляду за роботою з людським капіталом;
моніторингу професійно-робочого зростання працівників у
сфері туризму; пошуку оптимальної моделі стимулювання та
покращення ефективності роботи працівника. Окремі напрями
забезпечення менеджменту туристичних послуг потребують
більш детального опису.
При
цьому,
засадничими
рисами
стратегічного
планування як інструменту забезпечення дієвості туристичної
справи пропонується визначити [1, c. 14]:
1) фондово-технологічний, розподільчо-ресурсний та
управлінсько-кадровий поділи (відповідно до юрисдикції);
2) пошук оптимальної комунікативної моделі, що
дозволить найбільш ефективно взаємодіяти з оточенням,
соціумом та партнерами;
3) проблемно-координаційний підхід, що дозволяє
відобразити
закономірності
внутрішнього
влаштування
організації;
4) пошук стратегічно-модельного підходу, що має
ретроспективно-перспективний
характер
та
дозволяє
застосовувати сучасні управлінські підходи.
Туристично-підприємницький менеджмент має власним
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джерелом формування концептуальних основ персональноресурсних основ управління.
Опис даної сфери найкраще
підкреслює дефінітивна сентенція Дж. Сторея, у контексті
ресурсно-управлінської діяльності щодо людського капіталу.
Науковець окреслює дану діяльність як управлінськоорганізаційні дії щодо основ контролю за діяльністю
відповідальних осіб, метою котрих є отримання конкретно
визначених результатів – у конкуретно-стратегічних та
кваліфікаційно-персональних технічних нормуваннях, що
створюються на основі структурно-кадрових та культурновиробничих
методологічних
рекомендацій.
Зазначене
твердження доводить, що людський капітал є невичерпним
підприємницьки ресурсом, що дозволяє, повною мірою,
реалізовувати управлінське мистецтво. Останнє, в свою чергу,
виявляється у реалізації методично-практичних трактовок,
метою формування котрих є мотиваційно-стимулююча
діяльність, спрямована на мобілізацію професійної складової
працівника [2, c. 30].
Технологічно-управлінський підтекст у сфері дозвіллєвовідпочинкової інфраструктури формує категоріально-понятійні
принципи туристично-підприємницького управління.
Існує декілька ортодоксальних менеджмент-поглядів на
класифікаційні
особливості
управлінських
засадничих
положень. Так, у 1912 році, Г. Емерсон опублікував теоретичноприкладне дослідження під назвою «Дванадцять принципів
продуктивності», де було виокремлено, сформовано та
проаналізовано підприємницько-управлінські трактати з їх
практично-теоретичною
регламентацією.
Вченим
було
окреслено основи раціонального управління: 12 окремих
принципів є тісно дотичними до стилістики встановлення
контрольно-наглядових
ідей,
принципів
раціоналізму,
професійної та виробничої компетентностей, дисциплінарнорозпорядчих норм та розпорядків, ідеологій точності, корисної
дії, повноти, моментності та перманентності обліковоаналізаторської активності. Окрім того, до зазначеного кластеру
включаються більш загальні поняття, як-от: економіко63

фінансове
забезпечення
та
усно-письмові
стандарти
міжособистісної комунікації [3, c. 171].
За А. Файолем, наука управління сформована та
стандартизована за такими принципами, як: професійноробочий розподіл обов’язків; коло компетенції та персональний
вклад у професійну діяльність; застосування концепції
дисциплінарної єдності; виокремлення єдиного державноуправлінського курсу (стратегії) розвитку; ієрархія щодо
розподілу персональних та загальнокорпоративних інтересів;
формування кошторису, концепту розподілу грошових активів
та фінансового схвалення за виконання конкретного завдання;
поєднання
централізовано-впорядкованого
контролю,
заснованого на забезпеченні умов професійної стабільності
людського капіталу; корпоративна ініціативність як джерело
новаторських ідей.
Спираючись на проведені дослідження, логічним буде
виокремити такі управлінські принципи, надані Ф. Тейлором [4, c.
220-221; 5], як:
1. Раціональне запозичення наукової методології та
виробничо-операційної стандартизації діяльності персоналу на
засалах трудової етики.
2. Пошук «ідеального працівника», який відповідатиме
критеріям конкурентоздатності, персональних можливостей,
пунктуальності та змоги виконувати енергозатратні операції.
3. Стандартизація в області науково-освітянського,
персонального
та
розвитково-кваліфікаційного
рівнів
працівника.
4. Побудова управлінської діяльності на засадах взаємної
допомоги, психоемоційного моніторингу та менеджментколаборації щодо основ реалізації вищевказаних принципів
соціального інтегрування. Варто наголосити, що туристичноуправлінська діяльність являє собою нормовану, інтегровану та
унікальну сферу організаційно-правової роботи. На відміну від
інших галузевих принципів роботи, туристичний менеджмент є
дотичним до виокремлення персони як основи будь-яких
комунікативних зв'язків під час здійснення взаємодії.
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Відповідно, місце персоналу в управлінсько-розпорядчій
діяльності отримує нові межі, Одночасно, відбувається
перепрофілювання в контексті розуміння поняття «людські
індивідуальні ознаки».
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІДОМЧОЇ МЕДИЦИНИ В
УКРАЇНІ
Створення паралельних систем охорони здоров’я можна
розглядати як додаткові переваги або надання послуг
особливому контингенту громадян. Це свідчить про низьку
якість медичних послуг у загальній системі охорони здоров’я та
є показником неефективності механізмів державного
управління.
Звичайно виникає питання про пошук шляхів вирішення
проблеми, що неможливо без аналізу причин виникнення цього
феномену. Ми досліджували історичні передумови формування
медичної допомоги, регульованих державою на теренах
Українських земель в порівнянні з формуванням таких у
країнах Європи у різні історичні періоди на основі вивчення
історичних документів та системного аналізу. Також за
допомогою системного аналізу вивчено закономірності
виникнення регламентуючих взаємовідносини у медичній
галузі нормативно-правових документів та виділено причини
створення відомчої медицини.
Залишається відкритим питання визначення терміну
"відомча медицина", причин та витоків формування цієї
системи охорони здоров’я та дослідження механізмів регуляції
її діяльності у системі загальнодержавної системи охорони
здоров’я.
Історично у кожній країні світу охорона здоров’я на
перших етапах була у вигляді приватної практики. Знахарі,
придворні лікарі, лейб-медики - саме вони були першим
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прообразом та прикладом лікаря.
Так за часів Київської Русі ІХ - ХІ століття, як і у тодішній
Європі медицина була представлена носіями спадкових
медичних знань декількох поколінь. Це волхви та знахарі, що
допомагали простому люду. Більш заможні громадяни
отримували медичну допомогу лікарів - іноземців із Греції,
Сирії, Вірменії. Вся медична допомога надавалася вдома за
виключенням бідних, подорожніх, яким допомогали у духовних
закладах. Основною госпітальною базою того часу були
богоугодні заклади церковних братств. За даними літописця
Нестора («Житіє Феодосія Печерського») в ХІ ст. було відкрито
першу монастирську лікарню у вигляді окремої будівлі для
стаціонарної допомоги. [1]. У ХІV ст. (1377р) започатковували
перші лікарні для хворих і бідних у Львові. [2].
На початку ХVI ст. із становленням ремісницьких цехів на
території України як і в інших державах, було започатковано
цехи цирульників, яких навчали деяким навичкам медицини.
Цехи цирульників підпорядковувалися магістратам та мали свій
статут, де прописані серед інших обов’язків такі як робити
кровопускання, розрізати гнояки, виривати зуби, тощо. [3].
Пандемії «іспанки» у ХІV ст., холери ХІХ у ст., стало
поштовхом для утворення перших госпіталів та громадських
лікарень. [4].
У 1755році засновано Київський військовий шпиталь із
затвердженим штатом [5]. У 1795 році у місті Біла Церква
графиня Браницька побудувала лікарню на 54 ліжка, з них
хірургічних - 15. Затверджений штат якої мав: посаду лікаря,
помічників та обслуговуючого персоналу. [6] Це був один з
перших великих спеціалізованих безкоштовних, приватних
медичних закладів. У 1795 р. На Луганському ливарногарматному заводі була введена посада лікаря та відкрито
заводський шпиталь. [7].
На початку XIX століття до існуючих тоді у місті Біла
церква лікарні на 5 ліжок в костьолі, на Замковій горі (1820 р)
що існувала за кошти костьолу та Ксаверівської лікарні(1838р.),
єврейської лікарні (1866р) на 24 ліжка із хірургічним
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відділенням на 5 ліжок та нової єврейської лікарні (1900 –
1902р) на 26 ліжок, що фінансувалась єврейською общиною,
також були засновані шпиталь, богадільня, лазарет та дві
приватні лікарні
В кінці ХІХ ст., створено медичні пункти у Волинській,
Київській, Подільській губерніях, де офіційно закріплювався
принцип безкоштовного отримання меддопомоги жителями
губернії в лікувальних установах, які утримуються на її кошти,
що прописане у "Положенні про управління земським
господарством" від 2 квітня 1903 р. Так започаткували сільську
медицину за територіальним (відомчим) принципом.
На початку ХХ століття у Білій Церкві було переведено у
державну власність дві приватні лікарні та чотири аптеки а
лікарня Браницьких перекваліфікована у лікарню для
терапевтичних та онкологічних хворих, було відкрито
поліклініку з аптекою та дерматовенерологічний диспансер
(1922 р).
Більш інтенсивний розвиток промисловості відбувався на
східних землях України (кінець ХІХ - початок ХХ стю) і мав
вже своє законодавче підгрунття. Наприклад заводський
шпиталь, заснований на ливарно-гарматному заводі Луганська у
1795році. І тільки у 1806 році розроблене та прийняте "Горное
положение" та пізніше у 1866 році тим часовим положенням
"Про організацію лікарняної допомоги для фабричних
робітників", яке стало постійним лише рік потому 1867але не
містило штатної або нормативної складової.
Система охорони здоров'я радянського періоду до 1937
року фінансувалася окремим податком на охорону здоров'я до
Міністерства Охорони Здоров'я, але згодом податки на охорону
здоров’я (обов’язкове державне страхування) став надходити до
загального державного бюджету. Ця обставина дала можливість
збільшення фінансування оборонного комплексу та натомість
скоротити витрати на освіту в тому числі і медичну та медичне
постачання в угоду політичній доцільності побудови «залізного
занавесу».
Результатом такої політики у сфері охорони здоров’я
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України радянського періоду стало зниження якості медичної
допомоги при збільшенні кількості лікувально-профілактичних
закладів та медичних працівників. В той самий час доступна
низькоякісна для всіх медицина не задовольняла потреби як
звичайних так і більш заможних громадян та можновладців.
Формування та реалізація механізмів державного
управління медичцини на території України того часу
простежується в фінансовому та адміністративно-правовому
механізмах державного управління прописано у «Генеральному
регламенті про госпіталі і про посади першних при них
докторів й інших медичного чину служителів, також комісарів,
писарів, майстрових, робітників й інших до цього підлягаючих
людей» Указ від 24 грудня 1735року та пізніше, 20 вересня 1789
року, в Аптекарському статуті, який докладно регламентував
роботу аптекаря, його зовнішній вигляд і моральність, також
порядок відпуску лікарських препаратів.
На той час (1775рік) вже було видано Устав благочиния
или полицейского Екатерини ІІ, який містив положення: "о
гошпиталях, или больницах з вказаними нормативами устрою
та штату і його функцій".
Таким чином на території теперішньої України було
закладено фундамент фінансування та управління медичною
сферою (безкоштовна медична допомога, страхування),
медичної освіти та медичної спеціалізації та контролю за
діяльністю для формування системної медичної допомоги й
намагання створити систему медичної допомоги робітничій
частині населення країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОПРАВОВОГО МЕТОДУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ ТА
ПОЛЬЩІ
Відзначення 30-річчя Незалежності України стало
слушною підставою для переосмислення досягнень і проблем
вітчизняного державотворення та правотворення. У тому числі,
й у сфері реформування публічного управління та публічної
служби. Адже подальший розвиток України як успішної
держави, а також реалізації її проєвропейського та
євроатлантичного курсу, закріпленого в преамбулі Основного
Закону, залежить насамперед від формування професійного та
доброчесного корпусу державних службовців в Україні.
Загалом вдала реформа державної служби (розмежування
політичних і адміністративних посад; запровадження конкурсів
на всі вакантні посади державної служби, утвердження
інституту державних секретарів тощо), проведена в Україні в
2015-2020 роках, на сьогодні, в 2021 році, потребує свого
логічного завершення. Зокрема, потребує удосконалення
система управління державною службою в Україні, система
оплати праці державних службовців, система підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації та спеціалізації
корпусу державних службовців, їх соціальний і правовий захист
тощо.
У силу зазначеного, для реформування державної служби
в Україні та системи управління нею, важливим є використання
позитивного досвіду проведення подібних реформ у державахучасницях ЄС із подібною правовою та управлінською
системою. Такою державою, на наш погляд, є Республіка
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Польща. У свою чергу, цілеспрямоване та комплексне
дослідження систем управління державною службою в Україні
та Республіці Польща, в їх порівняльно-правовому аспекті,
потребує досконалої методології.
Як відомо, метод науки традиційно сприймався вченими
саме як її процедурно-евристичний компонент, як сукупність
певних способів і прийомів пізнання та розуміння певних явищ.
Його основне призначення полягало у раціональній організації
наукового дослідження, пізнавальної діяльності як такої. Саме
категорії «способи» і «прийоми» розкривають етимологію та
зміст терміна «метод», який походить від грецького слова
«μέθοδος», що означає «шлях пізнання» [1, с. 9].
При цьому, метод і методологія, як система відповідних
методів, є такою ж давньою, як і сама наука та філософія, що
передувала появі науці. Прийнято вважати, що основи
методології пізнання політико-правових і управлінських явищ
з’являються іще в античній Греції («дедуктика Аристотеля»,
«герменевтика Платона» etc). Разом із тим, ознайомлення з
пам’ятками філософської спадщини Стародавнього Сходу
дозволяє віднайти основи методології й у інших державах і
культурах того часу.
Так, у відомому давньоіндійському епосі «Артхашастра»
(«Наука Політики») (IV-III ст. до. н.е.) знаходимо вчення про 32
методи, які називаються «наукою про цінності». Такими
методами є: 1) визначення головних сюжетів; 2) послідовність
викладення; 3) зв’язок; 4) пояснення змісту слів; 5) доказ
(аргументація); 6) вказівка; 7) роз’яснення; 8) настанова;
9) цитати; 10) посилання на попереднє; 11) вказівка на наступне;
12) співставлення (аналогія); 13) очевидний висновок;
14) дилема; 15) підведення (під один розряд, категорію);
16) протиставлення; 17) доповнення; 18) погодження (з думкою
інших); 19) тлумачення; 20) етимологічне пояснення слова;
21) демонстрація (ілюстрація прикладу); 22) виключення
(відомих випадків); 23) спеціальні позначення чи технічні
терміни (що вживаються автором); 24) спростоване положення
(теза) противника; 25) заперечення на нього; 26) неспростовне
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положення (аксіома); 27) прийняття до уваги наступного; 28)
прийняття до уваги попереднього; 29) єдина можливість; 30)
необхідний вибір; 31) сукупність (можливостей); 32)
невизначене рішення [2, с. 492-493]. Очевидно, що більшість із
цих прийомів і способів наукових досліджень і виклад їх
результатів зберігають свою актуальність донині.
