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ВСТУПНЕ СЛОВО

Щиро вітаю всіх учасників науково-практичної конференції студен-
тів і молодих вчених!

Шановні колеги! Проблеми освіти, науки і духовності у кожного
народу є засадничими. В історії нашого народу чітко виділяються дві тен-
денції. З одного боку, наш народ постійно виявляв великі природні обдаруван-
ня і потужні духовні сили. Результатом цього стало формування гост рого
і проникливого розуму, багатого емоційно-почуттєвого світу, високої
моральності, глибокого демократизму, масового героїзму у боротьбі з во -
рогами своєї свободи, прагнення і вміння жити за законами краси, добро-
ти, гостинності, самобутнього українського гумору та ін.

З іншого боку, у того ж самого нашого народу ми бачимо егоїстичний
індивідуалізм, надмірний ідеалізм і довірливість, низьку суспіль но-
політичну і національну свідомість, пасивність і недостатню національну
будівничу, національно-державницьку діяльність, невміння об’єднатися,
забезпечити згуртованість всього народу тощо. Тому вдосконалення якос-
тей національного характеру, набуття морально-духовної інтелектуаль-
ної потуги вищого рівня убезпечать нас від державотворчих невдач і пора-
зок. Іншими словами, нам необхідно зробити рішучі кроки в напряму
формування державницького світогляду українського народу, в основі
якого лежать загальнолюдські цінності. 

І тому Університет «Україна» був створений як інклюзивний за клад
вищої освіти, покликаний забезпечити як високоякісну підготовку фахів-
ців, так і виховання їх патріотами. Крім цього, він широко відкрив двері
для навчання і виховання людей з інвалідністю, дітей із соціально-незахи-
щених сімей і дітей сиріт. У цьому його унікальність.

Упродовж 22-х років свого існування Університет «Україна» реалізовує
принципи інклюзії й найкращі світові практики доступного навчання та
має 37 підрозділів по всій території України. За цей час підготовлено біль-
ше 175.0 тис. фахівців, в т.ч. понад 10.0 тис. із числа людей з інвалідністю.

У центрі уваги нашого ЗВО завжди були освіта, наука і духовність
молоді.

Підтвердженням цьому є те, що в Університеті «Україна» стало
доброю традицією проводити науково-практичну конференцію студентів
і молодих учених. Започаткували цю традицію в рік п’ятиріччя нашого
закладу і з того часу такі заходи проводяться щороку. Конфе ренція охоп-
лює щоразу широкий загал учасників і за 18 років стала значною подією
для студентів і молодих учених. 

Конференція передбачає засідання 15 секцій: економічні перспективи Ук -
раїни в сучасних умовах; документознавство та інформаційна діяльність:
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сучасні проблеми та перспективи розвитку; українознавство – основа
філологічної освіти та формування духовності: історія та сучасність;
актуальні проблеми сучасного перекладознавства та методики викла-
дання іноземних мов та літератур; засоби масової інформації: відгук на
виклики сьогодення; редакційно-видавничі процеси: теорія та практика
використання в системі масової комунікації; туризм як багатогранне
суспільне явище; сучасні технології зміцнення здоров’я людини; соціальний
розвиток особистості в контексті соціальної роботи; соціально-психоло-
гічні проблеми самореалізації студентської молоді; правове регулювання
господарської діяльності; суспільно-політичні та соціокультурні аспекти
розвитку українського суспільства; інформатика та комп’ютерні техно-
логії; сучасні інженерні технології: пошук та перспективи; природа, меди-
цина, здоров’я.

ХVІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і мо -
лодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» — Університет «Ук раїна»
проводить спільно з Міністерством освіти і науки України, Всеукра їн ською
молодіжною громадською організацією студентів з ін валідністю «Гаудеа -
мус» і Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і мо -
лодих вчених. Мета заходу – активізувати науково-дослідну роботу
молоді, залучити її до творчого пошуку, генерації нових наукових ідей.

Цього року для участі у Конференції зареєструвалось близько 400 чо -
ловік. Серед них учасники з різних куточків України: Київ, Карпати, Він ни -
ця, Житомир, Івано-Франківськ, Біла Церква, Полтава, Рівне, Терно піль,
Миколаїв, Мелітополь, Луцьк, Нова Каховка.

Учасники представляють не тільки Університет «Україна», а і 15 ін -
ших навчальних закладів, установ і партнерів.

До публікації було отримано 551 тез доповідей здобувачів вищої освіти,
науковців, викладачів, вчителів які будуть опубліковані у Збір нику тез
Конференції.  

Проведення ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» є резуль-
татом великої праці студентів, викладачів, організаторів. Вона стане
серйозним стимулом для подальшого розвитку і вдосконалення всього на -
вчально-виховного комплексу в Університеті «Україна», а також спри -
ятиме активізації просвітницької роботи в українському суспільстві.

І я щиро бажаю всім учасникам нашого онлайн-зібрання успіхів у роботі.
Щиро дякую за увагу!

Петро ТАЛАНЧУК
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СЕКЦІЯ IХ

СОЦІАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ,
ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Антонюк О. В.
І курс, група ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.

В існуючих нині в Україні соціально-економічних умовах значна
кількість українських сімей потребує соціального захисту і допомоги,
які тією чи іншою мірою надаються державними та громадськими
організаціями й базуються на відповідній нормативно-правовій базі.
Робота соціального працівника вимагає міжвідомчої співпраці, фор-
мування в кожному окремому випадку команди з представників різ-
них підрозділів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громад-
ськості для вирішення ключових проблем клієнта. Соціальна робота
з сім’ями, які перебувають у СЖО, є одним з пріоритетних напрямів
діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [1].

Сім’я — це перший соціальний інститут у житті будь-якої люди-
ни і важливий чинник її успішної соціалізації в майбутньому. Саме
тому в сучасних розвинених суспільствах соціальна робота із сім’ями,
які опинились у складних життєвих обставинах, направлена на збере-
ження родини для дитини, розглядається як основний і найбільш
ефективний спосіб вирішення проблеми соціального сирітства [2].



Відповідно до чинного законодавства, сім’я є первинним та ос -
новним осередком суспільства. Її складають особи, які спільно прожи -
вають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’яз-
ки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік
у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду
за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають
спільно (стаття 3 Сімейного кодексу України) [3].

Виконуючи певні функції, сім’я забезпечує свою життєздатність.
Розрізняють: економічну, репродуктивну, рекреативну, господар-
ську, соціалізуючу, терапевтичну функції сім’ї. Сім’я, яка належним
чином виконує свої функції, називається здоровою. Її ознаками є:
згуртованість; відкритість для встановлення нових стосунків; ін тим -
ність; оптимізм і турбота; здатність самостійно вирішувати завдан-
ня свого розвитку; ідентичність; готовність до зміни ролей; залу-
чення всіх членів до ухвалення сімейних рішень тощо [2].

Складні життєві обставини — обставини, що негативно вплива-
ють на життя, стан здоров’я, функціонування сім’ї, які особа/сім’я
не може подолати самостійно (ст. 1 Закону України «Про соціальні
послуги») [4]. Відповідно до цього Закону складні життєві обставини
можуть бути зумовлені такими чинниками: похилий вік; часткова
або повна втрата рухової активності, пам’яті; невиліковні хвороби,
хвороби, що потребують тривалого лікування; психічні та поведінко-
ві розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;
інвалідність; бездомність; безробіття; малозабезпеченість особи;
поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків; ухилення бать-
ками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків
із виховання дитини; втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час
перебування в місцях позбавлення волі; жорстоке поводження
з дитиною; насильство за ознакою статі; домашнє насильство;
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; шкода, завдана пожежею,
стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним
актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією [4].

Соціальний супровід сім’ї, яка перебуває у складних життєвих
обставинах є однією із ключових технологій соціальної роботи,
спрямованої на розв’язання психологічних, міжособистісних, соці-
альних та інших проблем шляхом встановлення безпосередньої
взаємодії між соціальним працівником і клієнтом. Це вид соціаль-
ної роботи, спрямованої на забезпечення оптимальних умов життє-
діяльності сімей, дітей та молоді, шляхом надання необхідних соці-
альних послуг, допомоги та здійснення відповідних заходів: різних
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видів матеріальної та психологічної допомоги, консультування,
захисту інтересів сім’ї в органах державної влади. Таким чином це
є робота над конкретною проблемною ситуацією.

Література
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ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ 
ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА ДІТЕЙ

Бараєва Д. О.
ІІІ курс, група 3 ПО, спеціальність 013 «Початкова освіта»

КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 
фаховий коледж»

Науковий керівник: Товт І. С., к. і. н., доцент

Насильство, його причини, наслідки та пошуки ефективних шля -
хів подолання стає все більш важливим для українського суспільства,
незалежно від віку, статі, раси, фізичних та матеріальних можли-
востей людини.

Насильство — фізичний або психологічний вплив однієї люди-
ни на іншу, що порушує конституційне право людини на особистіс-
ну недоторканість (у фізичному й духовному значеннях) [1, с. 28].

Соціальний педагог, який працює з сім’ями, що зазнали на -
сильства, в своїй роботі обов’язково використовує форми і методи
з інших галузей знань і науки. Особливо, все більш популярними
стають інноваційні форми роботи, метою яких є спроба сучасно,
цікаво й доступно донести суть насильства як явища та запобігти
його виникнення та поширення в суспільстві.

До інтерактивних форм роботи з попередження насильства мож -
на віднести такі: тренінг, відеолекторій, мозковий штурм та брейн-
стормінг, печа-куча, форум-театр тощо [3, с. 65].
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Тренінг — метод отримання знань, а також комплекс дій і вправ,
спрямованих на придбання нових навичок і вдосконалення й за кріп -
лення вже набутих, який відрізняється від своїх аналогів тим, що
всі його учасники навчаються на власному досвіді в теперішній час.

Відеолекторій — сучасна, цікава, доступна та ефективна форма
просвіти, яка передбачає підбір, перегляд та обговорення тематич-
них відеоматеріалів для певної цільової аудиторії [3, с. 66].

Мозковий штурм, брейн-стормінг — це метод навчання і групо-
вої роботи, що полягає у висуванні творчих ідей у процесі розв’язу-
вання проблеми, сеанси якого стимулюють творче мислення, за
темами: «Зупинка під назвою життя», «Обережно! Небезпека
насильства».

Печа-куча — методологія презентації коротких доповідей, спе-
ціально обмежених за формою і тривалістю, на неформальних кон-
ференціях, за темами: «Насильство в сім’ї», «Гендерне насильство».

Форум-театр — це метод інтерактивної роботи, що спрямова-
ний на вирішення соціальних проблем. Під час форум-театру ауди-
торія змінюється від пасивних учасників до активних учасників під
час всього, що відбувається, за темами: «Стоп насиллю в сім’ї»,
«Я — жертва насильства» [2, с. 59].

Таким чином, для ефективної профілактики насильства необ-
хідно використовувати різноманітні інтерактивні форми роботи,
які дозволяють учасникам самим вирішувати складні проблеми;
створюють потенційно більшу можливість перенесення знань
і досвіду діяльності з уявної ситуації в реальну.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Бугайчук О. О.
III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності

Соціальний розвиток особистості — це кількісне і якісне зміни осо-
бистісних структур у процесі формування людини, її соціалізації та
виховання в певному соціальному середовищі. Проблема соціалізації осо-
бистості та її аспекти все більше привертає увагу суспільства, педа-
гогів і науковців, а саме поняття «соціалізація» стало одним із провід-
них у соціології, соціальній педагогіці, соціальній психології, філософії
та інших науках, що зумовлено необхідністю системного розгляду
феномену розвитку людської особистості, особливо в нових соціально-
економічних умовах, вивчення його особливостей і закономірностей.

Процес розвитку людини представники різних філософських
течій пояснюють по-різному. Представники ідеалістичної філософії
вважають, що розвиток людини є процесом стихійним, некерова-
ним, спонтанним; розвиток відбувається незалежно від умов життя,
детермінований «вродженою потенцією»; розвиток людини фаталь-
но зумовлений її долею, в якій ніхто нічого змінити не може.
Науково-матеріалістична філософія трактує розвиток як властивість
живої матерії, що притаманна їй одвічно, завдяки характерним для
неї руху й саморуху. Результатом розвитку є становлення людини як
біологічного виду і соціальної істоти [1; 2; 3]. Особистісні смисли
визначають спрямованість особистості, її соціальну позицію, само-
свідомість, світогляд, ціннісні орієнтації. Лише справжнє натхнення
і пристрасть створюють людську велич. Як пристрасне ставлення до
життєвих цінностей, особистісний сенс є внутрішньою детермінан-
тою самовизначення і саморегуляції особистості. С. Рубінштейн
зазначав, що для особистості характерним є такий рівень психічного
розвитку, що дає змогу свідомо керувати власною поведінкою і діяль-
ністю. Суть особистості, за К. Роджерсом, виражає її самосвідомість,
суб’єктність, здатність діяти свідомо й відповідально [2].

Отже, особистістю можна назвати людину, яка досягла такого
рівня соціального розвитку і самосвідомості, що дозволяє їй знаходи-
ти й обирати серед цінностей культури особистісні смисли, самостійно
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виконувати відповідну перетворювальну діяльність, свідомо та від-
повідально здійснювати саморегуляцію діяльності й поведінки.
Особистість визначається мірою присвоєння суспільного досвіду,
з одного боку, і мірою віддачі суспільству, посильним внеском у скарб -
ницю матеріальних і духовних цінностей — з іншого.

Моя думка стосовно цього питання полягає у необхідності під-
готовки людини до стресових та потребуючих швидкої реакції
ситуацій, для цього необхідно створення навколо людини потен-
ційно небезпечних умов для загартовування характеру так, як,
наприклад, дітей навчають плавати чи їздити на велосипеді. На мій
погляд, такі прийоми соціальної роботи сприяють формуванню
особистості із стійким характером. Якщо допустити умову, що осо-
бистість під час соціальної роботи співпрацює з іншими людьми, то
подібні заходи підвищують швидкість соціального розвитку особи-
стості по тій причині, що індивід, працюючи з іншими людьми, не
лише поліпшує свої соціальні вміння, а й формує тип мислення,
при якому соціум, у якому він знаходиться, має більше значення
у системі його особистих цінностей.
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, 
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ 

У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ. 
ДОСВІД СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Власенко Н. Л.
ІV курс, група ЗСР-17, спеціальність «Соціальна робота»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дика В. А.

Основними ознаками сім’ї є шлюбні, міжпоколінні, кровні, вста-
новлені зв’язки між членами сім’ї; родинні почуття, почуття безпеки,
захищеності, любові, поваги; спільний побут і проживання членів
сім’ї; наявність певних функцій у суспільстві (видів життєдіяльності
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сім’ї), прав сім’ї у суспільстві й прав членів сім’ї в родині, обов’яз-
ків членів сім’ї стосовно один одного та відповідальність перед сус-
пільством за своїх членів.

Розрізняють: економічну (заробіток, витрати, розподіл грошей,
планування бюджету); репродуктивну (народження дітей, пла -
нування сім’ї, небажана вагітність); рекреативну (відпочинок після
роботи, відпустка, дозвілля); господарську (турбота про дім, під-
тримка порядку й чистоти, догляд за житлом, санітарно-гігієнічні
норми); соціалізуючу (соціальні вміння, освіта, професія, соціальні
навички); терапевтичну (взаємопідтримка, ідентичність) функції
сім’ї. Ус піш ність соціальної роботи з сім’єю залежить від ураху -
вання рівня її здатності виконувати ті чи інші функції, а також від
типу сім’ї.

Особливості виховання дітей в сім’ї залежать від типу сім’ї та
виконання нею її функцій. Кожен тип сім’ї має свої особливості,
потреби та проблеми.

Головною метою соціального працівника при наданні соціаль-
ної допомоги сім’ї є, перш за все, інтереси її членів, а не абстрактні
інтереси суспільства чи держави. Його місія — допомогти існуван-
ню реальних сімей, забезпечити розвиток та дотримання прав і сво-
бод конкретних дітей [2].

Спільне планування з клієнтом дій у наданні соціальних послуг
є одним з основних принципів у соціальній роботі. Адже часто
трапляється випадки, коли у клієнта є власний погляд на проблему,
а в соціального працівника — свій, тож, відповідно, різними мо -
жуть бачитися і шляхи вирішення проблеми.

Тому необхідно спільно визначити проблему та кроки, за допо-
могою яких вона буде позитивно вирішена. Всі заплановані дії/
соціальні послуги мають бути: здійсненні, зрозумілі, чіткі, відпові-
дати можливостям клієнта та його потребам, враховувати соціальне
оточення клієнта, чітко визначити дії для кожної зі сторін (соціаль-
ного працівника, який надає соціальні послуги, та клієнта)[1].

Соціальний супровід сім’ї, яка перебуває у складних життєвих
обставинах є однією із ключових технологій соціальної роботи,
спрямованої на розв’язання психологічних, міжособистісних, соці-
альних та інших проблем шляхом встановлення безпосередньої
взаємодії між соціальним працівником і клієнтом. Це вид соціаль-
ної роботи, спрямованої на забезпечення оптимальних умов життє-
діяльності сімей, дітей та молоді, шляхом надання необхідних соці-
альних послуг, допомоги та здійснення відповідних заходів: різних
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видів матеріальної та психологічної допомоги, консультування,
захисту інтересів сім’ї в органах державної влади [3].

Було виявлено, що участь соціального працівника у сприянні
формуванню здорової сім’ї є ключовою. Він має виконувати роль
педагога чи консультанта у роботі з сім’ями, щоби формувати в ук -
раїнських родинах міцний фундамент сімейних стосунків, побудо-
ваний на згуртованості, доброзичливості і приязності членів роди-
ни один до одного. Використовуючи модель здорової, успішної,
міцної сім’ї, соціальний працівник повинен сприяти покращенню
сімейного середовища, що змогло б зменшити такі негативні явища
у цьому середовищі, як: неповні сім’ї, розлучення, СЖО, насиль-
ство, різні види залежностей в сім’ї, інституалізація дітей.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ 
У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Вугальтер А.
ІІІ курс, коледж «Освіта»

Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

З огляду на сучасний стан злочинності серед неповнолітніх,
а особливо у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психот-
ропних речовин і прекурсорів, особливої актуальності набувають
питання, пов’язані із забезпеченням соціального захисту дітей та
організацією роботи із запобігання дитячій бездоглядності, безпри-
тульності і злочинності. У даному випадку органами, на які покла-
даються такі функції виступають служби у справах дітей.

В Україні сформовані і працюють чимало державних органів,
які тією чи іншою мірою виконують функції захисту прав, свобод
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і законних інтересів дітей. Так, в межах своїх повноважень органи
охорони здоров’я здійснюють медичне обслуговування населення
(у тому числі — дітей), органи освіти і науки забезпечують освіту
на селення (у тому числі — дітей), тощо.

Процес розвитку системи служб у справах дітей слід розгляда-
ти в контексті розвитку в Україні інших ланок системи державних
органів, які в межах своєї компетенції опікуються питаннями захис -
ту прав дітей. Зокрема — центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, відділів кримінальної міліції у справах дітей, тощо.

За майже 30 років незалежності української держави система
служб у справах дітей пройшла складний шлях свого створення,
становлення і розвитку, зміни функцій служб та їх підпорядкуван-
ня. Цей шлях потребує свого вивчення, аналізу і періодизації.

Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1. Пріоритетним завданням держави має бути попередження

соціального сирітства шляхом виявлення цих причин на ранньому
етапі та підтримки сімей, які потребують допомоги в складних соці-
ально-економічних і політичних умовах.

2. Держава як головний суб’єкт захисту дітей надає родинам
комплексну соціальну підтримку, спрямовану на повернення дітей
до біологічних родин;

3. Проведення реабілітаційної роботи з біологічними батьками
дітей є пріоритетним напрямком;

4. Патронат над дитиною, розвиток мережі патронатних сімей
дасть можливість скоротити чисельність влаштування дітей до ін -
тернатних закладів і реалізувати право дитини на сімейне вихован-
ня, тим самим зміцнить громадянське суспільство, залучаючи насе-
лення до вирішення проблеми соціального сирітства та надасть
можливість біологічним батькам дитини, подолати свої складні
життєві обставини за допомогою спеціалістів.

Отже, діти нашої країни складають невід’ємну частину суспіль-
ства, тому необхідно забезпечити їм гідний розвиток та соціальну
безпеку, котрі у подальшому допоможуть зменшити ризики виник-
нення родин зі складними життєвими обставинами. Здорова сім’я
має достатньо позитивних ресурсів та захисних факторів для роз-
витку і самореалізації кожного свого члена родини.

Повноваження суб’єктів, що здійснюють захист дітей від
насильства, мають лише загальний характер, реальної взаємодії та
злагодженої системи співпраці між цими органами не відбувається.
Що ж стосується служби у справах дітей, варто зазначити, що
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функцій, які у повному обсязі виконують власне служби у справах
дітей без будь-якого дублювання діяльності інших органів, нині
практично не існує. Навіть під час розроблення відповідних програм
регіонального значення виконавцями відповідних заходів зазнача -
ються всі служби одразу, що не дає змоги чітко окреслити відпові-
дальність того чи іншого органа.

Література

1. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спе-
ціальні установи для неповнолітніх» Відомості Верховної Ради України
№ 6 від 07.02.1995 р. — 118 с.

2. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей
[Електронний ресурс] : Закон України від 24.01.1995 р. — Режим доступу :
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ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

В УМОВАЗ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Гарбар Ю. П.
І курс, ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Чайковський М. Є., д. пед. н., професор

На зміну державній центристській освітній системі, де головна
мета визначалася як формування особистості за усталеними зразка-
ми і підпорядкування власних інтересів державним, має прийти
дитиноцентристська система, в якій домінують потреби та інтереси
дитини. Різні наукові дослідження і тривала успішна практика пе -
ре конливо доводять, що застосування підходу, орієнтованого на
по треби дитини, є досить ефективним в роботі з учнями, які мають
«відхилення» від типового розвитку та є одним із аспектів підви-
щення їх успішності.

Навчання дітей з особливими освітніми потребами потребує
особливого підходу та специфічних методів у навчанні.

У кожної дитини є свій темперамент, власний стиль навчання,
діяльності сприйняття. Основний спосіб сприйняття дитиною на -
вчального матеріалу часто поєднується з іншим (менш вираженим).
Якщо метод, який використовується педагогом, не відповідає основ -
ному способу сприйняття дитини, то вона не засвоїть навчальний
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матеріал, або ж засвоїть його поверхнево, за рахунок менш вираже-
ного способу сприйняття.

Готуючи матеріал для роботи з дітьми з особливими освітніми
потребами, можна орієнтуватись на:

І. Індивідуальні особливості розвитку дитини.
ІІ. Визначення стилю навчання за рухом очей дитини
ІІІ. Визначення стилю навчання за рухом очей дитини
Проаналізувавши всі особливості учнів, можна виважено піді йти

до вибору методів адаптації чи модифікації у поданні навчального
матеріалу. Важливо з’ясувати, чи спроможний учень засвоювати по -
няття навчальної програми або його труднощі пов’язані з іншими
аспектами навчальної діяльності, наприклад дитина погано читає
чи пише. Часто такі адаптації є необхідною передумовою успішно-
го навчання дітей з особливими освітніми потребами. До модифі-
кацій відносяться: зміна тривалості навчання, зміна навчального
середовища, ресурсів, матеріалів, форми викладання завдань.

Пристосування до стилів навчання учнів, активізація провід-
них центрів компетентності — інноваційний метод у викладанні,
що дає змогу суттєво покращити засвоєння інформації дітьми
з особливими освітніми потребами.

Таким чином, реалізація особистісно зорієнтованого підходу пе -
редбачає зосередження уваги на специфічних особливостях дитини
та необхідності їх урахування під час організації освітньої діяльнос-
ті. Освітня практика має бути зорієнтована на визначенні індивіду-
альної освітньої траєкторії дитини, постійно мають бути застосова-
ні деталізовані механізми поетапної розробки індивідуальних
програм/навчальних планів, адаптації/модифікації на вчаль ного
матеріалу.

Особлива увага має надаватись особистісно орієнтованому
прогнозуванню розвитку дитини. В результаті цього буде досягнута
головна мета інклюзивної освіти — залучення кожної дитини в за -
гальноосвітню систему та «здобуття ключових компетентностей
для життя».
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Гуринович О. Р.
І курс, СР-20-1м-hm,спеціальності «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.

Згідно з Конституцією України, Законом України «Про освіту»,
Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті
головним напрямком державної політики щодо неповнолітніх
визначено розширення можливостей компетентного вибору дитиною
життєвого шляху, виховання особистості в дусі відповідального
ставлення до себе, оточуючих як до найвищої індивідуальної і сус-
пільної цінності, створення умов для всебічного розвитку, творчої
самореалізації кожного громадянина України.

Водночас процес формування особистості ускладнюється соці-
ально-економічною, соціально-політичною, природно-екологіч-
ною нестабільністю в суспільстві, підсилюється недоліками сімей-
ного і шкільного виховання. Це зумовлює необхідність здійснення
профілактики та корекції поведінки зростаючої особистості.

Проблема профілактики та корекції девіантної поведінки
неповнолітніх гостро стоїть в усьому світі; вона є найпріоритетні-
шою у рамках ЮНЕСКО. Але особливої уваги вона заслуговує
в нашій країні, про що свідчить прийняття «Концепції превентив-
ного виховання дітей і молоді в Україні» (1998 р.). Світовий досвід
переконує, що найбільш доцільним у матеріальному та моральному
плані є використання профілактичних засобів і форм впливу, спря-
мованих на попередження звичок і факторів, що викликають відхи-
лення у поведінці зростаючої особистості. З огляду на це суттєвого
значення набуває проблема профілактики девіантної поведінки на
ранніх етапах її вияву, зокрема у дітей молодшого шкільного віку.

Проведений аналіз джерельної бази дає можливість констату-
вати, що на сьогодні достатньою мірою розкрито причини виник-
нення відхилень у поведінці учнів середніх та старших класів
загальноосвітніх навчальних закладів, розроблено їх діагностичні
методики, окреслено шляхи ефективної профілактики девіантної
поведінки неповнолітніх, роль школи, сім’ї, позашкільних дитячих
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установ та спеціальних виховних закладів у профілактичній роботі
з неповнолітніми. Проте залишаються недостатньо вивченими
форми вияву девіантної поведінки молодших школярів, чинники її
детермінації, відсутні науково обґрунтовані рекомендації щодо
ефективної профілактики девіантної поведінки молодших школя-
рів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

Складність розв’язання означеної проблеми посилюється ще
й суперечностями, які мають місце у шкільній системі навчання та
виховання. Це, насамперед, суперечність між необхідністю прове-
дення профілактики девіантної поведінки школярів, і недостатньою
розробленістю методів, прийомів організації та здійснення сучасної
профілактичної діяльності; між динамікою розвитку особистості
учня і консерватизмом змісту, традиційних форм і методів навчаль-
но-виховної роботи у школі; між потенційними можливостями
навчально-виховного процесу щодо реалізації профілактики деві-
антної поведінки молодших школярів і недостатньою професійною
підготовкою вчителів; між існуючими підходами до профілактики
та необхідністю цілеспрямованого виховного впливу на особистість
молодшого школяра через впровадження в практику роботи школи
новітніх педагогічних технологій, зокрема інтерактивних.

Існуюча сьогодні практика профілактичної діяльності ґрунту-
ється переважно на адміністративно-авторитарних підходах до
дитини як до об’єкта виховання і, насамперед, спрямована більше
на подолання негативних явищ, ніж на їх дієву профілактику. Зміна
соціально-економічних умов, розбудова суверенної, незалежної, де -
мократичної, правової держави вимагає побудови нової моделі пре-
вентивного виховання, яка повинна ґрунтуватися на гуманістичних
засадах формування та розвитку зростаючої особистості.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ
ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Гурський Р. С.
студент магістратури спеціальності «Спеціальна освіта»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з обмеже-
ними можливостями фізичного та психічного здоров’я є не лише відоб-
раженням часу, але й представляє собою ще один крок до забезпечення
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повної реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту.
Отримання такими дітьми якісної загальної та професійної освіти
є одним з основних і невід’ємних умов їх успішної соціалізації, забезпе-
чення повноцінної участі в житті суспільства, ефективної самореалі-
зації в різних видах професійної і соціальної діяльності.

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема
В. Бондар, А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. Сто -
ляренко, А. Шевчук, О. Савченко та інші присвячують свої праці
дослідженням проблеми залучення дітей з особливими потребами
до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, їх реабілітації,
соціалізації та адаптації до суспільних норм. Значний вплив на роз-
виток системи спеціальних навчальних закладів, удосконалення їх
структури, розробку методик ранньої діагностики психічного роз-
витку дітей мали праці психологів Л.Виготського, О.Венгер,
О.Запорожця, О.Киричука, Г.Костюка, Б.Корсунської, С.Мак си мен -
ка, Н.Морозової, В.Синьова, П. Таланчука, В.Тарасун, М.Ярма чен -
ка. В них обґрунтовано принципові положення щодо особливостей
розвитку психічних процесів у дітей різного віку, ролі корекційного
виховання у підготовці до шкільного навчання, механізмів форму-
вання їх соціально-комунікативної активності.

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов’язана, насампе -
ред, з тим, що кількість дітей, які потребують корекційного навчан-
ня, неухильно росте. Дітей, які потребують корекції фізичного
та(або) розумового розвитку, в Україні понад 1 млн., що становить
12% від загальної кількості дітей у країні. Окрім зростання кількос-
ті дітей з інвалідністю, з’являється тенденція якісної зміни структу-
ри дефекту, комплексного характеру порушення у кожної окремої
дитини. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка
виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове
ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей
з особливими потребами.

Навчання дітей з особливими освітніми потребами ґрунтується
на принципах виваженої педагогіки, дієвість яких підтверджується
і від використання якої виграють усі діти. Вона передбачає, що різ-
номанітність між людьми є природним явищем. Через обмеження
у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні розвиток цих дітей
значною мірою залежить від задоволення їхніх потреб іншими
людьми, а це становить багатогранний процес соціально-педагогіч-
ної інтеграції та процесу інклюзії, зокрема. Освіта дітей з особливо-
стями психофізичного розвитку є однією із найважливіших завдань
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для країни. Це необхідність створення дійсно інклюзивного середо-
вища, де кожен зможе відчувати затребуваність свого існування.
Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно
від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал,
приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом.
Водночас, наше сьогодення — це зміна ціннісних орієнтацій в освіті,
визначення розмаїття кожної дитини, обумовлене зміною освітньої
парадигми на гуманістичну «освіта для всіх, школа для всіх».

Діти з особливими потребами — це діти з інвалідністю, діти з не -
значними порушеннями здоров’я, діти із соціальними проблемами,
обдаровані діти. «Особливі освітні потреби» мають особи, навчан-
ня яких потребує додаткових ресурсів. Додатковими ресурсами
можуть бути: персонал (для надання допомоги у процесі навчання);
матеріали (різноманітні засоби навчання, в тому числі допоміжні та
корекційні); фінансові (бюджетні асигнування для одержання
додаткових спеціальних послуг) [1, с.192]. Діти з особливостями
(порушеннями) психофізичного розвитку мають відхилення від
нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені вродже-
ними чи набутими розладами. Труднощі у навчанні пов’язані з фун-
кціональними обмеженнями слуху, мовлення, академічних здіб-
ностей, научуваності, уваги, координації, сприйняття та переробки
інформації, гнучкості мислення.

Сім’я — це мікросоціум, в якому формуються моральні якості
дитини, її відношення до людей, уявлення про характер міжособи-
стісних взаємин. У Сім’ї, в яких виховуються діти з відхиленнями
в розвитку живуть під вантажем багаточисельних проблем, не ко -
жен батько чи мати виявляються здатними прийняти недугу дити-
ни, адекватно реагувати на постійно виникаючі проблеми. Відомо,
що пролонгована психотравмуюча ситуація здійснює негативний
вплив на психіку батьків та ускладнює їхнє відношення до дитини.
Декого з батьків трагічність ситуації надламує. А власне особистіс-
ні якості батьків визначають можливості соціалізації дітей та адап-
тації до життя, тобто їхнє майбутнє. Важливою є наявність у батьків
стресостійкості, саме вона необхідна для підтримки дитини.
Відсутність же цієї якості вказує на нездатність батьків здійснюва-
ти виховання та соціальний супровід власної дитини протягом
всього життя, взаємодіяти з фахівцями різного рівня чи навпаки,
свідчить про схильність до аутизації по відношенню до дитини чи
соціуму. Певними особливостями вирізняються сім’ї, що негативно
впливають на формування дітей.
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Алкогольна залежність в Міжнародній класифікації хвороб
десятого перегляду (МКХ-10) міститься в розділі «Розлади психіки та
поведінки, пов’язані з вживанням психоактивних речовин» (F10-
F19) та має код F10: «Психічні і поведінкові розлади, викликані вжи-
ванням алкоголюм». Серед причин зловживання алкоголем вчені
називають такі: бідність, важка фізична чи психоемоційна праця,
економічна та соціальна нестабільність суспільства, сором’язливість
та закомплексованість, невирішені психологічні травми та життєві
кризи, відчуття самотності, депресія, вплив соціального оточення
тощо. У зв’язку, з тим, що Україна знаходиться в списку економічно
розвинутих країн, відверто кажучи, не на перших місцях, то відпо-
відно, маючи низький рівень матеріального та соціального благопо-
луччя громадян, населення країни має високий ризик до зловживан-
ня алкоголем та іншими психоактивними речовинами. Саме тому
вивчення особливостей виникнення, перебігу та профілактики
цього захворювання є вкрай актуальним питання сьогодення.

Вчені (В. Блейхер, І. Крук) виділяють три етапи виникнення
алкогольної залежності:

І — початкова стадія характеризується психічною залежністю від
алкоголю, наростанням толерантності до алкоголю, появленням
палімпсестів, які проявляються в частковому запам’ятовуванні дея-
ких окремих епізодів та своєї поведінки в стані сп’яніння. В цій стадії
здійснюється перехід від епізодичного пияцтва до систематичного.
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ІІ — розвернута стадія, яка характеризується нестримною,
компульсивною тягою до алкоголю, толерантність до алкоголю
досягає максимуму. Саме на цій стадії формується абстинентний
синдром та з’являється фізична залежність від алкоголю. Відмі ча -
ються виражені порушення сну та можливі алкогольні психози.

ІІІ — стадія характеризується зниженням толерантності до
алкоголю з домінуванням фізичної залежності порівняно з психіч-
ною залежністю. Найбільшої виразності досягають психічні прояви
абстинентного синдрому. Алкогольні психози часті та є наявність
протрагірованої (затяжної) течії.

В. Блейхер та І. Крук виділяють 4 основних типи особистості
хворих на алкоголізм: І — інтровертовано-нейротичний (неврозо-
подібний) тип. У цих хворих спостерігається значне збільшення
показника по шкалі нейротизму, виражена інтровертованість, си ту а -
ційно-депресивна самооцінка зі схильністю до самозвинувачення,
нестійкість рівня домагань тощо. ІІ — екстравертовано-нейротич-
ний (психоподібний) тип характеризується вираженою екстравер-
тованістю, високим показником нейротизму. ІІІ — екстравертова-
но-анозогнозичний тип. Тут екстраверсія стає малозмістовною,
стимулом для екстравертованих особистісних реакцій є абсолютно
незначні фактори навколишньої дійсності. На перший план висту-
пає алкогольна анозогнезія, а самооцінка стає грубо-неадекватною.
IV — апатично-інтровертований тип виражається в грубій алко-
гольній деградації особистості і характеризується аспонтанністю та
«порожньою» інтровертованістю, яка свідчить про втрату соціаль-
них контактів, про відхід від реальної дійсності, про відсутність
інтересу до життя.

Отже, алкогольна залежність характеризується поступовим
перебігом та проявами, які можна вчасно відкоригувати методами
психокорекції.
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Сучасні прояви агресії мають багатоманітну направленість на
об’єкт насилля та урізноманітнюють варіативність прояву агресив-
ної поведінки кривдників. До таких видів агресії в останній час
належать: булінг, кібернасилля, хейтінг та ін. Відповідно вивчення
прояву агресивних форм поведінки, їх профілактики та подолання
мають актуальність в наш час.

Фурманов І.О. наводить класифікацію видів агресії [2, c. 9–15]: за
ступенем усвідомлення агресії: усвідомлену агресію та неусвідомлену,
за способом регуляції: довільну та мимовільну, за направленістю на
об’єкт: зовнішню (гетеро) агресію та внутрішню (ауто) агресію, за
швидкістю агресивних реакцій: невідкладну та відстрочену агресію, за
частотою прояву: епізодичну, періодичну та систематичну агресію, за
локалізацією агресивного імпульсу: особистісну та ситуативну, за оста-
точною метою: інструментальну (конструктивну) агресію та ворожу
(деструктивну) агресію, за локалізацією суб’єктів взаємодії: інтерналь-
ну, екстернальну та інтерперсональну, за характером стимуляції: реак-
тивну та проактивну агресію, за активністю: активну та пасивну агре-
сію, за способом вираження: пряму, зміщену та непряму (приховану),
за формою вираження: фізичну, вербальну, непряму та негативізм.

Існує багато різноманітних методик направлених на вивчення
агресивної поведінки. Одним з таких є опитувальник Басса-Дарки
(Buss-Durkey Inventory) розроблений А. Басс і А. Дарки в 1957 р. і при -
значений для діагностики агресивних і ворожих реакцій [1, с. 14–19].
Під агресивністю розуміється властивість особистості, що характери-
зується наявністю деструктивних тенденцій, в основному в області
суб’єктно-об’єктних відносин. Ворожість розуміється як реакція,
що розвиває негативні почуття і негативні оцінки людей і подій.
Створюючи свій опитувальник, який диференціює прояви агресії
і ворожості, А. Басc і А. Дарки виділили такі види реакцій:

1. Фізична агресія (напад) — використання фізичної сили проти
іншої особи.
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2. Непряма агресія — під цим терміном розуміють як агресію,
яка непрямими шляхами направлена на іншу особу — злі плітки,
жарти, так і агресію, яка ні на кого не направлена — вибух злості, яка
проявляється в крикові. Ці вибухи характеризуються не направле-
ністю, а хаотичністю.

3. Схильність до роздратування — готовність при найменших
збудженнях до прояву грубості, різкості, запальності.

4. Негативізм — опозиційна форма поведінки, яка направлена
проти авторитету чи керівника, ця поведінка може зростати від па -
сивного опору до активної боротьби з встановленими звичаями
і за конами.

5. Образа — заздрість і ненависть до оточуючих, обумовлені
почуттям гніву на весь світ за дійсні чи уявні страждання.

6. Підозрілість — недовіра і обережність по відношенню до лю дей,
яка базується на впевненості, що оточуючі хочуть здійснити шкоду.

7. Вербальна агресія — вираження негативних відчуттів як через
форму (суперечка, крик) так і через зміст словесних відповідей (по -
гроза, прокляття).

8. Почуття провини виражає можливу впевненість досліджува-
ного в тому, що він є поганою людиною, чинить злісно, наявність
у нього докорів сумління.