Разом із тим, методологія наукових досліджень набуває
свого сучасного значення набагато пізніше, після Реформації та
становлення світської філософії природного права, а також
після «наукової революції» XVII ст. Мислителі XVII – XVIII ст.
намагаються обґрунтувати універсальний метод для пізнання
всіх явищ буття, а з часом – системно об’єднати вже відомі
методи логіки в цілісну методологію наукових досліджень. Уже
з сер. XVIII ст. починає формуватися галузева методологія
наукових досліджень у сфері природознавства, точних наук,
логіки тощо. У свою чергу становлення методології правових
досліджень відбувається переважно в XIX ст.
При цьому, в Європі у цей час формується методологія
державно-правових досліджень, яка в цілому була
універсальною як для конституційного права, так і для
адміністративного (поліцейського) права. Півтора століття тому
В. Сергеєвич писав, що «… не можна сумніватися в тому, що
успішна розробка будь-якої науки полягає в самих тісних
зв’язках з правильним розумінням її завдання і вчених прийомів.
Правильне визначення завдання науки визначає мету, до якої
вона має прагнути; вірне визначення прийомів науки
є
дороговказом, яким вона має йти до мети [3, с. 1].
Методологія державно-правових наук, яка поширювалася
й на дослідження явищ адміністративного права, стала
системою завдань, цілепокладань, світоглядних принципів,
прийомів і способів пізнання сутності та змісту
адміністративно-правових явищ, режимів і статусів, а також
аналізу
та
узагальнення
відповідної
правотворчої,
правозастосовної, а після утвердження адміністративної юстиції
в кін. XIX ст., і правосудної діяльності.
Серед множини методів, з яких складається методологія
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адміністративно-правових досліджень, одним із найбільш
застосовуваних
і
ефективних
є
порівняльний,
або
компаративістський (з лат. comparativus – «порівняльний»)
метод, який активно застосовувався науковцями, починаючи із
другої половини XIX ст. Хоча, український правник Л. Ребет
вбачав витоки цього методу в Античний період, добу Гуманізму
та епоху Природного права. [4, с. 29–30].
Разом із тим, порівняльно-правовий метод у правовій
науці, у тому числі й у науці адміністративного права,
відрізняється від емпіричного співставлення явищ управлінського
характеру насамперед чітким і послідовним алгоритмом свого
застосування. Йдеться про наступну послідовність дій дослідника:
а) роздільне дослідження об’єктів порівняння та виокремлення їх
істотних ознак (статус, функції, структура etc); б) співставлення
досліджуваних об’єктів і порівняння їх істотних ознак;
в) виокремлення схожих і відмінних істотних ознак
досліджуваного об’єкту; г) узагальнення та систематизація
істотних ознак досліджуваного об’єкту; ґ) обґрунтування
загального висновку про схожість чи відмінність досліджуваних
об’єктів у контексті мети і завдань дослідження; д) формування
пропозицій і рекомендацій щодо врахування результатів
порівняльного дослідження в адміністративній правотворчій,
правозастосовній і юрисдикційній діяльності.
Таким чином, аналізуючи і порівнюючи системи управління
державною службою в Україні та Республіці Польща, необхідно не
лише обґрунтувати висновок про їх схожість і відмінність, а й
виокремити позитивні складники польської системи і сформувати
пропозиції щодо можливості їх імплементації в українську систему,
з урахуванням усіх чинників, які можуть невілювати результати
такої імплементації на практиці.
Список використаних джерел:
1. Федоренко В.Л. Методологія сучасних конституційноправових досліджень в Україні: наук. доповідь. НАПрН
України, Київський регіональний центр. Київ: Ліра, 2015. 64 с.
74

2. Артхашастра или Наука Политики. Пер. с санскрита.
Издан. подгот. В.И. Кальянов. Москва: Научно-издат. центр
«Ладомир»; Изд-во «Наука», 1993. 793 с.
3. Сергеевич В. Задача и метода государственных наук.
Очерки современной политической литературы. Москва:
Типогр. Грачова и Комп., 1871. VIII с., 231 с.
4. Ребет Л.М. Порівняльна метода в науці права: наукове
вид. Упоряд.: О.В. Кресіна, І.В. Кресіної. Київ-Мюнхен: Україн.
вільн. ун-т, Центр порівн. правозн. Інституту держ. і права
ім. В.М. Корецького НАН України. Київ: Логос, 2017. 231 с.

75

СЕКЦІЯ 2.
МАРКЕТИНГ
Шкригун Ю.О.
аспірант,
Інститут економіки промисловості НАН України
м. Київ, Україна
Трушкіна Н.В.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник відділу проблем
регуляторної політики і розвитку підприємництва,
Інститут економіки промисловості НАН України
м. Київ, Україна
ЛОЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО
КЛІЄНТСЬКОГО ДОСВІДУ
В останні роки відбувається кардинальна трансформація
маркетингової
діяльності
підприємств
у
напрямі
клієнтоорієнтованого підходу, тобто фокусуванні насамперед
на потребах і запитах споживачів. Це означає зміну парадигми
традиційного
маркетингу
на
концепцію
маркетингу
взаємовідносин, яка ґрунтується на підтримці та зміцненні
довготривалої співпраці з різними групами стейкхолдерів,
підвищенні рівня лояльності та задоволеності споживачів
шляхом формування клієнтоорієнтованого підходу до їх
логістичного обслуговування [1-7].
За твердженням фахівців компанії Customer Service,
зростання лояльності клієнтів сприяє збільшенню прибутку.
При цьому, за розрахунками Американської асоціації
споживачів, залучення нових покупців обходиться в 5 разів
дорожче, ніж утримання існуючих. Спеціалісти Canadian
Imperial Bank of Commerce підрахували, що підвищення рівня
лояльності споживачів на 2% може призвести до збільшення
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чистого прибутку на 2%.
Результати досліджень науковців Ф. Райхельда і Т. Тила [8]
показують, що 5% зростання кількості лояльних до компанії
споживачів супроводжується збільшенням прибутку від 25 до 85%
залежно від виду економічної діяльності. При цьому, на думку
П. Гембла, М. Стоуна, Н. Вудкока [9], при зростанні рівня
лояльності знижується схильність споживачів до сприйняття
дій конкурентів.
З огляду на це, проблеми підвищення рівня лояльності як
складової успішного клієнтського досвіду та розроблення
комплексу стратегічних заходів її трансформації у системі
маркетингу взаємовідносин набувають особливої актуальності й
своєчасності. І в першу чергу варто приділити увагу уточненню
понятійно-категоріального апарату з обраної тематики.
У науковій літературі можна знайти безліч понять терміна
«лояльність». Їх аналіз дозволяє зробити висновок, що на
сьогоднішній день не існує єдиної наукової позиції стосовно
формулювання цієї категорії. Як правило, дослідники під даним
поняттям розуміють:
стійку поведінкову реакцію відносно певного бренду або
тенденцію якого-небудь споживача купувати бренд знову і
знову (Я. Хофмейер, Б. Райс);
схему переваги однієї марки при кожній покупці продукту
(П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок);
готовність споживача взяти на себе певні обов’язки перед
компанією (М. Стоун);
тенденцію до позитивної емоційної, оцінної й
поведінковій реакції на брендірованний, диференційований або
маркірований варіант (Дж. Шет, С. Парк);
міру прихильності споживача бренду (Д. Аакер);
бажання споживача купувати певний продукт саме в цій
компанії (Ф. Тханг);
регулярне придбання продукту даної марки (Дж. Россітер,
Л. Персі);
відчуття, що спонукає людей віддавати гроші за ваші
товари та послуги (Дж. Хойєр);
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результат психологічного контакту між брендом та
споживачем (Д. Дірлав);
глибоку рішучість постійно купувати конкретний товар
(Р. Олівер);
позитивне ставлення та постійне звернення до послуг
однієї і тієї ж компанії (Н. Носова);
міру нечутливості поведінки споживачів товару/послуги
марки Х до дій конкурентів (О. Цисар);
емоційну прив’язаність до підприємства (В. Доміняк);
стратегічний показник успішності компанії (В. Бондаренко,
А. Сагоян);
вірність партнерів загальним цілям і інтересам (І. Дзюменко,
С. Никифорова);
позитивне ставлення до компанії/торгової марки/бренду
(В. Неткова);
високий рівень довіри клієнта до конкретної організації або
торгівельної марки; найважливіший чинник стабільної і вдалої
роботи компанії (П. Петриченко, О. Рудінська, С. Яроміч).
На підставі узагальнення концептуальних положень і
одержаних результатів власних досліджень [10-14], можна
сформулювати поняття «лояльність» з трьох позицій: 1) як ключову
основу ефективного клієнтського досвіду; 2) як високий рівень
довіри й прихильності споживача до конкретної продукції або
послуги; 3) сприятливе ставлення споживача до певної компанії або
торгівельної марки (бренду) незалежно від різних маркетингових
дій конкурентів (демпінгові ціни, знижки, поліпшення якості
логістичного сервісу та рівня обслуговування тощо) і змін
інституційного середовища.
Перспективи подальших наукових досліджень полягають у
розробленні пропозицій щодо вдосконалення управління
клієнтським досвідом в умовах цифрової економіки.
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СЕКЦІЯ 3.
ПРАВО
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підрозділу,
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імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА КОНСТИТУЦІЙНОГО
ПРАВА УКРАЇНИ
Конституційне право будь-якої сучасної країни – це
основна галузь права держави, яка являє собою сукупність
юридичних норм, що закріплюють політичну систему
суспільства, економічну систему держави, форму правління,
форму територіального устрою, правовий статус особи, виборче
право, виборчу систему, політичний режим й інші
найважливіші інститути даної держави [1, c. 7]. Методологічну
основу розуміння і визначення конституційного права,
установлення його місця в системі права та взаємодії з іншими
її елементами становить сукупність концептуальних положень,
що формуються на поглиблених знаннях про сутність права,
його систему, елементи тощо.
Для
характеристики
будь-якої
галузі
права
найважливішим є визначення сфери регульованих нею
суспільних відносин, тобто предмета правового регулювання. З
опорою на новітні концепти предмету конституційного права
вибудовується логічна послідовність пояснення природи
конституційно-правових норм, визначення домінуючого
положення конституційного права в системі вітчизняного
права.
81

Особливість предмета конституційного права полягає в
тому, що конституційно-правове регулювання у різних сферах
життя не є однаковим за своїм обсягом. Максимально повно
конституційне право регулює політичні відносини, що пов’язані
з державним устроєм, організацією публічної влади, політичної
системи суспільства тощо. В той час як в інших сферах
життєдіяльності ним регламентуються лише основні, базові,
фундаментальні суспільні відносини, тобто ті, які визначають
зміст всіх інших відносин у відповідній сфері та утворюють
фундамент системи суспільних відносин, що підлягають
правовому впливу. Так, наприклад, в економічній сфері
конституційне право визначає засадничі принципи економіки,
економічні права людини, форми та об’єкти права власності
тощо. А в повному обсязі правове регулювання економічних
відносин здійснюється цивільним, господарським, фінансовим
та іншими галузями права [2, c. 17]. Отож, норми
конституційного права виконують також системоутворювальну
функцію, суть якої полягає у тому, що такі норми, первинно
представлені в конституційному праві, отримують свій
розвиток і конкретизацію в нормах інших галузей вітчизняного
права. Наприклад, норми Конституції України, що закріплюють
основні права громадян України, які знаходять свою
конкретизацію у нормах практично кожної галузі права
(наприклад, право на освіту конкретизується в освітньому
праві; право на соціальне забезпечення і захист конкретизується
в трудовому праві тощо) [3]. Зрештою, кожна з галузей права
знаходить свій початок у нормах конституційного права
України.
Традиціоналізм конституційного права виражається в
тому, що його норми володіють вищою юридичною силою, всі
інші норми права не повинні їм суперечити. Нормами
конституційного права утверджуються найважливіші цінності –
права людини, які отримують свій подальший розвиток в
нормах інших галузей права і тому є для них вихідними.
Зазначену властивість конституційно-правових норм доповнено
сьогодні тим, що вони встановлюють систему джерел права на
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вершині якої універсальне для всіх галузей джерело –
Конституція України. При цьому забезпечена унікальність
системи джерел самого конституційного права, в числі яких,
крім Конституції України, такі специфічні джерела як норми
міжнародного права (на підставі ст. 9 Конституції України) [3].
Зауважимо,
що
завдяки
зазначеним
особливостям
конституційно-правовою наукою у свій час була обґрунтована
модель системи радянського права, представлена у вигляді
піраміди, очолюваної державним правом.
Інтегративна функція зумовлює розвиток предмету
правового регулювання конституційного права, що включає: 1)
відносини, які виражають основи конституційного ладу, основи
правового статусу особи, основи організації державної влади та
місцевого самоврядування; 2) відносини, що виникають з
приводу формування та реалізації форми державного устрою,
функціонування органів законодавчої влади та інститутів
безпосередньої демократії.
Складність, ієрархічність і багаторівневість предмета
конституційно-правового регулювання, що об'єднує відносини,
в яких проявляється вся палітра взаємодії особи, суспільства і
держави, зумовили не тільки зазначені вище якості норм
конституційного права, але і проблему дефінування самого
предмету конституційного права. Сутність цієї проблеми у
тому, що специфіка норм конституційного права позбавляє
часом можливості чіткого встановлення меж конституційноправового регулювання. Це дозволяє зараховувати до предмету
цієї галузі не властиві їй відносини, наприклад, відносини,
пов'язані зі встановленням основ адвокатської діяльності (у
контексті адвокатської монополії). Але іноді доводиться
спостерігати ситуацію, коли відносини, що потребують за своїм
суспільно-політичним статусом і значущістю конституційноправового регулювання, на жаль, залишаються за межами
предмету цієї галузі права, або відрізняються мізерністю і
недостатністю конституційного уваги (наприклад, освітні
відносини дедалі частіше досліджуються крізь призму
адміністративного права, у той час як право на освіту – це
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конституційне право людини закріплене в розділі другому
Основного Закону).
Вирішення означеної проблеми сприятиме ефективності
механізму інтегрування конституційного права в інші елементи
системи права на основі історично сформованих критеріїв їх
видового поділу і з урахуванням параметрів, трансформованих
в процесі інтеграції. Важливо при цьому пам'ятати, що для
конституційного
права
його
традиційні
галузеві
характеристики, як елемента системи права, є відправними і
домінуючими. Саме вони впливають на формат співвідношення
конституційного права з різними елементами системи права.