Таким чином, за допомогою методики вивчення схильності до
агресивної поведінки, можна діагностувати особливості прояву
агресії досліджуваних.
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Розвиток людини як особистості, ускладнення її поведінки і по -
ступове збагачення її діяльності відбувається за рахунок нагромаджен-
ня індивідуального досвіду. Його формування було б неможливим,
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якби відчуття, сприймання, думки, переживання, які виникають
в корі головного мозку, безслідно зникали. Ніяка актуальна дія
немислима поза процесами пам’яті, бо протікання будь-якого пси-
хічного акту передбачає утримання його елементів для скріплення
з наступним. Без цього неможливий розвиток людини. Будучи най-
важливішою характеристикою всіх психічних процесів, пам’ять
забезпечує єдність і цілісність особистості людини. Пам’яттю нази-
вають процеси запам’ятання, збереження, відтворення і забування
різноманітного досвіду.

Для розуміння причинного обумовлення процесів пам’яті важ-
ливе значення має поняття підкріплення, під яким найчастіше ро -
зуміють досягнення безпосередньої мети дії індивіда. Підкріплен ня,
таким чином являє собою співпадіння утвореного зв’язку з досяг-
ненням мети дії, а «як тільки зв’язок співпав з досягненням мети, він
залишається і зміцнюється».

Пам’ять людини є надзвичайно складною і багатогранною,
а тому залежно від вибраної ознаки її можна класифікувати по різ-
ному. Якщо за ознаку класифікації вибрати зміст матеріалу, який
запам’ятовують, то виділяють образну, рухову, емоційну і словесно-
логічну пам’ять.

Образна пам’ять виявляється в запам’ятовуванні образів, уяв-
лень предметів, явищ, їхніх властивостей. Сутність рухової пам’яті
полягає в запам’ятовуванні і відтворенні людиною своїх рухів.
Складніші види пам’яті існують лише завдяки руховій, яка дає
людині змогу свідомо використовувати закріплені комбінації рухів
при виробленні їхніх нових систем.

Емоційна пам’ять зберігає переживання і почуття, пов’язані
з подіями минулого. Запам’ятовується насамперед те, що викликає
емоції. Зміст словесно-логічної пам’яті — це поняття, судження,
які відображають предмети та явища в їхніх істинних зв’язках і від-
ношеннях, у загальних властивостях.

Представники різних психологічних напрямів розробляли від-
повідні теорії пам’яті, серед яких найбльш поширеними є асоціатив-
на, гештальтпсихологічна, біхевіористична, когнітивна і діяльнісна.

Асоціативна теорія ґрунтується на вченні Аристотеля про три
типи асоціацій: по суміжності, схожості і контрасту. Найважливі шим
у цій теорії є поняття асоціації — зв’язку, поєднання між явищами.

Гештальтпсихологічна теорія прийшла на зміну асоціативній —
соблива увага зверталася на структурованість і цілісність матеріалу,
який запам’ятовується. Гештальтисти вірно підмітили, що погано
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структурований матеріал запам’ятовується важко, а добре структу-
рований — легко.

Біхевіористична теорія практично розвивала дальші погляди
асоціаністів щодо рефлекторних механізмів формування індивіду-
ального досвіду. Вона розглядала асоціації як елементи досвіду, що
ґрунтуються на функціональних зв’язках між вправами і від яких
залежали результати вчення.

Когнітивна теорія розглядає пам’ять як сукупність різних бло-
ків і процесів переробки інформації, кожен з яких виконує чітко
встановлену роль.

Діяльнісна теорія пам’яті ґрунтується тому, що запам’ятання ма -
теріалу можливе лише в умовах активної діяльності з ним. Ззако но -
мірності пам’яті визначаються тим, що робить людина з матеріалом
для запам’ятання і яке місце він займає в її діяльності. Ця теоретич-
на концепція не ігнорує досягнення інших теорій, а творчо вико-
ристовує їх при поясненні природи та закономірностей пам’яті.

Отже, в професійній діяльності важливо враховувати власні ін ди -
відуальні відмінності пам’яті для того, щоб максимально продуктив-
но використовувати свої потенційні можливості. Слід також зазна-
чити, що якості пам’яті не є повністю вродженими, тому добре
піддаються коригуванню та вдосконаленню.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ 
ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ 

У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ

Ковалінська М. М.
V курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., с. н. с.

Публікація висвітлює аспекти дослідження особливостей роботи
інклюзивно-ресурсних центрів у контексті реалізації інклюзивної мо де -
лі освіти. У межах нашого дослідження розроблено програму емпірич-
ного дослідження особливостей роботи ІРЦ. У дослідженні візьмуть
участь 20 респондентів — педагоги Макарівського навчально-виховно-
го комплексу та фахівці Макарівського інклюзивно-ресурсного центру.

The publication highlights aspects of the study of the peculiarities of the
work of inclusive resource centers in the context of the implementation of an
inclusive model of education. Within the framework of our research the program
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of empirical research of features of work of IRC is developed. The study will
involve 20 respondents — teachers of the Makariv educational complex and
specialists of the Makariv Inclusive Resource Center.

Одним із напрямів гуманізації системи освіти України є інтег-
рування дітей з особливими освітніми потребами в освітній про-
стір. В українському законодавстві визначено поняття «інклюзивне
навчання», «інклюзивне освітнє середовище» тощо; «особа з особ-
ливими освітніми потребами» розглядається як особа, яка потребує
додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі
з метою забезпечення її права на освіту (Закон України «Про освіту»).

Інклюзивна освіта (інклюзія — inclusion (англ.) — залучення),
передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало
потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливос-
тей її психофізичного розвитку.

Навчання в інклюзивних класах (групах) допомагає дітям
з особливими потребами адаптуватися до типових життєвих ситуа-
цій, позбутися почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню
соціальних бар’єрів та інтеграції в соціум, вчить учнівський колек-
тив спілкуватися та працювати разом, формує в них почуття відпо-
відальності за товаришів, які потребують не лише допомоги, а, на -
самперед, — прийняття та визнання (М. Порошенко та ін.).

В Україні розпочали роботу нові для нашої країни установи —
Інклюзивно-ресурсні центри (ІРЦ), які забезпечують право дітей
з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на
здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

В основі діяльності ІРЦ лежить соціальна модель розуміння
інклюзії:

– в центрі уваги дитина та її особливі освітні потреби;
– визначення особливих освітніх потреб дитини, її сильних

сторін;
– надання психолого-педагогічної допомоги;
– розробка рекомендацій щодо організації інклюзивного

освітнього середовища та навчання дитини;
– рання допомога дитині;
– постійний психолого-педагогічний супровід дитини, у тому

числі шляхом участі фахівців ІРЦ у командах психолого-педагогіч-
ного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у ЗЗСО
та дошкільної освіти;

– налагодження міжвідомчої співпраці, взаємодія з батьками
як з ключовими партнерами розвитку дитини з ООП (Н. Софій).
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У межах нашого дослідження розроблено програму емпірично-
го дослідження особливостей роботи ІРЦ. У дослідженні візьмуть
участь 20 респондентів — педагоги Макарівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня — районна
гімназія» та фахівці Макарівського ІРЦ.

Для вирішення задач дослідження нами розроблено анкету для
працівників інклюзивно-ресурсного центру. Анкета має на меті
вивчення особливостей роботи ІРЦ та його ролі у покращенні інк-
люзивної освіти. Критеріями оцінювання визначено:

– особливості надання послуг фахівцями ІРЦ;
– особливості співпраці з педагогами закладів загальної

середньої, дошкільної освіти;
– проблеми діяльності ІРЦ на сучасному етапі та необхідні зміни.

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 
З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Костюк К. А.
І курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. псих. н.

Актуальність полягає у тому, що в результаті переходу на
навчання у школі з шестирічного віку з’явилась маса фізіологічних,
педагогічних, психологічних проблем у процесі навчання дітей
дошкільного віку, що мають порушення мовлення. Напевно, важко
не погодитися із тим, що вкрай важливо діагностувати та здійсню-
вати ряд заходів щодо корекції мовлення у дітей саме до їх безпосе-
реднього навчання у школі.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про збільшен-
ня кількості дітей дошкільного віку з порушеннями усного мовлення,
що зумовлює труднощі в оволодінні програмами навчання і вихо-
вання дітей дошкільного віку в умовах дошкільних навчальних
закладів, своєчасною мовленнєвою підготовкою дітей до школи
і формуванням мисленнєво-пізнавальної діяльності, поведінки та
особистості дитини в цілому.

Різні аспекти мовлення дітей дошкільного віку розробляли віт-
чизняні педагоги А. Богуш, О. Гвоздєв, А. Усова, К. Ушинський, Є. Ті -
хеєва, Є. Флеріна та ін.
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Дошкільники із порушенням мовлення складають основу кон-
тингенту груп для дітей з порушеннями мовлення дошкільних на -
вчальних закладів.

Своєрідність розвитку словникового запасу, граматичної будо-
ви, зв’язного мовлення та його фонетико-фонематичної сторони
при ЗНМ описана в дослідженнях Р. Левіної [1], В. Ковшиков та ін.
[2]. Проблема формування лексико-граматичної сторони мовлення
у дітей із загальним недорозвиненням мовлення займає одне
з основних напрямів в сучасній логопедії.

Порушення мовлення дітей характеризується недоліками лек-
сико-граматичного та фонетико-фонематичного розвитку. Також
у них спостерігаються певні стійкі відхилення мовленнєвої функції.

На підставі вивчення літератури чітко визначені провідні на -
прями подолання ЗНМ у дітей дошкільного віку, а саме: формуван-
ня лексичної складової та граматичної складової сторін мовлення.
Формування лексичної складової мовлення включає: формування
різних рівнів лексичних узагальнень; розвиток володіння усіма
частинами мови; розвиток лексичної системності. Формування
граматичної складової мовлення включає: засвоєння дитиною роз-
галуженої системи граматичних уточнень, що виражають числові,
родові, часові, відмінкові відношення; розвиток морфологічної
системи словотвору та формування різних типів синтаксичних кон-
струкцій. Оскільки логопедична робота носить цілісний характер,
то для дітей із ЗНМ є важливим не тільки оволодіння мовленнєви-
ми навичками, а і методами, і прийомами самостійного викори-
стання їх на практиці.

У дітей розвиток мовлення може бути порушений з різних при-
чин, але для профілактики варто: з народження розмовляти з дити-
ною, виявляти різні емоції; не сюсюкати з немовлям, чітко вимовляти
слова; щодня займатися пальчиковою гімнастикою; у дошкільному
віці займатися розвитком дрібної моторики, ліпити, малювати, гра -
ти у конструктор, мозаїку; щодня виконувати вправи для розвитку
м’язів мовлення — вони є підготовчим моментом у становленні
звуків; займатись дихальною гімнастикою, яка розвиває мовне
дихання, допомагає боротися із заїканням; читати книги, вчити
вірші, розширювати словниковий запас.

Спільна діяльність дітей і батьків дозволяє запобігти мовній дис -
функції.

Якщо у дитини після чотирьох років спостерігаються стійкі по -
рушення у вимові звуків, слів, зверніться до логопеда для консуль-
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тації. Своєчасна корекція допоможе уникнути розвитку подальших
відхилень у розвитку і порушень в комунікації у дитини.
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Кравченко О.
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Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

За даними Державної Служби Статистики України в Україні
кількість людей з особливими освітніми потребами в університетах,
академіях та інститутах на 2019 навчальний рік налічувала 12959 осіб,
а в коледжах, технікумах, училищах — 4825 осіб.

Це обумовлює актуальність вирішення проблем надання соці-
ального супроводу персональним асистентом студентів з особливи-
ми освітніми потребами в закладах вищої освіти.

Можливість здобуття вищої освіти для людей з інвалідністю
тісно пов’язана з групою інвалідності, зі ступенем і видом нозології
(фізичні, психічні, інтелектуальні або сенсорні порушення). Зокре -
ма, люди з інвалідністю за психічним профілем (психічні захворю-
вання, захворювання нервової системи і аномалії розвитку) менше
інших категорій залучені в освітній процес, тобто мають мінімаль-
ні можливості для здобуття вищої освіти.

Прикладом може служити запропонований проект моделі соці-
ального супроводу студентів з особливими освітніми потребами,
кінцевою метою якого поставлено досягнення збільшення кількос-
ті осіб, які здобудуть вищу освіту і працевлаштуються та поліпшен-
ня власного коефіцієнту адаптованості до соціального середовища.
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Супровід навчання студентів з особливими освітніми потреба-
ми — це система заходів, яка має забезпечити рівний доступ до на -
вчання, тобто знищити або принаймні мінімізувати проблеми сту-
дентів з особливими освітніми потребами.

Для формування та визначення специфіки супроводу людей
з інвалідністю у процесі навчання великого значення набувають
знання про середовище, в якому перебував студент до вступу у за -
клад вищої освіти; група інвалідності та інформованість про хворо-
бу; фізичний стан і реальні можливості студента; психологічні
особливості особистості студента.

Під супроводом розуміють не будь-яку форму допомоги, а під-
тримку, в основі якої — збереження максимуму свободи і відпові-
дальності суб’єкта розвитку за вибір варіанта вирішення актуальної
проблеми.

Одним з головних завдань супроводу є створення умов для
повноцінного розвитку і становлення особистості, захист прав на
отримання освіти, розвиток відповідно потенційних можливостей
людини в реальних умовах існування сьогодення.

Основними завданнями асистента студента під час соціального
супроводу є:

– надання санітарно-гігієнічної допомоги;
– організація пересування і допомога під час пересування у за -

кладі вищої освіти та на його території;
– організація харчування і допомога у прийманні їжі;
– навчання користуванню технічними допоміжними й обов’яз -

ковими гігієнічними засобами;
– спостереження за станом здоров’я відповідно до медичних

рекомендацій, допомога у проведені відповідних процедур;
– формування навичок комунікації та координації в освітньо-

му середовищі.
Найголовніше завдання асистента — забезпечити такі умови,

щоб студент почував себе самостійним і незалежним, при цьому
бути завжди поруч. Головною ідеєю супроводу виступає положення
про важливість самостійності людини з інвалідністю у вирішенні
актуальних для її розвитку проблем, саме тому логіка супроводу
і спрямована на відмову від «законодавчих» рішень, усі рішення
супроводу можуть носити лише рекомендаційний характер.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДОПОМОГИ 

ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Левіщенко О. В.
V курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., с. н. с.

The publication highlights the characteristics of the implementation
of international standards of professional assistance to children with spe-
cial educational needs.

The international normative bases in the context of the problem are
presented, the international terminology corresponding to the social
model of disability is actualized.

Among the international standards of professional assistance to chil-
dren with SEN, the following can be considered: early intervention,
inclusive education etc. As part of our course research, we focused on the
standards of professional assistance to children with SEN in particular the
implementation of an inclusive model of education.

Позитивною є тенденція сприйняття Україною прогресивних
міжнародних підходів до інвалідності, стандартів надання профе-
сійної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, ратифі-
кація міжнародних документів тощо.

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України» (2017). Відповідно
до цього нормативного документу першим важливим кроком було
приведення термінології у відповідність, при цьому було враховано
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офіційний переклад Конвенції про права осіб з інвалідністю (Con ven -
tion on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) та Факульта тив -
ний протокол до неї, що дало змогу внести зміни до 44 законодав-
чих актів, що стосувалися заміни слова «інвалід», «дитина-інвалід»,
«інвалід з дитинства» та «інвалід війни» словами «особа з інвалід-
ністю», «дитина з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства»
та «особа з інвалідністю внаслідок війни». У соціальному середови-
щі, освіті, культурній сфері тощо сьогодні вживається, насамперед,
термін «дитина з особливими освітніми потребами» («дитина
з ООП»), що відповідає соціальній моделі інвалідності, яка, на про-
тивагу медичній моделі, акцентує не на порушенні розвитку, а на
потребах, що ним зумовлені. Але це тільки незначні зрушення на
шляху впровадження міжнародних стандартів професійної допомо-
ги дітям з ООП.

Світова спільнота фахівців, що залучені до роботи з дітьми з ООП,
визначає необхідність розробки конкретних стратегій в практиці,
які підходять до різних культур, конкретних обставин, специфічних
ситуацій і переживань найбільш вразливої групи населення — дітей
з інвалідністю.

Серед міжнародних стандартів професійної допомоги дітям
з ООП можливо розглядати такі: раннє втручання, інклюзивне на -
вчання та ін. У межах нашого курсового дослідження ми зупинились
на стандартах професійної допомоги дітям з ООП в галузі освіти,
зокрема реалізацію інклюзивної моделі освіти.

Відповідно проаналізовано правові аспекти організації профе-
сійної допомоги дітям з ООП, розглянуто зарубіжний досвід впрова -
дження професійної педагогічної допомоги дітям з ООП; розроблена
програма емпіричного дослідження впровадження міжнародних
стандартів професійної допомоги дітям з особливими потребами.
Наступний етап нашого дослідження — вивчення якості професій-
ної допомоги дітям з ООП безпосередньо в закладах освіти та інк-
люзивно-ресурсних центрах.
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ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Литовченко О. В.
доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Публікація висвітлює ключові аспекти створення інклюзивного
освітнього середовища у закладах позашкільної освіти.

Основу реалізації прав на освіту для осіб з інвалідністю складають
міжнародні документи, ратифіковані Україною (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities (CRPD) (2006) тощо). Відповідні зміни відоб-
ражено у сучасному національному освітньому законодавстві.

Розвиток інклюзивного освітнього середовища є важливим завдан-
ням позашкільної освіти; у закладах позашкільної освіти для дітей з ООП
створюються спеціальні та інклюзивні групи, клуби, інші творчі об’єд-
нання, а також клуби для батьків, реалізуються різноманітні проєкти.

The publication highlights key aspects of creating an inclusive educatio-
nal environment in out-of-school education institutions.

The basis for the implementation of the right to education for persons
with disabilities are international instruments ratified by Ukraine (Con ven -
tion on the Rights of Persons with Disabilities (2006), etc.). Relevant chan-
ges are reflected in modern national legislation on education.

The development of an inclusive educational environment is an impor-
tant task of out-of-school education; special and inclusive groups, clubs,
other creative associations, as well as clubs for parents are created in out-of-
school educational institutions for children with SEN, and various projects
are implemented.

Українська освіта розвивається в контексті світових освітніх
процесів, сприймає прогресивні соціальні цінності. Зокрема, важ-
ливим аспектом є створення рівних можливостей для здобуття осві-
ти для всіх дітей із різними освітніми потребами.

Слід підкреслити роль закладів позашкільної освіти у організації
освіти дітей з особливими освітніми потребами (ООП), створенні
інклюзивного освітнього середовища.

Метою публікації є представити ключові аспекти створення ін к -
люзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти.

Основу реалізації прав на освіту для осіб з інвалідністю склада-
ють міжнародні документи, ратифіковані Україною (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (2006) тощо). Відповідні
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зміни відображено у сучасному національному освітньому законо-
давстві (Закони України «Про освіту» (2017), «Про позашкільну
освіту» (2000) та інших документах).

Зокрема, Законом України «Про освіту» (2017) визначено по -
няття «інклюзивне освітнє середовище» як сукупність умов, спосо-
бів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та роз-
витку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

До Закону України «Про позашкільну освіту» (2000) внесено
відповідні зміни, визначено поняття: «індивідуальна програма роз-
витку», «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище»,
«особа з особливими освітніми потребами»; до основних завдань
позашкільної освіти (ст. 8) включено «розвиток інклюзивного
освітнього середовища…»; ст. 18 визначено, що «заклади позашкіль-
ної освіти утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та інші
організаційні форми для навчання осіб із особливими освітніми
потребами» тощо. Затверджено Порядок організації інклюзивного
навчання в закладах позашкільної освіти (постанова Кабінету
Міністрів України від 21.08.2019 №779).

Таким чином, розвиток інклюзивного освітнього середовища
є важливим завданням позашкільної освіти; у закладах позашкіль-
ної освіти для дітей з ООП створюються спеціальні та інклюзивні
групи, клуби, інші творчі об’єднання, а також клуби для батьків,
реалізуються різноманітні проєкти.

Наприклад, у Київському Палаці дітей та юнацтва діє проєкт
«Інклюзія в Палаці», у межах якого працює Інклюзивний ресурсний
центр КПДЮ, а також Родинний клуб для сімей із дітьми з інвалідністю
«Дружні долоні» — простір творчості, спілкування, розвитку, мож-
ливостей та гарного настрою.

Водночас, у відповідь на потреби практики, потребує удоско-
налення нормативно-правове, матеріально-технічне, кадрове за без -
печення такого важливого напряму роботи.
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ПРЕВЕНЦІЯ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА

Лопушинський Д. М.
IV курс, група ЗСР-4.1., спеціальність «Соціальна робота»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач

Комплексність підходу до проблеми насильства у сім’ї має важ-
ливе значення. Дуже важлива профілактична робота як з сім’ями,
так і з підлітками, що готуються до самостійного життя, а особли-
во — з дітьми як найменш захищеними членами суспільства.

Однією з цілей є формування єдиного підходу до проблеми
сімейного насильства. Вкрай важливе також завдання інформуван-
ня суспільства різних категорій населення, створення системи
постійно і цілеспрямовано діючих комплексних заходів профілак-
тики [2, с. 81].

Зміст соціальної роботи, спрямованої на вирішення проблеми
домашнього насильства, можна презентувати як сукупність чоти-
рьох основних елементів:

а) профілактика сімейного насильства;
б) робота із сім’ями та окремими категоріями, де сукупність

макро- та мікрофакторів створює/може створити підвищений
ризик жорстокого поводження;

в) надання підтримки та допомоги жертвам, свідкам насиль-
ства та особам, які знаходяться у ризику насильства;

г) проведення корекційної роботи з кривдниками.
За кількісними характеристиками компонент «робота с крив-

дниками» передбачає порівняно невелику групу отримувачів соці-
альних послуг. Значно ширшою є група жертв насильства, тому що,
по-перше, один кривдник може завдавати шкоди декільком особам
одночасно чи впродовж певного терміну часу, а, по-друге, ця група
значно зростає, з огляду на те, що на кожний зафіксований випадок
насильства припадає декілька випадків, коли насильство не здійс-
нилося, але може стати реальністю [1, с. 68].

Превенція насильства може здійснюватися суспільством у ці ло -
му і системою виховання та освіти, зокрема. Про превенцію насиль-
ства можна говорити двопланово: зміст (загальна і педагогічна пре-
венція) та рівень (первинна, вторинна та третинна превенція).

Первинна превенція насильства передбачає створення суспіль-
них механізмів, які включають самі джерела насильства. До таких
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механізмів належать: по-перше, створення продуктивних духовних
позитивних джерел людського існування, формування актуальної
гуманістичної суспільної моралі, Це може вирішуватись на рівнях
філософському, етичному, технологічному, політичному, ідеологіч-
ному, юридичному та ін. По-друге, ліквідація соціально-економіч-
них джерел насильства — забезпечення пристойних умов роботи та
економічного рівня. Первинна педагогічна превенція може створи-
ти загальні позитивні умови розвитку особистості у системі вихо-
вання. Вторинна превенція насильства передбачає створення умов
для соціального відтворення насильства у суспільстві. Це система
виховання та освіти суспільства. Засобами розв’язання цієї пробле-
ми є громадські інститути, які прямо або опосередковано вплива-
ють на становлення особистості, її соціалізацію та розвиток.
Інститут сім’ї у межах якого закладаються певні стандарти поведін-
ки і напрямок розвитку людини. Інститути культури та інформації,
які здійснюють негативний вплив па людину. І особливо необхідно
говорити про соціально-педагогічні інститути формування гума-
ністичних основ людини. Так, здається, величезну, роль сім’ї, яка
є найважливішим інструментом побудови людської особистості не
до кінця представлена у превентивній роботі. Значне місце нале-
жить «субкультурним» виливам. До них, насамперед, належать
впливи масової культури, в якій формується певний агресивний
стиль, культ сили, а то й відкритий стиль насильства. Напевно, сус-
пільство ще не «оцінило» вплив агресивної кінопродукції на фор-
мування молодшого покоління.

Вторинна педагогічна превенція спрямована на виявлення
певних тенденцій у розвитку насильства, а зміст його — на своєчас-
не попередження та редукцію цих тенденцій.

Третинна превенція насильства передбачає чітку адресну роботу
із формування відповідного ставлення до насильства, втілення конк-
ретних заходів профілактики конкретних форм насильства. Третинна
педагогічна превенція спрямована на перевиховання певних структур
та рис особистості, що відповідають насильницькій психології.

Методологія та методика превенції насильства відносно фор-
мування гуманістичних особистісних рис лежать у межах форму-
вання позитивних та негативних механізмів саморегуляції соціаль-
ної поведінки. Позитивними регуляторами можна вважати такі, що
сприяють активізації життєдіяльності особистості (гуманістичний
світогляд і духовність, соціальна автентичність, моральна саморе-
гуляція та моральні інструменти — честь, гідність і т. ін.) Негатив -
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ними регуляторами є формування усвідомлення відповідальності та
наслідків насильницьких дій, формування негативних почуттів від-
носно явища насильства, його емоційне неприйняття тощо.

Отже, педагогічна превенція може вирішувати певні педагогіч-
ні та психологічні завдання. До актуальних педагогічних завдань
можна віднести, перш за все формування ціннісного ряду, способів
соціалізації, стійкого ставлення до явищ та негативних почуттів
страху, сорому та інших у ставленні до насильства.
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Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.

Поняття «особистість» можна назвати одним із ключових у ро -
зумінні соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності
та суб’єкта соціокультурного життя. Воно поєднує в собі такі риси,
як характер, темперамент, здібності, звички, поведінкові особли-
вості тощо. Наша особистість повною мірою відображає те, ким ми
є насправді. Саме тому особистісні розлади — складні як для розу-
міння, так і для класифікації.

Раніше вважалося, що психопатії зумовлені «вродженою не -
повноцінністю нервової системи, патологіями, що впливають на плід,
зокрема під час пологів». Відтепер як витікаючі при розладах осо-
бистості розглядають низку причин. Значущість їх впливу варіює
залежно від типу розладу та індивідуальних характеристик людини.
Найчастіше обговорюється взаємодія генетичного поліморфізму та
соціальних чинників, зокрема перенесених у дитинстві психічних
травм. Перенесене в дитинстві психічне, фізичне та сексуальне
насильство створює значний ризик розвитку розладів особистості.
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«Розлад» не є точним терміном, але тут під ним мається на увазі клі-
нічно визначена група симптомів або поведінкових ознак, які в біль -
шості випадків завдають страждань і перешкоджають особистісному
функціонуванню. Ізольовані соціальні відхилення або конфлікти без
особистісної дисфункції не слід оцінювати, як психічні розлади.

Розвиток уявлень про розлади особистості бере свій початок
іще з часів Гіппократа, який використовував термін «психопатич-
ний темперамент». Термін «психопатія» тривалий час використову-
вали для позначення розладу особистості як такого. Як психіатрич-
не явище психопатію вперше описав психіатр Філіп Пінель. Він
виявив, що в деяких випадках спостерігаються порушення почуттів
та уявлень про моральність, але при цьому не проявляються жодні
розлади мислення чи сприймання.

Осіб з розладом особистості актуальна для комплексної судової
психолого-психіатричної експертизи. Адже щоби поставити точ-
ний діагноз і винести експертне судження, психіатрові часто необ-
хідно мати цілісну картину тонких психологічних порушень. Проте
такі порушення можуть і не бути яскраво-вираженими, виявляють-
ся в умовах патопсихологічного експерименту — нездатність від-
класти очікуване задоволення на пізніший час, рахуватися з наслід-
ками своїх вчинків, учитися на власному досвіді, швидкоплинність
захоплень, переважання афекту над інтелектом, антисоціальна
поведінка.

Деякі експерти вважають, що події, які відбуваються в ранньому
дитинстві, можуть провокувати розвиток особистих розладів. Інші
вказують на те, що люди генетично схильні до розладів особистості.
У деяких випадках, екологічні фактори можуть вплинути на люди-
ну, яка вже генетично вразлива для розвитку розладів особистості.

У залежності від проявів виділяють різні види розладів. Так,
антисоціальний розлад особистості характеризується зневагою чи
порушенням прав інших людей. Уникаючий розлад особистості — це
виражена сором’язливість, почуття неадекватності, крайньої чутли-
вості до критики. Люди з залежним розладом особистості без за -
спокоєння з боку оточуючих або можуть відчувати себе незручно чи
безпорадно. Істеричний розлад особистості характеризується
надміром емоцій та уваги. Нарцисичний розлад особистості перед-
бачає закономірність потреби в захопленні та відсутність співпере-
живання до інших. Параноїдальний розлад особистості — це вира-
жена підозрілість до оточуючих, шизоїдний розлад асоціюється як
відсторонений від соціальних відносин.
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Психотерапія допомагає людині зрозуміти вплив своєї поведін-
ки на оточуючих та навчитися керувати симптомами або впоратися
з ними, а також уникнути проблем та покращити функціонування
у стосунками. Лікування буде залежати від конкретного розладу осо-
бистості, ступеню важкості а також від особистих якостей людини.

ЮРИСДИКЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
МАЙБУТНІХ ЗРАЗКІВ ПОВЕДІНКИ 

ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Марчук Я. Б.
І курс магістратури, група ЗСПО-20-1м 

спеціальність «Спеціальна освіта»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.

Актуальність. В сучасних умовах освіта є одним з найбільш ефек-
тивних способів соціалізації людини, входження її у світ і долучення
до цінностей суспільства в цілому. Зміст освіти безперервно попов-
нюється з культурної спадщини різних країн і народів, галузей пос -
тійно розвивальної науки, а також життя і практики людини в краї-
ні й світі в цілому, тощо [1].

Освіта сьогодні стає однією з основних цінностей, без яких не -
можливий подальший розвиток людини і суспільства. У загальному
вигляді, освіта є цілеспрямованим процесом виховання і навчання
в інтересах людини, суспільства, держави. Згідно з Законом Ук -
раїни «Про освіту» метою освітнього процесу є всебічний розвиток
людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток
її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання моральних
рис, формування здатних до свідомого суспільного вибору грома-
дян, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культур-
ного потенціалу держави.

Одним з напрямків якісного розвитку системи освіти України
є ство рення передумов для вмотивованої діяльності викладацького
складу вузів і створення інноваційних розробок для економіки дер-
жави [1].

Мета дослідження. Дослідити особливості юрисдикції націо-
нальної системи спеціальної освіти, як чинника формування май-
бутніх зразків поведінки особи з особливими освітніми потребами.
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Слід відзначити, що особлива роль, тут, належить допоміжним
технологіям, які дозволяють людям з функціональними обмежен-
нями брати активну участь у повсякденному житті, здобувати освіту,
працювати чи відпочивати. Для цього необхідно вживання наступ-
них заходів: підтримати на рівні державної політики та національ-
них проектів розвиток системи інклюзивної освіти як одного
з пріоритетних напрямків системи освіти; клопотати перед урядом
про прискорення прийняття відповідних нормативно-правових
актів та включення в конкурси соціальної реклами номінацій для
прийняття в суспільстві ідей інклюзії; запропонувати Міністерству
освіти і науки України удосконалити систему підготовки та пере-
підготовки педагогічних кадрів з урахуванням потреб інклюзивної
освіти, забезпечити розробку науково-методичного супроводу в цій
області; створити координаційну міжвідомчу раду підтримки
інклюзивної освіти [2].

Дослідивши чинники юрисдикції національної системи спеці-
альної освіти, як чинника формування майбутніх зразків поведінки
особи з особливими освітніми потребами, ми виявили, що укра-
їнська освіта продовжує розвиватися, набувати нових рис, що від-
повідають вимогам часу. Це розвиток, як і розвиток нашого сус-
пільства, не позбавлений труднощів і протиріч, проте його основні
тенденції визначаються вимогами динамізму і модернізації.

Відтак, успішна освітня інклюзія — це мультифакторний, багато-
рівневий процес, що вимагає перебудови на всіх рівнях людського
функціонування, починаючи з заміни пріоритетних установок по від-
ношенню до формуванні спеціального освітнього середовища для
дітей із особливими освітніми потребами. При цьому, впровадження
ідей інклюзивної освіти у практику конкретних установ вимагає
дотримання відповідних навчальних програм та введення у штат спе-
ціалістів, які володіють такими освітніми технологіями, які у свою
чергу сприяють формуванню конструктивних зразків поведінки дітей.

Література
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 
З ДІТЬМИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

З РОЗЛАДОМ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Міцінська К. М.
І курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н., доцент

Актуальною проблемою сьогодення є формування життєвої
компетентності дітей з особливими освітніми потребами. На даному
етапі розвитку системи освіти і суспільства в цілому значно посилю -
ється увага до проблеми навчання, виховання та адаптації в соціумі
дітей з особливими освітніми потребами (ООП).

До проблем педагогічної роботи з дітьми з інвалідністю, їх реа-
білітації зверталися К.В. Данилюк, О.Г. Дем’янчук, О. Л. Жук, І.Б.
Кузава, О.В. Нагорна, В. Пісняк, Т. В. Скрипник та ін.

Поняття «діти з особливими освітніми потребами», широко охоп -
лює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загально-
прийнятої норми. Діти з особливими освітніми потребами це: діти
з інвалідністю, з незначними порушеннями здоров’я, з соціальними
проблемами, обдаровані діти. Діти з порушеннями психофізичного
розвитку мають відхилення від нормального фізичного чи психіч-
ного розвитку, зумовлені вродженими чи набутими розладами.

Залежно від типу порушення А.Б. Заплатинська виділяє такі
категорії дітей: з порушеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим
слухом); з порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором);
порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із затримкою психічно-
го розвитку); з мовленнєвими порушеннями; з порушеннями опор-
но-рухового апарату; зі складною структурою порушень (розумово
відсталі сліпі чи глухі; сліпоглухонімі та ін.); з емоційно-вольовими
порушеннями та дітей з аутизмом [1, с. 150].

Розлад аутистичного спектру — це розлад розвитку, що харак-
теризується порушенням соціальної взаємодії і спілкування, а та кож
стереотипністю в повсякденному житті. Аутизм поділяється на:
ранній дитячий аутизм, атиповий аутизм, синдром Аспергера і син-
дром Ретта. Порушення емоційного контакту і соціальної взаємодії
вважаються основними ознаками всіх видів аутизму, але у кожного
виду проявляються по-різному. Основною характерною ознакою
для РАС є повторювана поведінка: безцільні рухи, одноманітність,
виконання повсякденних занять в одному і тому ж порядку.
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На думку І.Б. Кузави, навчання та виховання дітей з порушення-
ми психофізичного розвитку здійснюється з урахуванням особливос -
тей їхнього розвитку, використанням специфічних заходів та організа-
ційних форм навчальної роботи, залежно від характеру роз ладу [2, с. 21].

Слід використовувати такі прийоми роботи з дітьми з аутизмом:
1. Система заохочень.
2. Максимальна візуалізація розкладу, правил поведінки або пра -

вил навчання тощо.
3. Моделювання.
4. Врахування особливості сприйняття й сенсорної роботи ді -

тей [4, с. 226].
Вчителі найчастіше воліють використовувати ігрові форми ро -

боти, оскільки вони вважаються найбільш ефективними і надійни-
ми у роботі як із нормотиповими дітьми, так і з дітьми з аутизмом.
При роботі з дітьми з аутизмом педагоги можуть звертатися за допо-
могою до спеціальних фахівців та використовувати їх методи. Це
полегшує дітям засвоєння матеріалу та отримання нових навичок,
впливає на розвиток дітей з аутизмом [3, с. 213].

Діти з розладами аутистичного спектру є тією категорією, для
якої, на жаль, у нашій країні не створені умови навчання. Основ ним
психолого-педагогічним аспектом корекційно-розвивальної роботи
є забезпечення умов для формування вищих форм психічної діяльнос -
ті дитини з розладами спектру аутизму відповідно до закономірнос тей
розвитку. У цьому контексті корекційно-педагогічна робота повинна
будуватися не як сукупність окремих вправ, не як просте тренування
умінь і навичок, а як цілісна осмислена діяльність дитини, що орга-
нічно вписується в систему її повсякденної життєдіяльності і систему
її соціальних стосунків. Від професійних якостей, здібностей, знан-
ня відповідних методів і методик педагога залежить розвиток дітей.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ 
АСИСТЕНТА ДИТИНИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

Пасічник Л.
студентка магістратури спеціальності «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

Актуальність дослідження: Важливою складовою державної по -
лі тики в Україні є прогресивні зміни в стратегії розвитку освіти для
дітей з особливими потребами з домінуючим напрямком — упрова -
дження інклюзивної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах.

Мета дослідження: обгрунтувати важливість роботи асистента
дитини в інклюзивному класі.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній і зарубіжній педаго-
гіці накопичено значний досвід у дослідженні проблем підготовки
асистента учня у інклюзивному класі, зокрема: А. Колупаєва, І. Лу -
ценко, Н. Софій, С. Литовченко, Н. Компанець та ін.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виклю-
чає будь-яку дискримінацію учнів, але в той же час створює відпо-
відні умови для отримання якісної освіти для таких дітей.
Інклюзивна освіта визнає, що всі діти можуть повноцінно навчати-
ся, а їх відмінні особливості гідні поваги та є джерелом навчально-
го досвіду для усіх учасників навчально-виховного процесу.

Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, яка ґрунту-
ється на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та
права навчатись за місцем проживання, що передбачає навчання
дитини з ООП в умовах загальноосвітнього закладу [5, с. 9].

Посада асистента дитини є складовою освітнього процесу ди -
ти ни з особливими освітніми потребами та умовою для навчання
дитини за її індивідуальною програмою, відповідно до можливостей,
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сприйняття та потреб. Асистент дитини сприяє адаптації та соціалі-
зації дитини у колективі, здійснює корекцію небажаної поведінки.
Фахівці називають асистента дитини ключем до реальної інклюзії
дитини з особливостями до звичайних шкіл та дитячих садочків.
Асистент дитини виступає в ролі провідника дитини в освітньому
просторі школи [3, с. 16].

Завдання психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП ви су -
ває особливі вимоги до професійної та особистісної підготовки фа -
хівців, що працюють в системі інклюзії, зокрема: уявлення і розуміння
того, що таке інклюзивна освіта, в чому її відмінність від традиційних
форм освіти; знання психологічних закономірностей і особливостей
вікового і особистісного розвитку дитини; навички аналізу особливо-
стей взаємодії і взаємовпливу дитини з особливими потребами та соці-
ального оточення; вміння реалізувати різні способи педагогічної взає-
модії між усіма суб’єктами освітнього середовища (з учнями окремо
і в групі, з батьками, вчителями, фахівцями, керівництвом). Отже,
супровід дитини — «це педагогічна діяльність з індивідуалізації освіти,
спрямована на виявлення і розвиток освітніх мотивів та інтересів
особи, пошук освітніх ресурсів для створення індивідуальної освітньої
програми, формування освітньої рефлексії людини» [1, с. 7].

Асистент дитини — персональний супроводжуючий учня з особ -
ливостями розвитку, який бере на себе функцію фахівця, який тонко
і чітко вибудовує навчальний процес для підопічного, допомагаю-
чи вчителю пристосуватися до потреб учня з особливостями роз-
витку, не знижуючи при цьому якості освіти всього класу.

Наприклад, асистент дитини може заздалегідь домовитися з вчи-
телем про те, коли найбільш доречно викликати учня з особливостя-
ми розвитку до дошки. Під час уроку діти по черзі виходять вирішу-
вати приклади, і асистент дитини «зустрічається очима» з учителем
в той момент, коли підопічний асистента дитини готовий йти до
дошки. Учитель при цьому задає більш легке завдання. Таким
чином, дитина отримує досвід успішної відповіді перед класом.

Від асистента дитини може знадобитися допомога в адаптації
на вчальної програми до можливостей учня з особливостями роз-
витку. В цьому випадку асистент дитини стежить за тим, що викладає
вчитель, і подає матеріал в тому обсязі і на тому рівні, який є зрозу-
мілим підопічному. Дитина при цьому знаходиться в класі, слухає
і вчителя, і відповіді учнів, але виконує стільки завдань, скільки
йому під силу. Процес активності учня знаходиться під контролем
асистента дитини.
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Асистент дитини може говорити учневі, скільки слів записати
з дошки, направляти її при переході від одного завдання до іншого,
підказувати, в який момент краще підняти руку і на яке питання
вчителя відповідати. Таким чином, асистент дитини як би бере під
контроль навчання свого підопічного, поступово розширюючи
його знання і адаптуючи дитину до навчання в класі.

Асистент учня є також помічником учителя. В цьому випадку
навчальне завантаження формується учителем, а асистент дитини
виступає в якості його помічника в організаційних моментах, зби-
раючи у всіх учнів зошити, підтримуючи дисципліну класу під час
виконання завдання вчителя. «У багатьох випадках уміння добира-
ти нетрадиційні варіанти вирішення навчальних завдань залежить
від продуктивності пізнавально-пошукової діяльності тьюторів,
основою такої активності є їхня професійна підготовка, яка перед-
бачає впровадження інноваційних технологій навчання» [2, с. 174].

Професійна підготовка асистентів дитини у закладах вищої осві-
ти має бути обов’язковою складовою, що сприяє підвищенню рівня
їх професійної майстерності й компетентності. З точки зору змісту,
діяльність асистента дитини слід сприймати як організаційну психо-
лого-педагогічну та соціальну підтримку індивідуального навчання
учнів, що обумовлює необхідність розвитку систематичних знань,
умінь, установок та переконань, цінностей та певного рівня когні-
тивного розвитку та набуття практичних навичок [4, с. 173].

Таким чином, успішність діяльності асистента дитини зале-
жить від наступних факторів: психологічна готовність адміністрації
та колективу освітньої організації до інклюзії, розуміння основних
її цінностей, злагоди з ними; наявність необхідних фахівців або
домовленості про психолого-педагогічний супровід дітей з ООП фа -
хівцями з інклюзивно-ресурсних центрів. На нашу думку, асистент
вчителя повинен займати педагогічну посаду у загальноосвітній
школі, не обмежуючи свої функції доглядом і наглядом за дитиною,
активно включатись у навчально-виховний процес школи.

Література

1. Дем’яненко Н.М. Тьюторство як професія та інструмент індивідуаль-
ного супроводу в освіті. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://enpu-
ir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/33368/1/Demyanenko.pdf С. 7.

2. Карпова Т. Профессия «тьютор» в системе инклюзивного образова-
ния. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ocpmcc.edu35.ru/ tos-
pec/tospec244/specother. С. 174.

в контексті соціальної роботи Секція 9



3. Колосова Е.Б. Асистент дитини как новая педагогическая профес-
сия. Москва: Чистые пруды, 2008. С. 16.

4. Меркулова Н.В. Професійна підготовка асистентів у вищих навчаль-
них закладах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загаль-
ноосвітній школах. 2017. Вип. 54. С. 173–177.

5. Теорія і практика інклюзивної освіти [навчально-методичний посіб-
ник] / Упорядник Бондар К. М. [2–ге вид., доп.]. Проект «Підтримка інк-
люзивної освіти у м. Кривий Ріг», 2019. С. 9.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Рустамова Е. Г.
IV курс, група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент

Будь-яке суспільство витрачає багато зусиль для того, щоби його
члени успішно засвоювали культурні надбання норми, цінності,
ідеї, соціальний досвід, використовуючи для цього систему освіти,
виховання, різноманітні засоби підтримки культурних стандартів
життєдіяльності.

Особистість є причиною і наслідком усіх змін у суспільстві. Во -
на водночас виступає об’єктом і суб’єктом соціальних відносин,
соціального розвитку. Перше обумовлено прагненням бути належ-
ним до соціуму, а друге — прагненням активно взаємодіяти з ним,
змінювати його у відповідності до своїх уявлень шляхом виявлення
творчої індивідуальності в процесі опанування соціальних норм
і функцій, здійснення різноманітних видів діяльності.

У процесі розвитку правового регулювання наук про людину сформу-
валася сукупність поглядів на соціалізацію, що об’єднує такі ідеї: про
нерозривний зв’язок з освітою та вихованням; про зв’язок соціалізації
з адаптивними процесами; про соціальні контакти як один із змістов-
них аспектів соціалізації; про значення самосвідомості, соціальної орієн-
тації та розвитку мови для ефективної соціалізації. У контексті цих
ідей соціалізація розглядається як набуття людьми соціального досвіду
та ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей.

До сучасних моделей соціалізації належать психоаналітична, або
«особистішого контролю» (3. Фрейд); «рольового тренінгу» (Т. Пар сонс);
«соціального навчання» (Г. Долат, Б. Скіннер та ін.); «міжосо бис тіс -
ного спілкування» (Ч. Кулі, Дж. Мід та ін.); «когнітивна» (Ж. Піаже,
А. Маслоу та ін.); «еволюційна» (Е. Еріксон). Усі вони розглядають
соціалізацію як процес взаємодії людини з навколишнім світом, хоча
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деякі з них обмежують терміни перебігу соціалізації віковими рам ка ми —
дитинство, юність, зрілість. Проте за різних умов змін у навко лишньому
середовищі соціалізації зазнає значна частина населення. Перерва
у процесі соціалізації, що відбулася, охопила практично все населення.
Тобто, у ресоціалізації до нових суспільних умов життя бере участь
практично все населення країни. Адекватнішими для опису процесу
соціалізації з урахуванням подібних обставин ви яв ля ються теоретичні
моделі соціалізації, які можна об’єднати в межах соціалізації до рос -
лих, або безпосередньої соціалізації.

Соціалізація забезпечує входження людини у соціальні спіль-
ноти та колективи, комфортне співіснування в них, усуспільнення
її діяльності, способу життя і думок, що забезпечує формування осо-
бистості як представника певних соціальних спільнот та груп, соці-
альних прошарків.

Аналіз біологічної адаптації свідчить про те, що більша її час-
тина зумовлена насамперед структурами, притаманними лише
людині. Ці структури виявляються в біологічній організації та зако-
номірностях функціонування; у функціях другої сигнальної системи
та ін. Підпорядковуючись біологічним законам, ці структури є спе-
цифічними, оскільки визначені соціальними умовами.

Характер правового регулювання праці, трудової функції та
соціального середовища став основним у формуванні правового
становища людини. Саме праця як доцільна діяльність людини
створила її тілесну організацію. Під впливом праці людина, збері-
гаючи свою біологічну природу, перетворюється на суспільну істо-
ту. Людська дійсність охоплює не лише природні, а й штучні,
«надприродні» соціальні та культурні фактори. Пориваючи певні
зв’язки з природою, людина починає виражати свою сутність
у створенні «надприроди», що охоплює «другу природу» та культу-
ру. Тим самим вона в основному звільнилася від влади еволюційних
механізмів, набула своєї «надбіологічної», соціальної сутності. Це
внесло істотні зміни також у взаємодію людини з природою.

Отже, соціальна адаптація є не лише сполучною ланкою між соці-
альною сутністю людини та суспільною дійсністю, а й сприяє розвитку
і збагаченню соціального середовища та соціальної природи людини. При
цьо му безпосередньо соціальна адаптація розвивається й удосконалюється
під їхнім впливом. У цьому полягає один із основних проявів діалектики вза -
ємовідносин людини і соціального середовища через соціальну адаптацію.

Тому, сутність соціалізації може бути визначена як процес вхо -
дження особистості в систему суспільних відносин, результат розвитку
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особистості як універсального суб’єкта діяльності шляхом його ба -
га торівневої взаємодії із суспільством на підставі формування соці-
ально-типових якостей, які є внутрішніми регулятивами свідомос-
ті, поведінки і діяльності.
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ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Сабадин М. М.
І курс, група ЗСПО-20-1М, спеціальність «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.

Сьогодні вітчизняна система освіти зазнає значних змін, обу-
мовлених соціально-економічними, політичними, духовно-куль-
турними перетвореннями в суспільстві. У всьому світі загальноп-
рийнятою тенденцією є інклюзивна освіта, що має на увазі спільне
навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями розвитку
з дітьми, які не мають таких обмежень.

Саме тому, особливо актуальним є залучення дітей із особливи-
ми освітніми потребами в освітній процес закладу освіти, що вима-
гає переструктуризації професійної діяльності вчителів, особливо-
го підходу до розробки методик навчання і навчально-методичного
забезпечення інклюзивного навчання, опанування спеціальними
методами спільного навчання дітей із загальним розвитком і особ-
ливими освітніми потребами та інноваційними технологія -
ми а також, передусім, усвідомлення й прийняття нової філософії
освіти, зміни особистісного ставлення до роботи в інклюзивному
середовищі.

Науковий погляд на сутність педагогічного супроводу в сучас-
них освітніх умовах розкриває його комплексний характер, сукуп-
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ність змістовних, структурних, процесуальних, діяльнісних харак-
теристик, розмаїтість форм.

У контексті гуманістичної парадигми психолого-педагогічний
супровід здобуває статус центрального процесу у взаєминах педаго-
га та дитини з ООП, який сконцентрований на позитивних сторо-
нах особистості дитини, зміцнюючи її віру у власні сили, можли-
вість подолання важких ситуацій, життєві перспективи.

Особливістю діяльності команди психолого-педагогічного суп-
роводу учнів з особливими освітніми потребами є індивідуальний
підхід до вирішення завдань особистісного розвитку, навчання
і виховання дитини. Результат діяльності команди психолого-педа-
гогічного супроводу залежить від координованості дій усіх фахівців:
вчителя, асистента вчителя, логопеда, корекційних педагогів, пси-
холога, соціального педагога тощо [2].

Вивчення, корекція і навчання дітей з ООП в умовах інклю-
зивної освіти потребує від команди супроводу міждисциплінарного
підходу, різнобічної ґрунтовної підготовки з медичних, психологіч-
них і спеціальних педагогічних наук. Обов’язковими для здійснен-
ня педагогічного супроводу дітей з ООП в умовах інклюзивної осві-
ти є гуманістичні цінності: уявлення про дитину як про саме цінне;
повага до дитячої особистості; усвідомлення своєї ролі організато-
ра і наставника; розуміння того, що кожен вид порушень потребує
специфічних умов організації роботи з дітьми для реалізації корек-
ційно-розвивальних цілей [1].

Дослідження особливостей діяльності команди психолого-
педагогічного супроводу дітей з ООП дозволяє дійти висновку, що
попри всі специфічні заходи важливо пам’ятати, що основним є не
техніки, а позитивний зв’язок між учнем та учителем, позитивне
сприйняття учнем педагога, увага до всіх аспектів розвитку кожної
дитини. В першу чергу, усвідомлення важливості її соціального роз-
витку, щоб у контексті стосунків із ровесниками вона набула необ-
хідних соціальних навичок.
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Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н, доцент

Сучасні тенденції гуманістичної парадигми спеціальної освіти
наголошують на праві кожної особистості вчитися та розвиватися
згідно з її особистими здібностями. У такому контексті проблема
розвитку, навчання та соціалізації дітей та молоді з вадами мовлення
постає дуже актуальною та потребує обов’язкового введення дієвої
системи корекйійно-розвиткової роботи даної категорії громадян.

Організація корекційного навчання повинна базуватись на під-
готовці та створенні умов, необхідних як для роботи над вивченням
учнями програмового матеріалу, так і для корекції особливостей
розвитку згідно з попередньо поставленою спеціальною метою за -
няття та предметом корекції (певна складова пізнавальної, емоцій-
но-вольової сфер, діяльності особистості).

У сучасній педагогічній корекції виділяють дві сторони проце-
су соціалізації: інтеріоризацію (як оволодіння соціальним, перене-
сення його у глибинні пласти особистості) та адаптацію (як поєд-
нання сутнісного та соціального). Методи педагогічної корекції
порушень мовлення можна умовно поділити на дві категорії: мето-
ди, в яких метою корекційної роботи є процес інтеріоризації дити-
ни, але під час корекційного процесу відбувається також і її адапта-
ція; методи, в яких увага зосереджується саме на адаптації дитини.
До інтеріоризаційних методів належать різноманітні методики емо-
ційної регуляції, методика розвитку міжособистісних стосунків та
методики ігрової терапії. Переваги цих методів у тому, що за умови
успішної корекційної роботи на певному її етапі дитина оволодіває
навичками довільної організації поведінки, що відіграє важливу
роль у її розвитку. За відсутності довільної організації формальний
розвиток вищих психічних функцій людини неможливий, адже
довільність тісно пов’язана з розвитком мислення, уяви, емоцій,
мотиваційно-смисловою сферою, з розвитком свідомості та само-
свідомості. Методи прикладного аналізу поведінки та метод струк-
турованого навчання дають вагомі результати — покращується
поведінка, засвоюються навички комунікації у дітей. Однією з важ-
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ливих умов входження дитини у соціальне середовище є поступове
оволодіння нею навчальною діяльністю.

Соціальним працівникам належить вирішальна роль у підготовці
вихованців з особливими психофізичними потребами до по даль -
шого освітнього простору, корекції порушень та розвитку їхньої
особистості.

Ефективна корекційна робота з дітьми має включати в себе
встановлення цілей та прогнозування очікуваних результатів, мати
такі компоненти: відновлення або корекція психологічних функцій
якостей, властивостей особи, створення сприятливих умов для роз-
витку та утвердження особистості. До очікуваних результатів відно-
сять: соціально-професійне самовизначення, досягнення опти-
мального психоемоційного стану, успішну психологічну адаптацію
та реабілітацію, підвищення рівня набуття та засвоєння знань, умінь
і навичок; нормалізацію сімейних стосунків, сформовану здатність
пристосовуватися до існуючих у суспільстві вимог, особистісне ста-
новлення особи до оточення та себе.

Існує також низка технік, створених для допомоги дітям з по -
рушеннями мовленя, та призначених розвинути навички адекватно-
го використання мовлення: метод мовленнєвого оперантного обслуго-
вування (Operant speech training) є покроковою технікою, спрямованою
на розвиток у немовленнєвих дітей вокалізацій. Вона складається
з окремих кроків: спочатку дитину слід навчити імітувати вимов-
ляння звуків і слів та розуміти значення слів, потім, використовува-
ти експресивне мовлення для позначення предметів і для виражен-
ня прохань і бажань. Основним завданням цього методу є навчання
немовленнєвих дітей більш спонтанно і використовувати мовлення
в повсякденних життєвих ситуаціях.

Таким чином можна вважати, що для повноцінного розвитку
пізнавального інтересу та пізнавальних можливостей дітей та моло-
ді з вадами мовленнядитини потрібно застосовувати інтеріориза-
ційні та адаптаційні методи у корекційно-педагогічному процесі.
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Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.

Реалізація потреб дитини в отриманні додаткових знань та нової
інформації, що є характерним для категорії обдарованих дітей, саме
в загальноосвітній школі має велике значення.

Соціально-педагогічна робота з інтелектуально обдарованими діть -
ми — це система дій та заходів педагогічного колективу школи, яка
спрямована на виявлення інтелектуальної обдарованості у дітей та
створення сприятливих соціально-педагогічних умов оптимальному
розвитку та самореалізації дитини, її успішній соціальній адаптації
та соціалізації, надання допомоги дітям у встановленні позитивних
відносин із сім’єю, школою та суспільством.

Розкриваючи змістовну складову соціально-педагогічної робо-
ти з дітьми із інтелектуальною обдарованістю у загальноосвітній
школі слід зазначити, що її основною метою є створення умов для
розвитку учнів, обдарованих у розумовому відношенні, підвищення
якості їх навчання, розширення можливостей розвитку індивіду-
альних здібностей, поліпшення умов соціальної адаптації учнів.

Досягнення цієї мети є можливим лише за умови знання та вра -
хування певних наукових підходів до побудови освітнього процесу
обдарованих дітей, а саме:

1. Індивідуально-особистісного, який базується на тому, що
необхідно враховувати не лише індивідуальність учня, а й усю сис -
тему стосунків особистості з оточенням; оцінювати вплив цих сто-
сунків на психіку дитини та її індивідуальні можливості.

Обов’язкові елементи цього підходу: вивчення досягнутого рів -
ня розвитку особистості; індивідуалізація процесу навчання, яка б
відштовхувалася від досягнутого рівня і зберігалася протягом усього
процесу навчання.

Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдання,
які за змістом мають бути оптимальним навантаженням для дитини
і формувати в неї раціональні вміння розумової праці.
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2. Дидактичного — найхарактернішим проявом обдарованості
є ті здібності, які вже притаманні певній особистості, нібито раз і на -
завжди сформовані. Завдання ж учителя — створити таку навчаль-
ну ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність
конкретної дитини. Бажано щоб ці діти навчалися за спеціальними
навчальними індивідуальними програмами або в спеціальних на -
вчальних закладах. Необхідно зауважити, що в дидактичному підході
до навчання обдарованих дітей, як правило, недостатньо викори-
стовуються психологічні знання, що веде до виникнення трудно-
щів у фізіологічному та психологічному станах учнів.

3. Дидактико-психологічного — пріоритет залишається за ди -
дактикою. Наочним зразком цього підходу є введення в освітній
процес психологічної служби, яка має компенсувати труднощі, що
виникають у вчителя та учня під час реалізації даної навчальної
програми.

4. Психодидактичного підходу, який має психологічний пріо-
ритет у побудові освітянських технологій. В останнє десятиріччя це
знайшло відображення в теорії та практиці розвивального навчан-
ня, за якого знання, вміння та навички з мети освітнього процесу
перетворюють на засіб пізнавального та особистісного розвитку.

Таким чином, означені вище підходи до побудови освітнього
процесу обдарованих дітей, дають змогу зрозуміти за якими шляхами
необхідно розробляти технологію навчання і які наслідки у психо-
соціальному та інтелектуальному плані вони будуть мати у дитини.

КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, 
ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ООП, 

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шмель Л.
студентка магістратури спеціальності «Спеціальна освіта»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент

Вступ. В Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення
кількості дітей з особливими освітніми потребами, а їх сім’ї станов-
лять одну з найбільш вразливих груп населення. Так, на 01.01.2020
в Україні налічувалось 163886 дітей з інвалідністю. Сучасні наукові
погляди базуються на переконанні, що батьки є першими і голов-
ними вчителями дитини. Таким чином, педагогічна підтримка
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таких сімей — це вирішення цілого комплексу проблем, пов’язаних
з допомогою дитині: з її освітою, виживанням, лікуванням, соці-
альною адаптацією та інтеграцією в суспільстві. У процесі взаємодії
школи та сім’ї дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети та
проблеми сімей. Батьки дітей з ООП повинні працювати в тісному
контакті з педагогами і бути їхніми партнерами у розробці й реалі-
зації навчальних планів.

Ступінь дослідження. У цьому контексті доцільно згадати, що
в працях Я. Коменського, Я. Корчака, П. Лесгафта, І. Песталоцці,
С. Русової, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського об ґрун -
товується думка про провідну роль сім’ї у розвитку дитини, залучення
її до загальнолюдських цінностей.

Першими звернулись до визначення ролі сім’ї у вихованні
дитини з особливими потребами фахівці у галузі спеціальної освіти
Є.П.Пустовойтов, Т.Д.Ілляшенко, Н.М.Стадненко, К.В.Луцько,
Л.В.Бор щевська, Є.П.Синьова, В.Турчинова та інш.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку спеціальної
осві ти та психології характеризується пошуком нових шляхів соці-
альної адаптації дітей з психічними та фізичними вадами. Значного
успіху в соціалізації дитини з ООП можна досягти лише за активної
участі в цьому процесі батьків дитини. У зв’язку з цим проблема
сім’ї дитини з вадами розвитку є однією з найбільш актуальних.

Цю проблему можна розв’язати в інклюзивних школах завдяки
впровадженню комплексного супроводу сімей, які виховують дітей
з ООП. На сьогоднішній день завдання психолого-педагогічного
супроводу як комплексної системи заходів з організації освітнього
процесу та розвитку дитини, що передбачена індивідуальною освіт -
ньою програмою розвитку, вирішується педагогічними працівни-
ками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони
здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсних
центрів. На нашу думку, психолого-педагогічний супровід дитини
з ООП є ефективним лише за умов проведення супроводу сім’ї, яка
її виховує.

У ході навчально-виховного процесу батькам доводиться підт-
римувати контакт із вчителями-предметниками, асистентом вчите-
ля, асистентом дитини, щоб забезпечити ефективність процесів
соціалізації, самостійності, відповідних компетенцій тощо. Однак,
за нашими спостереженнями, часто відбувається невідповідність
вимог шкільної освіти і рівня батьківської компетентності, як тіль-
ки дитина виходить за межі школи.
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З метою дослідження особливостей забезпечення кваліфікова-
ного супроводу сім’ї, яка виховує дітей з ООП, нами були визначені
критерії ставлення батьків і фахівців закладів освіти до такої системи
організації психолого-педагогічної роботи з батьками: компетент-
ність вчителів, обов’язки асистента вчителя, обов’язки асистента
учня, ставлення до інклюзивної освіти, ставлення до супроводу
сім’ї як засобу розвитку дитини, компетентність батьків у розвитку
дитини, емоційний стан батьків, психологічна атмосфера в сім’ї.

Обмеження життєдіяльності дитини в комунікації, самообслу-
говуванні, пересуванні, орієнтації у просторі і часі, витривалості,
научуваності, працездатності внаслідок порушень психо-фізичного
розвитку вимагає персоналізованого підходу до її навчання і вихо-
вання, задоволення різних категорій освітніх потреб, які подаються
у висновках про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвит-
ку дитини. Оскільки вся психолого-педагогічна робота обертається
навколо дитини, сім’я не може бути не залученою до процесу пси-
холого-педагогічного супроводу.
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адміністративного, господарського права та правоохоронної діяльності

Нові структурно-змістові зміни в сучасному суспільстві актуалі -
зують проблему розуміння сутності і призначення людини, її можли-
востей і обмежень, здібностей, самооцінки, умінь розпоряджатися
своїм життям і нести відповідальність за власні рішення, «вбудову-
вання» себе у світ, «психологізацію» життя. Існуючі об’єктивні обста-
вини і пов’язані з ними кардинальні зміни соціальної ситуації ставлять
особистість перед необхідністю суб’єктивного вирішення складних
питань, пов’язаних з проблемою особистісної самореалізаціії.

Предметом активного розгляду самореалізація як самостійна про -
блема стала у 80-х роках минулого століття і досліджувалася в різних
аспектах: пошук механізмів розвитку особистості як детермінант са -
мореалізації; визначення змісту і розведення понять «самореалізація»,
«самоактуалізація», «самоідентифікація», «саморозвиток»; можли-
вості саморегуляції, саморозвитку, самореалізації. Однак попри існую-
чі напрацювання потребує подальшого дослідження питання теоре-
тичних засад самореалізації особистості як психологічного феномену.

Психологізація життя окремої людини можлива тільки на основі
самопізнання, самозміни, саморозвитку, самореалізації. Теоре тичний

56



57

аналіз свідчить, що самореалізації є міждисциплінарною пробле-
мою, а тому її дослідження входить в проблемне поле різних наук
(філософії, соціальної психології, психології та ін.) кожна з яких
виділяє певний аспект її вивчення. У контексті означеної проблеми
предметом дослідження є психологічний аспект самореалізації.

Таким чином, у сучасній психології означена проблема розгля-
дається дещо з різних позицій. Проте зазначимо, що попри всю ва -
ріативність підходів науковців у психологічній площині поняття
«самореалізація» як психічне утворення, охоплює раціональну, емо -
ційно-чуттєву, операційно-дієву та інші сфери структури особистості,
які зумовлюють перебудову внутрішніх структур людської психіки,
що пов’язано з самоздійсненням людини, розкриттям її сутнісних
сил. Загально відомо, що родову сутність людини складає діяль-
ність, яка спрямована на творення нею свого життя і самої себе,
і виступає однією із форм самоздійснення у суспільстві. Але теоре-
тичний аналіз засвідчує, що не всяка діяльність є самореалізацією.

Отже, аналіз проблеми дозволяє зазначити, що самореалізація
як багатоаспектний психологічний феномен являє собою вищу
форму виявлення творчої природи людини, її креативного потен-
ціалу, що пов’язано з процесом перебудови внутрішніх структур
людської психіки на основі цілепокладання, цілездійснення, цін-
нісних орієнтацій, сенс життєвих установок, усвідомлення особи-
стістю образу свого «Я» як унікального, не-повторного світу. Як
складний феномен людського буття самореалізація забезпечує уні-
версальну здатність особистості ставитися до себе як до суб’єкта,
здатного до самоствердження на основі внутрішніх якостей і потре-
би у творчій самореалізації. що реалізується за допомогою системи
психологічних механізмів. Потребують подальшої розробки питан-
ня теоретичних моделей самореалізації, технологій саморозвитку,
що забезпечують продуктивність самореалізації.
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Проблемам вивчення і вирішення конфліктів у педагогічному
процесі присвячено роботи В. Бехтерєва, П. Блонського, А. Лурії,
А. Макаренка, Н. Грішиної, М. Пірена, Н. Пов’якель, Е. Уткіна та
багатьох інших психологів і педагогів. Конфлікти зумовлені різни-
ми причинами, мають свої особливості, потребують різних спосо-
бів їх усунення, подолання, вирішення. В більшій мірі, причинами
конфлікту між дорослими і дітьми стають швидка зміна настрою та
емоційна лабільність, що притаманна підліткам.

Н. Гришина зауважує, що «виявити причину конфлікту — це
значить зрозуміти, що саме в діях чи поведінці учасників призвело
до переходу їхньої взаємодії в конфліктну форму» [1, с.184].

Т. Яновська [3, с. 56] аналізуючи проблему конфліктних ситуаці-
ях серед молодших та старших підлітків приходить до висновку, що
вони по різному проявляють себе. Старші підлітки, в умовах кон-
флікту, частіше звертаються до таких типів поведінки, як компроміс
та пристосування, поступаючись власними інтересами для того, щоб
досягти певної мети. У молодших підлітків типи поведінки ще недос-
татньо сформовані і є різноманітними, а саме: суперництво, компро-
міс, уникнення. Досить часто молодші підлітки не хочуть знаходити
виходу з проблемної ситуації, чекають, що вона розв’яжеться сама.
Для них характерне демонстративне відчуження, образа і відсторо-
нення, сльози, прихований гнів, ігнорування кривдника. Рівень агре-
сивності вищий у молодших підлітків, при цьому вони більш схильні
до фізичної агресії, а старші — до вербальної. Для старших підлітків
характерно підвищене почуття провини, вони є більш відповідальни-
ми та орієнтованими на виконання норм і правил. Досить характер-
ною є різниця показників нетерпимості у старших і молодших підліт-
ків. Це свідчить про те, що старші підлітки, на противагу молодшим,
легше сприймають критику, краще відстоюють свою думку.

У підлітковому періоді найбільше зазнають змін у сферах: сві-
домість, діяльність, система взаємостосунків особистості; характе-
ризується проявами емоційної нестабільності та імпульсивності
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в поведінці. Психолог може навчити підлітків за допомогою технік,
вправ, навичок виходити з конфліктних ситуацій.

Я. Юрків [2, с. 35] зауважує, що провідними й найефективнішими
умовами, які сприятимуть вирішенню конфліктів у підлітковому сере-
довищі, постають: формування конфліктологічної компетентності
підлітків на основі ряду спільнопедагогічних принципів та компонен-
тів; участь підлітків у колективних видах діяльності (суспільна корис-
на діяльність підлітків, участь у волонтерських рухах, спортивна діяль-
ність підлітків, проведення тренінгів у підлітковому середовищі,
рольові ігри); організація самовиховання підлітків (аутотренінги,
саморегуляція поведінки, самоаналіз); взаємозв’язок спільного, дифе-
ренційного й індивідуального підходів у процесі виховної роботи.

Таким чином, схильність до конфліктності у підлітковому віці
пояснюють крім емоційних та фізіологічних вікових змін, також
і недостатьою сформованістю соціальних навичок. Для ефективного
вирішення конфліктів важливо дослідити характер його труднощів,
визначити чим породжений конфлікт об’єктивними чи суб’єктив-
ними причинами. Цілеспрямована профілактична діяльність соці-
альних працівників, психологів, педагогів, батьків дозволяє значно
знизити потенційну конфліктність підлітків.
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Проблема тривожності займає особливе місце в сучасному на -
уковому середовищі. Тривожність і страх це не лише біопсихологіч-
не явище, але й соціальне. За останні роки помітно збільшилась
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кількість інформації про катастрофи,соціальні та природні катак-
лізми, що само по собі актуалізує проблему тривожності,оскільки на
всі ці явища захисною реакцією людини в першу чергу є страх. Діти
частіше спостерігаюсь прояву тривоги та страху у дорослих. По -
чуття тривоги передається дітям і впливає на їх психічне здоров’я
негативно. Молодший шкільний вік-важливий етап дитинства, від
позитивного перебігу якого залежить розвиток інтелекту особис-
тості, бажання й уміння навчатися, віра у свої сили і подальша жит-
тєдіяльність вже дорослої людини.

Більшість дослідників розрізняє тривогу як стан і як рису особис-
тості, а також наголошують, що варто відрізняти тривогу від три-
вожності. Вчені доводять, що помірний рівень тривожності в нормі
властивий усім людям і є необхідним для оптимального пристосу-
вання людини до дійсності. Наявність тривожності як стійкого
утворення свідчить про порушення в особистісному розвитку. Вона
заважає нормальній діяльності та повноцінному спілкуванню.
Тривога-це стан передчуття неприємної події без видимої причини
(вона існує тільки у свідомості людини). Тривожність це індивідуаль-
на властивість людини, риса характеру, що проявляється схильністю
до надмірного хвилювання, стану тривоги в ситуаціях, які загрожують,
на думку цієї людини неприємностями, фрустрацією. Ми розглядає-
мо тривогу на відміну від страху як не завжди негативне почуття, адже
вона можлива й у вигляді радісного хвилювання, очікування. Страх —
це симптом невирішеного конфлікту. А у випадку дитини може бути
проявом неблагополуччя всієї сім’ї. За ширмою страху часто ховають-
ся відчуження дитини, незавершена сепарація, страх втрати влади над
близькими; відсутність ресурсу для розвитку нових ролей, які вимагає
середовище від учня; тощо. Вивчали проблему виникнення страхів
такі вчені,як,зокрема З. Фрейд, А.Захаров, С.Холл та інші.

У загальному вигляді проблема вивчення дитячих страхів здаєть-
ся майже завершеною: проаналізовано детермінанти виникнення
страхів, наслідки цього явища, запропоновано цікаві форми психо-
логічної корекції. Але на думку вчених питання психолого-педаго-
гічного дослідження страхів саме у молодших школярів залишаєть-
ся не зовсім вирішеним.

Якщо страхи та тривога усунуті, оптимістично перероблені ра зом
з дитиною, вона збагачується новим досвідом, стає більш орієнтова-
ною, тобто збагачується її розум. Викорінювання страхів призводить
до формування більшої довіри до людей і до життя. Проведення
корекційної роботи дозволить оптимізувати навчально-виховний
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процес початкової школи, сприяти адаптації молодшого школяра
до шкільного навчання, а також якісно змінити виховний вплив сім’ї
на становлення та розвиток дитини молодшого шкільного віку.
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ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В ГРУПІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Бойко О. В.
ІІ курс, група ПЛ18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.

Слово «лідер», що означає «провідний», «керуючий», згідно
з Окс фордським словником англійської мови, виникло в XIII ст.
Лідер — це особа, за якою решта всіх членів групи визнає право брати
на себе найбільш відповідальні рішення, інтереси, що зачіпають їх,
і визначають напрям і характер діяльності групи. Загальновідомо,
що будь-яка соціальна група успішніше розвивається за наявності
в ній лідера. Лідерство означає соціальну активність, активну жит-
тєву позицію, яка являє собою певний гарант свіжих ідей, неорди-
нарних підходів, сміливих рішень. На успішне лідерство впливають
досить високий рівень інтелекту та знань, чесність, здоровий глузд,
ініціативність, впевненість в собі, дисциплінованість, наполегливість,
певний соціально-економічний статус, надійність, відповідальність,
соціальна активність. Також однією з найважливіших якостей ліде-
ра є комунікабельність, яка передбачає здатність до встановлення
стосунків, до збереження їх у будь-який час, здатність створювати такі
взаємини, які найбільш необхідні колективу Міжособистісні сто-
сунки — це сукупність зв’язків, що складаються між людьми у фор -
мі почуттів, суджень та звернень один до одного. Міжособистісні
стосунки включають: сприйняття і розуміння людьми один одного;
міжособистісну привабливість (потяг і симпатія); взаємодію та пове -
дінку. Підлітковий вік є важливим та складним періодом життя.
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Підлітковий вік триває 11–16 років. Підлітковий вік характеризу-
ється як найважливіший період в становленні особистості. Тому,
що в цей період життя відбувається розширення життєвого просто-
ру, соціального оточення, відбуваються зовнішні зміни, з’являється
почуття дорослості. Це, перш за все, виявляється у виникненні
особливого комплексу потреб, що проявляються в бажанні вийти
за рамки школи і приєднатися до життя дорослих. У підлітковому
віці афективні конфлікти трапляються через зіткнення протилеж-
них мотивів. Суперечності стосуються самооцінки, викликають
підсвідому невпевненість, зниження активності і т.д. В той же час
підлітковий вік є найбільш сприятливим часом для розвитку емо-
ційних аспектів самосвідомості. Потрібно зауважити, що особливо
важко самовизначитися в цьому динамічному світі підлітку, в житті
якого цей період є ключовим у становленні та розвитку, тому що
в цей час закладаються та формуються основи лідерського потен-
ціалу, який, внаслідок, розкривається в дорослому житті. Проблема
виховання та розвитку майбутніх лідерів в даний час активно
досліджується в психології різних країн світу. Великий науковий
досвід з проблем лідерства накопичений за кордоном (К. Берд,
С. Мілз, К. Левін, М. Герт, Р. Лайкерт, Р. Стогділл, Ф. Фідлер, Р. Хауз,
П. Херсі, Т. Адорно, К. Клейн, А. Адлер та багато інших). Зростає
популярність проблеми лідерства й у вітчизняній науці і освітній
практиці: даною проблематикою поглиблено займалися такі соці-
альні психологи і педагоги, як А.У. Петровський, Б.Д. Паригін,
М.Г. Ярошевський, Г.М. Андрєєва, Р.Л. Кричевський, О.В. Куд ря -
шова, Т.В. Бендас, В.П. Шейнов.

Мета дослідження полягає у вивченні рівня лідерських якостей
підлітків та виявленні психолого умов ефективного формування
цих якостей в процесі виховної роботи.

Дослідження було проведено в дитячому оздоровчому таборі
«Буревісник» серед дітей 12–14 років (24 особи) у 13 загоні, що був
визначений як експериментальна група, і серед дітей такого ж віку
й в такій ж кількості у 14 загоні (контрольна група). У цих групах було
проведено констатувальний експеримент. Використовувались наступ -
ні методики: Методика соціометрії, Методика КОЗ, Методика спос -
тережень.

Аналіз отриманих даних свідчить про наявність невеликого
відсотка лідерів у контрольній групі (12,5%) та ще меншого в екс-
периментальній групі (8,3%). Це так звана «зона зірок». До так зва-
ної «зони наближених» до лідерів, увійшло 25% осіб в контрольній
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групі та всього 12,5% — в експериментальній. Середній показник
мають особи, які увійшли в «зону знехтуваних». Це — 45,8% осіб
в контрольній групі та 37,5% в експериментальній. Дані досліджен-
ня виявили осіб в обох групах, які не отримали жодного вибору.
Вони потрапили в «зону ізольованих» (41,7% в експериментальній
групі та лише 16,7% — в контрольній).

Література

1. Антоніо Менегетті Психологія лідера.
2. Орбан-Лембрик Соціальна психологія.
3. Шалагинова Л. Психология лидерства.
4. Ягоднікова В. Виховання лідерів.
5. file:///C:/Users/.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
ВІДНОСИН БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Бойченко А. О.
ІІ курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач

В усі часи сім’я була і залишається найважливішим інститутом
суспільства. Зміни, які відбуваються у сім’ї, змінюють її роль у сус-
пільстві, впливають на його стан і розвиток. Тому кожне суспільство
зацікавлене у стійкій, духовно і морально здоровій сім’ї. Сім’я як
соціальний інститут перебуває у стані гострої кризи, що, звичайно,
негативно впливає на виконання нею основних функцій, тобто на
життєдіяльність сім’ї: матеріально-економічне забезпечення, жит-
лово-побутові умови. Це, в свою чергу, створює певний морально-
психологічний клімат, який впливає на духовність сім’ї, виховання
дітей, організацію вільного часу членів сім’ї. Зміцнення устроїв сім’ї
шлюбно-сімейних відносин тісно пов’язане з оновленням нашого
суспільства, духовним відродженням української нації, державот-
воренням, економічним і духовним поступом України.

Педагогічна культура є складовою частиною загальної культури
батьків, у якій закладений досвід виховання дітей у сім’ї, придбаний
різними категоріями батьків безпосередньо у своїй країні, інших
країнах, а також узятий з народної сімейної педагогіки. Педагогічна
підготовленість батьків характеризується певною сумою (основним
мінімумом) знань з психології, педагогіки, фізіології, гігієни, вміннями
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та навичками, набутими в процесі виховання дітей та догляду за
ними. Структурно педагогічну культуру молодих батьків складають
компоненти, до яких належать психолого-педагогічні знання, навич-
ки та вміння догляду за дітьми дошкільного віку, культура педагогіч-
ного впливу. Педагогічна культура батьків у різних життєвих ситуаці-
ях може проявлятися у комплексі або в окремих її складових ознаках.

Виховання у сім’ї ґрунтується передусім на авторитеті батьків,
оскільки для дитини перших років життя зміст їх авторитету поля-
гає в тому, що він не вимагає ніяких доказів, приймається нею як
безсумнівна гідність старшого, як його сила і цінність. Батьки, які
по-справжньому люблять дітей, усвідомлюють свою місію, намага-
ються здобути визнання в очах дитини своєю мудрістю, людськими
чеснотами, зацікавленим, добрим, обґрунтовано вимогливим став-
ленням до неї, до себе, інших людей. Важливо, щоб дитина, спос-
терігаючи за своїми батьками, сама високо оцінила їх, виявила
прагнення бути подібною на них.