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І. МАЛИНОВСЬКИЙ ПРО ПРИМУСОВУ ПРАЦЮ ТА
КУЛЬТУРНО ПРОСВІТНЮ РОБОТУ ПО МІСЦЯХ
УВ’ЯЗНЕННЯ ЯК ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СПРАВИ
У своїй капітальній праці «Радянські поправчо-трудові
установи порівнюючи з буржуазними тюрмами», опублікованій
у 1928 р., академік І. Малиновський, ґрунтовно висловився
щодо примусової праці та культурно-просвітньої роботи по
місцях ув’язнення.
Стосовно примусової праці по місцях ув’язнення, то
академік не заперечував ані проти робіт внутрішніх, тобто
таких, що виконується на території місць ув’язнення, та робіт
зовнішніх, тобто таких, що робляться поза їх огорожею, ані
проти робіт господарчих, тобто робіт щодо обслуговування
місць ув’язнення – прибирання двору, камер, варіння їжі,
опалювання тощо та робіт виробничих, тобто робіт з
виробництва певної продукції чи сільськогосподарських, ані
проти поєднання такого роду робіт, ані проти робіт платних, які
вимагають спеціального підготування й виконуються постійно
(кухар, фельдшер, монтер тощо), ані проти робіт безоплатних,
які виконуються за нарядом (прибирання, опалювання тощо) чи
по охоті (участь у виставках, вечірках тощо), ані проти
організації підрядної (контрактної) примусової праці, ані проти
господарської примусової праці, організованої адміністрацією
місць ув’язнення, але в усіх випадках вона має бути
організована на те, щоби виправити в’язня, тобто пристосувати
його до умов трудового суспільного життя. Мета поправи
виправдовує та обумовлює існування в місцях ув’язнення
примусової праці. Якби примусової праці не було організовано,
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то в’язні примушені були б нудний час позбавлення волі
провадити нічого не роблячи й підпадали б під шкідливий
вплив неробства та дармоїдства. Неробство шкідливо
відбивається на здоров’ї ув’язненого. В’язні мусять здебільшого
провадити час, сидячи в замкнених приміщеннях. Під час
неробіння їхній організм не достає м’язових рухів, потрібних на
те, щоб нормально функціонувати. Неробіння вбиває у в’язневі
волю, ослаблює його енергію, заповзятість, робить з нього
мляву, байдужу пасивну людину. А праця підносить людину у
власних та інших людей очах, бо підтримує в ньому свідомість
того, що він не паразит, не дармоїд, що живе державним
коштом. Ні, він працює, своєю працею сплачує видатки на
утримання. Нехай в минулому за ним учинок проти суспільства,
нехай в минулому він нашкодив суспільству, являв собою
небезпечну для суспільства людину. Але тепер він може
сміливо дивитися у вічі кожному; він працює і, значить, не
ворог суспільству, а корисний його член, як і всякий працівник.
І працю в’язня, як і на волі, треба оплачувати. На його користь
повинна йти решта заробітної плати, за винятком суми,
необхідної на те, щоб покрити видатки на утримання в
ув’язненні [1, c. 86-101].
Не менше, а може важливіше значення, аніж справедлива
заробітна плата й узагалі охорона праці, мають й ті пільги, що
їх дають в’язневі в нагороду за його працю, зм’якшуючи
в’язничний режим і скорочуючи термін ув’язнення. Коли
в’язень певен того, що впертою й сумлінною працею він
поліпшить своє становище, він працюватиме охоче,
зацікавлено, захоплено, силкуватиметься не порушувати
дисципліну, поводитися зразково. Але треба, щоби примусова
праця мала поправно-виховний вплив на в’язнів, вона має бути
обов’язковою для всіх в’язнів, окрім непрацездатних.
Працювати повинні й представники адміністрації. Це має
велике виховне значення. Важко, навіть неможливо призвичаїти
до праці самими наказами, примусом і навчанням. Ліпший засіб
– власний приклад. Певна річ, не можна вимагати, щоб
службовий персонал протягом усього робочого часу працював
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над тією самою працею, що її роблять в’язні: у нього свої
обов’язки, своя робота. Але треба й можна вимагати, щоб
службовці не гордували працею в’язнів, щоб вони вміли працювати
й працювали стільки, скільки дозволяє час [1, c. 102-104].
Друга мета примусової праці, – економічність,
самооплатність. Щоб досягти самооплатності, необхідно щоб
праця в’язнів була продуктивна й вигідна. Такою не може бути
праця силувана, з-під батога: це праця – важка, вона викликає
ненависть і огиду, а тому малопродуктивна. Треба поставити
працю в ув’язненні в такі умови, щоб вона, навпаки, була
приємна й радісна, цікавила та вдовольняла, щоб в’язень
працював охоче, з захопленням, а тому й продуктивно. Інакше
кажучи, необхідно те ж саме, чого вимагає виховна мета праці.
Обидві мети – виховна й економічна – збігаються: праця, що
має виховне значення, буде зразком, працею продуктивною,
вигідною [1, c. 104-105].
Мету культурно-просвітньої справи в місцях ув’язнення –
зробити з в’язня свідому людину, свідомого працівника й
свідомого громадянина можна, вважав І. Малиновський, за
допомогою загальноосвітніх, професійних і політичних знань
такими засобами та шляхами як власне культурно-просвітньою
роботою через шкільну працю, бібліотеки, позашкільну працю
й загальноосвітні розваги, юридичне бюро, поєднання культпросвітньої роботи з примусовою працею, виховання в’язнів та
їх вивчення [1, c. 111-148].
Для проведення з в’язнями шкільної та позашкільної
роботи в кожному місці ув’язнення має бути для цього
призначене та належним чином устатковане приміщення.
Другою умовою – підготовлені для проведення такої роботи
робітники, якими можуть бути як вільні службовці, так і
підготовлені для роботи, наприклад, в бібліотеці, викладання
лекцій, проведення розмов, керування осередками, участі у
концертах, виставках, праці в правничому бюро, співпраці в
часописах і журналах в’язні. Культурно-просвітницька робота
має поширюватись на всіх в’язнів. Але це не значить, що всі
вони мають обов’язок користуватися усіма культурно
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просвітними закладами, які є в даному місці ув’язнення. Кожен
може користуватися тим чи іншим закладом своєю волею.
Виняток належить лише до однієї категорії – до неписьменних
та малописьменних, і шкільна робота з ними має відбуватися в
робочий час. Бажано заснувати окрім шкіл загальноосвітніх,
школи ремісничого та професійного виробничого типу.
Доповнюватися обидва види освіт повинні
освітою
політичною. Як додаток до них – бібліотека з підручниками,
художньою, популярною та іншою літературою, газетами та
журналами тощо, але такими, що мають художню вартість і
виховне значення. Позашкільна робота має полягати у спільних
читаннях
книг
тощо,
читаннях
лекцій,
курсах
загальноосвітнього та професійного характеру, участі в
різноманітних гуртках, організаціях виставок, проведенні
вистав і концертів, прослуховуваннях радіо, відвідуванні
в’язничного музею, перегляді кінофільмів, виданні живих і
писаних газет тощо. Юридичне ж бюро, яке має працювати
щодня і робітниками якого можуть бути як в’язні, що достатньо
володіють правничими знаннями, так і вільнонаймані
службовці, повинно надавати юридичну допомогу в’язням.
Отож, виховний вплив на в’язнів має робити усе те оточення, в
якому він перебуває, а з боку адміністрації це спільна справа
всіх працівників місця ув’язнення, починаючи від начальника й
кінчаючи дозорцями. Поєднання культ-просвітньої роботи та
примусово праці як двох боків того ж самого загального завдання –
поправно-виховного впливу на в’язнів, здатне не тільки підвищити
культурний рівень в’язня, не тільки розширити його розумовий
обрій, але разом з тим підвищити продуктивність праці та
призвести до того, що праця стає свідомою, а через це приємною і
кінець-кінцем корисною [1, c. 115-144].
Окремим надзвичайно важливим компонентом державної,
в тому числі пенітенціарної політики в аналізованій праці І.
Малиновський ставив вивчення в’язнів, з одного боку в силу
того, що режим по радянських поправно-трудових установах
заснований на прогресивній системі ув’язнення, а для її
належного застосування необхідне знання в’язнів, наявних же
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засобів, які є в руках співробітників культ-просвітньої частини
місця ув’язнення, недостатньо, а з іншого боку, – щоби правильно
проводити поправно-трудову політику в державі в цілому. «Треба
вивчати злочинність і злочинців, щоб з’ясувати якнайшвидше,
якнайкраще та найпевніше знищити злочини й оборонити державу.
Висновки вивчення потрібні законодавцеві, щоб користуватися
ними в законодавчій діяльності в справі боротьби з злочинністю.
Потрібно судовим установам, щоб ухвалювати вироки в справах
про злочини. Особливо потрібні поправно-трудовим установам, що,
виконуючи вироки, мають застосувати до злочинця заходи
соціального захисту» [1, c. 144-148].
До цього більш широко вчений розглянув це питання в
своїй роботі, опублікованій у 1927 р., «Про студії над
злочинністю та злочинцями» [2, c. 61-81]. Проаналізувавши
антропологічну та соціологічну школи вивчення злочинності та
злочинців, зарубіжну практику в цьому плані та сучасні на той
час наукові напрацювання, він стверджував, що злочин є
наслідком соціально-економічних умов, тому недопустима річ
мститися злочинцеві, а треба лиш ужити супроти його заходів
соціального захисту і, найголовніше, поволі ліквідувати ті
соціально-економічні умови, котрі спричиняють злочини. Через
це потрібні і необхідні студії над злочинністю та злочинцями,
щоб з’ясувати, яким шляхом знищити злочинність, яким
шляхом боротися з злочинцями, яких саме заходів соціального
характеру треба вживати супроти окремих злочинців. Треба,
наприклад, цілком відмовитись від старовинних традицій, що
сторони на суді (обвинувач і оборонець) малюють суб’єктивний
образ злочину і дають безпідставну життєву психологічну
характеристику особи, щоб судоговоріння було діловим
засіданням, де тямущі люди допомагають суддям розглянутися
в справі з погляду юридичного, соціального та психо-фізичного.
Інакше кажучи, треба щоби судді видавали вироки на підставі
наукового вивчення злочинців, а не на підставі красномовства
сторін. І далі. Суд має справу з злочинцем протягом
короткочасного судового процесу і має змогу вивчити злочинця
настільки, щоб з’ясувати його провину та ступінь небезпечності
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для суспільства. Поправно-трудові станови, що в них перебуває
злочинець увесь час, поки триває кара, мають більше
можливостей вивчати злочинця. Вони це роблять в силу вимог
закону. Але бракує коштів і обслідувачів, які б мали наукові
знання й наукову підготовку в галузі соціологічних і
біологічних дисциплін. Працю над вивченням злочинності і
злочинців треба провадити в напрямку масового обслідування
в’язнів, заповнюючи анкети і індивідуальне обслідування через
детальне ознайомлення з окремими в’язнями в бупрах або через
довгочасне наглядання в спеціальній клініці [2, c. 61-81].
У 1928 р. під авторством Г. Волкова (професора
Харківського Інституту народного господарства) була
опублікована рецензія на цю наукову працю І. Малиновського,
у якій заперечувалась науковість більшості її положень,
наприклад, що дана ним оцінка прийнятих радянською владою
засобів боротьби з злочинністю та злочинами «цілком
неприйнятна» [3, c. 709-711]. Академік не міг відповісти
рецензенту, бо публічні друковані виступи були для нього уже
закриті.
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КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ТА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ
КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ
ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Функціонування професійної свідомості будь-якого
фахівця відбувається відносно зовнішньої та внутрішньої його
діяльності. Насамперед, це емоційно-вольові процеси, способи
мислення, інтуїція та майстерність фахівця. Вони включають
відчуття, думки, ідеї, ідеали, образи, що характеризують
особливості. Зрозумілим стає той факт, що зміст професійної
діяльності фахівця юридичного профілю, зазвичай являє собою
результат реалізації законодавства, правових норм у соціальне
життя та соціальне взаємовідносини правових норм, що
реалізуються у його професійній діяльності.
Підкреслюючи значимість зв’язку свідомості з соціальним
життям людини, В.М. Аллахвердов вважає, що свідомість
людини активно перевіряє соціальні гіпотези, ставлячи реальні
експерименти й оцінюючи результати цих дій у соціальному
середовищі.
Саме тому, професійна свідомість фахівця юридичного
профілю є, насамперед, результатом інтелектуальної діяльності,
яка забезпечує отримання, аналіз й переробку значних обсягів
науково-теоретичної інформації, а також здійснення умовиводів
на основі аналізу, синтезу, спостереження та інших логічних
операцій. Тому визначення рівня розвитку когнітивних,
насамперед, розумових процесів є необхідною умовою
виявлення професійно важливих інтелектуальних, креативних
якостей та творчого потенціалу особистості юриста.
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Структура та зміст правого розвитку фахівця
переплітається з загальною структурою його особистості та
якісними характеристиками його праці. Традиційно в
психології
в
особистості
виділяються
властивості:
спрямованість, характер, здібності, емоції, воля та
темперамент. У всіх цих властивостях проявляються правові
якості, які сфокусовані в поведінці та вчинках [1].
Завдання правового розвитку особистості спрямоване на
організацію її життєдіяльності з нормами права, і є однією з
головних в утвердженні законності і правопорядку в суспільстві.
Охорона прав і свобод громадян та побудова правової держави
неможлива без вирішення задачі правового розвитку
особистості з розвиненою правовою свідомістю. Вирішення цієї
проблеми знаходить велику увагу багатьох вчених, а також
структур суспільства: державних, соціальних і правових [2].
Кожен фахівець юридичного профілю знаходиться на досить
високому рівні соціального, морального, інтелектуального
розвитку, володіє достоїнствами, які є фундаментом його
правомірної поведінки. Разом з тим правова свідомість фахівця
юридичного
профілю
є,
насамперед,
результатом
інтелектуальної діяльності, яка забезпечує отримання й
переробку значних обсягів науково-теоретичної інформації, а
також узагальнення певних умовиводів на основі аналізу,
синтезу, спостереження та інших логічних операцій. Тому
визначення рівня розвитку когнітивних, насамперед, розумових
процесів є необхідною умовою виявлення професійно важливих
інтелектуальних, креативних якостей та творчого потенціалу
особистості юриста.
Таким чином, когнітивний аспект структури правової
свідомості є провідним, що зумовлено його постійним
розвитком і самовдосконаленням [3]. До основних пізнавальних
процесів юристів можна віднести: увага, мислення, пам'ять,
сприйняття. Під час здійснення професійної діяльності,
фахівець юридичного профілю може здійснювати декілька
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різноманітних видів діяльності, що зумовлює досягати ним
високого рівня концентрації уваги, оперативності мислення,
чітко визначати сумарний час, який він повинен витратити на
виконання кожного, поставленого перед ним завдання.