Виховання батьків повинно засновуватися на принципах демо-
кратизації і гуманізації, воно має зміцнити віру батьків у професій-
ну компетентність, тактовність і доброзичливість вихователя, його
вміння зрозуміти їх і допомогти їм у вирішенні конкретних проблем,
взаємодії з ними тощо. У своїй педагогічній освіті батьки повинні
побачити можливості розвитку спілкування і спільної діяльності
з дитиною, зробити свою педагогічну позицію більш адекватною,
гнучкою, прогностичною. Не менш важливо, щоб стосунки батьків
і педагогів вибудовувалися на партнерських засадах, оскільки
успішно виховувати дітей можуть лише батьки, які поважають себе.
Це вимагає від педагогів поваги до них і створення умов, за яких
батьки зможуть найплідніше виявити свої позитивні якості та здіб-
ності, звільнитися від хибних поглядів щодо виховання своєї дити-
ни. Саме за таких умов педагог зможе пробудити у батьків інтерес
до самопізнання і самовиховання.

Формування людини як особистості жадає від суспільства пос -
тійного і свідомо організованого удосконалювання системи суспіль-
ного виховання, подолання застійних, традиційних, стихійно сфор-
мованих форм.

Ціль виховання — сприяти розвитку людини, що відрізняється
своєю мудрістю, самостійністю, художньою продуктивністю і лю -
бов’ю. Необхідно пам’ятати, що не можна дитину зробити людиною,
а можна тільки цьому сприяти і не заважати, щоб вона сама у собі
сформувала людину.
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ОСОБИСТІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 
І КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Бочеварова О. О.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., 

к. психол. н, зав. кафедрою психології

Кожна особистість впродовж життя періодично стикається
з кризовими ситуаціями та переживає кризові стани. Від того, як
вона впоралася і адаптувалася до таких ситуацій, залежить, чи стане
для неї така подія травмою, чи, навпаки, ресурсом для власного роз -
витку. Описи впливу травматичних подій і екстремальних ситуацій
на людину та певні особливості й закономірності їх переживання,
пошук шляхів виходу з кризових травматичних ситуацій можна
простежити як у філософському, так і конкретно-науковому, зокре-
ма психологічному контексті. На сьогодні відбувається дуже багато
подій, які несуть загрозу людському існуванню, порушують наше
нормальне життя і стають для нас травматичними.

Як свідчить статистика, в Україні, яка останні десятиліття знахо-
диться в умовах перманентної кризової ситуації (економічної, по лі -
тичної, а останні роки — ще й військової), 1,2 млн. жителів, а це понад
3% населення, страждає розладами психічного здоров’я. Майже
2 мільйони щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень. За
оцінками фахівців, від різноманітних нервових розладів страждає
кожен третій українець. А Україна вже не перший рік поспіль посі-
дає чільне місце за кількістю психічних розладів у Європі. Але тіль-
ки частина цих людей отримує лікування. Без лікування порушен-
ня психічного здоров’я можуть досягти критичної точки. Деякі
приклади криз в області психічного здоров’я включають депресію,
травми, розлади харчової поведінки, зловживання алкоголем або
наркотиками, самоушкодження та суїцидальні думки.

Кризові ситуації життя визначаються психологами як гострий
емоційний стан, що виникає при блокуванні цілеспрямованої жит-
тєдіяльності людини в результаті події, який не може бути подола-
ний способом, відомим їй з минулого досвіду.

Однією з найбільш поширених ознак емоційної кризи є поміт-
на і різка зміна в поведінці, а саме: нехтування особистою гігієною;
помітні зміни в режимах сну (сплять частіше або не сплять міцно);
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збільшення або втрата ваги; зниження продуктивності на роботі
або в навчанні; виражені зміни в настрої, такі як дратівливість, гнів,
тривога або сум; уникнення повсякденної діяльності і відносин.
Іноді ці зміни відбуваються раптово і очевидно. Такі події, як стихійне
лихо або втрата роботи, можуть викликати кризу за короткий про-
міжок часу. Однак часто зміни поведінки відбуваються поступово.

Якщо людина переживає кризу психічного здоров’я, усвідом-
лення її є першим кроком до надання допомоги.

Професійна допомога — це кращий спосіб повністю вирішити
проблему психічного здоров’я і контролювати її. У психологів
є спеціальна підготовка, яка робить їх експертами в розумінні
і лікуванні складних емоційних і поведінкових проблем. Їх допомо-
га особливо важлива, коли емоційний розлад досяг критичних рів-
нів. Психологи використовують науково перевірені методи, які
виходять за рамки спілкування і слухання. Вони можуть надати
своїм клієнтам інструменти та навички для вирішення проблем,
управління стресом і роботи з цілями

Психічне здоров’я кожного в першу чергу залежить від нього
самого і його близьких. Задача кожної сучасної людини — зберіга-
ти свою душевну рівновагу, бути готовою до стресових ситуацій, і за
необхідності — звертатися за допомогою, а не пускати на самоплив
симптоми перевантаження, депресії, емоційної нестійкості.
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ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
ТА ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ, ЕРГОТЕРАПЕВТІВ

Вишар Є. В.
старший викладач кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Клеценко Л. В.

к. пед. н., старший викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії
Національного університету «Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка»

У сучасному соціумі відбувається значна кількість соціально-
економічних змін, що впливають на виконання особистістю своєї
професійної діяльності та на ставлення до неї. Відомо, що саме емо-
ційна складова життєдіяльності особистості значною мірою визначає
сприйняття себе і оточення як позитивного чи негативного, забезпе-
чує відчуття безпеки та дозволяє розкрити всі свої ресурси, а отже,
підвищити якість життя в цілому.

Специфіка роботи фахівців спеціальної освіти та фізичних те -
рапевтів ерготерапевтів полягає у тому, що під час виконання профе-
сійних обов’язків існують ризики виникнення проблемних ситуацій
з підвищеною емоційною насиченістю та складністю міжособистіс-
ного спілкування. Такі обставини вимагають від спеціалістів значних
психоемоційних зусиль для встановлення довірливих відносин з від-
відувачами їх кабінетів та вміння управляти ситуаціями різного рівня
складності. Психологічне вигорання проявляється симптомами
фізичного і емоційного виснаження та є одним із можливих небажа-
них наслідків довгострокового виконання своїх професійних
обов’язків представниками професій типу «людина-людина».

Аналіз джерел літератури показав, що в Україні увагу до профе-
сійного вигорання почали приділяти не так давно, а досвід діагнос-
тування синдрому професійного вигорання фахівців спецосвіти та
фізичних терапевтів, ерготерапевтів та застосування методик його
запобігання в системі має поодинокі випадки. Професійне виго-
рання призводить до виснаження емоційно-енергійних і особистіс-
них ресурсів спеціалістів. З’ясовано, що меншим ризиком для здо-
ров’я і менш вираженим зниженням ефективності професійного
вигорання характеризуються працівники, які мають такі особливо-
сті: мають добре здоров’я і свідомо, цілеспрямовано піклуються про
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свій фізичний стан, проходять планові медогляди. Вони мають ви соку
самооцінку і впевненість у собі, своїх здібностях і можливостях; мають
досвід успішного подолання професійного стресу і здатні конструк-
тивно змінюватися в напружених умовах. Вони мають такі індивіду-
ально-психологічні особливості, як висока рухливість, відкритість,
товариськість, самостійність і прагнення спиратися на власні сили;
здатні формувати і підтримувати в собі позитивні, — оптимістичні цін-
ності як щодо самих себе, так і інших людей, і життя взагалі.

На підставі проведеного аналізу зарубіжних джерел літератури
з питань професійного вигорання нами були розроблені практичні
рекомендації для запобігання професійного вигорання. Для запобі-
гання професійного вигорання та його профілактики необхідно
здійснювати заходи, які допоможуть зменшити дію основних фак-
торів, що спричинюють вигорання, серед яких: хронічно напруже-
на психоемоційна діяльність, постійні суперечності в стратегічному
і тактичному керівництві, надмірні вимоги до працівників, відсут-
ність об’єктивних критеріїв для оцінки результатів праці, неефек-
тивна система мотивування і стимулювання співробітників, неста-
більність робочого графіку.

Для подальшої роботи з фахівцями спецосвіти та фізичної тера -
пії нами запропоновані способи психологічної допомоги: дихальна
гімнастика та вправи з глибоким диханням, як фундаментальний
навик емоційно-орієнтованого подолання стресу; ароматерапія;
зняття напруження та релаксація; трансформація негативних
думок та переконань; регуляція емоційного стану; пошук і накопи-
чення внутрішніх ресурсів; фізичні навантаження; режим та харчу-
вання; підвищення рівня професійної майстерності тощо.

ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ 
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МОЛОДІ 

ДО ЗАНЯТЬ ПАРНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ТАНЦЯМИ

Вірченко М. В.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., канд. психол. н., доцент

У наш час підвищення пригніченого емоційного та психологічно-
го стану молодих людей, заниженої самооцінки, підвищення три-
вожності та зростання проблем соціалізації молоді важливим є по шук
шляхів подолання цих проблем.

68

Секція 10 Соціально-психологічні проблеми   



69

Експерти в галузі охорони здоров’я постійно стикаються з про-
блемою покращення фізичної форми та психологічного благопо-
луччя молоді.

Танці можуть стати виснажливим, але приємним способом тре-
нування, який може покращити фізичну форму молодих людей та
заохотити їх до більш активного способу життя. Танець — це діяль-
ність, яка сприяє поліпшенню фізичної форми та покращує аеро-
бну та фізичну працездатність [3].

Варто зазначити, що сьогодні парні соціальні танці стають все
більш популярними серед молоді України.

Результати аналізу наукової літератури засвідчили, що соціаль-
ні танці (англ. social dance) належать до категорії танцювальних
стилів різних народів світу. Вони є популярними в соціумі, найчас-
тіше виконуються в парі та спрямовані на обмін позитивними емо-
ціями між партнерами. На відміну від бальних танців, у соціальних,
як правило, немає складних схем (секвенцій), натомість їм власти-
ва імпровізаційність [1].

Однак ми знаємо дуже мало про те, чому молодь продовжує або
припиняє танцювати, або чому саме парні соціальні танці обрані як
спортивна розважальна діяльність. Дослідження мотивації до
занять танцями, а зокрема парними соціальними танцями у вітчиз-
няному науковому просторі практично не здійснювалось.

Мотивація — це сукупність спонукаючих чинників, які виклика-
ють активність особистості і визначають спрямованість її діяльності [2].

На нашу думку саме дослідження психологічних факторів фор-
мування мотивації молоді до занять парними соціальними танцями
дасть змогу краще зрозуміти актуальні внутрішні психологічні та
емоційні проблеми молодих людей та скоригувати шляхи подолан-
ня вище зазначених проблем на прикладному рівні.

Недавні дослідження показують, що мотивація відіграє істотну
роль у нашій поведінці на дозвіллі. В світовій практиці було дуже
мало емпіричних досліджень, які вивчають мотивацію танців.

Група авторів Мараз А., Кірали О., Урбан Р., Гріффітс МД та
Деметровіч З. провели дослідження мотивації до соціальних танців
і виділили вісім мотиваційних чинників за допомогою дослідного
факторного аналізу, які складають новий список мотивації танців:
фітнес, поліпшення настрою, близькість, спілкування, транс, майс -
терність, впевненість в собі і втеча від життя (ескапізм) [3].

Отже парні соціальні танці — це популярна форма фізичних вправ,
і дослідження показують, що танці можуть зменшити тривожність,
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підвищити самооцінку та поліпшити психологічне благополуччя
молоді, а отже вважаємо за необхідність проведення подальших
досліджень психологічних факторів формування мотивації україн-
ської молоді до занять парними соціальними танцями.
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Сьогодні мережею Інтернет користується 4,39 мільярда населен-
ня нашої планети (за даними компаній We Are Social та Hoot suite).
Комп’ютери і Інтернет дуже швидко увірвалися у життя людини,
іноді виштовхуючи інші сфери життєдіяльності. Особливо серйозно
ця проблема стосується молоді, оскільки молода людина, по-перше,
піддається впливу негативних тенденцій, а по-друге, швидше при-
стосовується і розуміє усе нове, що пропонує сучасний науково тех-
нічний прогрес. Звичайно, що не можна розглядати глобальну мере-
жу тільки з негативної точки зору. Завдяки ній багато чого стало
простішим і доступнішим для людей, зокрема спілкування з рідни-
ми й близькими, що знаходяться на великій відстані, навчальна
інформація (підручники, посібники, довідники, статті, тести
тощо), замовлення товарів і послуг, пошук та обмін інформацією
професійного та ділового характеру, можливість відкрити власний
бізнес, навчатися або працювати дистанційно. Проте, поряд з тими
позитивними змінами, що вніс в наше життя Інтернет, виникла
значна кількість проблем, серед яких: шахрайство, шкідливий вплив
на здоров’я, особливо дітей та підлітків, Інтернет-залежність. На
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жаль, такі тенденції вже мають шкідливе розповсюдження, коли лю -
дина, найчастіше молода, повністю занурюється у віртуальний світ
із уявними друзями, і як наслідок — виникають проблеми у реаль-
ному житті, неможливість налагоджувати контакти й спілкуватися
з живими людьми.

Соціальні мережі в сучасних умовах стали потужними інстру-
ментом впливу на молоде покоління. Такі класичні інститути соціа-
лізації як сім’я, школа, однолітки відійшли на другий план. Ілю -
зорний, віртуальний світ стає все більш привабливим для молодих
людей. Він не тільки надає можливість розповісти про свої почуття,
переживання, але і надає можливість доступу до особистої інфор-
мації інших людей.

На сьогодні досі немає чіткого та однозначного визначення по -
няття, що таке соціальна мережа (в Інтернеті). Серед основних прин -
ципів соціальних мереж слід виділити ідентифікацію (можливість
вказати інформацію про себе); присутність на сайті (можливість
побачити, хто в даний час знаходиться на сайті); відносини (учас-
ники можуть бути позначені як друзі, родичі, що допомагає встанови-
ти налагодити контакти та прослідкувати зв’язки між користувача-
ми); спілкування (можливість спілкуватися з іншими учасниками
мережі); групи (можливість сформувати спільноти за інтересами);
обмін (можливість поділитися з іншими учасниками значущими
для них матеріалами: документами, посиланнями, презентаціями
і т.д.). Молодь, яка складає найчисельнішу групу користувачів соці-
альних мереж, активно залучається до Інтернет-комунікації, вва-
жаючи її більш зручним та доступним способом спілкування та
обміну інформацією. Однак існує цілий ряд проблем, пов’язаних із
впливом соціальних мереж на якісні характеристики комунікації
молоді, які потребують подальшого дослідження. Загалом, соціаль-
ні мережі можна і необхідно ефективно використовувати в різнома-
нітних областях не тільки з метою налагодження контактів та спіл-
кування, а й з метою отримання інформації, взаємодії з вченими,
по літиками та чиновниками, здійснення наукової, соціальної і по -
літичної діяльності. Соціальні мережі можна назвати своєрідним
«віртуальним дзеркалом життя», в якому знаходять відображення
як злободенні проблеми, що хвилюють суспільство, так і думка та
оцінки самого суспільства в контексті актуальної проблематики.
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ЕМОЦІЙНИЙ СТАН 
ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ СУБ’ЄКТА

Горбатюк А. С.
ІІ курс, група ЗПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач

Проблема емоційної регуляції — одна з найбільш важливих і зна-
чимих в сучасній психології, оскільки її дозвіл є важливим питанням
особистісного і професійного розвитку людини. Значні психологіч-
ні навантаження, які супроводжують діяльність сучасної людини,
часто призводять до розвитку професійних стресів, психічної деза-
даптації і появи дезорганізуючої поведінки особистості. В умовах
частих стресових навантажень, обумовлювалась впливом зовніш-
нього середовища, людині доводиться приймати зважені рішення,
долати такі емоції як дратівливість, відчай, стримувати свій гнів.
Однак, при зовнішньому стримуванні емоцій не відбувається зни-
ження інтенсивності емоційного процесу, що завдає шкоди фізич-
ному та психічному здоров’ю людини.

Емоції можна розглядати і з точки зору того, чи викликають
вони активний чи пасивний стан, підвищують чи знижують життє-
діяльність людини.

Найпростішою найдавнішою формою переживання емоцій
є емоційний тон відчуттів. Особливо важливе значення для формуван-
ня загального емоційного тону відчуттів мають запахові подразники.
Нюх — найдавніший з аналізаторів. Воно через нервову вегетатив-
ну систему тісно пов’язане з діяльністю залоз внутрішньої сек реції
й істотно впливає на загальний стан організму — у тому числі і на
загальний емоційний тон. Настрій — емоційний стан, протягом три-
валого часу фарбувальний всю психічну життя людини. Розрізняють
два види настроїв — емоційний нерозчленований фон (піднесений
або пригнічений) та чітко ідентифікуються стан (нудьга, сум,
радість). Людина в стані контролювати багато свої емоційні реакції,
але це може залежати від особливостей темпераменту, виховання,
національної культури. Чинники, що викликають певний настрій,
можуть бути дуже різними: від фізіологічних до високодуховних.
Основні фактори управління емоціями (контроль експресії, управ-
ління гнівом, управління страхом, управління меланхолією).

Управління емоціями інших (у контексті особистісного впливу,
у ракурсі енергетичної взаємодії). Кожній людині властива індиві-
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дуальна форма прояву емоцій. Суб’єктивна сторона у розвитку
емоційної сфери конкретної особистості і специфіка емоційних
відчуттів і переживань базується на ціннісної та смислової основі.

Емоції людини надзвичайно різноманітні й складні, вони мо жуть
бути позитивними (радість, любов, захват, задоволення і т. ін.) і не га -
тивними (гнів, страх, жах, огида та ін.). Будь-яка емоція супровод-
жується активацією нервової системи й появою в крові біологічно
активних речовин, що змінюють діяльність внутрішніх органів.

Кожну емоцію можуть супроводжувати виразні рухи. За зміною
ходи, поставою, а також жестами людини, мімікою, інтонацією,
зміною швидкості мовлення можна скласти уявлення про емоцій-
ний стан. Спостерігаючи за виразом обличчя, ми не тільки розуміє-
мо, що відчуває інша людина, але й заражаємося її станом: співпе-
реживаємо, співчуваємо, жаліємо. Таким чином, виразні рухи —
своєрідний засіб спілкування між людьми.

Поява емоційних реакцій пов’язана з роботою великих півкуль
і відділів проміжного мозку. Велике значення для формування емо-
цій мають скроневі й лобні частки кори. Життя людини без емоцій
неможливе. Втрата емоцій — це втрата специфічних для людини
рис. Нормальне життя повинно бути емоційно насиченим з перева-
жанням позитивних емоції. Бурхливі негативні емоції призводять
до розвитку психічних і соматичних хвороб людини. Тому необхід-
но попереджувати їх розвиток. Це досягається за допомогою волі —
свідомого керування емоціями. Ми можемо стримувати свої емоції,
свої виразні рухи, «не давати волі відчуттям».

Уміння володіти собою в різних ситуаціях набувається в процесі
виховання, самовиховання та є ознакою високої культури людини.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Давиденко М. М.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор

Протягом всієї історії людства праця була і залишається основ-
ним способом забезпечення існування людини. Незважаючи на
усклад нення та поділ праці, розвиток виробництва, диференціацію
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та конкретизацію різноманітних спеціальностей, які відбувалися
в ході ускладнення суспільних відносин, праця, зокрема і профе-
сійна, займає одне з ключових місць серед інших активностей лю -
дини. При цьому трудова діяльність людини не є генетично обумов -
леною — еволюція надала людині лише передумови для переходу до
праці, і уміння працювати людина набуває протягом життя. З огля-
ду на те, що професійна діяльність у звичному для нас розумінні не
задана людині від природи, постає питання про те, що спонукає
людину до відповідної професійної діяльності.

У сучасних соціально-економічних умовах людські ресурси, їх
особистісні характеристики і професійна компетентність стають
визначальним фактором конкурентоспроможності будь-якої орга-
нізації. Акцент на людських ресурсах є потужним фактором роз-
витку багатьох галузей, пов’язаних з наукою, освітою, технологіями
тощо. В цих умовах на перший план виходять питання залучення,
утримання і мотивації висококваліфікованих кадрів. Відправним
кроком на шляху вирішення цього питання має стати різнобічне
дослідження мотивації праці персоналу організації.

На основі аналізу основних теоретичних аспектів мотивації
професійної діяльності, зокрема поняття мотиву і мотивації, їх ха -
рактеристики та сутності, а також поняття мотивації професійної
діяльності персоналу організації, розглянуто основні теорії, що сто-
суються особливостей мотивації професійної діяльності — змістові
теорії Д. МакКлелланда, А. Маслоу, Ф. Герцберга, процесуальні
теорії Б. Скіннера, В. Врума, а також теорії, засновані на ставленні
людини до праці (Д. Макгрегор, В. Оучі).

Крім того, нами досліджувалися види мотивів та їх вплив на
професійну діяльність людини, адже враховуючи складність суспіль-
них відносин, пов’язаних із професійною діяльністю в рамках орга-
нізації, така діяльність дає можливість людині реалізувати широкий
спектр мотивів — від процесуально-змістових мотивів, безпосередньо
пов’язаних із суттю та змістом виконуваної діяльності, так і інші моти-
ви, зокрема самоствердження, ідентифікації з іншою людиною, влади,
саморозвитку, досягнення, афіліації, альтруїстичні мотиви тощо.

Дослідження психологічних аспектів мотивації вибору професії,
місця роботи та особливості мотивації в ході трудової діяльності свід-
чить про те, що мотиви трудової діяльності ведуть до формування
мотивів вибору професії, а останні — до мотивів вибору місця роботи.

Отже, шлях до ефективної професійної діяльності людини, серед
іншого, лежить через розуміння її мотивації. Мотивацією складно
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керувати ззовні, адже мотиви формує сама людина під впливом
зовнішніх чинників, з урахуванням своїх індивідуальних особливос-
тей. Проте розуміння того, що спонукає конкретну людину до діяль-
ності та які мотиви лежать в основі її дій, є вкрай корисним як для
самої людини, так і для організації: усвідомлюючи особливості влас-
ної мотивації, працівники можуть враховувати їх у власній кар’єр-
ній стратегії, в той час як організація з урахуванням відомостей про
мотивацію може розробити ефективну систему форм та методів
взаємодії з персоналом.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Дацюк В. В.
ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст. викладач

У зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу звичайне життя
змінилося. Блокування, обмеження на поїздки, закриття шкіл, пере-
рва в роботі і соціальне дистанціювання створили рівень соціальної
ізоляції, раніше небачений в усьому світі. Побоювання з приводу
фінансів і браку продовольчих товарів, виконання умов, покликаних
зберегти здоров’я, таких, як соціальне дистанціювання, необхідне для
зменшення поширення COVID-19, можуть змусити нас почувати
себе ізольованими, самотніми, та можуть посилити стрес і тривогу,
тому, можуть мати серйозні наслідки для нашого психічного здоров’я.

На думку різних дослідників, немає нічого поганого в тому, що
під час цієї пандемії з’являються негативні думки. Звичайно, всі
по-різному реагують на глобальні зміни. Проте, ці почуття тривоги
і стресу необхідно контролювати, щоб не викликати більш серйоз-
них наслідків.

Отже, за цих умов стрес може викликати такі реакції, як почут-
тя страху, гніву, печалі, занепокоєння, оніміння або розчарування;
зміни апетиту, енергії, бажань та інтересів; проблеми з концентра-
цією уваги і прийняттям рішень; проблеми зі сном та/або нічні
кошмари; фізичні реакції, такі, як головний біль, болі в тілі, про-
блеми зі шлунком і шкірні висипи; загострення хронічних проблем
зі здоров’ям; погіршення стану психічного здоров’я; підвищене
вживання тютюну, алкоголю та інших речовин.
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Аналізуючи досвід надання допомоги в подібних кризових ситуа-
ціях, можна запропонувати наступні способи самодопомоги та під-
тримки. Через збільшення кількості часу, проведеного вдома, люди
можуть проводити більше часу на сайтах соціальних мереж, в тому
числі на тих, які публікують новини. Хоча використання таких сайтів
може бути корисним для підтримки зв’язку з іншими і інформування,
воно також може погіршити психічне здоров’я. Бути в курсі останніх
подій, безумовно, важливо, але продовжувати читати погані новини
кожного дня дуже неефективно для заспокоєння і позбавлення від
негативних думок. Тож, варто обмежити використання технологій,
пам’ятаючи, що іноді нам потрібно вийти з кіберпростору і шукати
інші заняття, які роблять наше життя щасливим і комфортним.

Повсякденний розпорядок дня також може зіграти важливу роль
у захисті психічного здоров’я. Рекомендується або зберегти існую-
чий розпорядок дня, або створити новий, який повинен включати:
засипання і пробудження в один і той же час кожного дня, регуляр-
ні вправи, виділення певного часу для роботи і відпочинку, здорове та
регулярне харчування, дотримання особистої гігієни. Дотримання
цих факторів може підвищити мету і мотивацію, а також поліпши-
ти загальний настрій і самопочуття.

Для декого може бути важко залишатися постійно вдома. Ця
самотність може породити негативні думки, яких хочеться уникну-
ти. Тому, краще сприймати карантин як можливість зміцнити зв’яз-
ки зі своєю сім’єю або людьми, які живуть поруч. Турбота про себе
може краще підготувати до турботи про інших. Під час соціального
дистанціювання особливо важливо залишатися на зв’язку зі своїми
друзями і сім’єю. Допомагаючи іншим впоратися зі стресом за до -
помогою телефонних дзвінків або відеочатів, близькі люди будуть
відчувати себе менш самотніми та ізольованими.

Один із способів поліпшити своє психічне здоров’я — займати-
ся чим-небудь. Якщо є необхідність ізолюватись, освоєння нового
досвіду може стати відмінним способом поліпшити психічне благо-
получчя за рахунок посилення почуття мети і підвищення само-
оцінки. Варто використовувати свій час, щоб зайнятися чимось
цікавим, це допоможе підтримувати розум активним і зосередже-
ним, наповнюючи свій день.

Якщо ж з’являються нові тривожні або депресивні симптоми,
важливо не боятися звернутися за професійною допомогою, яка
у нових умовах може надаватись у вигляді відео або телефонних
консультацій.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Заіка В. М.
к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Ківшик О. М.

ІІ курс магістратури, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Дослідження логічного мислення є актуальним завданням сьо-
годення, задачею, яка дозволяє реалізувати можливості мисленнє-
вих операцій у процесі становлення і розвитку особистості.

Значення логічного мислення у розвитку особистості було від-
мічено ще вченими і мислителями Античності. Древньогрецький
філософ Арістотель вважав, що людина може здобувати певні знання
про реальність, оперуючи лише ідеями і не звертаючись до речей.
Філософи нового часу Ф. Бекон і Р. Декарт в своїх працях описували
пізнавальний процес мислення з методологічних позицій. Загально
відомою стала теза Р. Декарта «Cogito ergo sum» — «Мислю, отже
існую». Така глибинна дія логічного мислення на особистість
сприяла виокремленню в XIX столітті окремої гілки в психології, —
вивчення мисленнєвих процесів, а згодом цілого напрямку в пси-
хології особистості — когнітивної психології.

Вагомий внесок в цьому напрямку зробили вітчизняні вчені
С.Л. Рубінштейн, О.М. Матюшкін, О.В. Брушлінський, О.М. Леон -
тьєв, Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, О. К. Тихомиров, Т. С. Кос -
тюк, В.О. Моляко, а також зарубіжні вчені Ж. Піаже, Вертгеймер,
О. Зельц, Д. Дернер та ін. [2]. На думку психологів процес логічно-
го мислення потребує ще глибшого дослідження. Так у вступній
частині хрестоматійної праці «Психологія мислення» О.М. Ма -
тюшкін зазначає: «…протягом тривалого часу, в результаті не роз-
робленості психологічної теорії і експериментальних методів, мис-
лення людини переважно досліджувалось логікою» [1, c. 6].

З метою дослідження логічного мислення у підлітків було ви -
користано методики «Порівняння понять», «Узагальнення по -
нять», тест Ліпмана «Логічні закономірності» та тест дослідження
вольової саморегуляції А.В. Звєрькова і Е.В. Ейдмана.

За наслідками дослідження особливостей прояву логічного
мислення в підлітковому віці було зроблено наступні висновки:
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– показник кількості вірно виділених відмінностей і вірно
виділених схожостей у зрівняних поняттях та кількості правильно
виділених не зрівняних понять в досліджуваних підліткового віку
значно вищий, ніж у молодших школярів. На цій підставі рівень
виконання завдань підлітками відрізняється якістю та кількістю
правильних відповідей. Причому хлопці значно краще справляють-
ся з завданнями ніж дівчата;

– виявлені особливості узагальнення понять підлітків свідчать
про їх високу здатність до виокремлення спільних ознак предметів
і явищ та зайвих ознак, що говорить про високу здатність їх мис -
лення до узагальнення;

– рівень розвитку логічного мислення підлітків, який вивчався
за тестом Ліпмана, свідчить про високий рівень логічного мислен-
ня, здатність виділяти константні структури понять, зокрема парні
(діадичні) структури, представлені, полярними якостями чорно-
го — білого, доброго — злого тощо;

– комплексні показники логічного мислення вказують на
високий рівень розвитку саморегуляції поведінки підлітків, про що
говорять показники якості та успішності навчання. При чому вони
значно краще розвинуті у хлопців ніж у дівчат.

Таким чином, було з’ясовано, що логічне мислення в підлітко-
вому віці має високу здатність до виділення схожостей та відміннос-
тей, до узагальнення, має здатність виділяти константні структури
понять та є основою саморегуляції поведінки в підлітковому віці.

Література

1. Матюшкин А.М. Психология мышления. Мышление как разреше-
ние проблемных ситуаций : учебное пособие. М.: КДУ, 2009. 190 с.

2. Моляко В.О. Творча конструктологія (пролегомени). К.: Освіта
України, 2007. 388 с.
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ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА З БАТЬКАМИ, 
ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Згуржак С. О.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, професор

Діюча в Україні система медичного обслуговування, не розрахо-
вана на надання батькам первинної психологічної допомоги, кон-
сультації стосовно ставлення до хвороби, чи порушення розвитку
дитини, повної інформації про її наслідки для дитини і сім’ї. Основне
завдання роботи з батьками дитини з неповносправністю полягає
у тому, щоб допомогти батькам змінити бачення на порушення роз-
витку власної дитини, шляхом подолання їх емоційної напруги,
подолання хронічної втоми, прийняття дитини, проходження усіх
стадій адаптації. Звичайно, батьки не є причиною неповносправно-
сті дитини, але компетентне батьківство і їх внутрішній стан є над-
звичайно важливими факторами, що сприятимуть повноцінному
розвитку дитини, попередять вторинні проблеми та покращать
рівень функціонування дитини.

Успішність вирішення проблем батьків прямо пов’язана з ці -
леспрямованою соціальною та соціально-педагогічною роботою,
котра включає широкий спектр довгострокових заходів допомоги
родині комплексного характеру — медичного, правового, психоло-
го-педагогічного, економічного.

Зміст цих заходів спрямований на: розширення контактів ро -
ди ни, подолання ізоляції, включення її в громадське життя; надан-
ня адекватної інформації про специфічні потреби і перспективи
розвитку дитини, сприяння в організації комплексної діагностики
і раннього початку освітнього процесу; надання повноцінної
інформації про соціальні інститути допомоги, сприяння фахівцям
у складанні освітнього й реабілітаційного маршруту на основі інди-
відуальної програми розвитку дитини; налагодження сімейного
мікроклімату; організація психологічної підтримки батьків; органі-
зація правової підтримки сім’ї: інформування та захист законних
прав і інтересів тощо.

Концепція сімейного виховання дитини з відхиленнями в роз-
витку має основну мету — досягнення гармонійного психологічно-
го простору родини з нестандартною дитиною, максимального роз-

самореалізації студентської молоді Секція 10



витку її потенційних можливостей і забезпечення успішної інтегра-
ції в суспільство. Однак у своєму прагненні допомогти дитині сім’ї
наштовхуються на складні психологічні проблеми: неприйняття
дитини з особливими потребами, неадекватне батьківське ставлен-
ня до неї, порушення структури родини та ускладнення взаємин
між її членами, виникнення цілого ряду емоційних проблем бать-
ків, відсутність порозуміння та підтримки подружжя. Враховуючи
різні моделі допомоги родинам осіб з психофізичними порушення-
ми, в науковій літературі виділяють наступні шляхи роботи
з родичами: проведення психологічного діагностування сім’ї, роз-
робка основних напрямків роботи, використання психокорекцій-
них та психотерапевтичних прийомів, спрямованих на надання
допомоги. Якщо виникає необхідність, то в рамках діагностичного
етапу, аналізуються особистісні особливості батьків, у тому числі
емоційні і комунікативні властивості, визначається рівень тривож-
ності. Найважливішим кроком допомоги дитині є батьківська
акцептація, яка включає в себе почуття і поведінку зі сторони бать-
ків, яка характеризується безумовною любов’ю до дитини, визнанням
дитини як особи, що потребує почуттів зі сторони батьків, повагою
потреб та визнанням автономії дитини. Це є примирення з тими
обмеженнями, які неможливо викорінити, а також задоволення з тих
можливостей, які є, і які можна використати.

ПОНЯТТЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ЛЮДИНИ

Злобіна Л. С.
ІІ курс, група ЗПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач

У психології термін «зрілість» розглядається як сукупний стан
високого розвитку фізіологічних, інтелектуальних, вольових, мо раль -
них, соціальних параметрів людини. В генезисі спочатку настає
біологічне і фізіологічне дозрівання організму, потім приходить
психічна зрілість як показник роботи сенсорних, мнемічних, інте-
лектуальних функцій людини. Згодом настає моральна і світогляд-
на зрілість як свідчення соціальної зрілості особистості. Остання
ґрунтується на ідейних переконаннях, сформованому світогляді та
включає в себе оперативне, вправне й ефективне здійснення прак-
тичної діяльності.
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Особистісна зрілість  це якість, яка визначається перш за все
віком людини аналогічно фізичній зрілості. Стосовно особистості
йдеться про засвоєння моральних норм, принципів міжособистіс-
ного спілкування, поведінки у колективі та інше. Водночас особис-
тісна зрілість визначається тими конкретними умовами, в яких
формується і з якими вступає у взаємодію особистість.

Питання вибору особистістю сфери реалізації себе є проблемою
навчання та виховання. Базуючись на ідеї про детермінованість
розвитку особистості процесом навчання, важливим соціальним
детермінантом формування нової якості особистості у сучасному
світі можна вважати освіту. Зміна функціонального імперативу сис-
теми освіти полягає у необхідності зміщення акцентів з фактора
підготовки кадрів для потреб суспільства на фактор моделювання
соціальних процесів через формування системи цінностей, життє-
вих орієнтирів і навичок, потреби в максимальному розвитку та
здійсненні своїх можливостей та здібностей, готовності до змін.

Відповідальність і саморозвиток таж являються важливими ком-
понентами особистісної зрілості. Крім того, доречним є виділення
інтегративного компоненту, який позитивне мислення, позитивне
ставлення до світу. Розглядаючи актуальну потребу в саморозвитку,
прагнення до самовдосконалення й самореалізації як показник осо-
бистісної зрілості й одночасно умову її досягнення, важливо відзна-
чити, що саморозвиток і самоактуалізація не можуть розглядатися
поза зв’язком з феноменом здатності людини виходити за межі свого
«Я». Самотрансценденція — це неодмінний атрибут людини взагалі,
це шлях до автентичності, а бути автентичним, значить жити по
совісті, що вимагає спеціальних зусиль і волі, інтеграції й нагромад-
ження досвіду буття собою. Автентичність — це свого роду результат
знаходження смислу, а результатом здійснення смислу є знаходжен-
ня зрілості. Феномен відповідальності людини як суб’єкта, автора
свого життя, проявляється в прийнятті рішень, у здійсненні виборів
у ситуації протиріччя, в усвідомленні безлічі можливостей. Відпо ві -
дальність нерозривно пов’язана із свободою: бути вільним означає
ухвалювати рішення й виконувати їх самостійно, і відповідати також
самостійно за наслідки зроблених виборів і дій.

На основі аналізу визначень особистісної зрілості в психологічній
науці доречно стверджувати, що феномен особистісної зрілості ха рак -
теризується такими основними рисами, як самоприйняття; суб’єкт -
ність, здатність до вчинку; відповідальність, інтернальний локус конт -
ролю; саморегуляція; креативність; самостійність; самоактуалізація;
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інтелектуальність; автентичність; моральність; психічне здоров’я та
інші. Зрілість, головним чином, розглядається в психологічній науці
як етап психічного розвитку і якість особистості. Особистісна зрілість
є результатом і ресурсом особистісного розвитку, обумовленим актив-
ністю особистості, її здатністю до самодетермінації, саморегуляції,
потребою в самоактуалізації й саморозвитку, прагненням до смислу як
окремих своїх дій, учинків, так і до життєвого смислу в цілому. Рівень
особистісної зрілості визначається тим, наскільки особистість висту-
пає суб’єктом своїх власних трансформацій, свого саморозвитку.

ТЕМПЕРАМЕНТ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

Зубенко М. О.
ІІ курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач

Темперамент є характеристикою психічної діяльності, оскільки
він виявляє себе в усіх її сферах: емоційній, пізнавальній, вольовій.
Залежно від умов життя і діяльності людини окремі властивості її
темпераменту можуть посилюватися або послабитись. Знання цих
особливостей вкрай необхідно при професійному відборі фахівців
галузі «людина — людина». Довгий час у психології існувало два
підходи до вивчення темпераменту, які використовуються і по сьо-
годнішній день: структурний і типологічний.

У рамках першого підходу темперамент описується набором
певних ознак, рис, характеристик; з погляду другого — вважається,
що існує ряд типів темпераменту. Підходи не мають єдиної думки,
що свідчить про відсутність універсальної теорії темпераменту та
ускладнює його діагностику на практиці. Результатом визначених
вчень є виділення стійких властивостей людини за допомогою яких
здійснюється діагностика темпераменту. Так, за теорією В. Мерліна
на основі психодіагностичного спостереження можна виділяти
основні параметри темпераменту, серед яких: емоційна збудли-
вість; тривожність; імпульсивність; пластичність; резистентність та
інші. Користуючись методологією вивчення властивостей нервової
системи, котра належить школі Б. Теплова, досліджуються поєд-
нання типологічних особливостей і властивостей нервової системи:
лабільність, динамічність, сконцентрованість.

Основними недоліками структурного підходу є відсутність не -
спростовних доказів про кількість градацій параметра, за яким виді -

82

Секція 10 Соціально-психологічні проблеми   



83

ляють типи, та невизначеність кількісної оцінки меж типів за даним
параметром.

У рамках типологічного підходу описуються конституційні
типології У. Шелдона та Е. Кречмера, підходи І. Павлова, К. Юнга,
Г. Айзенка. Конституційні типології мають припущення, що особ-
ливості будови тіла людини (тип статури) мають певний зв’язок
з типом темпераменту. Основними недоліками таких теорій є пояс-
нення темпераменту лише біологічними чинниками і недооцінен-
ня ролі середовища та соціальних умов у формуванні психічних
властивостей людини. Більшість конституційних теорій ігнорують
роль соціальних умов у формуванні психологічних властивостей
людини. Соціальні умови розглядаються в них як фактор, що
викликає початково запрограмовані стани та властивості. У кон-
тексті конституційних теорій має місце ототожнення рис темпера-
менту з особистісними рисами. Такі риси, як любов до товариства,
терпимість чи відсутність співчуття, вважаються спадковими влас-
тивостями, що не відповідає дійсності.

Таким чином, темперамент слід розглядати як сукупність таких
психічних рис, ознак і властивостей людини, які виникли в резуль-
таті узагальнення динамічних, формальних характеристик та висту-
пають як прояв психічних діяльностей під впливом стійких індиві-
дуальних біологічних детермінант.

Розвиток темпераменту відбувається на двох засадах — слідом
за біологічним віковим розвитком і як результат зміни соціально-
організованих типів діяльності (гра, навчання, праця тощо), тобто
в процесі виховання і тренування.

На практиці, щоб визначити тип темпераменту, достатньо ли ше
знати головні риси темпераменту за Г.Айзенка — це один із чо тирьох
квадрантів при перетині двох ортогональних шкал: екстраверсія —
інтроверсія; емоціональна стабільність-лабільність. Перша шкала
характеризує індивіда з боку «відкритості» зовнішньому світу, дру -
га — з боку його емоціональної стійкості. Поєднання емоційної
стійкості з екстраверсією ототожнюється з типом сангвініка, емо-
ційної лабільності та екстраверсії — з холериком, емоційної стій-
кості та інтроверсії — з флегматиком, а емоційної лабільності та
інтроверсії — з меланхоліком.

Будучи важливим компонентом індивідуальності людини, темпе-
рамент повинен стати предметом більш поглибленого теоретичного та
експериментального вивчення на новому рівні сучасної психології.
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ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА: 
КРИТЕРІЇ ЗРІЛОСТІ

Іванюк І. Я.
старший викладач

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Пробема становлення особистості, її гармонійного входження
у соціальний світ завжди виступає актуальним. Важливим аспектом
особистісного зростання особистості є розвиток особистісної зрі-
лості, що становить головну і неодмінну умову успішного майбутньо-
го. Як відомо час навчання у закладі вищої освіти збігається з періо-
дом юності і відзначається складністю становлення особистісних
рис. У цей час розвиваються такі якості особистості, як цілеспря-
мованість, рішучість, наполегливість, самостійність, ініціативність,
уміння володіти собою. Підвищується інтерес до моральних про-
блем: мети, способу життя. Однак здатність до свідомої регуляції
своєї поведінки розвинена ще не повністю. Тому вивчення пробле-
ми розвитку особистісної зрілості особистості в цей період є важ-
ливим для забезпечення якісного навчання.

Дослідження особистісної зрілості відображено в працях як
зарубіжних так і вітчизняних науковців: А. Маслоу (самоактуалізо-
вана особистість); К. Роджерс (повноцінно функціонуюча особис-
тість); в аналітичній психології К. Юнга (цілісна особистість);
Г. Олпорт, К. Абульханова-Славська, Л. Анциферова, О. Бодалев,
Д. Леонтьєв, А. Реан та ін. (зріла особистість); М. Боришевський,
Ю. Гільбух, С. Л. Братченко, О. В. Завгородньої, Л. Потапчук, Т. Ти -
таренко, О. Штепи (особистісна зрілість).

Б. Ананьев розглядаючи поняття зрілості, виділяє об’єктивні
критерії зрілої людини, специфічні для різних рівнів аналізу. Так
зрілість людини, як індивіда, він пов’язував з біологічними крите-
ріями, але вже розумова зрілість і її визначення з історичними
і соціальними (пов’язані з освітою) критеріями, ще більшою мірою
ці критерії визначають громадянську зрілість. Зрілість вченим роз-
глядається на різних рівнях: індивідному, суб’єкивному, особистіс-
ному та індивідуальному [1].

Г. Сухобська до найважливіших показників індивідуально-пси-
хологічної зрілості відносить такі здібності: самостійне прогнозу-
вання своєї поведінки в будь-яких життєвих нестандартних ситуа-
ціях на основі розвинутої здатності здобувати потрібну інформацію
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і аналізувати її стосовно мети; мобілізація себе на виконання влас-
ного рішення всупереч різним обставинам і внутрішньому соціально
немотивованому бажанню її припинити; самостійне відстеження
ходу виконання власних дій і їх результатів; прояв оцінної рефлек-
сії на основі сформованої самосвідомості і об’єктивної неупередже-
ної оцінки своїх думок, дій, вчинків [2, с. 19].

А. Реан визначаючи зрілість інтелектуальну, емоційну і особис-
тісну, виділяє чотири компоненти зрілості особистості, які є базовими,
фундаментальними, структуроутворюючими це: відповідальність,
терпимість, саморозвиток і інтегративний компонент (позитивне
мислення, позитивне ставлення до світу, що визначає позитивний
погляд на світ та формує світогляд) [3].

Отже, на основі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми
ми виділили наступні орієнтовні критерії психологічно зрілої осо-
бистості студента: здатність брати на себе відповідальність за все,
що відбувається в особистому житті; емоційна врівноваженість та
здатність до емоційної та поведінкової саморегуляції; адекватна
мотивація професійного навчання, як основа формування готов-
ності до професійної діяльності; комунікативна компетентність на
основі толерантності і емпатії; сформованість і конструктивність
загальної позиції щодо способу життя.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ 
ТА ТЕРАПІЇ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ

Ільків Ю. Ю.
група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»

Ми з вами живемо у дуже цікавий час, коли змінюються дуже
швидко цінності, та спосіб життя. Не завжди трансформація протікає
легко та без ускладнень. Нажаль багато людей зараз схильні до па -
ні ці, страхів, панічних атак, депресії, соціальних фобій та розгубле-
ні, як жити надалі в гармонії з собою в соціумі з новими правилами.
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Я вважаю що ця тема дуже актуальна наразі. Гуманітарні науки
сьогодні все частіше звертаються до питання якості життя окремої
людини, частіше фокусуються на індивідуальному в системі соці-
альних відносин. Особистість, як правило, зароджується і розвива-
ється в соціальному контексті, прагне в процесі свого формування
відповідати соціальним нормам та ідеалам. Наявність таких норм
є обов’язковою умовою забезпечення прав і свобод кожної людини.
Поведінка, як спосіб активної взаємодії між внутрішнім світом люди-
ни та оточуючим середовищем, набуває найрізноманітніших ефектив-
них та неефективних, соціально бажаних і небажаних, патологічних
форм. Поведінкові прояви, що відхиляються від загальноприйня-
тих норм, в основі своїй часто мають психічний розлад — результат
дії несприятливих біологічних, психічних та соціальних факторів.
Психічний розлад впливає як на функціонування індивіда в соціу-
мі, так і на індивідуальну якість його життя.

Генеральна сукупність психічних розладів традиційно поділяється
на дві великі групи: психотичні психічні розлади та невротичні психіч-
ні розлади. Ці групи розладів розрізняються за поширеністю, причи-
нами, формами, особливостями перебігу, прогнозом та підходами до
лікування та профілактики. Психотичні розлади нині вважаються
такими, що мають переважно органічне походження і є майже невилі-
ковними; невротичні розлади — такими, що мають психогенне поход-
ження і в значній мірі піддаються психотерапевтичному впливу.

Проблемі неврозу, за весь час існування цього поняття, було
присвячено безліч наукових праць, проте донині так і не вироблено
єдиної концепції неврозу, загальновживаної процедури його діаг-
ностики та терапії. Вперше поняття «невроз» було введено шот-
ландським лікарем У. Кулленом. На думку дослідника, причиною
виникнення неврозу було захворювання нервів, тобто, Куллен роз-
глядав невроз як явище соматогенного походження.

І.П. Павлов визначав невроз як хронічні (тривалістю від тижнів
до років) відхилення вищої нервової діяльності від норми, що вияв-
ляються в послабленні нервових процесів (збудження та гальмуван-
ня), в хаотичній нервовій діяльності та в різноманітних проявах
«гіпнотичних» станів. Вища нервова діяльність за І.П. Павловим
виявляється переважно в системі умовних рефлексів — відповідей на
різноманітні подразники. Причини виникнення неврозу І.П. Пав -
лов вбачав, по-перше — у дії занадто сильних або занадто складних
подразників, по-друге — у перенапруженні процесу гальмування,
по-третє — у зіткненні процесів збудження і гальмування. Важливо

86

Секція 10 Соціально-психологічні проблеми   



87

відмітити, що можливість виникнення невротичного розладу та особ -
ливості форм його вияву, на думку вченого, залежать від типу нер-
вової системи. І.П. Павлов говорив про конституціональну схиль-
ність деяких індивідів до неврозу, демонстрував суто фізіологічний
підхід до невротичного розладу, не роблячи чіткого розмежування
між нервовим та психічним розладом. Науковець вважав форму-
вання невротичного розладу можливим як в людей, так і у тварин.

Причиною виникнення неврозу можуть послужити як внут-
рішні конфлікти (власні думки і уявлення людини про себе і своє
покликання), так і зовнішні чинники (вплив навколишнього сере-
довища). Ніхто з нас не може бути застрахований від цієї хвороби,
і ніхто не може дати гарантію, що при одночасному збігу неспри-
ятливих умов наша психіка не постраждає.

Лікування невротичних розладів ведеться за двома напрямка-
ми: психотерапія і медикаментозне лікування.Психотерапія — най-
важливіша частина лікування.

Всякий невроз краще попередити, ніж лікувати. Якщо є мож-
ливість, то слід уникати будь-яких ситуацій, які несуть в собі потен-
ційну загрозу для психічного рівноваги. Але передбачити і попере-
дити всі стресори нереально. Тоді в разі психотравми потрібно, як
можна швидше знайти грамотного лікаря. Кілька психотерапев-
тичних сеансів знищать починається розлад ще в зародку, і не да -
дуть йому вирости в фобію, або вилитися в панічну атаку.

Правильний спосіб життя і правильний образ думок допоможе
людині не дійти до межі, за якою починаються невротичний роз-
лад. Для кожної людини своє правильне життя, насамперед чути
себе та розуміти, свої емоції, свої бажання, свій настрій, свою реа-
лізацію, та нічого не робити проти себе.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Кирюшко Г. В.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол.н., доцент

Якість освіти є багатовимірним поняттям, що включає в себе
особливу увагу до носія знань, педагога, який передає ці знання уч -
ням за допомогою різних методик. Після того, як освіта відокремилася
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і почала виконувати важливу соціальну функцію, проблеми освіти
почали розглядатися не тільки з точки зору якості освіти, наявності
освітніх структур, а й з виділенням специфічного типу діяльності —
вчительської діяльності. Актуальними стали проблеми підготовки
педагогічних кадрів. Особисті професійні проблеми сучасного вчи-
теля, з якими він стикається в процесі трудової діяльності, повинні
розглядатися з точки зору наявності складних причинно-наслідко-
вих зв’язків між «ефективністю, надійністю, якістю діяльності, її
безпеки і індивідуально-психологічними особливостями суб’єкта
діяльності» [6]. Так, у дослідженнях психолога Е. Зеера піднімаєть-
ся проблематика професійного становлення педагога [2].

У свою чергу, успішна реалізація будь-якої діяльності неро-
зривно пов’язана з поняттям професійної мотивації. Х. Хекхаузен,
дослідник проблематики рушійних сил поведінки людини, під
поняттям мотивації розуміє «процес вибору між різними можливи-
ми діями, процес, який регулює, спрямовує дію на досягнення спе-
цифічних для даного мотиву цільових станів і підтримує цю спря-
мованість» [7]. Під мотивацією професійного розвитку розуміється
складний процес спонукання індивіда до такої діяльності, яка буде
спрямована на отримання певних результатів в процесі праці і наці-
лена на досягнення особистого сенсу в професії. Професійна діяль-
ність є тією областю людської життєдіяльності, в якій відбувається
реалізація людиною свого потенціалу, який, в свою чергу, прагне
в зону своєї найбільшої компетентності, щоб відчувати себе впев-
нено в процесі діяльності, виконуючи її більш ефективно.

Продуктивність і ефективність педагогічної діяльності в більшій
мірі залежить від сили і структури мотивації педагога. Під процесом
мотивації розуміються спонукання, які викликають активність орга-
нізму і визначають її спрямованість [8]. Таким чином, даний процес
містить в собі набір таких елементів, як потреби, мотиви, стимули, між
якими існує тісний зв’язок [1]. Потреба кваліфікується як внутрішній
стан індивіда, що характеризуються відчуттям недостатності чого-
небудь. З точки зору психологічної науки, існує інтерес до вивчення
таких потреб, які роблять індивіда соціальною істотою. Центральним
поняттям мотиваційної сфери особистості є поняття мотиву. Згідно
з даними Б.Ф. Ломова, мотив є компонентом мотиваційної сфери осо-
бистості, під якою розуміється вся сукупність мотивів, що сформува-
лися і розвиваються протягом життя даного індивіда. Ця сфера може
змінюватися під впливом життєвих ситуацій, але, разом з тим, деякі
мотиви досить стійкі і утворюють «стрижень» мотиваційної сфери [3].
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Під факторами мотивації розуміються певні умови, які впли-
вають на ефективність діяльності. Їх умовно можна розділити на
матеріальні (заробітна плата, премії, оплата робочих потреб, пен-
сійні виплати) та нематеріальні (визнання і статус, усна і письмова
подяки, корпоративні заходи, можливість кар’єрного росту, творчість,
методичний супровід діяльності). Е.Л. Дісі і Р.М. Руян умовно роз-
ділили мотивацію на внутрішню («прагнення здійснювати діяль-
ність заради неї самої, заради нагороди, яка міститься в самій цій
ді яльності») і зовнішню («чинники, що впливають на поведінку
особистості, знаходяться поза «я» або поза поведінкою» [5, с. 40].

Педагоги відрізняються від інших категорій людей тим, що во -
ни серйозно орієнтовані в своїй роботі на професійний розвиток —
в них превалює почуття професійного та громадянського обов’язку,
відповідальність за майбутнє покоління, ідейна переконаність
і соціальна активність. Теоретично проблема мотивації професій-
ного розвитку вчителів розвинена, але недостатня практична роз-
робленість конкретних механізмів, що забезпечують розвиток
такого роду мотивації, залишає цю проблему невирішеною.
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На сьогоднішній день основними методами зниження емоцій-
них порушень дитини молодшого шкільного віку є фізична реабілі-
тація, поведінкова терапія, психотерапія, гештальттерапія та інтег-
ративна терапія.

Фізична реабілітація. Лікування дітей з емоційними порушеннями
обов’язково повинне включати фізичну реабілітацію. Це спеціальні
вправи, спрямовані на відновлення поведінкових реакцій, вироб-
лення координованих рухів з довільним розслабленням кісткової
і дихальної мускулатури. Механізм поліпшення самопочуття пов’я -
зане з посиленою продукцією при тривалій м&apos;язовій актив-
ності особливих речовин — ендорфінів, які благотворно впливають
на психічний стан дитини. Рекомендуються фізичні вправи, які
носять аеробний характер, у виді тривалого, рівномірного тренінгу
легкої і середньої інтенсивності: тривалі прогулянки, біг, плавання,
лижі, їзда на велосипеді тощо. Особливу перевагу варто віддавати
рівномірному тривалому бігу, який сприятливо впливає на психіч-
ний стан, знімає напруженість, поліпшує самопочуття.

Поведінкова терапія. Серед психолого-педагогічних методів
корекції емоційних порушень у молодшому шкільному віці таких як
гіперактивність, агресивна поведінка застосовують поведінкову
психотерапію. Даний вид психотерапії враховує особливості нерво-
вої системи дитини. А саме, низький поріг чутливості до негативних
стимулів — діти не сприйнятливі до докорів і покарання, але легко
відповідають на найменшу похвалу. Способи винагороди і заохочен-
ня дитини треба постійно змінювати. У розмові з дитиною і, особ-
ливо, при видачі їй завдання, необхідно уникати директивних указі-
вок, бажано повернути ситуацію таким чином, щоб дитина відчула:
вона зробить корисну справу для всієї сім’ї, їй цілком довіряють, на
неї сподіваються. При розмові з дитиною необхідно уникати постій-
них обсмикувань типу «сиди спокійно» чи «не бовтай, коли я з то -
бою розмовляю», будь уважною та інші неприємні для неї речі.
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Методи гештальттерапії застосовують у тих випадках, коли не -
обхідна робота з емоціями дитини, коли дитина не може розібратися
у своїх почуттях, не може цілком усвідомити їх і справитися з ними.
Особливо є ефективною гештальттерапія при роботі з гнівом і агре-
сією. Вона надає дитині унікальну можливість «відіграти» її нега-
тивні емоції, усвідомити і відчути їхній деструктивний характер,
а потім спробувати знайти нові конструктивні паттерни поведінки.

Ефективність цих методів головним чином залежить від кваліфі-
кованості спеціаліста, його вміння встановити довірливі взаємовідно-
сини з дитиною, своєчасного звернення за допомогою до спеціалістів
психологічного і медичного профілів та використання комплексного
підходу щодо подолання емоційних порушень. Однак, теплі взаємини
дитини з батьками, атмосфера довіри і порозуміння у сімейному колі,
урахування інтересів дитини родиною, щире бажання батьків допо-
могти молодшому школяру стати сильнішим, більш адаптованим до
труднощів життя, а не бажання щоб дитина була такою, як усі, також
є не від’ємним для успішного, скорішого емоційного одужання дитини.
Тому що, підтримка, яка надходить від найдорожчих і найближчих лю -
дей має велике значення і є дуже важливою для маленького школяра.

Таким чином, для психічного здоров я дитини необхідна збалан-
сованість позитивних і негативних емоцій, які забезпечують підтрим-
ку душевної рівноваги і життєстверджуючої поведінки. Ця відпові-
дальність лежить на дорослих, насамперед — батьках і педагогах, бо
саме вони створюють емоційний фон навколо дитини і він може бути
як стверджуючим особистість молодшого школяра, так і руйнівним.

РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ДИТИНИ

Козак А. А.
І курс, група ЗПЛ-20-1м-hm, спеціальність «Психологія»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна» 

Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент

Проблему сімейного виховання в різні історичні епохи вивчали
багато вчених, серед яких А. Варга, В. Гарбузов, Л. Бенджамін, А. Лич -
ко, К. Леонгард, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, М. Стельмахович,
В. Су хомлинський та ін.

У Конституції України сімейне виховання займає одне із перших
місць. Правові основи сімейного виховання ґрунтуються на відпо-
відних статтях Конституції і Закону України «Про освіту». У статті 51
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Конституції зазначено, що «сім’я, дитинство, материнство і бать-
ківство охороняється державою» та батьки зобов’язані утримувати
дітей до їх повноліття. Згідно статті 52 вони повинні пам’ятати, що
«будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуєть-
ся законом». Іншими правовими документами, у яких акцентовано
увагу на необхідності удосконалення процесу сімейного виховання
в Україні, є Національна програма «Діти України», Програма
родиннонаціонального виховання «Сім’я і діти», концепція «Сім’я
і родинне виховання» та Програма «Українська родина» [2].

З першого дня народження сім’я впливає на дитину. Впли -
вовими у формуванні в дитини звичок, від яких залежатиме її пове-
дінка є рівень моральності батьків, їх переконання, життєві плани
і мета, досвід соціального спілкування, сімейні традиції і норми
поведінки. А. Марушкевич зазначає, що сім’я визнана духовним
центром формування особистості; відбувається усвідомлення без-
заперечного впливу дідівської і батьківської мудрості; здійснюється
реалізація набутого від попередників досвіду поширення знань про
моральні цінності свого народу та сприяння їх засвоєнню [3, с. 40].

Важливе місце має виховний вплив батьків, якщо вони цікав-
ляться не тільки успішністю у навчанні, а й позашкільним життям
дитини. Дитина знаходиться протягом значної частини свого життя
в сім’ї і те, що вона там набуває, вона зберігає протягом усього
подальшого життя. Г. Єрмак, І. Колесникова [1, с. 64] зазначають, що
засобами морального виховання підростаючого покоління на сьо -
годні є: надання батьками особистого прикладу взаємної любові,
поваги, допомоги, щирості та відданості у родині; активне впровад-
ження в сімейному вихованні поваги до прав дитини та старших;
відповідальність батьків за здоровий спосіб життя; залучення дітей
до виконання певних трудових обов’язків у побуті; вшанування
пращурів, прищеплення шанобливого ставлення і любові до сім’ї,
рідної землі, національних звичаїв; збереження та захист вітчизня-
ної культурної й духовної спадщини, а саме: святкування традицій-
них та загальнодержавних свят у родинному колі, дотримання
народних обрядів, які кожна родина зберігає впродовж поколінь.

Таким чином, з перших років дитина засвоює моральні ціннос-
ті, соціальні норми, культурні традиції. Позитивний вплив сім’ї на
дітей відбуватиметься за умови панування здорового духу єдності.
Адже, постійні сварки між батьками, негідна поведінка, погані
жит лові умови, невпинна гонитва за збагаченням негативно відоб-
ражаються на формуванні особистості. Важливо налагоджувати
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зв’язок школи і сім’ї, проводячи педагогічні лекторії для батьків,
консультативні пункти, індивідуальні консультації.
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Комазова К. Ю.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., 

к. психол. н., зав. кафедрою психології

За статистичними даними на 1 січня 2020 року в Україні близько
19345 дітей шкільного і 4681 дошкільного віку мають особливі потре -
би. Кількість дітей з РАС щорічно зростає на 30%. Сім’ї, що виховують
дитину з особливими потребами, стикаються з великим спектром
почуттів та переживають зміни на декількох рівнях. В.В. Ткачова
у дослідженнях виділяє: психологічний рівень, який полягає у змі-
нах в емоційно-вольовій і особистісній сферах батьків; соціальний
рівень, який характеризується порушенням як подружніх та бать-
ківських, так і екстрасімейних стосунків; соматичний рівень, обу-
мовлений виникненням соматичних захворювань, астенічних та
вегетативних розладів через перевищення рівня навантаження.

Важливим аспектом, який відповідає за емоційний стан батьків
дітей з особливими потребами, є міра адаптованості батьків. Опи раю -
чись на типи реагування індивіда в умовах стресу за Л. М. Собчик, до -
слідники виділяють три групи батьків за типом реагування: стенічний,
гіпостенічний та змішаний. Кожна група має свої особливості,
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через які емоційний стан батьків потребує психологічної корекції.
Стриманість у виявленні емоцій, внутрішнє переживання проблем,
психосоматичні захворювання, психологічне виснаження, висока
тривожність, страхи, депресивні стани, невротичні розлади, зміна
самооцінки та прояви жорстокості, агресії — це не повний перелік
порушень, що виникають внаслідок довготривалого стресу у бать-
ків дітей з особливими потребами.

Сучасна соціально-педагогічна та психологічна практика тра-
диційно використовує однобічний підхід до супроводу сім’ї, яка
виховує дітей з особливими потребами. Основні зусилля спрямову-
ються на реабілітацію дитини, тоді як емоційний стан батьків не
має суттєвого значення. Сучасний підхід базується на сприйнятті
сім’ї як цілісності. Тому підвищення рівня адаптації батьків до
умов, що складаються у зв’язку з вихованням дитини з особливими
потребами, набуває важливого значення.

Батьки потрапляють у складну ситуацію та, частіше за все, стика -
ю ться з почуттями болю, провини, відчаю та безсилля. Батьки дітей
з особливими потребами досить часто мають такі психологічні особ -
ливості як виражена стурбованість, підвищений рівень тривожності,
слабкість, соціальні страхи, настороженість і підозрілість. Це при-
зводить до соціальної дезадаптації та конфліктів у сім’ї.

Гештальт-терапія — напрямок, який зарекомендував себе
в роботі з різними психологічними та психічними проблемами осо-
бистості. Значні перспективи гештальт-терапії в корекції емоційної
сфери батьків, що виховують дітей з особливими потребами, потре-
бують детального вивчення. Гештальт-терапія з даною категорією
батьків завдяки роботі з внутрішньою феноменологією надасть
змогу попередити і не допустити переходу емоційного стану осо-
бистості до депресивного або тривожного розладу, покращити
якість життя та розширити адаптаційні можливості.

Дослідження ефективності методів даного напрямку для бать-
ків зі стенічним, гіпостенічним та змішаним типом реагування
надасть поштовх до розробки повноцінної психокорекційної геш-
тальт-терапевтичної програми для допомоги сім’ям, що виховують
дітей з особливими потребами.

Психологічна підтримка батьків є життєво необхідною. За прова -
дження комплексного психокорекційного підходу в наданні психоло-
гічної підтримки «особливим» сім’ям дозволяє через оптимізацію
і гар монізацію емоційного стану дорослих членів сім’ї вирішувати
проблеми гармонічного розвитку дитини з особливими потребами.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСІВ
У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Коробієвська Н. В.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., 

канд. психол. наук, доцент

Cучасний етап суспільного розвитку в Україні актуалізує проб -
лему підвищення ефективності системи вищої освіти, її гуманізації,
важливості особистісного зростання суб’єкта освітніх реформ —
студентства. Розвиток наукових компетентностей майбутніх спе-
ціалістів передбачає формування умінь адаптації до соціального
середовища, а отже підвищення загального рівня стресостійкості
студентської молоді.

Важливість дослідження психологічних чинників подолання
стресу в ситуації навчання у вищих навчальних закладах визнача-
ється тим, що стрес вважається одним з провідних чинників, які
знижують ефективність навчання та призводить до фізіологічних
і психологічних порушень особистості.

Метою дослідження стресостійкості у студентів є розкриття
змісту, різновидів та особливостей прояву психологічних чинників
подолання стресу, а також методів його профілактики та подолання
студентською молоддю.

Походження стресових факторів (стресорів) може бути різно-
манітним. Незалежно від того, позитивні чинники діють чи нега-
тивні, відповідь організму буде однаковою. Стрес не завжди
є результатом порушення. Будь-яка нормальна діяльність — може
обумовити розвиток стану стресу, не завдаючи організму шкоди.

Найбільш поширеними факторами розвитку психоемоційного
стресу у молоді є такі: високий рівень особистісної тривожності,
невідповідність розкладу уроків гігієнічним вимогам, нервово-пси-
хічні напруження під час складання іспитів, неврахування педаго-
гами типологічних особливостей вищої нервової діяльності молоді,
надмірна інформаційна перенасиченість предметів, ускладненість
навчальних програм.

Структура стресового стану молоді містить емоційні, мотивацій-
ні, інтелектуальні й інші компоненти. Крім того, для отримання да них
про повний набір ознак стресу, частоту їх розподілу з урахуванням
індивідуальних розбіжностей, необхідно брати до уваги поведінкові,
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інтелектуальні та фізіологічні прояви стресового стану, що вимагає
пошуку шляхів подолання стресів у молоді та методів раціонально-
го використання особистісних резервів у боротьбі зі стресами.

Припускається, що індивідуально-психологічні особливості пе -
реживань стресу студентами характеризуються певними його рів-
нями, які в свою чергу залежать від системи атестації знань та років
навчання. Оптимізація емоційних станів в ситуації атестації знань
може досягатися шляхом запровадження програми підвищення
стресостійкості.

Розширено розуміння психологічної природи стрессу студен-
тів. Виявлено залежність рівня переживань екзаменаційного стресу
від організації навчально-атестаційного процесу, а також професій-
ного самовизначення. Поглиблено поняття рівнів перебігу стресу
як констеляції особистісних переживань, зумовлених індивідуаль-
но-психологічними характеристиками.

Доведено ефективність запропонованого психодіагностичного
інструментарію для експрес-оцінки динамічних характеристик від-
реагування стресових станів, а також розробленої програми форму-
вання стресостійкості студентів вищих навчальних закладів.
Одержані теоретичні, методичні та практичні результати дослід-
ження можуть бути використаними в психолого-діагностичній та
корекційній роботі із студентами вищих навчальних закладів, та
в профілактичній роботі з попередження стресових станів.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
МОРАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПІДЛІТКІВ 

ЯК УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Кравцова О. Ю.
І курс, група ПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор

Нестабільність в державі, економічні та політичні труднощі, без -
робіття, пасивність народу, зневіра та холодна байдужість до всього —
це найбільш істотні ознаки кризи, яку зараз переживає наша країна.
На цьому тлі девальвації загальнолюдських, зокрема моральних,
цінностей у суспільстві посилюються поведінкові девіації неповно-
літніх, а саме: дромоманія, алкоголізація, наркоманія, насильниц-
тво, суїцидна та агресивна поведінка, злочинність тощо. В даний
момент спостерігаються тривожні тенденції: велика кількість агре-
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сивно-насильних вчинків та злодіянь, в тому числі і важких, що
скоюють діти та підлітки до 14 років.

Проведений теоретичний аналіз проблеми дозволив виділити
і психологічно інтерпретувати такі поняття, як «норма», «девіантна
поведінка» та специфіку прояву відхилень поведінки в підлітково-
му середовищі та факторів, що її обумовлюють. Подальшого теоре-
тичного розвитку набула проблема становлення моральної саморе-
гуляції поведінки підлітків як умови запобігання здійснення ними
антисоціальних дій та вчинків.

Вивченню досліджуваної проблеми сприяли праці Лічко А.,
Єнікеєва М., Гілінського Я., Ярошевського М. та ін. Спираючись
на праці цих авторів ми можемо узагальнити та визначити девіан-
тну поведінку як дії, що не відповідають офіційно встановленим
або фактично складеними в даному суспільстві (соціальній групі)
нормам і очікуванням, що й приводять порушника до ізоляції, ліку-
вання, виправлення або покарання.

У міжнародному науковому житті точаться багаточисельні
суперечки стосовно класифікації проявів девіантної поведінки та
причин, які зумовлюють дані відхилення у поведінці.

Делінквентна поведінка є одним з проявів девіантної поведінки
і, спираючись на дослідження Боришевського М., Реан А., Зимян -
ського А., Беха І. та ін., ми можемо узагальнюючи їхні надбання по
даній темі, визначити її як вчинок, дії людини, які не відповідають
офіційно встановленим або фактично сформованим соціальним та
правовим нормам даного суспільства, серед яких особлива роль
належить саме моральним нормам.

Аналіз теоретичних та експериментальних досліджень (Г.Валіц -
кас, Ю.Гіппенрейтер, В.Єрмаков, Я.Коломинський, М.Неймарк,
Г.Пономаренко, А.Реан, А.Селецький, С.Тарарухін та ін.) виявив,
що однією із суттєвих детермінант девіантної поведінки підлітків
є порушення у формуванні їхньої моральної саморегуляції поведін-
ки та її психологічних механізмів.

У нашому дослідженні ми дотримуємося точки зору М.Бори -
шевського стосовно того, що моральна саморегуляція поведінки
виступає в особистості як її здатність добровільно, за внутрішніми
спонуканнями керувати власними діями і вчинками у відповіднос-
ті з прийнятими в суспільстві моральними нормами.

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу з’ясувати, що
становлення моральної саморегуляції поведінки сучасних підлітків
дає підстави вважати, що спостерігається недостатня сформованість
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у сучасних підлітків їхньої моральної саморегуляції поведінки та її
психологічних механізмів, що зумовлене як віковими особливостя-
ми дітей даної вікової категорії, так і специфікою суспільства на
теперішньому етапі його розвитку.

Враховуючи вищезазначене, а також поширеність різноманіт-
них форм відхилень у поведінці підлітків, слід вважати, що одним
з актуальних завдань психолого-педагогічної науки на даному етапі
її розвитку є теоретична розробка та апробація ефективної системи
морального становлення особистості, виявлення умов і чинників
оптимізації процесу морального розвитку підростаючого покоління.

НАДІЙНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

Крамаренко Н. В.
ІІІ курс, група ЗПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психологія»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач

Дослідження надійності професійної діяльності персоналу ма -
ють тривалу історію у вітчизняній психології. В даний час актуалізу-
ється інтерес до теми надійності суб’єкта праці стосовно до системи
«людина — людина» (педагогічна, управлінська, фінансова діяль-
ність, діяльність силових і воєнізованих структур та інше). Мінливі
умови роботи збільшують рівень невизначеності, що приводить до
проблем, пов’язаних з ситуаціями морально-етичного вибору.

Надійність професійної діяльності розглядається як властивість
суб’єкта, що характеризує його здатність продуктивно з незмінно
високим коефіцієнтом корисної дії з мінімальними енергетичними
та тимчасовими витратами вирішувати актуальні професійні зав-
дання протягом усього трудового життя.

Незважаючи на те, що надійність професійної діяльності в су -
часних умовах є одним з головних вимог, в даний час спостерігається
зростаючий інтерес до теми особистісної надійності професіона-
ла — це інтегральна характеристика особистісних якостей і особли-
востей, що визначають стабільність встановленої (еталонної) нор-
мативної поведінки в певній професійній діяльності.

До внутрішніх, психологічних чинників надійності персоналу
відносяться: здоров’я, професійна компетентність і мотивація,
професійно важливі особистісні якості, що включають професійно
значимі індивідуальні особливості (мислення, пам’ять, увага, пси-
хомоторика, стресостійкість, здібність до самоконтролю, відпові-
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дальність, виконавська самодисципліна, ініціативність, комуніка-
бельність, уміння працювати в колективі, здібність до навчання,
розвинені психофізичні якості).

Психологічне забезпечення особистісної надійності фахівців
до зволяє вирішувати наступні задачі: пошук кількісних критеріїв
психологічного профвідбору і розстановки кадрів; рішення про-
блем психології становлення професіоналізму, розвитку особистос-
ті в різні вікові періоди; оптимізація методів визначення, вимірю-
вань і прогнозу розвитку професійно важливих особистісних
якостей працівників, оцінка надійності цих методів; здійснення
моніторингу динаміки професійних важливих особистісних якостей
впродовж всього службового шляху працівника; оптимізація фор-
мування колективів і вдосконалення організаційного управління;
оптимізація рішення соціально-психологічних проблем колективів
персоналу; збір, обробка і архівація даних психологічних дослід-
жень, створення баз даних, розробка інформаційних систем.

Рівень моральності становить основу надійності особистості,
включеної в професійну діяльність. Моральна надійність визнача-
ється як здатність дотримуватися моральних вимогам професійного
етичного кодексу професії. Наявність подвійних моральних стан-
дартів особистості говорить про її моральну ненадійність і може
привести, в кінцевому підсумку, до емоційного вигорання, яке про-
являється в розвитку апатії, відсутності мотивації до діяльності,
появі байдужості і дратівливості до своїх обов’язків і клієнтам.

Актуальним залишається і питання психологічного забезпечення
морально-етичної надійності суб’єкта праці. Так, згідно з концепцією
психологічного забезпечення професійної діяльності, на всіх ета-
пах професійного становлення (від «входу в професію» — до «вихо-
ду з неї») необхідно передбачати заходи, що сприяють формуванню
таких якостей особистості як професійна чесність, совісність,
порядність, відповідальність, почуття обов’язку. Принципово важ-
ливо, що основа морально-етичної надійності майбутнього фахівця
закладається на початкових етапах професіоналізації, а саме — на
етапах професійного самовизначення і професійної підготовки.

Залишається певний дефіцит в сучасному суспільстві таких мо -
рально-етичних якостей як професійна чесність, совісність, по ряд -
ність створює значні проблеми не тільки з точки зору успішності
і надійності діяльності, а й сприяють порушенню професійного
здоров’я.

самореалізації студентської молоді Секція 10



КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Крамниста Л. О.
ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст. викладач

Завдяки стрімкому розвитку науки та технологій, і їх широкому
застосуванню у виробництві, навчання, розвиток творчого та критич-
ного мислення підлітків, їх пізнавальних здібностей та вміння са -
мос тійно поповнювати знання стає однією з найважливіших задач.

Для підлітків характерна підвищена інтелектуальна активність,
стимульована не тільки їх природною допитливістю, а й бажанням
розвинути, продемонструвати свої здібності. Розв’язуючи складні
завдання, вони нерідко виявляють високорозвинений інтелект,
а необхідність виконувати легкі задачі може викликати негативну
емоційну реакцію.

Підлітковий вік — це особливий етап когнітивного розвитку,
протягом якого відбувається остаточне перетворення власне дитячих
інтелектуальних механізмів і становлення інтелекту «дорослого типу».

Традиційно, центральним новоутворенням пізнавальної сфери
підлітка прийнято вважати формування понятійного, абстрактно-
логічного мислення. Теоретичне рефлексивне мислення продовжує
розвиватися. Підліток вже вміє оперувати гіпотезами при вирішенні
творчих завдань. Стикаючись з новим завданням, він намагається
відшукати різні підходи до їх вирішення. Саме це як домінанту роз-
витку психіки в інтелектуальній сфері виділяє І. Кулагіна, яка гово-
рить про високі можливості розвитку таких творчих здібностей, які
визначаються гнучкістю мислення і пильністю в пошуках проблем.

Більшість авторів підкреслюють нерівномірність і суперечливість
інтелектуального розвитку в підлітковому віці. Дослідження вікової
динаміки інтелекту виявили ряд мікроперіодів, що характеризуються
підйомами і спадами в розвитку інтелектуальних здібностей.

Оволодіння підлітком в процесі навчання такими розумовими
операціями як аналогія, класифікація, узагальнення сприяє ефек-
тивному розвитку здатності до зближення понять, що визначається
легкістю аналізування та віддаленістю аналізованих понять, висока
якість цих показників визначається особливостями теоретичного
рефлексивного мислення, які дозволяють підліткам аналізувати
абстрактні ідеї. Для цього віку характерний інтерес до абстрактних,
філософських, релігійних, політичних та інших проблем.
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Було проведено емпіричне дослідження порівнювались показ-
ники інтелекту підлітків з творчим хобі та без. Результати показали,
що більшість досліджуваних підлітків, які мають творче хобі демон-
струють хорошу здатність до лінійної диференціації думок (висновків)
на основі лінійних взаємозв’язків, також вони можуть проявляти
здатність до динамічної (швидкої) спостережливості та простежен-
ня безперервних змін, динамічної уважності і уяви.

Досліджуваним властива здатність до абстракції, утворення по -
нять, розумова освіченість, уміння грамотно висловлювати і оформ -
ляти зміст своїх думок, а також їм характерна висока здатність до
запам’ятовування, збереження інформації в умовах перешкод
і логічного, осмисленого відтворення. Також респонденти відрізня-
ються високим рівнем здатності до зосередження уваги. Вони здат-
ні добре оперувати образами, що включає свідоме їх утримання
в пам’яті, планування їх на основі майбутньої діяльності, передба-
чення її результатів, узагальнення в образній формі.

Респонденти вміють співпереживати поточному емоційному
стану іншої людини, здатні непогано усвідомлювати і розуміти свої
емоції та відповідно до них управляти своєю поведінкою.

Проведене порівняння результатів підлітків двох груп за допо-
могою методів математичної обробки даних допоміг підтвердити
висунуту нами гіпотезу, шо підлітки з творчим хобі відрізняються
вищим рівнем розвитку інтелектуальних здібностей від однолітків,
які не займаються творчістю.