У зв’язку з тим, що когнітивна підструктура правової
свідомості є складною, багатофункціональною системою,
особистісний і професійний компоненти якої відображають
особливості процесу професіоналізації фахівців і виступають як
одна з критеріїв його успішності [4].
В той же час важливу роль у розвитку особистості юристів
повинна зіграти раціонально побудована система морального,
трудового й інтелектуального розвитку, яка здатна забезпечити
формування, навіть у майбутніх фахівців юридичного профілю
активного життєстверджуючого менталітету і перетворення
культури правової поведінки в невід'ємну властивість
особистості. У вирішенні цієї складної соціально психологічної проблеми першорядна роль належить регуляції
емоційно – вольової сфери юриста, яка формує в його
особистості відповідальність за дотримання норм права
юридичної діяльності.
Основним професійно важливою якістю фахівців у галузі
юридичної діяльності, здійснюваної часто в екстремальних
ситуаціях, є здатність до свідомої саморегуляції свого
правового поводження в області виконання професійних
обов'язків, взаємодії фахівців юридичного профілю із
співробітниками різних установ, підприємств, організацій, їх
керівниками та представниками різних верств населення.
Процес емоційно-вольової саморегуляції юриста здійснюється
шляхом професійних дій, які постійно порівнюються з
наявними образом-еталоном, і у випадках неузгодженості цих
дій з заданим значенням еталона спеціаліст здійснює необхідну
корекцію, як окремих дій, так і отриманого результату у
відповідності з поставленою метою.
Разом з розумінням цілісності психічної регуляції
діяльності, в роботах К.С. Рубінштейна, О.М. Леонтьєва,
О.А. Конопкіна, Давидова В.В. обстоюється доцільність
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розподілу регулюючих функцій особистості за умов процесів,
станів, діяльності, дій і поведінки. На підставі аналізу
досліджень, воля розглядається і як стан і як процес і як дія, тобто
на всіх рівнях діяльності. У роботах Н.Д.Левітова вольова
активність вперше була проаналізована як стан, їм були виділені
стеничные і астенічні стани волі. До стеническим станів він
відносить: впевненість, наполегливість, стриманість [5].
Роль
емоційно-вольової
регуляції
в
управлінні
пізнавальними процесами адвоката була розглянута в
дослідженнях Д.П. Баранова, М.Ю. Барщевського. Дослідники
підкреслюють залежність рівня розвитку розумових здібностей,
процесів уваги, сприйняття і пам'яті від особливостей вольової
регуляції [6].
Ряд досліджень присвячено вивченню емоційно-вольової
регуляції в діяльності та поведінці особистості. При розгляді
вольової активності як дії, С.Л.Рубінштейн виділяє етапи його
функціонування: боротьба мотивів, цілепокладання, рішення,
оцінка результатів.
Одним із провідних компонентів регуляції емоційно вольового стану ряд авторів називають емоційні прояви юриста,
які повинні ефективно їм контролюватися. Головна функція
емоційних процесів полягає в тому, що вони допомагають
розуміти юристам інших людей, аналізувати прояви іншого,
краще налаштовуватися на спільну діяльність і спілкування.
Емоційно-виразні рухи - міміка, жести, пантоміма, звуки,
виконуючи функцію спілкування, висловлюють ставлення до
подій. Експресивна, комунікативна, оцінна і компенсаційна
функції емоцій впливають на професійну діяльність навіть
майбутнього фахівця юридичного профілю [5].
Тому, високих результатів можуть домогтися тільки ті
люди які володіють відповідною психологією своєї особистості,
та відрізняються високою загальною культурою, потребами в
інтелектуальному і моральному розвитку громадянськості,
моральними цінностями, поважають право, демократію і
свободу в сучасному суспільстві.
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PROS AND CONS OF A FLIPPED CLASSROOM
APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
A flipped classroom approach which is gaining popularity is a
special type of blended learning. This approach firstly attracted
attention of educators in 2007 due to chemistry teachers
J. Bergmann and A. Sams from Woodland Park High School who
recorded live lessons and broadcast them on-line for the students
that missed those lessons. With its simplest definition flipped
classroom approach is expressed as «what is done at school done at
home, homework done at home completed in class» [1].
The main aim of this new learning approach is to provide
preparation of student for the subject before the course [2], and
during the course to apply activities that increase the quality of face
to face education [3]. In this kind of the class structure, the lessons
are given in a lecture video format out of the course period and the
teacher does not teach students directly.
Before the course the students watch theoretical part of the
lesson via multiple equipment such as online videos, presentations,
learning management systems [4]. During the course they are
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involved in such activities as finding answers to the questions
together, group working, problem solving, and discussion.
The flipped classroom approach has four different elements.
They are called by the first letters of the word «flip»: F (flexible
environment) indicates provision of flexible time and place of
learning; L (learning culture): in traditional teacher centered
approach the source of knowledge is teacher. In the flipped
classroom approach there is a transition from the teacher-centered
approach to the student-centered approach; I (intentional content):
flipped classroom educators think of both providing fluency and
developing students’ cognition. P (professional educator): flipped
classroom educators continuously observe students during the
course, evaluate their studies and make feedback [5].
Bergmann and Sams give the following reasons why teachers
should consider flipping [6]: flipping speaks the language of today’s
students; flipping helps busy students; flipping helps struggling
students; flipping helps students of all abilities to excel; flipping
allows students to pause and rewind their teacher; flipping allows for
real differentiation; flipping is a great technique for absent teachers.
In foreign language classes, such an approach may offer great
benefits for both the teachers and students since classroom time can
be applied to more interactive tasks.
The flipped classroom is beneficial in terms of four categories:
learning at one’s own pace, advance student preparation,
overcoming the limitations of class time, increasing the participation
in the classroom [7].
Among the pros of flipping researchers also point out the
following [8]. The approach allows students who need more time to
understand certain concepts to take their time reviewing the material
without getting left behind. Due to video lectures available at all
times online, students who are forced to miss class because of
illness, sports, vacations or emergencies, can catch up quickly. This
also gives teachers more flexibility when they themselves are sick
and also eliminates make-up assignments.
Thus, this approach increases the interactive period within the
class. Students can access lecture videos whenever and
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wherever they want and it provides students to learn at their own
speed [9].
However, the approach has a number of cons that are
recognized by both students and teachers.
One of the most prominent issues is the necessity for students
to have access to a computer and Internet in order to view the
lectures. This is particularly hard on students who have limited
access to resources.
There is also the concern that since flipped classrooms are
dependent on student participation, one must trust students to watch
the lectures at home. Unfortunately, there is no way to guarantee
students will adapt to the flipped model. Students may be stubborn
at the beginning and may come to class without preparation.
Kordyban and Kinash [10] attracted attention to the point as a
difficulty that how teachers are certain of that the students do their
responsibilities out of class well and expressed the difficulties in
case the students come to class without preparation. Also, the
obstacles that prevent the usage of approach are expressed as
students are lack of equipment such as smart phones, tablets or
computers and having Internet problems.
There is another concern that implementing a flipped
classroom adds an extra workload on teachers, as there are several
elements that must be integrated carefully to allow the class to
flourish. Responsibilities include taping and uploading condensed
lectures, which take time and skill, and introducing activities in the
classroom that will enhance the subject matter as well as motivate
students to participate and prepare for class.
There are some who believe that if every teacher starts flipping
their classrooms, students will spend hours in front of a computer
watching the lectures.
The biggest disadvantage for teachers is not preparing or
broadcasting lecture videos but preparing within class activities and
integrating them to the flipped classroom approach. In contrast to
what is known, this method increases the duty of teachers instead of
relieving [11].
However, as our experience of using this approach has shown,
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once the materials have already been developed, uploaded to the Internet,
both tests and interactive tasks to them have been elaborated, this greatly
facilitates the teacher's work in future and allows to devote more time to
discussion, problem-solving, and creative tasks in the classroom.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕІНЖИНІРИНГ ПРОФЕСІЙНОГО
ТА ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ
СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
Розглядаючи професійне та особистісне становлення
керівників органів і підрозділів МВС України «як систему
діяльнісно-особистісного переходу на шляху до управлінського
професійного акме» [1, с. 13] й з метою досягнення істотних
поліпшень процесу становлення фахівця та оптимізації
управління системою в цілому, важливим вбачаємо пошук
інструментів
реінжинірингу,
тобто
реструктуризації,
модернізації і переосмислення, професійного та особистісного
становлення управлінської ланки системи МВС України.
Так, практичний досвід роботи в системі МВС України та
аналіз останніх публікацій О. Бандурки, В. Барка, І. Клименка,
О. Цільмак, Д. Швеця та ін., переконливо доводить, що до
інструментів реінжинірингу професійного та особистісного
становлення керівників системи МВС України варто віднести
системно-синергетичний підхід, системну змінюваність та
синергетичну оптимізацію. Більш детально.
Ми переконані, що системно-синергетичний підхід, який
спрямований на вивчення, розвиток і удосконалення складних
систем, що здатні до коопераційної самоорганізації, є
концептуальною основою (базовим підґрунтям, що включає
описово-кваліфікаційні, чуттєво-вольові, образно-емпіричні
характеристики)
реструктуризації
професійного
та
особистісного становлення керівників системи МВС України.
Синергетика формує нове бачення систем як складно
організованих об’єктів, розглядає рушійні сили, механізми та
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закономірності їх розвитку. Вона дозволяє глибше проникати в
сутність, властивості та закономірності перехідних процесів,
зокрема етапів, передбачати можливі сценарії розвитку,
досліджувати особливості поведінки та формувати системи
управління, які ґрунтуються на внутрішніх механізмах
самоорганізації. Синергетичний підхід дозволяє експліцитно
диференціювати явним чином присутні синергетичні зв’язки
спільної взаємодії діяльнісної особистості і особистості в
діяльності, забезпечити інноваційний підхід до оптимізації
професійного та особистісного становлення. Обраний підхід
передбачає не вплив на особистість, а залучення керівника
системи МВС України як дійової особи в професійну
управлінську діяльність відповідно до етапу професійного та
особистісного становлення, де на різних етапах те чи інше за
змістом смислове відношення до професійної управлінської
діяльності поєднується зі змістом усвідомленого керівником у
собі [2, с. 158].
Ураховуючи те, що професійне та особистісне
становлення керівників системи МВС України є системою
діалектичної єдності систем діяльності та особистості
(діяльність – «це динамічна система взаємодій суб’єкта зі
світом»; особистість – це «саморегульована динамічна
функціональна система властивостей, відносин і дій, що
складаються в процесі онтогенезу людини та без упину
взаємодіють між собою» (В. Шапар) та те, що синергетика –
теорія самоорганізації або виникнення нових властивостей у
цілого, яке складається з об’єктів, що взаємодіють (Г. Хакен),
обрання системно-синергетичного підходу є обґрунтованим.
Системно-синергетичний підхід обумовлює нове (сучасне)
розуміння професійного та особистісного становлення
керівників системи МВС України, де як професійна
управлінська діяльність, так і особистість управлінця
розглядаються як складні системи, що здатні до взаємної
самоорганізації, яким неможливо нав’язати хід руху. Бути
«призначеним» керівником не означає ним «стати». Одного
бажання замало, щоб «вважати» та «вважатися» управлінцем
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системи МВС України, – необхідно вміло застосувати у своїй
діяльності арсенал власної особистості та пройти шлях свого
професійного та особистісного становлення.
Зміни, нестабільність, непередбачуваність є невіддільними
характеристиками професійного та особистісного становлення
керівників системи МВС України, тому системна змінюваність
професійного та особистісного становлення керівників системи
МВС України розпочинається з криз, продовжуються в
деформаціях та завершуються в деструкціях, які імпліцитно
містяться в цілісному процесі становлення.
Кризи професійного та особистісного становлення
керівників системи МВС України розглядаються як переламні
моменти в професійному управлінському житті, проходження
яких формує керівника як професіонала та професійно
стабільну особистість. Кризи відсіюють потенційно не
придатних управлінців та позбавляють від втрати важливих
ресурсів, орієнтованих на розвиток і формування евентуально
успішного
менеджера.
Деформації
професійного
та
особистісного становлення керівників системи МВС України
тлумачаться як переінакшення діалектичної єдності особистості
управлінця і його професійної управлінської діяльності, коли
зміни особистості, які безпосередньо обумовлені діяльністю,
впливають на результат цієї ж діяльності, де під вагою
професійної управлінської діяльності сама особистість зазнає
змін. Під деструкціями професійного та особистісного
становлення керівників системи МВС України розуміються
викривлення у поступальному становленні, що виявляються у
змінах в професійній управлінській діяльності та поведінці
керівника, які призводять до їх погіршення. Змінюваність не є
обов’язковою, однак можлива, бо немає становлення без
деградації набутого й заперечення сформованого. Та разом з
тим, усі варіації змін професійного та особистісного
становлення керівників системи МВС України лише сприяють
формуванню управлінця, оскільки передбачають успішне
подолання перепон на шляху до професійного та особистісного
зростання.
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Нами визначено засадничі синергетичні принципи
оптимізації професійного та особистісного становлення
керівників системи МВС України, а саме: принципи «буття»
(гомеостатичність, ієрархічність, незворотність, інтегрованість,
анаморфозність),
які
характеризують
стабільність
функціонування системи, прозорість та легкість опису;
принципи
«становлення»
(нелінійність,
незамкненість,
нестійкість,
емерджентність,
спостережуваність),
які
відображають трансформаційні оновлення системи.
Принципи
«буття».
Принцип
гомеостатичності
характеризує стабільне існування системи професійного та
особистісного становлення, забезпечує взаємопідтримку блоків
функціонування та врівноважений баланс структурних
компонентів. Принцип ієрархічності передбачає рівневість
професійного та особистісного становлення, тобто кожен
попередній рівень становлення є підґрунтям наступного.
Принцип незворотності визначає константність набутих змін
професійного та особистісного становлення. Принцип
інтегрованості обумовлює сполучну колаборацію структурних
компонентів професійного та особистісного становлення.
Принцип анаморфозності розкриває прогностичну усебічність
професійного та особистісного становлення.
Принципи
«становлення».
Принцип
нелінійності
демонструє атотожність відгуку результатів впливам на
професійне та особистісне становлення. Принцип незамкненості
обумовлює відкриту взаємодію професійного та особистісного
становлення з іншими системами. Принцип нестійкості
допускає втрату рівноваги професійного та особистісного
становлення. Принцип емерджентності припускає спільне
підсилення компонентами результативності професійного та
особистісного становлення. Принцип спостережуваності
окреслює деяку відносність вивчення професійного та
особистісного
становлення.
Принципи
нелінійності,
незамкненості і нестійкості є породжуючими та реалізуючими
професійне
та
особистісне
становлення.
Принципи
емерджентності і спостережуваності є конструктивними,
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оскільки описують процес професійного та особистісного
становлення.
Таким чином, реінжиніринг як модернізація та
реструктуризація
існуючої
системи
професійного
та
особистісного становлення керівників системи МВС України
потребує пошуку нових методологічних інструментів. До
інструментів реінжинірингу віднесено системно-синергетичний
підхід, системну змінюваність та синергетичну оптимізацію
професійного та особистісного становлення керівників системи
МВС України.
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ВИДИ ВИХОВНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Виховні заняття є основною організаційною формою і
структурно-функціональною одиницею виховної роботи
наставника з академічною групою студентів, яка проводиться
ним у рамках навчального процесу і має на меті формування
різноманітних компетентностей у сучасної молоді, у тому числі
і лідерської компетентності.
Зважаючи на відчутну в часі періодичність (проведення
цих занять раз на два тижні по середах другою парою), стає
зрозумілим, якої високої «проби» вони повинні бути за рівнем
організації, методикою проведення, змістовним наповненням та
результативністю очікуваного лідерського та виховного
ефектів. Окрім цього, виховним заняттям має бути властива
також певна специфічність та своєрідність їх формальних і
якісних параметрів, демократичність вибору форм проведення,
котрі диктуються метою якнайповнішого і ефективнішого
розкриття теми заняття, досягнення поставлених на ньому
виховних занять і самоусвідомленням ними їх доцільності і
важливості для власного духовного та загальнокультурного
саморозвитку.
Виходячи з цього, виховні заняття за своєю побудовою і
формою не повинні дублювати навчальних занять.
Такий комплексний підхід до побудови і змістового
наповнення, яке має на меті розвиток лідерських здібностей,
виховних занять сприятиме створенню у свідомості студентів
невидимого містка між минулим та нинішнім життям народу,
викликатиме у кожного з них почуття причетності та
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співпереживання, вироблятиме власну громадянську позицію та
особистий погляд на ці події і факти.
Задля виконання умов, котрі мають на меті формувати
лідерські якості, і що мають бути приманні виховним заняттям,
багато залежить від правильного розв’язання питання щодо
форм їх організації. Змістова багатогранність занять і їх
виховна різноплановість об’єктивно унеможливлює дотримання
якоїсь однієї догматичної форми їх проведення. Запорукою
успішного проведення занять і їх високої виховної якості, як
свідчить досвід роботи наставників академії, є творчий підхід
до вибору виду заняття, який найповніше розкриває ту чи іншу
його тему та є найбільш оптимальним і результативним за
виховним ефектом.
Серед виховних занять заданої нами тематики широкого
використання набули такі їх види, як семінарське заняття,
бесіда, «круглий стіл», екскурсія до культурно-мистецьких
закладів, лекція на задану тему, лекція-концерт, зустрічі з
керівництвом, адміністрацією, відомими людьми у галузях
політики, літератури, мистецтва, культурного і громадського
життя, спорту.
Як видно із переліку видів занять, одні з них ( семінарське
заняття, бесіда, «круглий стіл», екскурсія) використовуються
для виховної роботи з конкретною академічною групою
студентів, тоді як усі інші мають колективний характер, тобто
проводяться з декількома академічними групами чи курсами в
аудиторіях або актовій залі.
Звичайно, використання різних видів занять повинно
здійснюватися в обґрунтованих співвідношеннях, тобто, щоб
заняття з великими колективами студентів не переживали за
частотою занять з окремою студентською академічною групою.
Слід принагідно зауважити, що підготовча робота
керівника групи до проведення наступного заняття не повинна
обмежуватися лише видачею завдань студентам групи.
Належним чином до заняття повинен підготуватися і сам
керівник групи: йому потрібно чітко зрозуміти зміст теми
заняття, добре орієнтуватися у поточній політиці, у різних
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сферах життя держави та суспільства, а також глибоко
ознайомитися із поточною успішністю і станом навчальної
дисципліни в групі. На занятті керівник групи повинен бути
перед студентами ерудованим, компетентним і гармонійно
розвиненим викладачем, який вміло веде бесіду, ґрунтовно
аналізує і об’єктивно оцінює знання студентів.
Можна з впевненістю сказати, що за умов належної
підготовки до заняття обох його суб’єктів ̶ керівника групи і
студентів ̶ воно неодмінно буде мати позитивний виховний
результат. Однак, будемо об’єктивними, відповідна підготовча
робота перед заняттям ̶ це лише половина його успіху.
Іншою головною за своїм значенням половиною є сам
процес проведення заняття, основною дієвою і керуючою
постаттю якого виступає саме керівник групи. Від його уміння
організовувати і побудувати хід заняття, націлити і залучити
студентів на розкриття мети і змісту його теми, створити
атмосферу творчого настрою, емоційно -психологічного
клімату, вільного висловлення своїх думок і суджень залежить,
яким буде рівень активності студентів, глибина їхнього
чуттєвого сприйняття та засвоєння почутого.
Керівник групи завжди повинен пам’ятати, що кожне
виховне заняття, незалежно від його теми, має основним своїм
завданням в одних студентів зміцнити, а в інших може навіть
розбудити патріотичні почуття, любов до рідної землі та її
народу, національну свідомість і гордість, потребу у
самовдосконаленні, набуті громадянських, особистісних і
загальнолюдських чеснот та вартостей, інтелектуальному і
загальнокультурному зростанні, а також забезпечити розвиток
та/або закріпити лідерську компетенцію як індивідуальну та
групову складову.
З огляду на це, виховні заняття не можуть проводитись
будь-як, формально і без зацікавлення студентів. За таких умов
вони завдають більше шкоди, аніж користі. На жаль, такі
випадки ще трапляються у практичній роботі керівників групи.
Привітавшись із студентами, перевіривши наявність присутніх
на ньому, керівник групи оголошує тему заняття, викликає
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завчасно визначену особу для виголошення тез пошукової
роботи, яка в більшості випадків індиферентно зачитує його
текст, а решта студентів пасивно, щоб не сказали нудно, його
слухають або вдають, що слухають. У такому ж стилі
реалізуються й інші питання програми, аж поки заняття не
добігає довгоочікуваного присутніми кінця.
Яких же методичних засад і педагогічних прийомів
повинен дотримуватись керівник групи, щоб заняття проходило
якнайкраще, високоякісно та ефективно? Перш за все, він має
усвідомити, що кожне заняття є системою як за структурною
побудовою, кожен відносно автономний блок якої має чітко
визначені дискретні часові межі , так і за цілим рядом
функціонально виховних чинників , з кожним із яких
індивідуально взаємодіють студенти, відповідним чином
реагуючи на них. На противагу структурі заняття, виховні
чинники, до певної міри, теж є автономним, хоча і не мають
чітко визначеної часової дискретності.
Вони діють комплексно і безперервно, на будь-якому
етапі ходу заняття. Їх особливості і вплив можна розглядати в
декількох аспектах: організаційному (способи, форми і засоби
керування процесом), інформаційному (зміст структурних
блоків), трудовому (створення мотивації до навчальної праці,
усвідомлення її як джерела успіху, що приносить радість і
моральне задоволення), соціальному (система міжособистісних
стосунків на занятті: наставник-студенти, взаємини між
студентами), матеріальному (ставлення студентів до предметів і
загалом інтер’єру практикуму, де проходить заняття з
навчально-виховної, матеріальної та естетичної точок зору),
методичному (форма роботи і методи навчання, застосовуванні
наставником),
психологічному (емоційний
настрій)
і
контролюючому (важливий компонент навчання і виховання та
могутній чинник мотивації до праці, джерела радості та
розвитку чуттєвої сфери вихованців).
Врахування і дотримання керівником групи усіх цих
аспектів є головною передумовою успішного проведення ним
виховного заняття.
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Не вдаючись у детальний розгляд кожного із названих
аспектів, коротко зупинимося на деяких важливих їх
особливостях, які мав би враховувати наставник, проводячи
заняття.
Розпочнемо, звичайно, з організаційного аспекту, від
якого, зрозуміла річ, залежить весь подальший хід і якість
заняття. Здійснивши формальності щодо перевірки присутніх на
занятті, наставник повинен не лише оголосити тему заняття і
приступити до її розгляду через заслуховування тез пошукової
роботи студентів, а докладно обґрунтувати її мету та завдання з
точки зору виховної функції.
Мету і завдання студентам слід ставити не лише на основі
пояснювально-ілюстративного методу, але й широко
використовувати
елементи
проблемного
навчання.
Обґрунтовуючи мету заняття з постановкою в ній проблеми,
наставник привертає і мобілізує увагу студентів до її змісту,
актуалізує їх попередні знання і дає поштовх до творчої
розумової діяльності заради розв’язання цієї проблеми. У такий
спосіб він вводить студентів у стан напруження думки і загалом
мислення, очікування ними отриманої розв’язки, що завжди
приносить хвилини радості і задоволення.
За таких умов заслуховування рефератів буде
сприйматися іншими студентами із зацікавленням щодо
повноти та глибини розкриття в них теми заняття.
Поруч з тим, керівнику групи слід вимагати і привчати
доповідачів не зачитувати механічно тексти доповіді, а
викладати тезово зміст своїми словами, дохідливо, цікаво і з
виявом власного ставлення до подій і явищ, про які йдеться в
пошуковій роботі. Це привчить студентів логічно і правильно
висловлювати публічно свої думки, слідкувати за культурою
мови, виробляти манеру виступу, що є важливо для
майбутнього керівника відповідним виробничим підрозділом,
основу якого складатиме людський колектив.
Після заслуховування тез доповідей пошукової роботи
керівник групи запрошує решту студентів до доповнень і
загальної дискусії щодо теми заняття. Завершенням дискусії є її
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підсумок, який повинен зробити наставник стосовно повноти
розкриття теми, результатів розв’язання проблемних ситуацій, а
також оцінити тези доповідачів, участь інших студентів у
дискусії. Усім учасникам слід обов’язково виставити оцінки в
журнал наставника.
Оскільки завданням виховного процесу є стимулювання
студентів до активної причетності їх відносно згаданих
соціальних проблем, то всі вони мають прийти на заняття
підготовленими, а обов’язком керівника групи є дати їм
можливість висловитися ( за бажанням або шляхом виклику
будь-кого з них) з окремих актуальних проблем, створити
дискусію, щоб кожен з дискутантів міг оприлюднити власну
позицію, погляд чи судження.
Всі учасники дискусії при її підсумовуванні повинні
отримати відповідну оцінку наставника, яка виставляється в
журнал. Закінчення заняття керівник групи повинен присвятити
розгляду питань, що стосуються життя групи ̶ поточної
успішності (за результатами щомісячних атестацій), стану
відвідування навчальних занять тощо. У випадку прояву якихнебудь негативних явищ чи тенденцій в групі або особистих
проблем в окремих студентів завданням керівника групи є
вчасно відреагувати на них, виправити ситуацію, надати
допомогу і моральну підтримку тим, хто її потребує.
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
В даний час в Україні особлива увага приділяється якості
підготовки кадрів юридичної сфери, так як випускники
юридичних спеціальностей завжди розглядалися як основа
безпеки держави і добробуту її громадян. Практика показує, що
установи вищої освіти юридичного профілю все більше
здійснюють регіон-орієнтовану політику, яка спрямована на
підтримку тісних науково-освітніх та творчих зв'язків регіону і
міжнародного співтовариства в області підготовки випускників
юридичних
спеціальностей.
Регіоналізація
професійної
підготовки студентів юридичних спеціальностей передбачає
реалізацію міжкультурною діалогічної взаємодії, налагодження
професійної комунікації в науковій та освітній діяльності,
участь в міжнародних юридичних проектах, орієнтованих на
регіональні особливості здійснення професійної діяльності, які
мають значний вплив на ефективність виконання типових і
нестандартних професійних завдань, властивих кожному
окремому регіону.
Найважливішою складовою професійної комунікації
майбутнього юриста є володіння професійною мовою як
складовою
частиною
іншомовної
комунікативної
компетентності і як інструментом взаємодії в процесі
вирішення актуальних професійних задач. Іншомовне
спілкування пронизує багато аспектів професійної діяльності
майбутніх кадрів юридичної сфери і сприяє реалізації
наступних функцій: обмін актуальною професійно значущою
інформацією,
встановлення
доцільних
професійних
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міжсуб'ектних відносин, узгодження і координація взаємодії в
швидко розвивається юридичній сфері, забезпечення
інтелектуального, емоційного і вольового аспектів професійної
взаємодії. Слід відзначити той факт, що в науці склалася певна
база, що дозволяє розглянути проблему формування
іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх
юристів при здійсненні міжнародного співробітництва в цій
галузі.
Аналіз наукових джерел каже про те, що проблемі
іншомовної компетентності розглядалися багатьма вченими, як
вітчизняними, так і зарубіжними (Є.М. Верещагіна, І.А.Зимньої,
В.Г. Костомарова, Є.І. Пассова, С.Г. Тер-Мінасової, Л.В. Щерби
та інші). Що до найбільш типового є наступне визначення:
«Компетентність – якісно-своєрідне поєднання здібностей
(якостей, ознак, параметрів), від яких залежить можливість
досягнення більшого чи меншого успіху у виконанні тієї чи
іншої діяльності» [1]. На погляд І.А.Зязюна, який вважає
компетентність першоосновою професійності та на перше місце
ставить комплексність знань, а саме: вміння синтезувати
матеріал, аналізувати ситуації спілкування, осмислювати суть
явищ, обирати засоби взаємодії[2].
Іншомовна комунікативна компетентність майбутніх
юристів є складовою комунікативної компетентності,
спрямованої на професійну міжкультурну комунікацію, яка
формується в процесі вивчення іноземної мови в юридичному
закладі вищої освіти; являє собою інтегративну характеристику
особистості
майбутнього
юриста, яка відображатиме
особливості його майбутньої професійної діяльності; забезпечує
ефективну самореалізацію майбутніх юристів при вирішенні
типових професійних завдань і сприяє успішному здійсненню
комунікації з колегами, зарубіжними партнерами за допомогою
використання придбаних професійних знань, умінь, способів
творчої діяльності і накопиченого досвіду. У багатьох
дослідженнях іншомовну комунікативну компетентність
тлумачать як необхідний людині рівень сформованості досвіду
міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в
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суспільстві з огляду на власні здібності й соціальний статус [3].
Іншомовна комунікативна компетентність майбутніх
юристів розглядається як здатність робити ефективний вплив на
суб'єктів професійної взаємодії за допомогою системи
лінгвістичних,
соціолінгвістичних,
соціокультурних,
прагматичних, дискурсивних, стратегічних засобів відповідно
до мети і умовами професійного спілкування в юридичній
сфері.
Метою
формування
іншомовної
комунікативної
компетентності у майбутніх юристів є здійснення успішного
комунікативного взаємодії в юридичній сфері іноземною
мовою.