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ 
ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Крамниста Л.О.
ІІІ курс, група ПЛ 18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.

Cім’я, в якій нaроджуєтьcя і виховуєтьcя дитинa з особливостями
розвитку, знaходитьcя в поcтійно діючій пcихотрaвмуючій cитуaції,
рeaгувaння нa яку познaчaєтьcя нa кожному члeні cім’ї, і нa її фун-
кціонувaнні в цілому. Відчутий від вcтaновлeння фaкту нeповно-
цінноcті дитини шок, бaтьки пeрeживaють рокaми. Трaвмa втрaти
«нормaльноcті» дитини — проблeмa, від якої потeрпaють нa рівні
когнітивного оцінювaння почaткової cитуaції, що пролонгуєтьcя
eмоційно в подaльшому житті. Чacто пeрeживaння бaтьків чeрeз
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оcобливіcть їх дітeй проявляютьcя в нeгaтивному cпeктрі. Цe і cтрaх,
і почуття cорому, провини, поcтійно діючa тривогa, чacтими випaдкa-
ми бувaє aгрecія. Ceнcибілізaція нeгaтивних cтaнів кожного з бaтьків
впливaє нa вcі cімeйні cиcтeми, a концeнтрaція нeвідрeaговaних eмо-
цій призводять до нeрвово-пcихічних пeрeвaнтaжeнь, хронічної
втоми, дeпрecії. Будь-якa змінa в порушeнні дитини при цьому виcту-
пaє cтимулом, що зaпуcкaє дeзaдaптивні рeaкції дороcлих. Нaпругa,
що нaкопичуєтьcя змінює оcобиcтіcну і бaтьківcьку Я-концeпцію,
погіршує пcихоeмоційний cтaн бaтьків тa cпонукaє до викориcтaння
нeaдaптивних копінг-cтрaтeгій при виникнeнні проблeмних cитуaцій.

На думку В.В. Ткачової якісні зміни які відбуваються в сім’ях
які виховують дітей з інвалідністю проявляються на декількох рів-
нях: психологічний, соціальний, соматичний.

Проaнaлізувaвши критeрії aдaптaції бaтьків до умов життя,
уcк лaднeних інвaлідніcтю дитини Т.Г. Cоловйовa тa Н. Грaбовeнко
можнa визнaчити три рівні aдaптaції бaтьків до умов життя, по -
в’язaних із виховaнням дитини з оcобливими потрeбaми: виcокий,
ceрeдній, низький [2, c. 108].

І тип: cім’ї з виcоким рівнeм пeдaгогічної культури, продуктив-
ним рівнeм eмоційної aдaптaції до проблeм інвaлідноcті, cприятли-
вим пcихологічним клімaтом у родині; aктивною життєвою позицією
до вирішeння проблeм інвaлідноcті дитини; виcокою cоціaльно-
пcи хологічною aдaптовaніcтю.

II тип: cім’ї із ceрeднім рівнeм пeдaгогічної культури, нecтійким
пcихологічним клімaтом у родині; з нeвизнaчeною життєвою пози-
цією, ceрeдньою cоціaльно-пcихологічною aдaптовaніcтю дитини.

III тип: cім’ї із низьким рівнeм пeдaгогічної культури, нeпро-
дуктивним рівнeм eмоційної aдaптaції до проблeм інвaлідноcті
дитини, нecприятливим пcихологічним клімaтом у родині; із cлaб-
кою життєвою позицією, низькою cоціaльно–пcихологічною aдaп-
товaніcтю дитини.

Cмірновa виокремлює типи поведінки батьків дітей з інвалід ністю:
– Прийняття дитини та її дефекту. Батьки адекватно оцінюють

можливості та хвороби дитини.
– Реакція заперечення. Батьки заперечують, що дитина має де -

фект, батьки не приймають та не розуміють ніяких обмежень для
дитини.

– Реакція надмірного захисту, протекції, опіки, піклування. Бать -
ки відчувають жалість та співчуття, це проявляється в надмірній лю -
бові, батьки прагнуть все зробити за дитину та від всього вберегти.
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– Прихована відмова, відторгнення дитини. Дефект вважаєть-
ся ганьбою, батьки занадто педантично виконують свої батьківські
обов’язки.

– Відкрита відмова, відторгнення дитини. Дитину приймають
з відразою, батьки усвідомлюють своє почуття ворожості. Для подо -
лання почуття провини батьки звертаються до різних форм захисту
і звинувачують оточення в неадекватному відношенні до дефекту.

Отжe, родинa, що мaє дитину із оcобливими потрeбaми, пeрe-
живaє цілу низку криз, обумовлeних як об’єктивними, тaк і cуб’єк-
тивними причинaми. Ці cтaни caмі бaтьки опиcують як чeргувaння
злeтів із глибокими пaдіннями. При цьому родини з позитивним
пcихологічним і cоціaльним клімaтом долaють ці кризові cтaни
порівняно лeгко.
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СХИЛЬНІСТЬ ДО РИЗИКУ ЯК ФАКТОР 
ОБИРАННЯ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Ладягіна О. М.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, професор

У даний час важливість вивчення проблеми ризику обумовлена
зростанням динамізму змін соціального становища, де особливе
значення має бажання людини активно осмислити новизну і склад-
ність мінливого світу, а також показати нові і оригінальні стратегії
поведінки. Результати таких змін проникають у всі сфери психіки
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і життя індивіда, впливаючи на його психічний стан, поведінку, адап -
тацію, породжує інтерес до вивчення особливостей особистості,
зокрема схильність до ризику, що може бути одним з факторів, що
розширює можливості людини в мінливому світі.

Концепція ризику розробляється зараз у багатьох галузях знань:
в психології, економіці, політології, соціальної антропології, соціо-
логії; в юридичних, природничих і технічних науках; в рамках теорії
ігор і прийняття рішень. Природно, що кожна дисципліна має влас-
ний погляд, через що часто поняття «ризик» виявляється розмитим
і навіть суперечливим. Уявлення про ризик розглядаються в трьох
напрямках. Перший напрямок передбачає вивчення ризику як ког-
нітивної реальності (Ч. Джофф, Д. Канеман, А. Тверскі), другий
напрямок вивчає ризик, як соціокультурну реальність (І. Б. Во віна,
А. П. Самонов та ін.), третій — вивчає ризик в контексті прийняття
рішень (В. А. Петровський, Г. Л. Смолян та ін.). У процесі дослід-
ження ризику як фактор обирання стратегії поведінки особистості
велика увага приділяється феноменам, супутнім ризику. До них від-
носяться: проблеми психологічного стресу і стресостійкості в екстре-
мальних умовах, питання толерантності/інтолерантності до неви-
значеності, розвитку мотиваційно-ціннісної структури особистості.

Екстремальні ситуації або середовище як фактор, який впливає на
обирання стратегій поведінки особистості поділяють: 1) швидко плин -
на — пов’язана з необхідністю дiяти в умовах жорсткого дефіциту часу,
у максимально швидкому темпі, при високому рівні ор ганізо ва -
ності та зі значним психологічним навантаженням; 2) довготрива-
ла — психологічно напружена діяльність протягом тривалого часу;
3) ситуація, що потребує постійної готовностi до дій, — перебуван-
ня в монотонних, мало змінюваних умовах в очікуванні екстре-
мальних змін; 4) заснована на надходженні ймовірно недостовірної
iнформацiї — потребує екстрених дій за відсутності впевненості
в достовірності одержаної інформації; 5) породжена суб’єктивними
обставинами, тобто самою особистістю (відволікання чи нестійкість
уваги, непрофесійне виконання дiй та ін.); 6) викликана «невизна-
ченістю» — потребує прийняття рішення за наявності альтернатив-
них, суб’єктивно однаково значимих варіантів поведінки [1].

Проблеми, пов’язані з різними сторонами прояву невизначе-
ності, стають все більш актуальними і затребуваними через невиз-
наченість простору сучасного світу. Людина, в цих умовах, знахо-
диться в нестійкому стані, пов’язаному зі змінами, що відбуваються
як у власній системі, так і в середовищі. «Це нестійкий стан прово-
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кується параметрами середовища і особистість за рахунок адаптив-
ного потенціалу прагне залишитися в стійкій рівновазі» [2].

У зв’язку з цим, однією з найважливіших характеристик осо-
бистості, що характеризують її стійкість, є можливість впоратись із
невизначеністю — толерантність до невизначеності.

Також є два інших важливих елементи сприйняття ризику: фак -
тор страху (наскільки ми боїмося потенційного результату) і кон-
трольний фактор (ступінь володіння ситуацією). Коли ризики суп-
роводжуються страхом і відсутністю контролю, вони сприймаються
як дуже серйозні.
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Вік — це головний критерій для характеристики періодизації
розвитку особистості протягом її життя. В умовах сучасного суспіль-
ного простору з кожним днем виникає все більше і більше негативних
впливів на людину, які вона не завжди спроможна ефективно опану-
вати, конструктивно відреагувати або адаптуватися до них. Розвиток
самосвідомості — центральний психічний процес у старшому
шкільному віці. Саме тоді відбуваються у людини зміни в фізично-
му, психічному і соціальному аспектах, яскраво виявляються її
прагнення до самостійності і властивих дорослим форм поведінки.

Старший шкільний вік — це період розвитку «Я», але розвитку
егоїстичного. Тобто «Я» — підлітка направлене не в середину, а на
зовні. Формування особистого «Я» має соціальний характер, тобто
головними питаннями для старшокласника є «хто Я у суспільстві?»,
«як мене сприймають інші?», «Я подобаюсь людям чи ні?». Підліток
усіма силами намагається переосмислити своє місце у соціальному
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просторі, своє значення для суспільства, свої позиції та свої мож-
ливості, ідентифікувати себе із соціумом. На зміну позиції «Я —
головний» приходить позиція «Яка моя роль для інших?».

Старший школяр піддає сумніву всі цінності, яким навчили
його батьки, та знаходиться у пошуку своєї особистості і самоусві-
домлення, що впливає на його ставлення до оточуючих, особливо
до близьких людей. Але ж він все ще дитина, яка у такому віці ще не
здатна взяти відповідальність за своє життя, тому має величезну
потребу у підтримці з боку мами і тата, розумному ставленні до їх
пошуків своєї особистості.

Найчастіше підлітки старшого шкільного віку не можуть само-
стійно подолати кризові ситуації, що виникають в їх житті і на вчаль -
ній діяльності. Далі ці ситуації стають невирішеними, призводячи
до формування у дітей різних комплексів: власної неповноцінності,
негативізму тощо.

Виникненню кризових ситуацій може запобігти своєчасна до -
помога з боку батьків, родичів, вчителів тощо. Старші школярі рід ко
можуть самостійно подолати цей стан емоційного виснаження, вони
просто намагаються уникнути нестерпних обставин і розв’язати
власні проблеми чи подолати депресію за допомогою іноді пагубних
звичок (або навіть суїциду). Необхідно усвідомлювати, що старші
школярі — це насамперед, діти, які не хочуть підкорятися законам
«дорослого життя».

Отже, самосвідомість, що розвивається, призводить до відносно
стійкої самооцінки і певного рівня домагань. Досягнутий рівень пси -
хічного розвитку, збільшені можливості підлітка викликають
у нього потребу в самостійності, самоствердженні, визнанні з боку
дорослих його прав, його потенційних можливостей в плані участі
в суспільно значущих справах, призводячи до розвитку такого харак -
терного для цього віку новоутворення як дорослість.

В умовах життєдіяльності сучасного суспільства зростає значу-
щість психологічної науки та потреба у висококваліфікованих спе-
ціалістах, здатних професійно розв’язувати поставлені перед ними
завдання. Соціально-психологічний тренінг для особи старшого
шкільного віку є одним з методів психологічного, а також соціаль-
ного впливу, здійснюваного в процесі групової взаємодії і має на меті
розвиток комунікативних здібностей, міжособистісних стосунків,
уміння налагоджувати та розвивати різні види взаємин з оточуючи-
ми. Спрямовані подібні тренінги на підвищення рівня самооцінки
у сфері взаємодії і спілкування.
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Ефективна система практичних заходів щодо розвитку само-
свідомості у старших школярів може бути створена лише на основі
глибокого дослідження її причин, умов і механізмів виникнення,
які відкриють шляхи її прогнозування, а отже, і можливості управ-
ління. Основним завданням психологічної корекції для старших
школярів є актуалізація адаптивних і компенсаторних ресурсів осо-
бистості, мобілізація психологічного потенціалу для подолання
негативних наслідків надзвичайних обставин.

Наслідком ефективної програми соціально-психологічного
тренінгу є оптимізація психічного стану та поведінки підлітка. А от -
же — допомога у «правильному розвитку» його самосвідомості та
утвердження його «Я» у суспільстві.

РЕФЛЕКСІЯ ТА САМОКОУЧІНГ 
ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ Я — КОНЦЕПЦІЇ

Мінько А. О.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., 

доцент кафедри психології

Феномен рефлексії вивчається в світі з давніх часів. Разом з цим
питання рефлексії в сучасній науці стає предметом вивчення в різ-
них галузях наукового знання — філософії, психології, педагогіці.

Історія її вивчення здебільш співпадає з розвитком уявлення лю -
дини про саму себе. Для поняття рефлексії характерна неостаточна
визначеність її місця в системі психологічних понять. Це зумовлено
широкою варіативністю підходів в її вивченні. Тим не менш, емпі-
ричний її досвід доволі зрозумілий.

У процесі рефлексії людиною того, що з нею відбувається, лю -
дина не породжує якісно нових механізмів та алгоритмів дій, так як
її творчій потенціал зумовлений та обмежений досвідом, знаннями,
уміннями та світоглядом, що вона має наразі.

Тому рефлексія може бути обмежена лише зміною відношення
людини до того, що відбувається, до минулого чи майбутнього
і таким чином являє собою процес усвідомлення. Разом з цим вона
не створить рішення, завдяки яким людина може отримати нові або
кардинально інші результати.

Для цього потрібно створювати план дій, завдяки якому людина
зможе отримати суттєво новий життєвий досвід. На допомогу у ство-
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ренні такого плану або уявлення про нього приходить самокоучінг
як процес постановки самому собі запитань з метою зрозуміти чого
людина хоче, що вона має зараз і як може отримати бажане.

Ці два процеси — рефлексія та самокоучінг — значною мірою
впливають на формування Я-концепції людини, де самокоучінг до -
помагає ставити перед собою нові питання, а рефлексія допомагає
знаходити на них відповіді.

І чим цікавіше питання, тим цікавішу і неочікуванішу відповідь
людина може в собі знайти.

Саме головне, чим людині допомагає самокоучінг — це спонука-
ти самого себе до отримання нового досвіду через взаємодію із навко-
лишнім середовищем, так як все нове в нас формується на перети-
ні нашої особистості із іншою особистістю або явищем. І в цьому
новому отриманому досвіді ми спроможні обирати, що з нього від-
тепер стане частиною нас самих, частиною нашої Я-концепції.
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Науковий керівник: Дубчак Г. М., д. психол.н., професор

Самогубство — один з найтяжчих результатів соціальної дезадап-
тації, що виникає на тлі невирішеної смислової кризи особистості
та викривлення конвенціальної картини світу. Смислова позиція
особистості, сформована до моменту суїцидального акту, може бути
покладена в основу типології суїцидів, оскільки вона задає площи-
ну відносин між вищими цінностями суб’єкта і конкретними моти-
вами суїдицальної поведінки. В свою чергу створення причинної
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класифікації суїцидів відкриває шляхи до їх більш ефективно на -
правленої профілактики.

На підставі психологічного аналізу завершених суїцидів і спроб
самогубства виділяють сім смислових типів суїцидальної пове дінки:

– протест — заперечення, незгода з обставинами, що склалися,
з умовами існування. У суїцидента висока самооцінка, риси опози-
ційності та негативізму, вузький діапазон психологічних захистів
з переважанням механізмів аутоагресії;

– заклик — привертання суспільної уваги до тяжких і неспра-
ведливих особистх обставин, самореабілітація, формування по смерт -
ного співчуття до себе. Зазвичай характерно для суб’єктів з інфан-
тильном складом особистості, емоційно незрілих;

– уникнення — відсторонення себе від нездоланної погрози іс -
нування як особистості, від очікуваних мук, втрат, фізичних і ду -
шевних страждань. Притаманно людям з високою сомаоцінкою та
низькою самоповагою;

– самопокарання — смисл суїциду має різні відтінки: знищен-
ня в собі ворога, спокутування провини. Загальна формула: «ніколи
собі не пробачу»;

– відмова — повна капітуляція перед обставиннами, відмова
від існування в нестерпних обставинах, з глобальним переосмис-
ленням ставлення до світу як до джерела усілякого зла, позбавлення
буття. Притаманно зрілим, глибоким, надзвичайно чуттєвим осо -
бис тостям у стані безнадії;

– брутальна мізантропія — особистісний смисл та смислова
позиція цього суїциду визначається крайньою озлобленістю на
конвенціальний соціум, проекцією на нього провини за незворотні
особисті втрати, втрату соціальних ролей, неможливість реалізації
сутнісних особистіних цінностей з прагненням помстится оточую-
чим, які сприймаються ворожо;

– групова і/або взаємна сугестія — залежність від групи та вза-
ємна сугестія складають смисловий зміст антивітальної позиції
розширеного сугестивного суїциду. Вони тісно пов’язані з нігілі-
стичним впливом маргінальних референтних групп або деструк-
тивним впливом на особистість тоталітарних сект.

Існує певна вікова вибірковість вищезгаданих типів. У молодо-
му віці (від підліткового віку до 30 років) переважають смисли про-
тесту, заклику, які часто виступають в поєднанні. Після 45 років
більш характерними є суїциди зі смислами уникнення, самопока-
рання та відмови.
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Вищезгадані смислові типи суїцидальних дій мають важливе
прагматичне значення. Знання цих параметрів дозволяє своєчасно
розпізнати загрозу самогубства, визначити ризик реалізації і соціаль-
ну небезпеку суїциду, дає опорні точки, так звані «смислові міше-
ні», для психологічної корекції і профілактики передсуїцидальної
поведінки і попередження рецидивів спроб самогубства.
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Динаміка розвитку суспільства, науково-технічний прогрес зу -
мовлюють стрімку зміну умов для повноцінної самореалізації мо -
лодої людини. Сьогодні пріоритетною постає проблема формуван-
ня та розвитку компетентної, конкурентоспроможної особистості,
здатної до ефективної міжособистісної та професійної взаємодії.
Таким чином, аспект комунікативної компетентності як складової
професійної придатності студентів-медиків є актуальною пробле-
мою сьогодення.

Проблема прямо або опосередковано розглядалася у наукових
доробках зарубіжних і вітчизняних дослідників (Р. Бадер, Д. Мар тенс,
Б. Оскарссон, Дж. Равен, А. Шелтон, Г. М. Андрєєва, О. Д. Бо жо -
вич, В. А. Кан-Калик, О. М. Леонтьєв, А. С. Макаренко, Л. А. Пет -
ровська, В. О. Сластьонін та ін.), проте психологічні особливості
окресленої тематики ще не були предметом дослідження і потре-
бують поглибленого вивчення.

Метою нашої наукової розвідки є теоретичне та експеримен-
тальне дослідження рівня комунікативної компетентності студен-
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тів-медиків. Вибірку становили п’ятдесят шість студентів освітнього
ступеня «Бакалавр» КЗВО «Рівненська медична академія» РОР.

З метою забезпечення аналізу зазначеної проблематики було ви -
користано методику «Діагностика комунікативних та організаторсь-
ких здібностей (КОС-1)» В. В. Синявського та Б. О. Федоришина.

Комунікативна компетентність розглядається нами як сукупність
знань, умінь і навичок ефективного міжособистісного спілкування, які
забезпечують конструктивну взаємодію медичного працівника із паці-
єнтами та колегами у процесі професійної діяльності. І. О. Зим ня вио-
кремлює п’ять основних її компонентів: мотиваційний, когнітивний,
поведінковий, ціннісно-смисловий та емоційно-вольовий. Підґ рун -
тям формування та розвитку комунікативної компетентності є по -
требнісно-мотиваційна (моральні уявлення та якості, потреба у спіл -
куванні, особистісна спрямованість тощо) та вольова (впевненість
у собі, рівень самоконтролю, ініціативності тощо) сфери особистості.

Відзначимо узагальнюючі характеристики результатів проведе-
ної психодіагностичної методики. Дослідження рівня комунікативної
компетентності особистості засвідчило, що низький рівень комуні-
кативних здібностей притаманний 4 досліджуваним, нижче серед-
нього — 7, середній — 13, високий — 26, дуже високий — 6. Отже,
більшість студентів вибірки мали адекватний рівень комунікатив-
них здібностей, що свідчить про ініціативність, здатність самостій-
но приймати рішення у складних ситуаціях, вміння конструктивно
взаємодіяти із людьми.

Зважаючи на викладене вище, зробимо наступні висновки: знач-
ний відсоток респондентів вибірки характеризувалися високим рів-
нем комунікативних здібностей, що вказує на здатність до ефектив-
ної міжособистісної та професійної діяльності, швидкої адаптації
до умов динамічного характеру сучасного соціуму. Вважаємо, що саме
завдяки сукупності знань, умінь і навичок конструктивного спілку-
вання особистості із суспільством можливі гармонійні становлення
та розвиток образу «Я-професіонал».

Отже, можемо констатувати, що комунікативна компетент-
ність особистості відіграє ключову роль у процесі міжособистісної
взаємодії фахівців професій типу «Людина-Людина» до яких нале-
жать і медичні працівники.

Перспективним напрямом дослідження окресленої проблема-
тики є більш детальне вивчення, опис та обґрунтування методів
діагностики рівня комунікативної компетентності як важливого ком-
понента професійної придатності студентів-медиків.
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РОЗЛАДИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ
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Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол.н, доцент

Стандарти краси, які зараз існують в суспільстві, створили культ
схуднення і дієт, на які більшість людей підсаджуються не замислюю-
чись [1]. Розлади харчової поведінки — це зміщення психоемоцій-
них потреб у бік харчування, коли воно починає виступати своєрідним
регулятором психоемоційного стану [2]. Найбільш поширені з них,
це розлади, пов’язані зі страхом збільшення маси тіла і бажанням
схуднути — нервова анорексія і нервова булімія. Першою діагностич-
ної категорією, виявленої серед цих розладів, була нервова анорексія.
Це захворювання, яке характеризується невдоволенням своєю зов-
нішністю, яке пов’язується з наявною або перебільшеною повнотою.
Для хворого на нервову анорексію характерно прагнення змінити
свою зовнішність шляхом обмеження в їжі або навіть повної відмо-
ви від неї в поєднанні з інтенсивними фізичними навантаженнями.

При захворюванні нервовою булімією людина потрапляє в замк -
нутий цикл, який складається з періодичних переїдань і наступне —
позбавлення від їжі з використанням проносних і сечогінних пре-
паратів, клізм, блювотини та інших засобів. Переїдання також
може компенсуватися для них за рахунок подальшого голодування
або надмірних фізичних навантажень. Самооцінка людини з нерво-
вою булімією також залежить від ваги і форми тіла, нерідко її пере-
слідує страх ожиріння [3]. За статистичними даними один із 10 па -
цієнтів з булімією має коморбідний розлад залежності, найчастіше
алкогольної [7].

Причини у кожного свої. Соціальні мережі багаті жартами і кар -
тинками про фігуру, вагу, зовнішність, порадами виключити пов ніс -
тю цукор, жир, зменшити кількість вуглеводів, статтями про те, як
бути здоровими і правильно харчуватися. У рекламі і навколо нас
люди з обкладинки, демонструють свої м’язи і біцепси, пружні сід-
ниці і груди ідеальної форми. Дівчата 13 років вже сидять на дієтах,
хлопчики в юнацькому віці приймають БАДи для росту м’язів [4].
Хворі на розлади харчової поведінки розповіли історії про прини-
ження однокласниками, друзями та сім’єю, а також про стереотипи
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в суспільстві: «стандартах» краси на фотографіях в інстаграмі, попу-
лярності худорлявості, романтизації психічних розладів. Перфек ціо -
ністські установки щодо ідеалу і досконалості спонукають людину
прагнути до схуднення будь-якою ціною, в тому числі за допомо-
гою контролю харчування. Також, базисні переконання пов’язані
з відповідними помилками мислення: чорно-білим мисленням
(«я або товста, або струнка», «якщо я не голодна, значить, переїдаю»);
генералізацією («якщо я з’їла зайву цукерку, значить, зірвалася»);
катастрофізація («якщо побачу на вагах зайвий кілограм, я не зможу
цього винести»); повинності («я повинна бути стрункою»). Ще одні-
єю причиною є інформація, яка культивує ненависть до себе, яка
ставлять знак «дорівнює» між словами «щаслива» і «худа». І найбіль-
ша біда в цій спільноті — це почуття єдності з такими ж людьми.

Отже, розлади харчової поведінки — це не стиль життя чи сві-
домий вибір людини, а серйозна медична проблема з непередбачу-
ваними наслідками. Ними супроводжуються фізична небезпека
і ускладнення, які беруть свій початок з ненормально харчової
поведінки. Життєвий емоційний кругообіг і низька самооцінка,
прагнення ігнорувати свої почуття і біль, і блокувати гнів є загаль-
ними індикаторами будь-яких розладів харчової поведінки.

Література

1. Тонкая грань. Как сделать так, чтобы ваша диета не превратилась в расс -
т ройство пищевого поведения. URL : https://nv.ua/health/nutri tion/kak-die -
ta-prevrashchaetsya-v-rasstroystvo-pishchevogo-povedeniya-50109485.html
(дата звернення : 01.01.2021).

2. Їжа поза контролем. Що таке розлади харчової поведінки та в чому
їхня небезпека. URL : https://arcua.org/psixeya/vipuski/uizha-poza-kontro-
lem.-shho-take-rozladi-xarchovoui-povedinki-ta-v-chomu-uixnya-
nebezpeka.html (дата звернення : 01.01.2021).

3. Что такое расстройство пищевого поведения? : URL : https://cirpp.ru/
what-is-rpp/ (дата звернення : 03.01.2021).

4. РПП и с чем его едят. URL : https://pikabu.ru/story/rpp_i_s_chem_
ego_edyat_5533626 (дата звернення : 03.01.2021).

самореалізації студентської молоді Секція 10
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У сучасних реаліях життя людини повсякденно сповнене стре-
су, перенапруження, тривоги, проблематика тривожності надзви-
чайно актуальна. На сьогодні питаням тривожності вже присвячено
чимало наукових праць. Коло окреслених у працях проблем неймо-
вірно широке — тривожність як психічний стан або властивість
особистості, проблема загальної і ситуативної тривожності, проблема
відмінностей між тривогою і страхом, проблема нормальної та пато-
логічної тривожності — лише деякі з них. Погляди різних науковців
на ці питання різняться. Але вчені різних галузей науки єдині у тому,
що подальше проведення соціально-психологічних досліджень фено-
мену тривожності вкрай необхідне і актуальне. Адже тривога є одні-
єю з провідних емоційних компонент, які чинять вплив на психічне
здоров’я особистості, її адаптацію до навколишнього середовища та
ефективність діяльності у соціумі. Очевидно, рівень особистісної три-
вожності пов’язаний і з суб’єктивним відчуттям благополуччя осо-
бистістю, її відчуттям щастя.

Що ж таке тривога? Зарубіжні дослідники здебільшого трактують
поняття тривоги як об’ємне і багатовимірне, а тривожність у даному
випадку виступає однією з таких граней. У вітчизняній науці прийня-
то розглядати ці поняття як окремі, але пов’язані явища. Так, за одним
з визначень (С. Томчук, М. Томчук) тривога — це реакція на потенцій-
ну небезпеку, реальну чи уявну, емоційний стан дифузного безоб’єк-
тного неспокою, що характеризується невизначеним відчуттям загро-
зи (на відміну від страху, який є реакцією на конкретну реальну
небезпеку). А під тривожністю найчастіше розуміють індивідуальну
психічну особливість людини, що полягає в підвищеній схильності
відчувати занепокоєння в різноманітних життєвих ситуаціях; консти-
туційною ознакою, що полегшує виникнення реакцій тривоги.

Щастя як дослідницька категорія також є складним мультидис-
циплінарним феноменом. Поняття щастя, так само як і поняття
тривожності, до сих пір не має однозначного чіткого визначення
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серед науковців. Так на думку Е. Фромма щастя проявляється в по -
кращенні життєдіяльності особистості, сили почуттів і мислення,
плідності. Воно виражає стан здоров’я всієї особистості. А за визна-
ченням американського психолога М. Аргайла щастя є усвідомлен-
ням людиною задоволеності своїм життям або частота та інтенсив-
ність позитивних емоцій. У працях деяких вітчизняних вчених
джерелом щастя вважалась праця як суспільно-корисна діяльність
(Л. Рубінштейн, О. Леонтьєв), проте інші визначали щастя як
складне психологічне утворення в тому числі з вагомим емоційним
компонентом (Б. Додонов, В. Ільїн).

Актуальність дослідження суб’єктивного розуміння щастя осо-
бистістю, природу його виникнення залишається доволі гострою для
сучасної психологічної науки, оскільки питання формування і під-
тримки психічного здоров’я особистості у суспільстві є вагомим
і потрібним. Особливо у наш час — у зв’язку з безпрецедентними
подіями оточуючого світу — актуальне і питання дослідження
впливу, зокрема, тривожності на таке відчуття щастя особистості.
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Період юнацтва має безпосереднє відношення до розвитку
лідерських якостей, оскільки саме в цей період формуються і про-
являються основи лідерського потенціалу.
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Прагнення до лідерства — є віковою особливістю дітей підліт-
кового віку як форма прояву потреби в соціальному визнанні та
особистісній персоналізації, а також спосіб творчої адаптації до
нової соціальної ситуації розвитку. Мотивація лідерства в підлітків
складається в залежності від ідентифікації з найбільш значущими
людьми з їхнього найближчого оточення.

Підґрунтям для прояву лідерства у підлітків є сукупність таких
якостей, як товариськість, активність, ініціативність, наполегли-
вість, самовладання, працездатність, спостережливість, організова-
ність, самостійність, уміння переконувати, рішучість, ерудованість,
впевненість у собі, емоційна привабливість, уміння налагоджувати
позитивну атмосферу в колективі.

Саме підлітковий вік є сензитивним для формування лідерсь-
ких якостей в силу своїх психічних особливостей, оскільки
в юнацькому віці починається процес життєвого і професійного
самовизначення людини, з’являється потреба в суспільно корисній
діяльності, формуються переконання, почуття обов’язку і відпові-
дальності, досягають певного рівня розвитку такі вольові якості, як
самостійність, ініціативність, наполегливість та ін. Л. Казанцева,
Є. Жигарєва у своєму дослідженні визначають лідерські якості під-
літків як динамічне професійно-особистісне утворення, яке сфор-
моване в процесі професійної підготовки у вищому навчальному
закладі та включає наступні компетенції: — індивідуально-лідерсь-
ку як здатність реалізувати природні задатки лідера, вміння презен-
тувати себе і мобілізувати свій індивідуальний потенціал; — управ-
лінсько-лідерську як здатність впливати на інших людей, вміння
ставити цілі і визначати шляхи їх досягнення у сфері внутрішньо-
групових, емоційних відносин; — комунікативно-прогностичну як
здатність будувати продуктивні ділові та емоційні взаємини, реалі-
зувати власний лідерський потенціал і потенціал інших. Акту аль -
ність дослідження гендерних аспектів лідерства зумовлене існую-
чим протиріччями між наявними уявленнями про моделі лідерської
поведінки чоловіків та жінок та існуючими запитами щодо пове-
дінки лідерів жінок і лідерів чоловіків. Науковий дискурс, пов’язаний
із питанням лідерства, диктує необхідність пояснення суперечли-
вих емпіричних даних, потребу у створенні системної концепції
жіночого лідерства, яка б мала практичне значення для сучасності.
У різних сферах управлінської, політичної діяльності та бізнесу за
останні роки значно зросла частка жінок, які займають керівні
посади. Жінки активно беруть участь у роботі органів виконавчої та
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законодавчої влади, у процесі прийняття управлінських та політич-
них рішень. Сьогодні жінки переважають не тільки кількісно, вони
також домінують, складаючи половину працюючого населення.
Кількісна перевага жінок помітна у таких сферах, як медицина та
охорона здоров’я, освіта, соціальна робота, гуманітарні науки, куль-
тура, сфера послуг та інформації. Однак, як і раніше, жінки скла-
дають меншість на середній і вищій ланках управління. У США це 16%
і 5% відповідно, у Європі жінки складають 30% середньої ланки
управління і лише 3% — вищої. В Україні ж тільки починає форму-
ватися ланка жінок-управлінців, і для нашого сьогодення жінка-
керівник все ще є новим явищем

Вивчення лідерства зумовило появу багатьох теорій: теорії рис
(Р. Манн, Р. Стогділл), поведінкового підходу (Р. Блейк, К. Левін),
ситуативної теорії (Ф. Фідлер), адаптивного підходу (Т. Мітчел,
П. Херсі), концепції харизматичного лідерства (Дж. Конгер, Р. Хаус,
Б. Шамір), лідерства в контексті групової динаміки (Г. Андреєва,
Р. Кричевський), лідерства як синтезу особистісних характеристик
лідера і його відносин з групою (А. Менегетті). У гуманістичній
психології (А. Маслоу, К. Роджерс) лідерство розглядається як
якість, властива потенційно кожній людині. У акмеології (В. Зази -
кін, М. Сікач) вивчаються умови і фактори розкриття лідерського
потенціалу особистості. Науковці все частіше зазначають, що вив-
чення лідерства без врахування всієї сукупності факторів обмежує
обсяг знань у цій області.

Підлітковий вік займає особливе місце в психології. У цей пері -
о д відбувається становлення та розвиток особистості. Підлітки, як
правило, хочуть добиватись високих результатів. Для підлітків бути
лідером — це в першу чергу мати можливість широкого спілку ван -
ня, а також бути в центрі спілкування.

Для розкриття теми гендерні особливості прояву лідерства
у юнацькому віці в курсовій роботі були розглянуті поняття такі як:

– поняття лідер;
– підлітковий вік, вік формування лідерських якостей;
– дослідження гендерного аспекту лідерства.
Для повноцінного існування в суспільстві підліткам потрібно

мати комунікативні навики, але для того щоб отримати успіх по -
трібно бути лідером. Але лідерами не народжуються. Ці якості по -
трібно розвивати у собі.
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Інтернет залежність у підлітковому віці як психологічна проблема
Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій в останні роки

накладає певний відбиток на розвиток особистості сучасної дити-
ни. Негативним наслідком цього процесу є явище комп’ютерної
залежності.

Доктор психології Пітсбургського університету США Кімберлі
К.Янг розробила класифікацію основних видів Інтернет-залежності:

1) комп’ютерна залежність (computer addiction): обсесивна при -
страсть до роботи за комп’ютером (програмування, ігри чи інші ви -
ди діяльності);

2) компульсивна навігація в мережі (net compulsions): компуль-
сивний пошук інформації у віддалених базах даних;

3) перевантаженість інформацією (information overload): пато-
логічна схильність до опосередкованих Інтернетом азартних ігор;

4) кіберсексуальна залежність (cybersexual addiction): відвіду-
вання порнографічних сайтів, обговорення сексуальної тематики
в чатах;

5) кіберкомунікативна залежність (cyber-relational addiction): за -
лежність від спілкування в соціальних мережах, форумах, чатах [2].

Умовами, за яких сім’я стає сприятливим середовищем для фор-
мування Інтернет-залежності, є:

– відсутність контролю та належного керівництва і підтримки
з боку батьків, вчителів, дорослих взагалі;

– відсутність хобі та захоплень;
– байдужість інших до неї, її інтересів та проблем;
– грубість та агресивність батьків;
– приниження гідності дітей.
Інтернет-залежність може сформуватися у будь-якому віці, але

найбільш вразливим є підлітковий вік. По-перше, для цього віку при -
таманне прагнення до пізнання всього нового (І.С.Кон), «почуття до -
рослості», самоствердження (Н.Ю.Максимова), бажання копіювати
звички і способи поведінки старших (М.Ю.Кондратьєв, В.С.Му хі -
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на). По-друге, вікові особливості підлітків характеризуються нега-
тивізмом як крайнім проявом реакції емансипації (А.Є. Личко).

Віденський психотерапевт Х.Ціммерль, разом зі своїм колегою
Б.Панош склали список критеріїв, згідно з якими можна ідентифі-
кувати схильність до користування Інтернет-ресурсами: [1]

– часте непереборне бажання вийти в Інтернет;
– відсутність контролю (тривале бажання перебувати в мережі);
– соціально-небезпечна поведінка в колі найближчого оточення;
– знижена працездатність;
– приховування або заперечення залежності від Інтернету;
– психічна дратівливість, що виникає у разі відсутності доступу

до Інтернету;
– численні невдалі спроби перебороти захоплення Інтернетом.
У разі якщо, чотири з наведених критеріїв спостерігаються в ча -

совому проміжку, що перевищує 6 місяців, то хвороблива за леж -
ність від Інтернету змінюється хронічною.

Шанси щодо формування Інтернет-залежності зменшуються,
якщо:

– у сім’ї підлітка присутня атмосфера дружелюбності;
– у підлітка/молодої людини є інтереси та захоплення;
– підліток/молода людина вміє налагоджувати позитивні від-

носини з оточуючими;
Загалом боротися із Інтернет-залежністю не менш складно,

ніж з іншими видами залежностей, адже позбавлення від неї вимагає
тривалої роботи над перерозподілом життєвих пріоритетів і сприй-
няттям цінностей, відвикання від сформованої звички.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ДО НАВЧАННІ У ШКОЛІ

Олексова О. М.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., 

к. психол. н, зав. кафедрою психології

Початок навчання дитини в школі — складний та відповідаль-
ний етап у її житті. Психологи відзначають, що діти 6 років пере-
живають психологічну кризу, яка пов’язана з необхідністю адапта-
ції до школи. У середньому звикання дитини до школи триває від
3-х місяців до 1,5 року. Актуальність і значущість адаптації дітей до
школи полягає в своєчасному виявленні незрілості дітей, що дозво-
лить попередити саме виникнення багатьох проблем [1].

Дитинство є найважливішим етапом у житті кожної людини, її
розвитку й особистісному становленні. Вступ до школи — перелам-
ний момент в житті дитини. Він пов’язаний з новим типом стосунків
з однолітками, вчителем, новими формами діяльності. У першо -
класника має сформуватися усвідомлення свого нового статусу —
школяра, учня. Готовність дитини до систематичного навчання
є підґрунтям, від якого залежать її подальші успіхи в навчальній ді -
яльності, здатність до довільної діяльності, самодостатність і само-
почуття, що значною мірою впливає на її психічне та соматичне
здоров’я. На момент вступу до школи дитина набуває відповідного
особистісного, інтелектуального та фізичного розвитку. Режим шкіль -
них занять потребує значно вищого, ніж у дошкільному дитинстві,
рівня продуктивності поведінки. Шлях розвитку кожної дитини
індивідуальний: на досягнення шкільного віку діти мають різний
ступінь підготовки. В дошкільному віковому періоді закладаються
передумови навчально-пізнавальної активності дитини. Як ствер-
джував Д. Ельконін: «Узагалі підхід до окремого періоду розвитку
в дитинстві не можна розглядати вузько прагматично — як підго-
товку до наступного етапу розвитку. Усе відбувається якраз навпа-
ки. Перехід до наступного, вищого етапу розвитку готується та
визначається тим, наскільки повно прожитий попередній період,
наскільки визріли ті внутрішні суперечності, які можуть розв’язу-
ватися завдяки такому переходу». Але слід відмітити, що всі етапи
дитячого розвитку є цінними, і для збереження психічного здоров’я
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школярів не можна прискорювати перехід дітей з одного ступеня
розвитку на інший.