Отже,
формування
іншомовної
комунікативної
компетентності у майбутнього юриста реалізується в процесі
вивчення іноземної мови в інтеграції з дисциплінами
професійного циклу, в ході навчальної, науково-дослідної та
практичної діяльності в юридичному закладі вищої освіти і
передбачає використання засобів мовного впливу, адекватних
до конкретної ситуації, що забезпечує ефективну професійну
взаємодію.
Рівні
сформованості
іншомовної
комунікативної
компетентності майбутніх юристів визначаються за допомогою
таких критеріїв: мотиваційний: а) сформованість ціннісних
орієнтацій до здійснення професійної діяльності в юридичній
сфері з урахуванням регіональної спрямованості; б) рівень
мотивації до здійснення професійної діяльності в юридичній
сфері іноземною мовою; в) усвідомлення значущості
іншомовної комунікативної компетентності в професії
майбутнього юриста; г) готовність до безперервного
професійно-особистісному саморозвитку в юридичній галузі);
когнітивно-комунікативний: а) знання про засоби іншомовного
спілкування в юридичній сфері; б) знання про особливості
діяльності майбутнього юриста в типових комунікативних
ситуаціях; в) знання комунікативної складової взаємодії
майбутніх юристів з різними соціальними партнерами, в тому
числі закордонними; г) знання основ лексичної, граматичної та
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інтонаційної складової комунікативної компетентності з
урахуванням професійної спрямованості); діяльнісний: а) рівень
розвитку умінь аналізувати ситуації професійної взаємодії в
юридичній сфері з урахуванням регіональної спрямованості
професійної діяльності; б) володіння способами вирішення
професійних завдань в юридичній галузі з урахуванням
регіональної спрямованості; в) вміння проектувати своє
професійне майбутнє з урахуванням регіонів-орієнтованої
домінанти; г) вміння використовувати засоби іншомовного
спілкування відповідно до норм досліджуваного іноземних мов
і професійною спрямованістю).
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
Сучасні перетворення у суспільному житті викликали
зміни філософії, теорії і практики соціальної роботи та
соціального виховання, що обумовило зростання вимог до
якості професійної діяльності соціального працівника, її
спрямованості, інтенсивності та ефективності. Крім того,
процес входження України до європейського простору вимагає
від соціального працівника зміни методологічної парадигми
професійної діяльності, соціальної та професійної активності і
мобільності, здатності до сприйняття інноваційного досвіду.
Як свідчить аналіз сучасної наукової літератури
відповідність сукупності означених вимог може бути
забезпечена за умови сформованості у майбутнього соціального
працівника розвинутої методологічної культури, що робить
актуальним дослідження теоретичних її сутності та змісту.
Складність методологічної культури як соціальноісторичного і гносеологічного явища безумовно вимагає
адекватних засобів дослідження. Найбільш розробленим в
педагогічній
науці
є
системно-діяльнісний
підхід,
обґрунтований
у
працях
В.Беспалько,
М.Ракітова,
В.Сагатовського, В.Садовського, В.Юдіна та ін.. Системнодіяльнісний
підхід
вимагає,
по-перше,
виділення
методологічної культури із загальної культури фахівця
соціальної сфери за зовнішніми ознаками. По-друге, такий
підхід вимагає вивчення методологічної культури як явища, що
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складається з елементів різних рівнів складності. Наступним
кроком дослідження має бути пошук соціально-педагогічних
умов, які є структуроутворювальним базисом формування
методологічної культури.
Важливою теоретичною основою при вивченні проблеми
нашого дослідження є культурологічний підхід. Вказаний підхід
реалізовується в контексті загальнофілософського розуміння
культури, що розглядається на рівні буденної і теоретичної
свідомості. У буденній свідомості культура представлена
неоднозначно: з одного боку, вона розуміється як щось
нормативне, задане як зразок, на який повинні орієнтуватися
представники конкретного суспільства або професійної групи; з
іншої – ототожнюється з освітою, інтелігентністю людини; з
третього – пов'язується з характеристикою місця і способу
життя людини.
Враховуючи теоретичні тлумачення об’єктивного і
суб’єктного проявів культури та положення діяльнісного
підходу ми можемо припустити, що методологічна культура у
об’єктивному вимірі існує як певний символічний простір. У
процесі діяльності (навчальної, наукової, самоосвітньої,
громадської) майбутні соціальні працівники залучаються до
зразків
методологічної
культури,
зафіксованих
у
соціокультурному просторі (субкультурі), сприймають вже
генеровані ідеї, народжують нові. Під час діяльності суб’єктів
цього процесу зразки методологічної культури транслюються,
зберігаються, сприймаються і використовуються як об’єктивні і
суб’єктивні явища. Суб’єктивними ці явища стають тому, що
хтось (певний суб’єкт) є автором тієї чи іншої ідеї, що
становить основу явища, а об’єктивними – тому що ці явища
відкриваються іншими суб’єктами, для яких вони існують
об’єктивно, оскільки є результатом діяльності інших
дослідників і визнаються науковим загалом.
В межах акмеологічного підходу існує розуміння
методологічної культури як певного феномену, що
багатовимірно характеризує стан особистості соціального
працівника, є умовою досягнення ним найвищих показників в
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особистісно-соціальному розвитку, професійній діяльності,
творчості.
О. Ходусов методологічну культуру представляє як образ
ідеального професійного буття фахівця, що включає онтологогносеологічну й методологічну інтерпретацію його професійної
діяльності. Цей образ відображує внутрішній духовний стан і
надбання педагога. Завдяки цьому створюється концепція,
стратегія професійного мислення, поведінки й діяльності [5].
Ми враховуємо думку П.Кабанова, що методологічна
культура – це механізм, який зберігає людину в даному
смисловому полі. Без методологічної культури людина
випадає з цього смислового поля із-за різних перешкод, що
виникають в ході її діяльності. Звідси не всі методологічні
установки потрапляють в розряд культурних, а тільки ті, які
показали свою ефективність у практиці їх застосування, яким
віддається перевага [1, С.15-17].
В аксіологічному підході системотвірним чинником
методологічної культури є особлива система цінностей, яка
дозволяє майбутньому соціальному працівникові опанувати
діяльністю щодо визначення змісту, основ, ідей, явищ як
особистісно важливих у контексті професійного саморозвитку.
У цьому контексті ми погоджуємось з О.Ходусовим, що
провідною характеристикою методологічної культури виступає
спрямованість (система цінностей), яка представлена у вигляді
блоку цілей і критеріїв. Серед останніх науковець виділяє три
критерії: усвідомленість цінностей і відношення до них; дії по
вибору цінностей; реалізація їх як особистісних цілей діяльності [5].
На
аксіологічних
позиціях
розуміння
сутності
методологічної культури стоїть також відома польська
дослідниця В.Оконь, яка розглядає культуру як сукупність
створених людьми наукових, моральних, художніх і технічних
цінностей, а також – процеси взаємодії з цими цінностями і
створення нових.
Педагогічні аспекти вивчення методологічної культури, на
наш погляд, найбільш ґрунтовно висвітлені в роботах
Г.Валєєва, В.Краєвського, В.Сластеніна та ін. На противагу
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традиційному уявленню про методологічну культуру, яка
пов’язувалася виключно з науковою діяльністю, вони
стверджують, що ця культура необхідна в практичній
діяльності. Її особливість полягає в тому, що вона спрямована
на перетворення конкретної ситуації, тоді як теоретична
діяльність виявляє специфіку цього перетворення на основі тих
або інших закономірностей.
Зокрема В.Краєвський до змісту методологічної культури
відносить „знання, досвід творчої діяльності, досвід емоційноціннісного ставлення” [2, с.121]. Він вважає, що, педагог, який
володіє
методологічною
культурою,
повинен
знати
методологію педагогіки й уміти застосовувати її у процесі
розв’язання педагогічних ситуацій. Складовими методологічної
культури при цьому визначаються: методологічні знання
філософського, загальнонаукового, конкретно-наукового й
технологічного рівнів; здатність до проектування й організації
навчально-виховного процесу: усвідомлення, формулювання й
творче вирішення педагогічних задач, методична рефлексія.
Узагальнюючи вищезазначені підходи методологічну
культуру майбутнього соціального працівника ми розглядаємо як
цілісне багаторівневе і багатокомпонентне утворення у структурі
особистості соціального працівника, що містить знання фахової
методології, володіння методами і методологією наукового
пізнання, розумову діяльність в режимі методологічної рефлексії,
розвинуті здібності критичного аналізу професійної діяльності,
систему інтеріоризованих педагогічних та загальнолюдських
цінностей, котрі визначають професійну свідомість.
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ПРО СИНТЕТИЧНІ КОРЕНІ СИНКРЕТИЧНОГО
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЦІННОСТІ В АКСІОЛОГІЇ
Корені ціннісного підходу дослідження картини світу,
пояснення світогляду людини знаходяться в античності: «…“у
греків є все”. Теорія цінності – не виняток» [1, с. 39]. С.А. Ан вказує
на те, що питання про цінності в добу Античності –
епістемологічні, етичні і естетичні ідеали – тісно пов’язувалося із
онтологією, що повнота буття розумілась як вища
цінність [2, c. 231]. Її підтримує В.В. Котлярова: «Античне
світосприйняття несе велику ціннісну складову: онтологія,
гносеологія, етика і естетика об’єднані з потребою вдосконалення
світу і індивіда» [3, с. 74]. Така характеристика вказує на
синкретичну природу цінності – нерозділеного буття одиничних
речей, об’єднання першопричин-протилежностей. У цієї позиції є
історичні підстави. Л.Н. Столович – одна зі найбільш значимих
фігур у радянській та пострадянській аксіології – зауважував:
«…завдяки тому, що людське світовідношення було початково
синкретичним, в найдавніших текстах з великими труднощами
можна відокремити один різновид ціннісного світосприйняття
від іншого, строго диференціювати естетичне від утилітарного,
моральне і релігійне» [4, с. 13]. Темі синкретичності
Л.Н. Столович присвячує доволі вагоме місце у своїй концепції,
вважаючи її початком «ціннісного мислення» у філософії
цінностей [4]. У радянській філософії склалося доволі
упереджене ставлення до феномену синкретичності. Справа
утім, що синкретичність – пережиток первісного міфологічного
мислення, яке донині займає нижче місце у позиційованій
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академічною філософією світоглядній ієрархії. Але вже
Л.Н. Столович бере слово «пережиток» у лапки, підкреслюючи
його
вагу,
досягнення
античних
мислителів
перед
європейськими, що почали досліджувати цінність «тільки у ХІХ
столітті» [4]. Ціннісна свідомість мислиться вченим як базова
цілісна передумова розвитку філософії цінностей – культурна і
цивілізаційна динаміка розгортається згідно правил дедукції.
Від органічного цілого – до подальшої її диференціації на
частини. Далі, динаміка розвитку ускладнюється –
диференційовані частини зливаються у цінності вищого
гатунку:
«Стародавня
філософія
цінності
знаходить
загальнолюдські основи ціннісного відношення і показує
закономірний рух філософської думки в процесі осягнення цих
відносин. Стародавня філософія постає як модель всього
подальшого розвитку аксіології, в тому числі естетичної: від
синкретичного, нерозчленованого ціннісного світоуявлення до
усвідомлення аспектів – етичних, естетичних, пізнавальних,
утилітарно-практичних – ціннісної орієнтації людей і від
диференційованого осмислення ціннісного відношення у
вигляді добра, краси, користі, істини до синтетичних загальних
понять «благо» і «цінність» [4, с. 36]. Отже, модель розвитку
філософії цінностей у Л.Н. Столовича – це дедуктивний
засновок, диференціація частин і абсорбція цих частин до синтезу
вищих цінностей, – «благо, цінність» – що, згідно логіки його
нарису, теж мисляться синкретично. Описаний процес має
циклічну природу, тобто схильний повторюватися: «Середньовічна
філософська думка і в Західній Європі, і в Східній відправлялася від
цього античного синтезу і починала теж зі своєрідного ціннісного
синкретизму» [4, с. 269-270]. Отже, перший висновок, що
стосується визначення природи цінності у нашому дослідженні – це
синкретичність ціннісного мислення, відношення, ставлення до
світу. Цей феномен склався ще в епоху Античності і нею же був
осмислений. М.Г. Марчуком у монографії «Ціннісні потенції
знання»: «Синкретичне мислення вже за визначенням –
ціннісне» [1, с. 11]. Витоки синкретичного розуміння природи
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цінності формує Платон. На це вказує Л.Н. Столович: «В античній
філософії, отже, складаються різні теоретико-ціннісні концепції.
Давньогрецькі мислителі дійшли до розуміння того, що існує
єдине ціннісне начало, яке диференціюється так чи інакше на
добре, прекрасне, справжнє, але в підсумку об’єднує усі ці
поняття. В якості такого початку у Платона виступає “благо”»
[4, с. 28]. При цьому філософ посилається на уривок
платонівського діалогу «Філеб» [5, с. 93]. Отже, Л.Н. Столович
знаходить витоки категорії “цінність” в платонівській концепції
«блага». У цього погляду були передумови. А.Ф. Лосєв називає
благо «причиною» або «принципом» змішування: «Платон
постулює в даному діалозі ще й те, що він називає «причиною
змішання»…, a так як відповідне грецьке слово «причина» може
мати також і значення “принципу”, то ми б сказали, що Платон
в даному діалозі постулює особливого роду принцип
синтетичного злиття... А то, що цей принцип справді у Платона
специфічний, це характеризується у нього так, що він формулює
його в вигляді трьох ідей – істини, краси і співмірності» [6, с. 405].
Потрібно зауважити, що А.Ф. Лосєв підходить до аналізу
філософії Платона з позицій діалектичного методу, тому
«принцип змішання» для нього – це зразок операції синтезу. У
класичній діалектиці (ідеалістичній Г. Гегеля та матеріалістичній
К. Маркса – О.М.) синтез – це поєднання тези та антитези, тобто
двох елементів. У Платона їх три, що дивує А.Ф. Лосєва: «Правда,
це формулювання дещо нас розчаровує, тому що головний
предмет естетики – краса – все-таки не дуже чітко відділяється від
істини і співмірності» [6].
Таким чином, діалектика Платона ймовірніше за все
побудована за іншим діалектико-методологічним принципом,
ніж у Ф. Гегеля. З другого боку – те, що Л.Н. Столович називає
«синкретичність» може бути методологією синтезу, яку той чи той
античний філософ намагався вирішити на свій розсуд. М.Г. Марчук
також звертає увагу на цей момент, називаючи первісне
синкретичне уявлення ціннісного відношення «запереченням
заперечення», тобто, синтезом [1, с. 10].
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СПОРТСМЕНІВУ ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
Психологічна
сфера
є
одним
з
компонентів
функціонального стану спортсмена. Змагання висувають високі
домагання до психоемоційного стану спортсменів, що часто
приводить до порушення психічної діяльності різного рівня
прояву
і
тривалості,
невдалого
нервово-психічного
пристосування, і як результат – спаду спортивних здобутків.
Тому одним з важливих та дієвих напрямків розв’язання
цієї проблеми буде створення результативної послідовної
медико-психологічної допомоги, використання ретельно
підібраних психотерапевтичних методів корекції психологічних
розладів, що сприятимуть для досягненню найбільш
оптимального рівня психологічної готовності спортсменів [1].
Психологічна готовність є результатом поєднання тривалого і
регулярного впливу на душевний стан спортсмена. Тому
необхідно
на
всіх
етапах
спортивного
тренування
удосконалювати його психологічні процеси. На успіх та
спортивний результат у складнокоординаційних видах спорту,
єдиноборствах і спортивних іграх впливає рівень фізичної,
технічної, тактичної та психологічної підготовки спортсмена [2].
Під час тривалих змагань, коли змагання тривають дні, а
то й тижні, важливим компонентом є психологічний настрій.
Психологічний настрій спортсмена до змагання - це дуже
складний систематичний процес, який відбувається за завчасно
розробленим планом і має важливе, а іноді навіть і вирішальне
значення для здобуття високого результату в змаганнях. Тільки
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спільні зусилля спортсмена, тренера і колективу дають
можливість досягти потрібної правильної психологічної
підготовки для забезпечення успіху в подальших змаганнях [3].
На сьогодні, цілісна підготовка кваліфікованих спортсменів
являє собою непростий багатоетапний, багаторічний процес
спортивного вдосконалення.
Необхідно враховувати, в залежності від структури
фізичних і психічних якостей та їх динаміки, від присутності
характерного поєднання спеціальних здібностей, від психічного
та морфофункціонального статусу спортсмена, загальні
закономірності процесу адаптації спортсмена до навантажень
тренувального і змагального характеру. У той же час ми
спостерігаємо, втрату системою підготовки спортсменів до
змагань запасу можливостей, що будуються на загальній
закономірності адаптації організму до навантажень.
Стає чітко помітно, що лише тренувальне навантаження,
відповідне психотипу спортсмена, сприяє підвищенню
реактивності центральної нервової системи і призводить до
вдосконалення
механізмів
забезпечення
результативної
спортивної діяльності в екстремальних умовах, без яких не
проходить жодне велике змагання [4]. Специфіка спорту в
даному відношенні полягає в неможливості повноцінної
адаптації до навантажень і досягненні високого рівня
тренованості спортсмена без стресу та помітної психічної
напруженості. Такі умови спортивної діяльності постійно
спонукають до виникнення сильного дистресу, до якого
необхідно адаптуватися в ході тренувальної і особливо
змагальної діяльності. До стану дистресу приєднується стан
тривоги, що демонструє послідовність афективних, когнітивних
і поведінкових реакцій, які актуалізуються під дією впливу
різних форм стресу. Розвиток стану тривоги відбувається за
схемою: стрес - сприйняття загрози - стан тривоги. Наслідком
хворобливого переживання спортсменом зростання стану
тривоги є мінімалізація дискомфорту за рахунок когнітивних і
поведінкових реакцій, включених в цей стан. Під час
виникнення процесу тривоги відбувається процес переоцінки
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стресових умов, який сприяє вибору доречних механізмів
полегшення переживання стресу, а також стимулює деякі
механізми уникнення, для виведення спортсмена з ситуації
стану тривоги [5]. Як наслідок, виникає проблема дослідження
психічних станів в спорті і безпосередньо - стану готовності до
спортивної діяльності. Перед цією готовністю утворюється
план, пов'язаний з очікуванням найбільш вірогідного результату
змагань. Часто план формується на неусвідомлюваному рівні,
але чим складніше майбутня діяльність за своєю структурою,
тим більше усвідомлених вольових компонентів цей план
включає. План або установка як цілісна видозміна суб’єкта,
враховуючи його індивідуальні особливості, концентрується в
кожний певний момент часу і визначає схильність до зачину
дій, а також сенс всієї діяльності [6].
Проблема психорегуляції для теорії спортивного тренування є
актуальною і пояснюється фактами, отриманими іншими авторами,
що досліджували її в спорті. У дослідженнях [7] висвітлено, що
суттєва частина важкоатлетів різної кваліфікації не можуть
зібратися для підйому штанги, і тому вдалі (залікові) підходи
реалізовуються лише в 55,5% випадків. Згідно з дослідженнями [8],
чим вище у волейболістів рівень розвитку психорегуляції, тим
вище результативність їх змагальної діяльності. Рівень здатності до
психорегуляції обумовлює поведінку спортсменів на змаганнях і
особливості передстартового і стартового стану [9]. Частина
досліджень доводить, що серед великої кількості спортсменів
доволі суттєвий відсоток осіб які мають низький розвиток
навичок психорегуляції [9].
В результаті аналізу наукових робіт вважаю за доцільне
під
час
лабораторних
з
дисципліни
«Спортивна
психофізіологія» у магістрів спеціальності «Спорт» провести
дослідження
виразності
передзмагального
хвилювання,
тривоги, страхів за здоров'я під час виступу, агресивності та
інших психічних якостей в змагальному періоді у представників
різних видів спорту, порівняння показників і визначення груп,
що гостро потребують проведення психологічної корекції для
досягнення оптимальних спортивних результатів.
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Мацвей А.
здобувач другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»,
Черкаський інститут пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля
НУЦЗ України
м. Черкаси, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ
НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЖЕЖНИХРЯТУВАЛЬНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, як велика світова держава обрала для себе шлях
європейського розвитку та євроатлантичної інтеграції. У цей
процес безпосередньо включена і Державна служба України з
надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України). Оновлюється не
тільки структура ДСНС України, процес службово-професійної
підготовки, зміст управлінської діяльності, а й способи
комплектування особовим складом складом підрозділів
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі –
ОРСЦЗ).
Не є таємницею що в сучасних умовах функціонування,
діяльність особового складу підрозділів ОРСЦЗ, зокрема
пожежних-рятувальників, пов'язана з нервово-психічною
напругою [1]. Несприятливі соціально-психологічні та
економічні чинники, прискорення темпу прийняття рішень,
інформаційні перевантаження, посилюючи цю напругу, часто
сприяють виникненню і розвитку межових форм нервовопсихічної патології, що виводить питання психогігієни і
псхопрофілактики в ряд найважливіших задач збереження
психічного здоров'я пожежних-рятувальників ДСНС України.
Рішення цих проблем пов'язано перш за все з необхідністю
ранньої діагностики субклінічних проявів такого роду станів,
зокрема, невротизації, психопатизації і схильності до
них.Важливу роль в цьому відіграє своєчасна діагностика
акцентуацій характеру, які під впливом психотравмуючих
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чинників здатні переходити в патологічний стан.
Для організації роботи та побудови програми дослідження
застосована класична схема Б.Г. Ананьєва, яка дозволила
виділити чотири групи заходів і методів – організаційні,
емпіричні, обробки отриманих результатів і інтерпретаційні, що
дозволили охопити повний дослідницький цикл. Основою
дослідження впливу акцентуацій характеру на професійну
діяльність пожежних-рятувальників послужили фундаментальні
положення психологічної науки про структуру особистості і її
розвиток в діяльності (Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн).
В ході дослідження застосовувались такі методики:
методика визначення типу акцентуації рис характеру і
темпераменту К. Леонгарда і Х. Смішека, методика
визначення та аналізу професійно важливих якостей
спеціалістів
системи
«Людина-техніка»,
методика
діагностики міжособистісних та міжгрупових відносин
(соціометрія) Дж. Морено, аналіз результатів службової
підготовки, експертне опитування. Обсяг методик відповідає
меті і завданням роботи та є доцільним
та науково
обґрунтованим щодо комплексного підходу вивчення впливу
акцентуацій характеру на професійну діяльність пожежнихрятувальників ДСНС України.
За результатами емпіричного дослідження впливу
акцентуацій характеру на професійну діяльність пожежнихрятувальників ДСНС України, з’ясовано, що акцентуації
характеру зустрічаються у 75% пожежних-рятувальників, які
були охоплені дослідженням. При цьому у 70%
акцентуйованих респондентів діагностовано одну основну
акцентуацію, у інших – декілька. Домінуючим типом
акцентуації, що зустрічається серед акцентуйованих
респондентів – 42% є емотивний, гіпертимічний тип
зустрічається у 27%, демонстративний – 15,5%, педантичний
– 10,5%, збудливий – 5 %.
Встановлено, що головною рисою для емотивного типу
акцентуації є надмірна мінливість настрою, який може
змінюватись досить часто і зненацька через непомітні для
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оточуючих причини. Такі особи не прагнуть до лідерства,
вміють адекватно оцінювати свій характер. Гіпертимічний
тип, який стоїть на другому місці серед акцентуйованих осіб,
характеризується високим життєвим тонусом На відміну від
емотивних пожежних-рятувальників, висока активність
корелює (r≥0,8) з постійним прагненням до лідерства. Для
гіпертимічних осіб добре підходить організаторська
діяльність, вони легко адаптуються до нових умов.
Демонстративний тип, що стоїть на третьому місці,
характеризується надвисоким рівнем егоцентризму з
постійною домінантою уваги до себе. Демонстративні особи
характеризуються підвищеною здібністю до витіснення,
демонстративністю поведінки, легкістю у встановленні
контактів. Такі особи артистичні, здібні до перевтілень,
мають сильно завищену самооцінку. Як і гіпертимічні
особистості, претендують на лідерство, проте досягаючи
навіть
незначних
лідерських
позицій
(молодший
начальницький склад), за рахунок високого рівня
егоцентризму зневажливо ставляться до підлеглих. Водночас
значним позитивом є високий потенціал швидко оцінювати і
цілісно реагувати на різноманітні, в тому числі і екстремальні
ситуації. Педантичний тип характеризується нерішучістю та
схильністю до самоаналізу, проте прагнуть чіткості, хоча
досить неохоче беруть на себе тягар відповідальності за
інших, особливо при необхідності зробити самостійний вибір.
Тому керівні посади не для них. Для педантичних осіб
труднощі починаються там, де немає необхідності в
скрупульозності, де потрібно діяти швидко. Дані ситуації для
них є стресовими і можуть приводити до конфліктів.
Найбільш відповідні професійні заняття при достатньо
виражених рисах педантичності – це контрольні функції на
яких-небудь виробництвах, це робота, що вимагає
скрупульозності і не вимагаюча перебування в новому,
екстремальному середовищі. Збудливий тип характеризується
схильністю до перебування в озлоблено-пригніченому
настрої
з
потенційною
можливістю
зростання
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роздратованості та постійним пошуком об’єкта відповідного
реагування.
Їм
властива
недостатня
керованість,
напруженість потягів, спонук з ослабленням контролю над
собою, нестійкість настрою, дратівливість, запальність. Для
них характерна підвищена імпульсна, інстинктивність,
грубість, похмурість. Позитивною рисою є високий рівень
адаптаційних можливостей до умов регламентованого
режиму, вони добре справляються із структурованими
видами діяльності там, де не потрібне багато роздумів,
сумнівів в правильності вибраної стратегії, де все ясно і
необхідно в строк виконати завдання.
Проведений аналіз кореляційних залежностей між
визначеними типами акцентуації характеру та показниками
професійної діяльності пожежних-рятувальників дозволив
виявити ступінь і характер їх взаємозв'язків із виконанням
службових обов’язків. З’ясовано, що часто акцентуацію
супроводжують прояви девіантної поведінки, особливо в тих
випадках, коли складні професійні ситуації ставлять підвищені вимоги до слабкого місця в характері даної
особистості. Саме складні умови професійної діяльності, яка
вимагає від пожежних-рятувальників фізичного і психічного
напруження, і зумовлюють особливу увагу при врахуванні
акцентуацій характеру та темпераменту при прогнозувані
успішності їхньої професійної діяльності.
За
результатами
проведеного
емпіричного
дослідженням
нами
розроблено
рекомендації
щодо
індивідуально-психологічної
роботи
з
пожежнимирятувальниками ДСНС України із акцентуаціями характеру,
що передбачають різні варіанти психокорекційної й
розвиваючої взаємодії між психологом (начальником
караулу) і пожежним-рятувальником ДСНС України.
Зясовано, що своєчасна діагностика акцентуацій характеру
ще на етапі професійно-психологічного відбору дозволяє з
високою вірогідністю з’ясовувати сильні та слабкі сторони
особистості пожежних-рятувальників, що дасть можливість
формувати найбільш ефективний індивідуальний підхід у
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процесі психологічного
діяльності.

супроводу

їхньої

професійної
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Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
м. Берегово, Україна
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В
УМОВАХ КАРАНТИНУ
У сьогоднішніх екстремальних умовах під час карантину
набирають популярність інтерактивні дистанційні методи
навчання. У навчальних закладах приділяється увага
підвищенню якості надання освітніх послуг і впровадженню
сучасних інноваційних методів традиційного й інтерактивного
навчання за допомогою інтерактивних методів і різних аудіовізуальних програм, таких як YouTube, Skype, Instagram, Zoom,
а також Google Meet, Google Classroom та інші.
Дистанційна форма навчання введена в дію наказом
Міністерства освіти і науки України. У наш час дистанційне
навчання є однією з нових реальностей сучасної освіти в
складних епідеміологічних умовах.
Дистанційне навчання — сукупність сучасних технологій,
що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі
за допомогою використання інформаційно-комунікаційних
технологій від тих, хто навчає, до тих, хто навчається.
Незаперечними перевагами дистанційного навчання є його
масовість,
доступність,
відкритість,
інтерактивність,
комфортність, оперативність, економічність тощо. Таке
навчання стало прийнятним навіть у повсякденному житті, адже
більшість людей зверталися до нього на побутовому рівні [3].
Відповідно до нових стандартів, вчителю необхідно
посилити мотивацію учнів до пізнання літератури. Слід
продемонструвати, що заняття в школі – це необхідна
підготовка до життя, пошук корисної інформації та навички
застосування її в реальному житті, а не отримання абстрактних
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від життя знань. Основний акцент робиться на взаємодію учнів і
вчителя, а також учнів між собою. Учень стає живим учасником
освітнього процесу.
У
сучасному
навчанні
літературі
активно
використовуються
сучасні
педагогічні
технології
та
інтерактивні методи навчання.
Інтерактивне вивчення літератури – це процес, який
будується на взаємодії учня зі світом книг через вивчення змісту
художніх творів, літературно-критичних статей [2]. Інтерактивні
методи навчання, на відміну від традиційних, базуються на
активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому
основна вага надається взаємодії слухачів між собою. Такий підхід
дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його більш
цікавим та менш стомлюючим для учасників. Інтерактивність в
навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, знаходження у
режимі бесіди, діалогу, дії.