Особливого значення в дослідженні процесу адаптації дітей до
дошкільного навчального закладу набувають науково-експеримен-
тальні доробки таких його аспектів, як: теоретико-методологічні
засади адаптації дітей дошкільного віку до дитячого садка; педаго-
гічні умови забезпечення адаптації молодших дошкільників; компл-
ексна взаємодія педагогів, психологів, медиків і батьків у період
адаптації дитини; наступність виховної роботи в групах раннього та
молодшого дошкільного віку, адаптація до цілодобової групи [2].

Таким чином, перехід від статусу дошкільника до статусу шко-
ляра — найскладніший момент у житті дитини, що пов’язаний із
входженням в нове соціальне середовище з новим типом стосунків
із дорослими, однолітками, новою навчальною діяльністю, що від-
бувається в кризовий період. Процес адаптації складається з бага-
тьох, тісно взаємозв’язаних, аспектів: соціального, педагогічного,
фізіологічного, психологічного тощо. Особливе місце відводиться
фізіологічній і психологічній адаптації дитини. У роботі із 5–6 річни-
ми дітьми слід акцентувати увагу на: дотриманні принципу наступ-
ності в системі «дитячий садок — сім’я — початкова школа»; вико-
ристання методів, форм навчання, що відповідають психологічним
особливостям розвитку дитини-дошкільника; сприяння розвитку
дитини як особистості; моделювання стилів, способів партнерської
діяльності, спілкування з дитиною [3].
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ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ

Олійник К. О.
ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст.викладач

Мотиви, які людина висуває, обгрунтовуючи перед іншими
людьми і перед собою свою поведінку, навіть і тоді, коли вона прагне
правильно усвідомити свої спонуки і суб’єктивно цілком щирий,
далеко не завжди відображають його спонукання, реально визнача-
ють його дії. Самопізнання не дано безпосередньо в переживаннях,
воно є результатом пізнання, для якого потрібно усвідомлення реаль-
ної обумовленості своїх переживань. В міру того як людина здобуває
життєвий досвід, перед нею не тільки відчиняються все нові сторони
буття, але відбувається більш-менш глибоке переосмислення життя.

Самосвідомість, як важливий структурний компонент особис-
тості, є тем внутрішнім механізмом, завдяки якому людина здатна
не тільки свідомо сприймати вплив навколишнього середовища,
але й самостійно, усвідомлюючи свої можливості, визначати захід
і характер власної активності. Самосвідомість із однієї сторони» як
би фіксує підсумок психічного розвитку особистості на певних ета-
пах її існування, а з іншого боку, у якості внутрішнього усвідомле-
ного регулятора поведінки самосвідомість впливає на подальший
розвиток особистості. Воно одне з істотних умов безперервності
розвитку особистості рівновага, що встановлює, між зовнішніми
впливами, внутрішнім станом особистості й формами її поводжен-
ня». Можна виділити три основні проблеми параметри особистості:

– широта зв’язків людину зі світом (за допомогою її діяль ності);
– ступінь ієрархизованних цих зв’язків, перетворені в ієрархію

смислоутворюючих мотивів (мотивів-цілей);
– загальна структура цих зв’язків, точніше мотивів-цілей.
Дослідження було проведено для того, щоб обґрунтувати сутнос-

ті проблеми вивчення самосвідомості особистості, у розкриті особ-
ливостей структури та функціонування самосвідомості особистості,
у висвітленні найпоширеніших методик дослідження особливостей
самосвідомості, та у систематизації та наданні пояснення основним
поняттям сфери самосвідомості.

Для того, щоб з’ясувати, як в наш час уявляють себе люди зі своєю
«Я-концепцією», ми використовували методики для визначення
самосвідомості, а саме: методика «Рівень суб’єктивного контролю»
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Дж. Роттера; методика виявлення самооцінки Т.В. Дембо, С.Я. Ру бін -
штейна; тест самоактуалізації (САТ) і методика «Не-Я» А.В. Візгін.

У дослідженні брали участь жінки віком від 16 до 25 років,
і чоловіки віком від 18 до 25 років, в умовах карантину дослідження
проводилось за допомогою онлайн тестування.

Оскільки свідомість є суспільним продуктом, то вона, природ-
но, набуває нових властивостей залежно від специфіки суспільних
умов життя людей, змінюючись слідом за розвитком економічних
відносин тощо.

Феномен самосвідомості, який здається чимось дуже простим
і очевидним, у дійсності виявляється дуже складним, різноманіт-
ним, що знаходяться в дуже непростих відносинах зі своїм носієм,
що розвиваються, і мінливим в процесі включення людини в систе-
му колективної практичної діяльності і поміж людських відносин.

Багато хто просто тікає від проблем, вони не розуміють, що та ким
чином проблеми не зникнуть, що вони залишаться з ними. І зруй-
нувавши перший погляд до себе, так само зруйнують і другий, і всі
наступні. Від проблем не потрібно тікати, їх необхідно вирішувати.
Якщо вже не виходить розібратись з проблемою самостійно, то не
має нічого поганого якщо людина звернеться до психолога, який
допоможе її знайти вихід із пізнання самого себе і вирішити який ж
свідомість в нього.

СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ АТИТЮДІВ
У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Олійник Т. В.
І курс, група ПЛ-20-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор

Сучасна якісна професійна підготовка фахівців, в тому числі
і психологів, неможлива без урахування загальносвітових тенденцій
розвитку вищої освіти, які, в свою чергу, визначаються вимогами
часу. Здійснювані перетворення формують новий погляд на особис-
тість фахівця, вимагають професійно підготовлених, самостійно
мислячих людей.

У процесі навчання студенти починають усвідомлювати розбіж-
ність сформованих уявлень про обрану професію з реальним змістом
діяльності психолога. Дана ситуація пояснюється різноманітністю
мотивів, що лежать в основі вибору професії. За даними окремих
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досліджень серед мотивів найбільш часто зустрічаються: престиж,
соціальна значимість і затребуваність професії, можливість допо-
моги іншим людям, самому собі і ін. Сучасні студенти велике зна-
чення надають також можливості отримання матеріальних благ,
влаштуванню на роботу, вступу в професійні спільноти і знайом-
ство з друзями.

Підкріплення початкового мотиву вибору майбутньої професії
відбувається в разі узгодження з особистісними особливостями
і схильностями студентів. Надалі закріплені професійні мотиви
стимулюють навчальну активність студентів і підтримують їх про-
фесійні наміри.

Теоретичний аналіз психологічних досліджень (Т. С. Деркач,
В. І. Жернов, Л.М. Мітіна, І. Ф. Ісаєв, Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова,
Є. Ф. Зеєр, І. І. Рисбаєв і ін.) показав, що багато уваги приділяється
проблемам професійної освіти майбутніх фахівців в процесі навчан-
ня у ВНЗ. У період професійної підготовки відбувається не тільки
накопичення знань і розвиток умінь і навичок студентів в обраній
спеціальності, а й поглиблюється інтерес до майбутньої професії,
складається уявлення про професійно важливі якості, необхідні для
майбутньої діяльності, відбувається формування професійних пла-
нів, установок і професійної спрямованості.

Так як навчання професії представляє собою етап професійної
біографії і життєвого шляху особистості студента в цілому, в зв’язку
з цим виникає необхідність визначення ролі формування і розвит-
ку професійних атитюдів — установок як компонента професійної
спрямованості майбутнього фахівця.

Професійні установки, як інтегральний компонент професій-
ної спрямованості особистості, являє собою систему орієнтації
суб’єкта професійного розвитку на соціальні вимоги до професій-
ної діяльності і до вирішення завдань входження в професію в про-
цесі професійної підготовки. Професійна спрямованість входить
в цілісну систему професійного становлення майбутніх фахівців
і розглядається в контексті формування спрямованості особистості
в процесі професійно-трудової діяльності і підготовки до неї.

Отже, до числа найбільш значущих професійних установок
студентів-психологів відносяться: на I етапі навчання — навчаль-
но-професійні (установки на вимоги до професійної діяльності,
установки на зміст діяльності), соціально-психологічні установки
(альтруїстичні установки і установки на владу), діяльні (установки
на процес); на II етапі навчання — навчально-професійні (установки
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на вимоги до професійної діяльності, установки на утримання діяль-
ності, усвідомленість професійного вибору), діяльні (установки на
процес і результат діяльності), соціально-психологічні установки
(альтруїстичні, егоїстичні установки і установки на владу) ; на III етапі
навчання — навчально-професійні (установки на вимоги до профе-
сійної діяльності, установки на утримання діяльності, діяльності,
усвідомленість професійного вибору), діяльні (установки на процес,
результат діяльності, гроші), соціально-психологічні установки (аль-
труїстичні, егоїстичні установки і установки на свободу і владу).

САЛЮТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД 
ЯК ДЖЕРЕЛО ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Отенко С. А.
аспірант, кафедра психології

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., професор

Анотація: Автор висвітлює основні науково-методологічні підхо-
ди до вивчення аспектів салютогенетичної спрямованості як джере-
ла психологічного благополуччя студентської молоді. Концентрує
увагу на активізації ресурсів студентської молоді завдяки почуттю
когерентності.

Ключові слова: салютогенез, когерентність, психологічне бла-
гополуччя.

Актуальність роботи: На теперішній час все більше психологіч-
них теорій і концепцій здоров’я та особливо психологічного, базують-
ся на загальній концепції салютогенезу. Як показує практика такого
роду досліджень, провідна роль у просуванні до реалізованої якості
життя особистості, зокрема благополуччя студентської молоді,
належить її психологічним ресурсам, її салютогенетичній спрямо-
ваності як ресурсу стійкості в різних обставинах життя.

Мета статті полягає в розкритті теоретико-практичних аспек-
тів чинників благополуччя студентської молоді в рамках салютоге-
нетичної спрямованості.

Основні результати теоретико-методологічного аналізу дозволя-
ють окреслити сутність феномену салютогенезу як складного компл-
ексного психологічного утворення, в якому у тісному взаємозв’язку
функціонують психологічні характеристики, благополуч чя сту-
дентської молоді [1].
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Головне питання салютогенезу — походження здоров’я, що ви -
тікає з походження слова «салютогенез», яке складається з латинсько-
го слова «salus, salutis» — «здоров’я, зцілення» і грецького «genesis» —
«походження». Салютогенез закладає новий особливий дослід-
ницький напрямок, нову парадигму.

Концепція салютогенезу була створена Аароном Антонов сь ким
(1923–1994) на початку 1970 років.

Салютогенетична концепція робить акцент на факторах захисту,
а не на більш традиційних факторах ризику, необхідних для психічно-
го здоров’я і психічної сили опору. Фактором, що зміцнює здо ров’я,
є почуття когерентності (sense of coherence). А. Антоновський ви зна -
чає почуття когерентності як «спільну орієнтацію особистості, по -
в’язану з тим, якою мірою людина відчуває внутрішню та зовнішню
узгодженість».

«Почуття когерентності» характеризується трьома основними
моментами:

а) розуміння — стимули зовнішнього і внутрішнього середови-
ща є чіткими і зрозумілими;

б) керованість — людина здатна управляти ситуацією, що фор-
мується цими стимулами;

в) свідомість — завдяки усвідомленню людиною сенсу подій,
вони сприймаються як виклики, що вимагають прийняття і гідної
відповіді, тому не відчуваються як непосильна ноша [2].

Висновки: Концепція салютогенезу, описана і розвинена до слід -
никами, зокрема вивчення способів формування психологічних
чинників салютогенетичної спрямованості особистості, набуватиме
все більшої актуальності в практичній психології. Салютогенетична
спрямованость благополуччя студентської молоді стимулює пізна-
вальну активність студента; допомагає йому усвідомити необхідність
спрямованості на здорові життєві цілі; формує уважність до само-
сприйняття. А позитивне ставлення до себе, впевненість, у поєднан-
ні з довірою до майбутнього є ознаками здоров’я, яке так необхідно
всім, щоб жити, любити, радіти. Згідно салютогенної теорії, люди-
на з високим ступенем почуття узгодженості, мотивована на те, щоб
керувати своєю власною життєвою ситуацією і працювати над нею.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
З ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

СТАРШОКЛАСНИКІВ

Пастушенко О. К.
ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.

Проблема професійного самовизначення — одна з найважливі-
ших у житті людини. Професійне самовизначення є способом само -
актуалізації особистості в сфері професійної діяльності, найважли-
вішою лінією її життєвого і особистісного самовизначення.

Для розуміння соціально-економічного аспекту профорієнтації
великий інтерес представляють дослідження Н.А. Аітова, В.В. Вод -
зинської, В.В. Кревневіч, В.Н. Шубкін. Професіоналізація, як форма
становлення суб’єкта діяльності, впливає на всі рівні самосвідомо-
сті. Професійна самосвідомість є одним з найважливіших компо-
нентів самосвідомості людини, як суб’єкта діяльності. Формування
професійної самосвідомості відбувається на тлі соціального досвіду
особистості з включенням цього досвіду в професійне «Я» особистості.

Існує кілька підходів до розуміння професійної самосвідомості.
Наприклад, Б.Д. Поригін вважає, що професійна самосвідомість —
це усвідомлення людиною своєї приналежності до певної профе-
сійної групи. В.Д. Брагіна робить основний акцент в професійному
самосвідомості на пізнання і самооцінку професійних якостей і став-
лення до них. П.А. Шавир трактує це поняття, як виборчу діяльність
самосвідомості особистості, підпорядковану завдання професійно-
го самовизначення; усвідомлення себе, як суб’єкта своєї професій-
ної діяльності. Подібні інтерпретації терміна «професійне самосві-
домість» не суперечать один одному, а скоріше взаємодоповнюють,
відбиваючи різні аспекти цього широкого поняття.

Ідентифікація особистості з професією передбачає таке злиття
життя професіонала з його діяльністю, при якому отримані ним
типові риси починають виявлятися у всіх інших сферах життєдіяль-
ності і визначають його ставлення до дійсності.
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Всі розглянуті вище визначення процесу входження в профе-
сійну діяльність недостатньо враховують активність самої особис -
тості. Поняття «професійне самовизначення» особистості позбавлене
цього недоліку, і, навпаки, акцентує увагу на особливому характері
активності індивіда в даному процесі [13].

Однак ключовим поняттям є поняття «професійне самовизна-
чення», що акцентує активність особистості в процесі професіоналі-
зації. Вибираючи професію, людина в значній мірі вибирає життєвий
шлях і стиль життя. Вибір професії визначає і місце проживання,
і рівень матеріального добробуту, і ступінь свободи для творчості.
Від успішності кар’єри залежить рівень задоволеності життям в цілому.

У даний час виділяють два основних підходи до проблеми про-
фесійного самовизначення. З позиції першого під професійним
самовизначенням мається на увазі вибір професії. При цьому коло
дослідницьких завдань обмежується віковими межами (від етапів,
що передують вибору, до самого акту вибору).

З позиції другого підходу, якого дотримується більшість дослід-
ників, під професійним самовизначенням розуміють одну з форм
самовизначення особистості в цілому.

Процес професійного самовизначення охоплює тривалий період
життя людини — від появи зачатків професійних інтересів і схиль-
ностей в дитячому віці до остаточного затвердження в обраній сфері
професійної діяльності в роки зрілості. Протягом цього періоду від-
бувається не тільки власне професійне, а й соціальне, а разом з тим
і життєве самовизначення особистості.

У понятті самовизначення, яке набуло широкого поширення
в літературі, підкреслений той важливий момент розуміння пробле-
ми розвитку особистості, який пов’язаний з її самостійним вибо-
ром професійного і життєвого шляху.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

У ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ В ЗРІЛОМУ ВІЦІ

Пилипко Ю. О.
І курс, група ЗПЛ-20-11-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор

За умови політичних, соціально-економічних трансформацій
в українському суспільстві особлива увага приділяється вивченню
закономірностей емоційного вигорання у осіб зрілого віку, оскіль-
ки саме вони є головним ресурсом розвитку та стабільності країни.

Синдром емоційного вигорання має інтерес для дослідників
ще з кінця 60-х років ХХ століття. Наразі цей синдром входить до
міжнародного класифікатора хвороб (МКХ) 10-го перегляду та за -
тверджений асамблеєю ВООЗ, що відбулася 20 травня 2019 року, до
МКХ-11 в розділі «Фактори, які впливають на стан здоров’я, або
контакт зі службами охорони здоров’я». Він розглядається як спе-
цифічний вид професійної деформації та трактується як довготри-
вала стресова реакція, або стан, що виникає внаслідок тривалих
стресів середньої чи високої інтенсивності під час виконання про-
фесійної діяльності. Слід зазначити, що цей стан є не просто ре зуль -
татом стресу, а наслідком некерованого стресу. Синдром емоційного
вигорання можна назвати дистресом, або стадією виснаження —
третьою стадією загального адаптаційного синдрому (за Г.Сельє).
В результаті інтенсивних міжособистісних взаємодій при роботі
з людьми, що супроводжуються емоційною насиченістю та когнітив-
ною складністю, працівник демонструє емоційне та фізичне висна-
ження (людина не здатна так віддаватися роботі, як раніше), деперсо-
налізацією (неадекватно сприймає саму себе та негативно ставиться до
колег, особливо до підлеглих), песимістичним та цинічним ставлен-
ням до роботи, редукцією особистісних досягнень, а також захисною
психологічною реакцією у відповідь на впливи психотравмуючих чин-
ників (часткове або повне відключення емоцій при зіткненні з ними).

Результатом синдрому емоційного вигорання є сукупність не -
га тивних змін соціально-психологічної структури особистості, які
відбуваються під впливом виконання професійної діяльності і ін -
дивідуально-психологічних особливостей індивіда та призводять до
вчинення ним неоптимальних та помилкових дій при виконанні
службових обов’язків, а також до негативних наслідків у сімейному
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і особистому житті, сфері спілкування та здоров’ї: виникненню
професійних деструкцій, спотворенню профілю особистості, роз-
витку тривожно-депресивних розладів, вживанню психоактивних
речовин, розлученнями тощо.

В якості предикторів формування синдрому емоційного вигоран-
ня дослідники розглядають: індивідуально-психологічні риси індиві-
да (темперамент, характер, здібності); індивідуалізовані деформації
(надвелика відповідальність, гіперактивність, трудовий фанатизм,
перфекціонізм); спеціальні професійні деформації; показники стану
формування особистості (копінг-стратегії, локус контролю (локус
контролю — Я, локус контролю — життя), сенсо-життєві орієнтації
(ціль життя, процес життя, результат життя), толерантність до не -
ви значеності).

Особливий науковий інтерес на сьогодні виявляється до статі ін -
ди віда визначеного віку як до можливого предиктора розвитку синд ро -
 му емоційного вигорання. В деяких дослідженнях прослідковуєть ся,
взаємозв’язок сімейного стану і вигорання. Більш висока схильність
до вигорання є у неодружених осіб (особливо чоловічої статі). При чо -
му, холостяки в більшій мірі схильні до вигорання навіть у по рівнянні
з розведеними чоловіками. Доведено, що чоловіки більш схильні до
деперсоналізації, а жінки — до емоційного виснаження. Чоловіки ви -
явилися більш чутливими до впливу таких стресових ситуацій, як не -
об хідність демонстрації чисто чоловічих якостей (сила, відвага). Жін -
ки виявилися більш чутливими до стресових ситуацій, які вимагали
від них співпереживання, виховательських навичок, покори. Жінка,
що працює, отримує більш високі робочі навантаження (в порівнянні
з чоловіками) через додаткові домашні та сімейні обов’язки.

НОМОФОБІЯ АБО СУСПІЛЬСТВО 
В ІНШІЙ РЕАЛЬНОСТІ

Рапацька О. В.
ІV курс, група ЗПЛ-17-1-hm, спеціальність «Психологія»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол. н., доцент

Актуальність теми про гаджетозалежність важко переоцінити
в су часних реаліях. Адже ще ніколи в історії людства симбіоз люди-
ни та машини не був настільки масштабним та міцним. Давайте
уявимо звичайний ранок пересічної людини. Вік, стать та соціаль-
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ний статус значення не мають. Згідно останніх соціальних дослід-
жень, 80% людей беруть в руки смартфон вже в перші 15 хвилин
після пробудження. Сніданок в колі родини чи на самоті теж супро-
воджується активним користуванням телефону. Ми гортаємо стріч-
ки соціальних мереж або читаємо новини. На навчанні чи на робо-
ті більшість з нас не забувають про гаджети: спілкування через
меседжери, електронну пошту, соціальні мережі. А ще можна поди-
витися цікаві чи веселі відео, щоб відпочити або почитати смішні
історії. Відірватися від екранів гаджетів втомлене людство може
лише у сні. Сучасний світ отримав не лише неймовірний технічний
прогрес, а й нові психологічні діагнози та проблеми.

Номофобія (nomophobia) — це страх людини залишитися без
смартфона. На разі це дуже популярна хвороба нашого десятиліття.
І вона лише прогресує. Для того, щоб протестувати себе особисто на
наявність номофобії варто лише залишити гаджет в іншій кімнаті на
декілька годин. Страх пропустити щось «важливе» в своєму смарт-
фоні є свого роду маркером на присутність залежності від гаджетів.

Звісно, ми всі маємо виправдання. В соціальних мережах наші
друзі, в меседжерах — ділове спілкування, а веселі відео допомагають
відпочити. Але не варто недооцінювати таку цифрову «одержимість».
Цифровий простір замість справжнього перекриття наших потреб
дає сурогат. Стосується це в першу чергу спілкування в соціальних
мережах. Адже де б ти не був, ти можеш бути в курсі справ друзів
через перегляд їхніх фото чи відео. Та яка начинка в такій «цукерці»?

У цифровому світі спілкуватися легше. Смайл заміняє посміш-
ку. А копіаста чужих слів — зізнання в коханні. А ще в цифровому
світі можна створити будь який імідж. Наприклад людина з серед-
нім достатком може видавати себе за багатія. А скромний відмінник за
популярного ловеласа. Існує багато історій про те, як цифрова ре -
альність відрізняється від справжнього життя. А ще, саме так люд-
ство поступово втрачає навики «живого» спілкування. Для реальної
комунікації прийшли серйозні випробування. Замість того, щоб
підтримати розмову ми відволікаємося на смартфони. Замість того,
щоб провести вечір в колі родини, сидимо в соціальних мережах.
Тиснемо лайки, які не зближують нас насправді.

Страх самотності гарно замаскувався під номофобію. Саме так!
Ми так боїмося залишитися одні, що просто чіпляємось за цифрову
реальність. Яка дає нам відчуття «наповненості». Це не всі проблеми
гаджетозалежності. Такі проблеми, як «лінивий» мозок, стрес, хро-
нічний недосип і навіть можливість стати жертвою кіберзлочинів
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відомі давно. Та єдиним хто може вирватися з цифрової залежності
є ми самі. Звісно, в світі технічного прогресу повністю відмовитися від
використання гаджетів просто не реально і не варто. Та змінити центр
свого життя з цифрового на реальний потрібно. Перші кро ки, щоб по -
збутися номофобії можна зробити вже сьогодні. Наприклад, почавши
дозувати час, який ми проводимо за смартфонами. Задача сучасної лю -
дини не в тому, щоб перестати користуватися гаджетами, а в тому, щоб
себе контролювати і бути повноцінним господарем власного життя.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 
ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Рудюк О. В.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З.

Розглядаються різні підходи до визначення поняття самореаліза-
ція і готовності до самореалізації. Криза вищої школи актуалізувала
проблеми сучасної молоді. Масовий характер вищої освіти призвів до
того, що він становить тепер невід’ємний етап життя кожної молодої
людини. І на даному етапі вирішується доленосне завдання самови -
значення особистості, набуття повноцінної самосвідомості та соціо-
культурної ідентичності. Тому вища школа повинна стати школою
 самореалізації молоді, в якій кожен студент зможе вибудувати свій про -
фесійний, соціальний, культурний вигляд, спроектувати своє майбутнє.

Тим часом, ослаблений за роки реформ соціалізуючий потенці-
ал вищої школи не дозволяє вузам в повній мірі взяти на себе цю
роль і її охоче підбирає масова культура. Під натиском соціума
молодої свідомості нав’язується утриманський меркантильний
план існування. Замість повноцінної самореалізації культивується
банальне самоствердження, в якому навколишній світ і суспільство
є не більше ніж засіб задоволення егоїстичних бажань [3].

«Процес вузівської підготовки повинен забезпечувати умови про-
ектування студентами свого суб’єктивно значимого образу «Я» у май-
бутній професії та культурі, повинен сприяти руху студента до цього об -
разу через розгортання в ході навчання його особистісного потенціалу».

Для студентів з високим рівнем самореалізації також характер-
но відчувати свою особистісну включеність в процес підготовки,
бачити в навчанні найважливіше заняття, яке веде їх до мети, допо-
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магає наблизити втілення мрії і виступає як джерело натхнення та
емоційного підйома. Студенти цієї групи активно користуються
наданими вузом можливостями розкривати свій потенціал і проя-
вити свої здібності в різних сферах життєдіяльності.

У студентів з більш високим рівнем самореалізації відзначається
більша впевненість у правильності вибору вузу і майбутньої профе-
сії, усвідомлення можливості реалізувати в навчанні свій особистіс-
ний потенціал і отримати значну користь від підготовки в обраного
ВНЗ. Вони вчаться з великим інтересом і навчання оцінюється не
стільки як формальна необхідність або місце зустрічі з товаришами,
а як серйозна і важлива справа.

В якості основних складових самореалізації особистості сту-
дента в вузівському навчанні розглядаються наступні три компоненти:

1) особистісна включеність в процес навчання (інтерес до на -
вчання, бажання вчитися в обраного ВНЗ, задоволеність навчанням,
цінність навчання, заглибленість в навчальний процес, прагнення
бути схожими на викладачів і представників майбутньої професії,
бажання продуктивно проявить себе в навчанні та ін.);

2) реалізація здібностей у навчанні (розвиток потенціалу сту-
дентів, можливість кращого самопізнання в навчанні, корисність на -
вчання, навчання як засіб втілення мрії, розкриття здібностей і та -
лантів, навчання в вузі як шлях до успіху та професійного зростання,
різнобічне самовиявлення і повноцінне самовираження в навчанні,
стимулювання зусиль у навчанні та ін.);

3) соціальна інтегрованість в освітній процес вузу (увага до осо-
бистості студента, допомога вузу в рішенні особистих проблем,
організація дозвілля студентів, почуття спільності, взаємовиручки
і взаємопідтримки в студентському середовищі, значимість і форте-
ця дружніх зв’язків, атмосфера довіри і поваги тощо) [2].

Студенти з невираженою самореалізацією менше цікавляться
на вчальними предметами, вони не прагнуть виконувати самостійну
систематичну роботу для отримання знань. В їх навчанні виявляєть-
ся більш висока закритість до самозвернення, зниження показників
самовпевненості, більш високі значення внутрішньої конфліктності.
Аналіз цих даних дозволив констатувати наявність у студентів даної
групи певних емоційних бар’єрів в усвідомленні себе, які перешко -
джають їм повністю і різнобічно реалізувати себе в навчанні [1].

«Сама сутність людини рухає їм до творчості і особистісному
зростанню, а деформації особистості є наслідками несприятливих
соціальних обставин, що перешкоджають цьому зростанню».

самореалізації студентської молоді Секція 10



На рівні особистості механізм самореалізації полягає в реаліза-
ції культури в собі, а не себе в культурі. Йдеться мова про розвиток
у молоді особистісного потенціалу, здібностей і ціннісних відно-
син, які відкриваються спочатку не стільки у внутрішньому плані,
скільки у соціокультурній сфері, в постійному русі і присвячені собі
чомусь більш значному, ніж власна особистість (навчанні, професії,
науці, країні, суспільству, культурі тощо).

Таким чином, можна стверджувати, що «Самореалізація є не
що інше, як перехід можливості у дійсність».
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Науковий керівник: Османова А. М., 

к. психол. н, зав. кафедрою психології

Насьогодні в Україні відсутня достовірна статистика щодо кіль -
кості детей з аутизмом. Згідно статистики, таких дітей 7.5 тисяч, але
це лише верхівка айзбергу, реальні цифри — понад 75 тисяч дітей.
І такі показники корелюють зі світовою статистикою — близько 1%
населення з розладом аутичного спектру. Реалізованість дитини
в майбутньому у суспільстві значним чином залежить від успішної
реабілітації. На сьогодні поняття реабілітації, соціалізації передба-
чає обов’язкове залучення батьків до безперервного процесу реабі-
літаційної терапії, а також психокорекцію та психореабілітацію
батьків дітей із психофізичними порушенями.

Правильне виховання, формування характеру дитини з пору-
шеним розвитком, яка в майбутньому повинна докладати багато
зусиль для досягнення певного результату в різних сферах життєді-
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яльності, є невід’ємною частиною успішного реабілітаційного про-
цесу. І те, в якому психічному стані перебувають батьки дитини
відіграє найбільшу роль в успішності реабілітації. Тому проблема
психічного здоров’я батьків так важлива для нас сьогодні.

Батьки дітей з інвалідністю часто мають проблеми з адекватним
сприйняттям особливостей своєї дитини — можуть матеріально за -
безпечувати дитину дитину, але на надають їй емоційної підтримки.
Є і інше відхилення — батьки всіляко намагаються розвивати дитину,
але при цьому їх власний емоційний фон суттєво знижений. Згідно
досліджень проблема відкидання біль значуща в сім’ях, де дитина
з аутизмом народжена не першою. Якщо ж після дитини з РАС у мате-
рі з’являється нормотипова дитина, то після стресу і зниженої са -
мооцінки, то ситуація в сім’ї стабілізується внаслідок підвищення
впевненості в собі матерів, і змінюється ставлення до старшої дитини.

Отже в результаті аналізу наукової літератури, було виявлено, що
батьки дитини з аутизмом ризикують мати депресію, тривожність, ви -
сокий рівень стресу, мають проблеми з емоційним зв’язком з дитиною.

Кандидат психологічних наук Катерина Мілютіна проводила до -
слідження сімей, які виховують дітей з аутизмом, результати якого
можно оцінити в відсотковому відношенні: у 36.6% сімей, які вихо-
вують здорових дітей, в 56.7% сімец, що виховують дитину з психо-
фізичними обмеженнями, члени родини не відчувають емоційного
звязку між собою. У 50% сімей контрольної групи та 43.3% сімей дру-
гої групи система міжособистісних взяємин має опосередкований
характер комунікації. Для кількісного аналізу застосовувались мето-
дики «Сімейна соціограма», опитувальник «Аналіз сімейних взаємо-
відносин», «Шкала тривожності» Тейлора, «Сімейна соціометрія».
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Науковий керівник: Артеменко А. Б., старший викладач

Самореалізація — це здатність людини пізнати себе, свої найкра-
щі якості, переваги та недоліки, здійснити своє покликання шля-
хом реалізації свого потенціалу. Кожна молода людина має потребу
у самореалізації, однак не кожна може належним чином реалізувати
себе внаслідок певних причин та проблем. Зокрема, існують деякі
соціально-психологічні проблеми самореалізації молоді з інвалід-
ністю. З метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб
з інвалідністю та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації
їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах,
організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудо-
вою діяльністю, яка не заборонена законом.

Що може людина з інвалідністю? У нашій державі багато моло-
ді з інвалідністю займають гідне місце у багатьох сферах суспільного
життя: в освіті, науці,, культурі, мистецтві, літературі, господар-
ській, громадській та політичній діяльності, спорті тощо. Найкращі
з цих людей посідають керівні посади на підприємствах, в установ ах
і організаціях. Не всі знають і розуміють особливості проблематики
життєдіяльності таких осіб, зокрема, тих труднощів, з якими стика-
ються люди з інвалідністю різних нозологій (з порушеннями опор-
но-рухового апарату, зору, слуху). Раніше переважна частина випус-
кників спеціалізованих шкіл для зазначених категорій населення
працевлаштовувалися на відповідних спеціально адаптованих під-
приємствах і організаціях, наприклад, в системі УТОГ І УТОС тощо.
З допомогою керівництва та інших працівників вони опановували
робітничі професії, ставали частиною дружнього колективу.

До ЗВО вступали лише найосвіченіші та най здібніші представ-
ники молоді з інвалідністю. На жаль, в наш час значна частина зга-
даної категорії молодих людей, що вступає до ЗВО, не завжди бере
до уваги реальний рівень своїх здібностей, знань, вмінь і навичок,
індивідуальних особливостей та можливостей, перспектив працев-
лаштування тощо.
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У багатьох випадках упереджене ставлення молоді з інвалідніс-
тю до реального рівня своїх професійних, фізичних та інших мож-
ливостей, нерозуміння того, що особи з інвалідністю, особливо
з інвалідністю І групи, переважно не можуть в повній мірі відпові-
дати комплексу професійних вимог, які застосовують до працівни-
ків роботодавці, призводить до ускладнення процесу самореалізації
молоді з інвалідністю. Перепонами для соціалізації та самореаліза-
ції молоді згаданої категорії є й такі соціально-психологічні чинни-
ки, як стигматизація та само стигматизація людей з інвалідністю,
упереджене, негативне ставлення певної частини українського сус-
пільства до таких осіб, існування деяких стереотипів щодо наяв-
ності чи відсутності у них певних якостей, рис характеру.

На заваді самореалізації, зокрема, професійній, молодих людей
з інвалідністю стає недостатня кількість спеціальних робочих
місць,на яких здійснено адаптацію основного і додаткового облад-
нання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням
індивідуальних особливостей таких осіб. На ту роботу, яка наявна,
дана категорія людей часто не погоджується, а на ту роботу, на якій
вони хотіли б працювати — їх часто не приймають внаслідок ряду
причин. Не бажаючи шукати компроміс щодо можливості реалізу-
вати себе, досить багато молоді з інвалідністю залишається вдома,
надаючи перевагу віртуальному світові перед реальним.

Подальше дослідження соціально-психологічних проблем
самореалізації молоді з інвалідністю дозволить розробити та реалі-
зувати на практиці пропозиції та рекомендації щодо зменшення
негативного впливу згаданих проблем на життєдіяльність зазначе-
ної категорії людей, зокрема, шляхом запровадження програм
праці на умовах часткової зайнятості, розширення спектру пільг
і преференцій, які надаються роботодавцям за працевлаштування
молоді з інвалідністю, введення додаткової оплати працівникам за
виконання функцій наставництва тощо.
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Підприємницька діяльність у будь-якій з сфер — один із найпо-
ширеніших видів бізнесу сьогодення, особливостями якого є висо-
ка конкуренція, частіш за все відсутність або мінімальна кількість
найманих працівників, безпосередній контакт із клієнтом, важли-
вість утримання постійних клієнтів та приваблення нових. З пере-
ходом нашої країни до ринкової економіки кількість підприємців
весь час стрімко збільшується.

Звичайно ж успіх підприємницької діяльності залежить від
ряду соціально-психологічних чинників, серед яких можна назвати
сприятливі зовнішні умови, наявність певних психологічних харак-
теристик самої особистості підприємця, володіння знаннями та
уявленнями про особливості підприємницької діяльності та ін.

Питання психологічних особливостей підприємницької діяль-
ності досліджувалося як зарубіжними вченими (Дж. Мак-Клеланд,
Р. Брокхауз), російськими (О.К. Зав’ялова, С.Т. Посохова, Е.Б. Фи -
лин кова та ін.) так і українськими (Л.М. Карамушка, О.В. Кре -
денцер, С.Д. Максименко, В.В. Москаленко, Ю.Ф. Пачковський,
Н.В. Худякова, та ін.).

Проводячи аналіз підприємницької діяльність, варто зазначи-
ти, що хоча створення і розвиток підприємницької справи і зале-
жить від соціальних, економічних умов, однак головну роль
у ньому граєм сам індивід, який прийняв рішення створити свій
бізнес. З великої кількості таких «початківців» лише кілька досяга-
ють результату. Саме тому виникає питання — а що ж допомагає
потенційному підприємцю досягти успіху?

Аналізуючи роботи зарубіжних та вітчизняних вчених, можна
виділити такі основні фактори, що впливають на позитивний психо-
логічний капітал підприємця — самоефективність, оптимізм та надія.

Під самоефективністю розуміється відчуття власної компетен-
тності та ефективності, а також уміння людей усвідомлювати свої
здібності та вибудовувати поведінку, яка б відповідала специфічно-
му завданню або ситуації.
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За визначенням М. Шеєра та Ч. Карвера, оптиміз — це очіку-
вання позитивних подій в майбутньому. У підприємницькій діяль-
ності оптимізм — важлива характеристика особи, що розпочинає
власну справу або намагається утримати бізнес «на плаву», особли-
во в наших сучасних бурхливих економічних та політичних умовах.

Ще одним фактором виступає надія. Це переконаність особи
в тому, що вона може ставити та досягати поставлених цілей. Це дає
енергію йти далі, навіть коли з’являються перешкоди та труднощі.
Зазвичай, люди з високим рівнем надії очікують успіхів у майбутньо -
му, а не невдач; у той же час вони схильні ставити перед собою біль-
ше різних завдань, тому коли одне з них виявляється недосяжним,
вони швидко переключаються на інше. Досліджень феномену надії
у сфері підприємництва ще небагато, ті, що є, відмічають зв’язок із
задоволеністю від бізнесу та те, що надія може бути предиктором
підприємницьких намірів.

Дослідження психології українських суб’єктів підприємництва
дозволить забезпечити державні органи влади та бізнес-структури
своєчасною, достовірною інформацією. Дана інформація є необхід-
ною для проведення роботи по реалізації економічної реформи і роз-
витку підприємництва в Україні з врахуванням особливостей соціаль-
ної психології вітчизняних підприємців і її регіональної специфіки.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ 

У ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Чеченко Т. Є.
І курс, група ЗПЛ-20-II-1м-ist, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісовий А. К., ст. викладач

Зміни у соціокультурній, економічній, політичній ситуації, що
відбуваються в країні за останнє десятиліття, породжують нові реа-
лії, які потребують наукового осмислення і якісно нових підходів до
їх вивчення та практичного врахування. На сучасному етапі розвитку
країни виняткового значення набуває наукове дослідження та вирі-
шення соціально-психологічних аспектів проблеми відновлення
психічного здоров’я особистості, пов’язаної зі значним зростанням
невротичних розладів, які вкрай негативно впливають на якість
життя, соціальну адаптацію людини та підвищують суїцидальний
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ризик, особливо в кризові періоди життя, зокрема у осіб зрілого віку.
Тому проблема визначення чинників, що впливають на виникнення
та перебіг цих розладів у осіб зрілого віку є особливо актуальною.