Використання методів і прийомів інтерактивного
навчання на уроках літератури сприяє:
1. Розвитку мислення учнів;
2. Підвищенню читацької та мовної культури;
3. Формуванню умінь самостійної роботи при аналізі
навчального матеріалу;
4. Вихованню шанобливого ставлення до думки інших;
5. Розвитку вміння знаходити рішення спільно;
6. Умінню бачити свої помилки, критично ставитися до
себе [1].
Значна кількість учителів-предметників періодично
використовували технології дистанційного навчання, зокрема в
процесі організації роботи учнів над навчальними проєктами,
онлайн тестування тощо. Тому таким педагогам було нескладно
адаптуватися до нових освітніх реалій.
Для забезпечення творчого, діалогічного, ефективного
освітнього процесу необхідно зрозуміти, як саме організувати
дистанційне навчання. Актуальною є проблема пошуку
оптимальних форм застосування інформаційно-комунікаційних
засобів, урахування їх дидактичних можливостей, а також
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використання
різних
інформаційних
технологій,
що
відповідають
сучасним
викликам
освіти.
Найбільш
ефективними для організації дистанційного процесу навчання
шкільного курсу літератури стали освітні платформи для
дистанційного навчання, електронні ресурси, сайти, які широко
використовують педагоги під час звичного освітнього процесу
на уроках літератури.
Наприклад, сайт фонду «Відкрита політика» (відеоуроки з
української мови, української літератури ЗНО, ДПА) На цій
платформі розміщено 22 відеоуроки з української мови і
літератури. Банк уроків постійно поповнюється; сайт
Олександра Авраменка, де можна знайти експрес-уроки
української мови, які вчитель може рекомендувати учням;
сайт «Мова – ДНК нації» – Лепетун або Як вивчити українську
мову за допомогою смартфона, де за допомогою дотепних,
часом жартівливих картинок, на яких зображено головного
героя Лепетуна, можна ознайомити учнів з окремими
орфограмами, пунктограмами, з лексикою, граматикою,
стилістикою, а також ці картинки допоможуть дітям зрозуміти
значення прислів’їв, фразеологізмів; «Лайфхаки з української
мови», або Українська мова для дорослих і школярів, де кожен
урок-лайфхак супроводжується робочими аркушами із
завданнями для перевірки засвоєння знань і тестами; трансляція
курсів з підготовки до ЗНО на ТК «РАДА» та YouTube-каналі
МОН (із 17 березня 2020 року); безкоштовна підготовка до ЗНО
Be smart; можливості платформи «МійКлас» (для учнів 5 – 9
класів), Prometheus (для учнів 10 – 11 класів); курс лекцій від
WiseCow, 39 поетів, драматургів та прозаїків оживають у
небанальних історіях від Ярини Цимбал та Євгенія Стасіневича
– чи не найкращих українських літературознавців сучасності.
Під час організації дистанційного навчання із предметів
«Українська мова» та «Українська література» доцільно
працювати
через
онлайн-платформи,
використовувати
методики «Переверненого класу» або ж інших інтерактивних
методів, серед яких технологія кооперативного навчання, що
припускає співробітництво учнів в групах, де успіхів у навчанні
135

можна досягти лише взаємодіючи один з одним; технологія
колективно-групового навчання, що провидться в малих групах
учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за
опосередкованого керівництва з боку вчителя і в співпраці з
учнями; технологія ситуативного навчання — побудова
навчального процесу за допомогою включення учня у гру;
технологія опрацювання дискусійних питань; дебати;
«мозковий штурм».
Для організації дистанційного навчання української мови
та літератури варто застосовувати різні форми навчання: чатзаняття, веб-уроки, онлайн-конференції, аудіоконфееренції,
відеолекції. Їх продумане раціональне поєднання дозволяє
зробити цей процес динамічним, цікавим і продуктивним.
Інтерактивне навчання дозволяє всебічно розглянути
будь-яку тему, творчо підійти до уроку, організувати розумову
діяльність учнів. Також у ході такого навчання в учасників
освітнього процесу розвиваються навички аналізу твору,
формуються вміння висловлювати власну думку, самостійно
вчитися.
Список використаних джерел:
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РОЗВИТОК КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ
Анатомія та фізіологія людини – це фундаментальні
дисципліни, які є монолітною ланкою між теоретичними
природничо-науковими та клінічними медичними науками,
основними цілями та задачами яких є формування у майбутніх
медичних сестер професійних знань, вмінь і навичок. В процесі
вивчення дисциплін студент повинен вміти трактувати
закономірності розвитку тканин і органів тіла людини,
інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості
будови організму; на основі теоретичних знань чітко визначати
топографо-анатомічні взаємовідношення органів, а також
передбачати їх мінливість під впливом екологічних факторів
або хвороботворних чинників.
Методика проведення занять повинна забезпечувати не
тільки вивчення нового матеріалу а й подальше поглиблення
пізнавальних здібностей студентів, що дозволяє розвивати у
них критичне мислення, формувати професійні якості і
компетентності, вміння ефективно використовувати навчальний
час, розглянуто в [1].
Вивчаючи предмет, студент повинен чітко розуміти: де,
навіщо і коли будуть застосовані знання, отримані на заняттях з
анатомії людини. Колишні школярі, вони до кінця не
усвідомлюють, якою мірою цей багаж буде задіяний у
майбутньому. Для того, щоб студенти розуміли необхідність
вивчення анатомії людини, необхідні опорні точки інтеграції
предмета з іншими фундаментальними та клінічними
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дисциплінами, розглянуто в[3]. Так, анатомо-функціональна
характеристика центральної нервової системи та її зв’язок з
фахом
невролога,
клінічного
психолога,
психіатра
супроводжується вирішенням простих клінічних завдань, що
викликає у студентів підвищений інтерес. Неможливо
обговорювати, наприклад, деталі анатомії трахеї, не
акцентуючи увагу на способах трахеотомії, рівно як і не
пов’язати сегментарну будову легень з локалізацією запальних
процесів. Таким чином, у студентів, уже мотивованих на
медичний фах, виникає бажання більш поглиблено вивчати
предмет, зайнятися студентською науковою роботою.
Крім класичних форм проведення занять, якими є лекції з
професійним спрямуванням, практичні та лабораторні заняття,
що мають клінічну спрямованість; в медичному коледжі
широко впроваджені форми поза навчальної роботи студентів –
науково-студентське товариство «In spe!» «У майбутнє!»,
студенти якого виконують індивідуальні навчально-дослідні
пошукові завдання, конкурси «Кращий в анатомії», робота
анатомічного
гуртка,
науково-практичні
студентські
конференції різного рівня та всеукраїнські олімпіади з анатомії
людини. Це підвищує зацікавленість студентів до предмета,
створює атмосферу захопленості, полегшує вивчення анатомії
та фізіології, створює стійку мотивацію для навчальної
діяльності.
Однією з найбільш перспективних форм навчання і
розвитку клінічного мислення є метод проектів (Рис. 1) та
клінічні ситуаційні задачі, оскільки дозволяють моделювати
певні процеси. Неможливо не згадати про такий спосіб набуття
знань, умінь і досвіду, як гра. Саме вона надає студенту
можливість для самореалізації, самоорганізації, самовиховання,
саморозвитку і саморуху.
Приклади клінічних ситуаційних задач, відомо з [2] для
конкурсу «Кращій в анатомії».
Задача 1. Особливості будови хребців і спинного мозку
дають змогу здійснити таку важливу діагностичну і лікувальну
маніпуляцію, як спинномозкова пункція, яку роблять між ІІІ і
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ІV поперековими хребцями .
Питання:
1.
На рівні якого хребця закінчується
речовина спинного мозку?
2.
Як
спрямовані
остисті
відростки
люмбальних хребців?
3.
Де міститься спинномозкова рідина?
Задача 2. Головна вимога до пічного опалення – наявність
тяги, тобто достатньої кількості кисню для згорання палива.
Чому можливі важкі отруєння і навіть смерть людей у разі
недотримання цієї вимоги?
Відповідь обґрунтуйте.
Задача 3. Шлунковий сік містить агресивну сполуку – HCl
(хлоридну кислоту), яка бере активну участь у процесах
травлення.
Питання:
1.
Поясніть чому, слизова оболонка шлунка
не пошкоджується під дією .
2.
Який фермент шлункового соку стає
активним під дією HCl?
3.
На який компонент їжі вони впливають?
Задача
4.
Захворювання
печінки
нерідко
супроводжуються кровотечами.
Відповідь обґрунтуйте.
У зв’язку з введенням кредитно-модульної системи
з’явилася можливість оцінити рівень знань студентів не лише
на етапі проміжного і завершального контролю, але й дати їм
можливість реалізувати себе на всіх ланках навчального
процесу. Розроблені критерії оцінювання підвищують
значущість системної підготовки до практичних занять,
примушують зважувати свій рейтинг на фоні інших, успішних
студентів.
Навчально-методична
робота
розкриває
ініціативність і творчий підхід студентів до створення
мультимедійних презентацій, стендів, таблиць. Від молодої
людини ця робота вимагає серйозного осмислення проблеми,
уміння користуватися сучасними інформаційними ресурсами.
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Рис.1. Гурткова робота студентів. Проект на тему:
«Фізіологія крові»
Отже, інноваційний підхід до викладання анатомії та
фізіології людини з використанням відповідних форм і методів
навчання, сприяє формуванню у студентів основ клінічного
мислення, підвищує якісь знань, розвиває креативні якості й
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аналітичні здібності
працівника.

особистості

майбутнього

медичного
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ
ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НАСЛІДКІВ
ПАНДЕМІЇ
В сучасних умовах для громадян України виникли нові
виклики як соціально-економічного, так і психологічного
змісту. У зв'язку з нещодавніми подіями та карантином, який
тривав в Україні через поширення нового коронавірусу, наразі
припинили існування низка підприємств, організацій тощо,
внаслідок чого багато людей залишилися без роботи.
Кількість безробітних під час карантину зросла на 40 тис.
людей, загалом на обліку Державної служби зайнятості
перебуває 360 тис. осіб, тоді як база вакансій становить 55 тис.
позицій, що на третину менше порівняно з торішнім
показником. Рівень безробіття сьогодні становить 13,7-15,4%.
Це найвищий показник за останні 15 років. Цей показник не
враховує кількості трудових мігрантів, що повернулися в
Україну після початку пандемії.
Ситуація безробітного є життєвим випробовуванням для
особистості, що накладає зміни на Я-концепцію та сприйняття
світу вцілому. Безробіття – є кризова й стресова ситуація;
відтак ще й травматична ситуація, яка змінює якість життя
особистості. На фізичному рівні виникає вірогідність
психосоматичних захворювань. На соціально-психологічному
рівні у безробітного змінюється соціальний статус: змінюється
сімейно-рольова структура та коло спілкування, порушується
режим дня, таким чином набуває актуальності дезадаптація
особистості. Проявом дезадаптивних поведінкових патернів
може бути – самотність, зростання соціальної ізоляції,
конфліктність, сімейні розлучення. Те, що підтримувало й
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забезпечувало структуру Я-концепції, раптово руйнується,
людина переживає соціальну «стигматизацію», адже ситуація
безробіття є
психотравмуючою, оскільки є
не зовсім
схвалюваною у соціумі, у якому превалює високий рівень
домагань, культ успіху й матеріальної забезпеченості.
Стресогеннісь
ситуації
безробіття
найкраще
обґрунтовується завдяки терміну «еконоцид».
«Еконоцид – негативний соціально- психологічний
наслідок світової фінансово-економічної кризи, зумовлений
великими матеріальними й соціально значущими втратами
особистості, що викликає в неї глибокий стрес, стан
депресивності й дезадаптацію в соціумі, вихід з якої
людина
знаходить у формі суїциду. Прямим наслідком
еконоциду є зростання суїцидальності в суспільстві (хоча це не
єдиний наслідок)» [1]. Оскільки втрата роботи вище
трактувалася як ненормативна життєва криза, яка стосується
всіх сфер життя особистості: економічної, соціальної та
психологічної, вона радикально змінює екзистенції особистості
(людина замислюється над новими пріоритетами, цінностями та
завданнями, однак вона не завжди може дати належні
контруктивні відповіді, які приведуть до адаптації у кризовй
ситуації). Суїцидальність – це вища точка фрустрації
особистості під час ситуації безробіття, але існують і інші
негативні прояви дезадаптивності такі, як психосоматичні
розлади, порушеннями сну, апатія, депресія, різного виду
поведінкові залежності, розлади харчової поведінки.
М. Бреннер виявив, що на кожні 10 % збільшення
кількості безробітних спостерігається підвищення на 1,2 %
загальної смертності, на 1,7 %
від серцево-судинних
захворювань, на 1,3% більше випадків цирозу печінки, на 1,7 %
більше самогубств, на 4,0 % більше арештів і на 0,8 % більше
повідомлень в поліцію про кримінальні злочини.[2].
Ситуація безробіття, маючи негативні наслідки для
особистості, має декілька етапів, які проходить особистість.
1. Потрясіння, яке супроводжується активним пошуком
роботи, під час якого індивід залишається оптимістичним
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і зберігає установки щодо життя.
2.Незадовільний результат пошуків роботи, що спричинює
песимістичний стан, тривогу й переживання дистресу, – це важка
стадія.
3. Людина стає фаталістом і пристосовується до нового стану,
але вже з більш вузькими можливостями й зруйнованими
установками [2].
Ми вважаємо, що стан невизначеності та шоку має гострий
перебіг, особливо, коли втрата роботи сталася несподівано. Пошук
роботи в цій фазі швидше за все буде неуспішним, адже людина ще
не в змозі адекватно оцінити нові можливоті: вона переживає
глибоку травму та власну безпорадність.
Суб’єктивне полегшення й психологічна адаптація до ситуації
може наступити через 3–4 місяці після втрати роботи. Ця стадія
зумовлена з появою вільного часу й зникненням неприємностей і
незручностей, пов’язаних із роботою. Отже, багато хто відзначає
поліпшення стану здоров’я й настрою. Ускладнення стану
відбувається
через
6–7
місяців
відсутності
роботи.
Характеризується погіршенням
матеріального й соціального
становища людини, безробітний стає пасивним, коло його
спілкування звужується, руйнуються мрії і звичний спосіб життя,
стресостійкість знижується. Особливо шкідливими є коливання
надії знайти роботу, що може призвести до депресії й апатії.
Безпорадність і примирення із ситуацією виникають навіть за
відсутності матеріальних труднощів, при одержанні допомоги по
безробіттю. Невдалі спроби знайти роботу призводять до
безнадійності, зневіри й пасивності.
На цій фазі особливо загрозливою стає «втеча
від
реальності» у девіантну або суїцидальну поведінку.
Отже, вищевказаний аналіз психологічних наслідків
безробіття, дозволяє зробити ряд висновків:
- безробіття слід розглядати як соціально-психологічне
явище;
- безробіття – це потенційно психотравмуюча кризова
ситуація;
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- утрата роботи може призвести до негативних наслідків:
апатії, депресії, фрустрації,
девіантних проявів та
суїцидальності.
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