Невротичні розлади розподілено по специфічних категоріаль-
них групах, що включають також й інші розлади: розлади настрою;
депресивні та біполярні розлади; тривожні розлади; панічні розла-
ди, різні види фобій, обсесивно-компульсивний та посттравматич-
ний стресовий розлади; соматоформні розлади конверсійні, сома-
тоформні розлади та ін.; сексуальні розлади та розлади статевої
ідентичності тощо.

Невротичні розлади — це група захворювань, в основі яких ле -
жать тимчасові зворотні порушення психіки функціонального
характеру, зумовлені перевантаженням основних нервових проце-
сів — збудження та гальмування.

Значущою для діагностики невротичних розладів вважається
проблема взаємозв’язку, взаємозалежності або альтернативності
неврозу і невротичного складу характеру (стилю поведінки).

У теоретичному плані існують наукові напрямки, що намага-
ються трактувати невроз, як з психологічної, так і з біологічної
(нейрофізіологічної) платформ.

Особливо сильно схильні до невротичних розладів особистості
так званого зрілого віку. Це обумовлено рядом психологічних
і соціальних причин, в тому числі кризові періоди «криза середньо-
го віку», накопичені стреси і втома, психотравми, психічне та емо-
ційне виснаження та багато інших чинників.

Неврози можуть спричиняти у людини душевний неспокій, від -
чуття страху, нав’язливі думки, нав’язливі фобії, нав’язливі дії, часте
нагадування та обдумування травматичних епізодів, підвищену втом-
люваність, слабкість, знижену працездатність, подразливість, хвилю-
вання, тривожність, дратівливість, плаксивість, нервове напружен-
ня, безсоння або неглибокий сон з пробудженнями посеред ночі та
з відчуттям невиспаності після сну, погіршують загальний стан здо-
ров’я та самопочуття людини, понижують пам’ять, реакцію та кон-
центрацію. Тому вони вимагають грамотної корекції і відновлення
психічного здоров’я особистості.
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ ДИТИНИ
В НЕПОВНІЙ СІМ’Ї

Шиверська Л. О.
I курс, група ЗПЛ-20-II-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М.

Засвоєння дитиною гендерних уявлень має велике значення в її
психічному розвитку, втрата або не сформованість почуття статі поро -
джує глибокі зміни всієї особистості людини. У такої людини спосте-
рігається відчутна втрата свого Я, порушується вся система її відносин
з іншими людьми. Навіть невелике відхилення від норми в області ста-
тевої самосвідомості може приводити до негативних наслідків.

Безсумнівно, найважливішу роль у засвоєнні підростаючою
особистістю тих або інших атрибутів своєї статі грають батьки, чиє
поводження в родині визначає відношення майбутньої людини до
навколишнього світу. Батьки і їхні взаємини стають об’єктом пиль-
ної уваги й наслідування. Вони сприймаються дитиною як модель
мужності й жіночності, як зразок взаємин статей. Правильне стате-
во-рольове поводження батьків багато в чому визначає формуван-
ня адекватної статевої ролі в дитини. При емоційно-стриманому,
вимогливо-владному відношенні матері й ласкавому батька — дівчат-
ка часто виявляють маскулінне, а хлопчики фемінне поводження.

Дитина має гостру потребу в батьківській родині, що є найваж-
ливішим і впливовим фактором соціалізації. Сімейні умови, вклю-
чаючи соціальний стан, рід занять, матеріальне забезпечення й рівень
освіти батьків, значною мірою визначають життєвий шлях дитини.

В останній час значно збільшився відсоток неповних сімей, що
є гострою проблемою сьогодення як в Україні, так і світі. Умови ви -
ховання особистості у таких сім’ях мають певну специфіку та суттє-
во відрізняються від життя суб’єкта у повній сім’ї.

Протягом життєвого шляху матеріалом для побудови гендера
служить уся система того, що в даній культурі зв’язується з мужніс-
тю і жіночністю.
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Вже в 3 роки діти з упевненістю відносять себе до чоловічої чи
жіночої статі. У цей час діти починають помічати, що чоловіки і жінки
поводяться по-різному, займаються різною діяльністю і цікавляться
різними речами. У частини дітей дорослі ненавмисно стимулюють
гендерну ідентифікацію, регулярно згадуючи стать дитини (на при -
клад: не плач, ти ж хлопчик).

До 7 років діти досягають гендерної константності, розуміючи,
що гендер постійний і змінити його неможливо. У дитини з’явля-
ється підвищена увага до рольових моделей, притаманних тій статі,
що і вона сама. Це обумовлено бажанням бути найкращим хлопчи-
ком чи дівчинкою.

Однією з важливих проблем дефіциту чоловічого впливу в не -
пов них родинах є порушення статевої ідентичності. У хлопчиків,
вихованих тільки матір’ю, можна спостерігати або розвиток жіно-
чих рис характеру, таких, як словесна агресивність, перевага ігор
і занять, традиційно властивих дівчинкам, або, навпроти, розвиток
«компенсаторної мужності», для якої характерне сполучення пере-
більшено чоловічої поведінки із залежним характером. У розвитку
дівчаток батько також відіграє важливу роль. Для неї його риси,
особливості поводження, нюанси взаємин з ним запам’ятовуються
(часом несвідомо) і стають зразком, з яким будуть рівнятися всі
типи й форми відносин майбутньої жінки із чоловіками. Величезну
роль у долі дівчинки грає, насамперед, загальна оцінка батьком її
зовнішності. Вік 4–6 років є найбільш сенситивним періодом фор-
мування статевої ідентифікації, що у свою чергу є невід’ємним ком-
понентом Я-Концепції особистості. Психологи відзначають над мір -
ну закомплексованість дітей, хто з них виховувався або овдовілою
матір’ю, або матір’ю-одинаком. Особливо це стосується дівчаток —
вони зовні й внутрішньо затиснуті, сковані.

Саме родина справляє великий вплив на дитину, саме в родині
відбувається засвоєння дитиною й становлення базових характе-
ристик її особистості.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ
У ПОДОЛАННІ ТРИВОЖНОСТІ

Щербан Ю. І.
ІV курс, група ЗПЛ-17-2-hm, спеціальність «Психологія»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол. н, доцент

На психологічному рівні тривожність відчувається як: напруга,
заклопотаність, неспокій, нервозність, відчуття невизначеності,
безсилля, незахищеність, невдача, самотність. Виділяють два основ-
них види тривожності: ситуативну та особистісну [2, с. 30–41].
Ситуативна тривожність породжена деякою конкретною ситуацією,
що об’єктивно викликає неспокій, стурбованість індивіда. Осо бис -
тісна тривожність може бути визначена як риса особистості, що
виявляється у постійній схильності до переживань тривоги у різно-
манітних життєвих ситуаціях, у тому числі і таких, що об’єктивно
не можуть викликати тривогу.

Термін «арт-терапія» визначають як сукупність видів мистец-
тва, які використовуються при психокорекції, а також як метод або
комплекс методів [3, с. 7]. Сутність арт-терапії — терапевтичний та
корекційний вплив мистецтва на суб’єкт. Даний вплив проявляється
у реконструкції психотравматичних ситуацій за допомогою художньо-
творчої діяльності, виведенні хвилювань, пов’язаних з нею, у зов ніш -
ню форму через продукт художньої діяльності, а також в створенні
нових позитивних хвилювань, в зародженні креативних потреб та
способі їх задоволення. Серед функцій арт-терапії варто виділити:
вивільнення від негативних станів, установок, очищення; зняття
нервово-психічного напруження, регуляція психосоматичних про-
цесів, моделювання позитивного психоемоційного стану; корекція
порушень спілкування, формування адекватної міжособистісної
поведінки і самооцінки [4, с. 15]. Основна ціль арт-терапії — роз-
виток збалансованої особистості, яка може тримати рівновагу між
поняттями: любов — ненависть; слабкість — сила; усамітнення —
близькість; кооперація — суперництво; залежність — незалежність;
домінування — підпорядкованість; надія — зневіра і т. п.

Використання арт-терапії має свої задачі, а саме: розширення
горизонтів особистості; досягнення справжньої індивідуальності; рух
від автономності до близькості в міжособистісних зв’язках; форму-
лювання базових життєвих цілей; вироблення справжніх перспектив
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в життєвому колі; адекватне сприйняття внутрішніх життєвих криз;
використання емпатії та інтуїції в розвитку більш глибинних рівнів
символічної комунікації; розкриття творчого потенціалу; виражен-
ня почуттів [3, с. 19]. Основними напрямками арт-терапії є: мов-
леннєва креативність; гримотерапія; ізотерапія; мандалотерапія;
фототерапія; музична терапія; ландшафтна арт-терапія; пісочна
терапія; тілесна та танцювальна терапія; лялькотерапія; глинотера-
пія та тістопластика; казкотерапія; колажування [5, с. 14–221].

Проаналізувавши функції, цілі, основні завдання та напрями
арт-терапії слід зробити висновок про те, що її застосування може
бути ефективним при роботі із тривожністю та її подоланні. Це
пов’язано із тим, що використання арт-терапевтичних технік дає
змогу клієнту звільнитися від негативних, травмуючих станів та
переконань, відреагувати та прожити їх, а також віднайти внутріш-
ні сили та покращити психоемоційний стан. Як наслідок досягти
внутрішнього балансу та опори, розвинути стійкість у різних жит-
тєвих ситуаціях. А різноманіття методів арт-терапії дає можливість
терапевту ефективно взаємодіяти з клієнтом.
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ПРОБЛЕМИ 
ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ

НЕПОВНОЛІТНІХ

Юрченко Т. К.
І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»

Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М.

Проблема внутрішньоособистісного конфлікту, засоби психо-
логічного захисту від нього є актуальною науково-практичною про-
блемою психології. Це обумовлено тим, що соціальні зміни, які від-
буваються в нашій країні, ведуть до перетворення найважливіших
інститутів соціалізації — сім’ї, школи, перш за все відображаючись
на молодому поколінні, яке вступає до життя і від якого залежить
майбутнє суспільства, його духовне і етичне благополуччя, культур-
ний і економічний розвиток. Молодь особливо гостро і хворобливо
реагує на конфліктну соціальну обстановку. В цій ситуації неповноліт-
нім конче необхідна психологічна допомога, а фахівцям-психологам
потрібно володіти як інформацією про причини, наслідки і особли-
вості протікання внутрішньоособистісних конфліктів у неповноліт-
ніх, так і знаннями щодо їх психопрофілактики та психокорекції.

У найзагальнішому вигляді внутрішньоособистісний конфлікт
можна розглядати як суперечність, боротьбу між внутрішніми тен-
денціями особистості і можливостями їх задоволення. Внутріш ньо -
особистісний конфлікт відіграє в житті людини неоднозначну роль:
він може виступати і як джерело розвитку особистості, і як причи-
на розвитку невротичних реакцій. Долаючи конфліктну ситуацію,
людина набуває можливість для інтеріоризації і свідомого ухвален-
ня моральних цінностей, для придбання нових адаптивних умінь,
для самореалізації. Якщо вихід з конфлікту не знайдений, або вико-
ристання психологічних захистів не веде до усунення, зведення до
мінімуму відчуття тривоги або страху, то такий конфлікт є джере-
лом невпевненості особистості, нестійкості її поведінки.

Внутрішньоособистісний конфлікт один з найскладніших пси-
хологічних конфліктів, який розігрується у внутрішньому світі лю -
дини. Важко представити людину, яка б не піддавалася внутріш-
ньоособистісним конфліктам. Більш того, з такими конфліктами
людина стикається постійно.

Під внутрішньоособистісним конфліктом розуміється виражене
негативне переживання, викликане тривалою боротьбою структур
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внутрішнього світу особистості, що відображає суперечливі зв’язки
з соціальним середовищем і затримує ухвалення рішення. В такій
ситуації учасниками конфлікту є різні психологічні чинники внут-
рішнього світу особистості, часто уявні або несумісні: потреби,
мотиви, цінності, відчуття і тощо.

Внутрішньоособистісні конфлікти неповнолітніх пов’язані перш
за все з особливостями розвитку самосвідомості в цей період. Ре зуль -
тат самоаналізу фіксується в самооцінці, яка проходить різкі перепа-
ди залежно від зростання або падіння об’єктивності. Неадекватно
завищена самооцінка може привести до внутрішньоособистісного
конфлікту у зв’язку з нездатністю реалізувати завищені домагання
і вимоги до себе. Неадекватно занижена самооцінка може привести
до внутрішньоособистісного конфлікту у зв’язку з невпевненістю
в собі, в своїх силах і можливостях, а значить незадоволеністю собою.
Суперечність між усвідомленням значущості цінності і її доступністю
виявляється у вигляді внутрішньоособистісного конфлікту.

На особовому рівні конфлікт переживається як суб’єктивна не -
розв’язність ситуації. Як правило, внутрішній конфлікт виявляєть-
ся у неповнолітніх впаданням з крайності в крайність. То він міркує
і поводиться як абсолютно доросла, навчена досвідом людина, то,
раптом, без жодної видимої причини перетворюється на інфантильну,
капризну дитину. То він готовий ухвалювати рішення і відповідаль-
ність з дуже серйозних питань (і вимагає, щоб йому дозволили це
робити), то виявляється абсолютно безвідповідальним в давно обго-
ворених речах (попрати свої шкарпетки і винести сміття). Раптом
починають мінятися звички, поведінка стає абсолютно іншою, мане-
ра розмовляти, міміка, жести — все змінюється. З’являються нові
інтереси, причому відразу і одночасно. Змінюється круг спілкуван-
ня і компанія стає строго виборчою.

Внутрішньоособистісний конфлікт, як і всякий інший, не ви ни -
кає на «порожньому місці». Виділяються 3 види причин внутріш-
ньоособистісного конфлікту:

1) внутрішні причини, що кореняться в суперечностях самої осо -
бистості;

2) зовнішні причини, обумовлені положенням особистості в со -
ціальній групі;

3) зовнішні причини, обумовлені положенням особистості в су -
спільстві.

Отже, внутрішньоособистісні конфлікти зачіпають всі сторони
діяльності людини, включаючи професійну діяльність, систему
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соціальних відносин, визначають особливості особистісного і про-
фесійного зростання, повноту самореалізації. Більш того, внутрішні
суперечності часто розглядаються як рушійна сила розвитку особис-
тості. Очевидно, що психологічна сутність внутрішньоособистісно-
го конфлікту повинна досліджуватися в контексті ціннісно-змістов-
них утворень, поляризація яких складає основу конфлікту.

ПРОЯВ НАСИЛЬСТВА СЕРЕД ПІДЛІТКІВ

Якушко Н. А.
І курс, група ЗПЛ-20м-1-hm, спеціальність «Психологія»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна» 

Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент

Останнім часом надзвичайно загострилася проблема насильства
здійснюваних самими дітьми одне до одного. Розробку педагогіч-
них та юридичних аспектів вирішення проблеми насильства здійс-
нювали М. Асанова, Т. Барило, В. Боровик, Л. Волинець, Ф. Думко,
М. Казакіна, Д. Керимов, І. Кон, Г. Лактіонова, В. Мо ра лов, В. Ор -
жеховська, П. Пономаренко, В. Фуркало та ін.

ВООЗ пропонує визначення насильства, як «навмисне застосу-
вання фізичної сили або влади, здійснене або у вигляді загрози,
направлене проти себе, проти іншої особи, групи осіб або спільно-
ти, результатом якого є тілесні ушкодження, смерть, психологічна
травма, відхилення в розвитку або різного роду збиток» [1].

Запобігання та профілактика випадків шкільного насильства
є найважливішим завданням педагогів та психологів, оскільки жор-
стоке ставлення до дитини неминуче призводить до низки руйнів-
них наслідків. Насильство нерівномірно поширене серед різних
статево-вікових груп, поміж країн і усередині кожної країни, з від-
мінностями серед сільського і міського населення, багатих і бідних,
та серед різних етнічних груп. Життя є безцінним у будь-якому віці,
однак смерті дітей у результаті насильства викликають пожиттєве
відчуття непоправної втрати і горе рідних, та значний резонанс
у соціумі. Трагічність явища посилюється через усвідомлення того,
що ці випадки є повністю такими, яким можна було б запобігти або
попередити [3, с. 204].

І. Грабовська виділяє такі види насильства: психічне насильство —
періодичний, тривалий або постійний вплив дорослих на дитину,
що призводить до формування у неї патологічних рис характеру або
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таких, що гальмують розвиток особистості; фізичне насильство —
зумисне нанесення фізичних ушкоджень дитині однолітками,
дорослими, батьками, або особами, які заміняють, або відповідаль-
ними за виховання; сексуальне насильство — залучення дитини з її
дозволу або і ні, усвідомлене (неусвідомлене) нею в силу незрілості
або інших причин до сексуальних дій з дорослими або з однолітка-
ми з метою отримання задоволення; економічне насильство — це
ненормований робочий день, невиплата заробітної плата, експлуа-
тація праці дітей [2, с.134].

А. Ящук [4, с.127] в результаті дослідження робить висновки про
те, що насильство у загальноосвітньому закладі має місце. Як хлоп ці,
так і дівчата визнають наявність жорстокого ставлення до них з боку
вчителів, однолітків, старших учнів, членів сім’ї і незнайомих
людей, проявів фізичного, психічного (емоційного) насильства.
З метою запобігання насильства щодо підлітків необхідна чітка
цілеспрямована та скоординована робота педагогічного, учнівсько-
го колективів та сім’ї, активна протидія негативним чинникам.

Таким чином, важливо здійснювати заходи щодо підвищення
обізнаності про наявне насильство серед дітей; проводити діагнос-
тико-корекційну роботу для профілактики насильства щодо підліт-
ків у школі; залучати батьків та вчителів до створення безпечного
освітнього середовища.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ,
СХИЛЬНИХ ДО АГРЕСІЇ

Яцишин О. В.
І курс, ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Соціальна робота»

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.

Сучасний підліток живе у світі, складному за своїм змістом і тен -
денціями соціалізації. Для того, щоб вибудувати адекватну систему
соціально-педагогічної профілактики агресії у підлітків і зрозуміти
специфіку сучасного феномена дитячої агресивності необхідно
про  вести аналіз соціально-психологічного портрета дітей, які
схильні до проявів агресії.

Психологи і педагоги виділяють кілька типів особистісної спря-
мованості у підлітків. Це перш за все гуманістична спрямованість,
коли ставлення особистості до себе і до суспільства є позитивним;
егоїстична, коли для підлітка істотно більш значущим є він сам, його
ставлення до себе (безумовно, позитивне), тоді як до суспільства —
негативне; депресивна, коли власна особистість не представляє нія-
кої цінності, а ставлення до суспільства умовно позитивний; суїци-
дальна, коли підліток зневірився в собі, вважає, що його життя не
потрібна ні суспільству, ні близьким людям, ні йому самому [2].

Останні три типи особистісної спрямованості підлітків харак-
теризують деструктивну спрямованість агресивної поведінки.

Підлітки схильні до агресії, при всій відмінності їх особових ха -
рактеристик і особливостей поведінки, відрізняються деякими загаль -
ними рисами. До таких рис відноситься бідність ціннісних орієнта-
цій, їх примітивність, відсутність захоплень, вузькість і нестійкість
інтересів. У цих дітей, як правило, низький рівень інтелектуально-
го розвитку, підвищена залежність, наслідувальність, недорозвине-
ність етичних уявлень. Їм властива емоційна грубість, озлобленість,
як проти однолітків, так проти оточуючих дорослих. У таких підліт-
ків спостерігається крайня самооцінка (максимально позитивна,
або максимально негативна), підвищена тривожність, страх перед
широкими соціальними контактами, егоцентризм, невміння зна-
ходити вихід з важких ситуацій, переважання захисних механізмів
над іншими механізмами, регулюючим поведінку [1].

Разом з тим серед агресивних підлітків зустрічаються і діти добре
інтелектуально і соціально розвинуті. В них агресивність виступає
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засобом підняття престижу, демонстрація своєї самостійності, до рос -
лості. Часто такі підлітки знаходяться по відношенню до офіційного
керівництва школи в деякій опозиції, що виражається в їхній під-
кресленій незалежності від вчителів. Вони претендують на нефор-
мальну, але більш авторитетну владу, спираючись на свою реальну
фізичну силу. Ці неформальні лідери володіють великою органі-
зуючою силою, можливо тому, що за свій успіх вони можуть вико-
ристовувати привабливий для всіх підлітків принцип справедливості.

Компанії однолітків, що стихійно складаються, об’єднують під -
літків, близькі за рівнем розвитку, інтересами. Група закріплює і на -
віть культивує девіантні цінності та способи поведінки, робить
сильний вплив на особистісний розвиток підлітків, стаючи регуля-
тором їх поведінки. Відчуття дистанції, що втрачається підлітками,
відчуття допустимого і неприпустимого призводить до неперед-
бачених подій.

Таким чином, агресивна поведінка підлітків нерідко пов’язана
з алкоголізмом. Оскільки підлітки вживають алкоголь, як правило,
в групі, то підігріте алкоголем прагнення «не відставати від інших»
і «спрага подвигу» часто призводять до демонстративних асоціаль-
них вчинків. Особливо підсилює подібні дії наявність в компанії
підлітків жіночої статі. Нерідко вони ж є і організаторами проти-
правних дій. Причому, в порівнянні з підлітками чоловічої статі,
у них відзначається більш виражене «огрубіння» особистості.
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Важливим є дослідження категорії «режиму правового регулюван-
ня» або тотожна їй «правовий (чи юридичний) режим» протягом
останніх десятиліть активно використовується у законодавстві, до -
сліджується як в загальній теорії права, так і в галузевих правових тео-
ріях. Всебічне дослідження категорії правового режиму, її природи,
сутності і призначення, її співвідношення з іншими правовими кате-
горіями виступає як важливе наукове і практичне завдання, оскільки
вносить вагомий внесок у пізнання правових явищ і процесів об’єк-
тивної реальності, а в практичній площині сприяє вдосконаленню
механізму правового регулювання та підвищенню його ефективності.

У теорії господарського права категорія режиму правового ре гу -
лювання (правового режиму) використовується і досліджується пере -
важно у специфічному розумінні, як виключна категорія, що ха -
рак теризує особливий порядок регулювання певних, відмінних від
інших подібних, особливих груп відносин у суспільстві або стосується
тих чи інших об’єктів (майна). Разом із тим, у загальнотеоретичних
правових дослідженнях з’ясовано, а в галузевих працях підтверджено,
що специфічний режим правового регулювання є характерним та кож



для кожної галузі права, саме в ньому концентрується юридична
своєрідність галузі. Галузеві режими обумовлені предметом право-
вого регулювання і відрізняються специфікою і прийомів регулю-
вання, дією власних галузевих принципів, характером виникнення,
формування і реалізації галузевих прав і свобод, специфікою санк-
цій, інституційною ознакою наявністю галузі законодавства на чолі
з кодифікованим актом. У цьому зв’язку цілком правомірним і своє -
часним вважається постановка питання стосовно режиму правово-
го регулювання (правового режиму) галузі господарського права,
норми якої регулюють господарські відносини центральну складо-
ву, серцевину відносин в економіці. Категорія правового режиму
вказаної галузі до цього часу не була предметом наукового дослід-
ження. Важливим є уточнення змісту категорії режиму правового
регулювання (правового режиму) галузі права, визначення змісту
цієї категорії стосовно галузі господарського права.

Тобто, режим правового регулювання (правовий режим) галузі
господарського права можна визначити як встановлену нормами гос-
подарського законодавства правову форму, що визначає порядок
(стан) правового врегулювання господарських відносин шляхом орга-
нічного поєднання мети, предмета, методів, способів і типів правово-
го регулювання, які забезпечують розвиток господарських правовід-
носин у просторовому й часовому вимірах та їх господарсько-правову
належність. Структуру правового режиму господарського права скла-
дають у своїй сукупності усі правові засоби в широкому розумінні, весь
юридичний інструментарій, що використовується з метою правового
регулювання господарських відносин. Перспективи подальших
досліджень у цьому напрямі пов’язані, як уявляється, з використан-
ням поняття режиму правового регулювання для з’ясування співвід-
ношення галузі господарського права з іншими галузями, більш гли-
бокої, повної та об’єктивної її характеристики.
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Питання про права і свободи громадянина є складовою части-
ною проблем фактичного становища особи в суспільстві й державі.
Правовий статус — це юридична закріплене становище особи
в державі й суспільстві [2, c.21].

Центральне місце серед принципів правового статусу людини
і громадянина займає принцип рівноправності громадян. За змістом
цей принцип дуже багатогранний і поширюється на всі сфери взаємин
держави і особистості. Рівноправність є одним із проявів суспільної
рівності людей, вона являє собою універсальну форму вираження
юридичної рівноваги, поєднання інтересів окремих людей, окремих
соціальних верств і груп населення, а також національностей.

Соціально-економічна рівність відіграє вирішальну роль у вста-
новленні реальної рівноправності. Але в нашій країні існують величез -
ні відмінності в економічному становищі громадян, що, безумовно,
негативно впливає на фактичну рівноправність. Для подолання
фактичної соціальної нерівності держава проводить політику, спря-
мовану на створення умов для гідного життя і вільного розвитку
людини. Для того, щоб зробити фактичний статус деяких категорій
осіб більш справедливим, ніж він міг би бути на загальних умовах,
держава встановлює систему соціальних пільг, привілеїв (переваг),
існування якої не є відступом від принципу рівноправності [3, c. 62].

Слід зазначити, що крім формальної рівноправності існують
і інші принципи, якими керуються величезні маси людей: «Любов
до своєї сім’ї та інших близьких людей не може не поширюватися
на народ і країну, в якій людина живе... Визнання прав індивідуума
має врівноважуватися твердженням відповідальності людей один
перед одним. Крайнощі індивідуалізму і колективізму не здатні
служити гармонійному влаштуванню життя суспільства. Вони при-
зводять до деградації особистості, морального і правового нігілізму,
зростання злочинності, втрати громадянської активності, взаємно-
го відчуження людей» [4, c. 42].
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Правовим вираженням соціальної рівності є юридична рівність
громадян. Юридичним оформленням принципу рівноправності
виступає Конституція України: «Кожен громадянин України воло-
діє на її території всіма правами і свободами і несе рівні обов’язки,
передбачені Конституцією». Конституція встановлює незалежність
рівноправності від будь-яких обставин [1].

В інших державах є інші, ніж в Україні і на Заході, підходи до рів -
ноправності. Наприклад, в деяких державах (Японія) під ним ро зу -
міють не рівність прав і свобод чоловіка і жінки, а рівність обов’яз-
ків [5, c. 53].

Важливу частину принципу рівноправності в цілому становить
національна рівноправність. Такими гарантіями виступають, зокре-
ма, право користуватися рідною мовою в державних органах, орга-
нах місцевого самоврядування та громадських організаціях, право
навчати дітей рідною мовою, розвивати національні засоби масової
інформації (друк, телебачення, радіо), право розвивати національ-
ну культуру, бути представленими в органах державної влади, міс-
цевого самоврядування в регіонах.

Конституція в досить категоричній формі встановлює заборо-
ну агітації і пропаганди, що збуджує соціальну, расову, національну
або релігійну ненависть і ворожнечу, а також пропаганду расової,
національної або мовної переваги.

Рівність перед законом і судом означає, що кожна людина і гро-
мадянин може постати перед судом, а також може отримати рівний
захист своїх прав і законних інтересів в суді. Конституція — акт пря-
мої дії, отже, її норми, і перш за все норми, що фіксують основні
права, свободи та обов’язки людини і громадянина, мають безпосе-
редню дію. В Україні громадяни володіють усіма правами і свобода-
ми, що надаються їм Конституцією. Сам факт конституційного
закріплення будь-якого права вже робить громадянина його суб’єк-
том [2, c. 23].

Отже, Основний Закон визначив, що усі люди є вільними й рів-
ними у своїх гідності і правах, що права і свободи особи є невідчу-
жуваними й непорушними (ст. 21), конституційні права і свободи
гарантуються і не можуть бути скасовані (ст. 22), громадяни мають
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (ст. 24)
та ін. Принципи конституційно-правового статусу людини і грома-
дянина є взаємопов’язаними, втілення кожного з них зумовлює здійс -
нення інших.
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Проблема нормативного закріплення та практичного забезпечен-
ня права людини на працю завжди була і залишається гостро акту-
альною. Це зумовлено, передусім, тим, що праця виступає основною
та неодмінною умовою людського буття.

Конституція України в ст. 43 передбачила право кожного на
працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею,
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Норми, які
гарантують право на працю, містяться і в інших національних законах,
зокрема Кодексі законів про працю України (КЗпП). Так, відповід-
но до ч. 1 ст. 2 КЗпП право громадян України на працю, — тобто на
одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого держа-
вою мінімального розміру, — включаючи право Національні та між-
народні механізми захисту прав людини на вільний вибір професії,
роду занять і роботи, забезпечується державою. Так, Конституція
України в ст. 43 гарантує право кожного на працю, тобто дане право
поширюється і на громадян України, і на іноземців, і на осіб без
громадянства. Вважаю, що цей недолік галузевого законодавства
повинен бути усунений. Також слід звернути увагу на те, що від
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колишнього Радянського Союзу в спадок незалежна Україна отри-
мала соціально орієнтований Кодекс законів про працю, який
закріплював доволі об’ємний перелік як загальних гарантій права на
працю, що поширювалися на все населення, так і спеціальних, що
були запроваджені для окремих категорій населення (жінок, непов-
нолітніх, інвалідів). Незважаючи на безумовну корисність більшості
норм Кодексу законів про працю, він з об’єктивних причин мораль-
но застарів, не відповідає сучасним реаліям ринкової економіки та
втратив значення основного акта трудового законодавства. За роки
незалежності Україна не спромоглася прийняти новий кодифікова-
ний нормативно-правовий акт у даній сфері. За цей час до Верховної
Ради України було подано близько десяти проектів Трудового кодек-
су України, які з тих або інших причин не стали законом.

Однією з головних причин такого стану була і є відсутність
серед державних діячів, роботодавців, профспілок та вчених єдиної
концепції регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин.

Отже, виходячи з вищезазначеного, сьогодні є надважливим
вжити заходів, з одного боку, щодо посилення юридичних гарантій
права людини на працю, а з іншого — щодо забезпечення ефектив-
ної діяльності уповноважених державних органів та їх посадових
осіб із реалізації існуючих гарантій цього права. Зокрема, є необхід-
ним здійснити ряд законодавчих та організаційних заходів, спря-
мованих на недопущення праці без укладення трудового договору,
доручення працівнику роботи, яка не передбачена трудовим дого-
вором, та виплати заробітної плати «у конверті», а також на ство-
рення нових робочих місць. Крім цього, доцільно посилити адміні-
стративну й кримінальну відповідальність за порушення права
людини на працю.
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ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

Баєва В. О.
І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Притула О. В., ст. викладач

Аналіз стану злочинності серед неповнолітніх, щорічні статис-
тичні показники свідчать, що криміногенна ситуація у молодіжно-
му середовищі дедалі ускладнюється. Неповнолітніми скоюється все
більше жорстоких зухвалих злочинів — навмисних вбивств, тяжких
тілесних ушкоджень, розбійних нападів тощо. Водночас ефектив-
ність діяльності органів державної системи профілактики правопо-
рушень серед неповнолітніх, основним з яких є служби у справах
неповнолітніх, залишається вкрай низькою.

Проведені дослідження свідчать, що злочинні групи неповно-
літніх виникають, переважно, на основі неформальних груп або «груп
дозвілля». Це пов’язано з такими елементами підліткової психології,
як підвищена схильність до навіювання та наслідування, несталість
емоційно-вольової сфери, орієнтованість на групу, домінування
потреби у спілкуванні з однолітками та переоцінка значимості їх
схвалення та інше.

Звичайно, криміногенну значимість мають не перераховані віко-
ві особливості самі по собі, а їх зміст та спрямованість. Соціальні
властивості особистості у підлітків ще тільки починають формува-
тись. Окрім вже зазначеної недостатньої самокритичності при
оцінці своєї поведінки, у них може бути навіть знижена здатність до
вибірковості свідомих дій. Але особливу увагу слід приділити домі-
нуючій у цьому віці потребі в спілкуванні та схильності до групу-
вання. Саме тут підлітки мають можливість виявити себе та само-
ствердитись як особистість.

Анти-суспільна спрямованість учасників злочинних груп
неповнолітніх та молоді зумовлювалась необхідністю задоволення
потреби в спілкуванні при наявній вузькості, обмеженості інтересів
(їх примітивізмі), невмінні організувати своє дозвілля, що посилю-
ється комплексом об’єктивних причин та утрудненнями у норма-
тивному проведенні часу. Повнокровне спілкування з однолітками
в офіційному середовищі для підлітків, які опинилися в психоло-
гічній ізоляції, заміщається асоціальним.

Це наочно свідчить про порушення процесу соціалізації та мо -
ральну деформацію і призводить до спроби самоствердження серед
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подібних собі, в тому числі — через вчинення правопорушень. Гру па,
у свою чергу, впливає на своїх учасників, прищеплює їм анти-суспіль-
ні погляди і установки, заохочує до злочинного способу життя —
відбувається активний процес «перевиховання». Звичайно, не кожен
важковиховуваний підліток вступає у конфлікт із законом, але взає-
мозв’язок цих явищ очевидний.

На кожному етапі формування злочинної групи неповнолітніх
можливий поворот її до позитивного розвитку, але для цього необ-
хідні певні умови, відповідна зміна умов функціонування. Поли шена
напризволяще, «дозвільна» група з великою ймовірністю може стати
криміногенною, вчинюючи спочатку малозначні протиправні дії,
спричинені бешкетуванням, пустощами, а потім — правопорушен-
ня і злочини.

Основними причинами низької ефективності попередження
групової злочинної є часто формальний підхід до індивідуально-
профілактичної роботи; недостатньо надається допомога в адапта-
ції до життя, налагоджуванні позитивних зв’язків і стосунків.

Отже, сім’я — це перша структура для людини в якій проходить
її формування як особистості. Психологи вважають, що характер
людини сформований на три чверті успадкованих моментів. Проте
такі риси характеру і біологічна спадщина ще не дають велику роль
для майбутнього особи. Дуже важливо, яку систему соціальних цін-
ностей вибудовує для себе громадянин, особливо малолітні особи,
які йдуть у великий світ. Батьки, повинні розуміти свій обов’язок
щодо виховання дітей відіграють важливу роль. Своїми діями вони
самі показують вихованість, освіченість, відповідальність, чуйність
та інші риси, які так важливі для майбутнього покоління.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ 
ЯК ЗАХІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

Бобраніцька К. О.
IV курc, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право»

Білоцерківський інститут економіки та управління 
Університету «Україна»

Науковий керівник: Сидоренко В. В., доцент, кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук

На сьогоднішній день адміністративні правопорушення займають
важливе місце та істотно впливають на стан правопорядку в суспіль-
стві. Найактуальнішими проблемами, що стоять перед органами

158

Секція 11 Правове регулювання  



159

державної влади це боротьба з правопорушеннями та зміцнення за -
конності та правопорядку. Органи державної влади основні зусилля
спрямовують на попередження правопорушень та усунення при-
чин, що їх породжують при цьому велике значення посідає застосу-
вання державного примусу. Дане питання вивчали такі науковці як
Гумін О.М., Пряхін Є.В, Чорномаз О.Б. та інші.

Метою даної статті є аналіз дослідження адміністративного за -
тримання в системі адміністративного примусу.

Одним із видів державного примусу є адміністративний примус.
Він характеризується такими специфічними ознаками як: 1) засто-
совується в державному управлінні для охорони суспільних відно-
син, які складаються у сфері державного управління і регулюються
нормами адміністративного права; 2) адміністративний примус за -
стосовується тільки уповноваженими на те державними особами
(органами виконавчої влади) і посадовими особами, коло яких ви -
значено нормативно-правовими актами України; 3) процесуальний
порядок застосування адміністративного примусу відрізняється
досить високим рівнем оперативності, що збільшує ефективність
їхньої реалізації [3, с. 39–45].

Адміністративне затримання виступає як захід забезпечення
провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Даний захід полягає у тимчасовому обмеженні свободи пересуван-
ня і місцезнаходження. Такий вид адміністративного примусу
застосовується в разі, коли інші заходи адміністративного припи-
нення неефективні для забезпечення належного виконання про-
вадження в справі про адміністративне правопорушення і забезпе-
чення притягнення правопорушника до відповідальності.

До особливостей застосування адміністративного затримання
можна віднести те, що воно: 1) застосовується лише уповноваженими
органами; 2) не може бути застосоване до іноземців, які користують-
ся дипломатичним імунітетом, а також народних депутатів України,
прокурорів та судді; 3) після затримання обов’язково повідомляється
місцезнаходження особи її родичам; 4) строк затримання обчислю-
ється з моменту доставлення правопорушника для складання прото-
колу і він не може тривати більше 3 годин або не більше трьох діб
у визначених законом випадках; 5) у більшості випадків застосовуєть-
ся тоді, коли інші заходи примусу є неефективними [1, с. 8].

Підставою для адміністративного затримання є лише вчинення
правопорушення, яке визначене в ст. 262 КУпАП та абз. 2 п. 5 ст. 11
ЗУ «Про міліцію». Тобто, такий вид адміністративного примусу може
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бути застосований за дрібне хуліганство, вчинення насильства в сім’ї,
порушення організації та проведення зборів, мітингів, при поширю-
ванні неправдивих чуток тощо і виключно зазначеними в ст. 262
Кодексу про адміністративні правопорушення органами [2, ст. 262].

Адміністративне затримання як самостійний захід адміністра-
тивного примусу використовується для припинення протиправної
поведінки та для отримання інформації про особу правопорушни-
ка. Підставою застосування є адміністративне правопорушення,
а метою — припинення правопорушення та забезпечення провад-
ження у справах про адміністративні правопорушення.

Важливим питанням є термін затримання. Науковці у своїх
працях розділяють строки адміністративного затримання на загаль-
ні та спеціальні. Загальним вважається строк затримання визначе-
ний у ч. 1 ст. 263 КУпАП, який не перевищує 3 годин. Спеціальне ж
затримання застосовується в окремих випадках, наприклад: 1) до
осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу перетнути дер-
жавний кордон; 2) у випадку в’їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України; 3) до осіб, які порушили правила обігу наркотичних
засобів і психотропних речовин тощо. Таке затримання не переви-
щує трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протя-
гом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту
до ставлення правопорушника для складання протоколу, а у випадку,
якщо особа перебувала в стані сп’яніння — з часу її витверезіння.

Проаналізувавши вище сказане, дійдемо висновку, що адмініс-
тративне затримання як засіб адміністративного припинення — це
примусове, тимчасове обмеження особи, що здійснюється у випад-
ку вчинення нею адміністративного правопорушення, а також
в інших випадках визначених законом. Важливим є те, що застосу-
вання даного заходу примусу можливе лише уповноваженими на це
державними органами в офіційному, чітко визначеному законодав-
ством порядку.

Особливість застосування такого заходу полягає у припиненні,
доставленні та утриманні особи, з метою встановлення особи пра-
вопорушника, здійснення її перевірки, утримання від вчинення
правопорушення, складання протоколів, усунення негативних
наслідків та попередження вчинення нових правопорушень, в спе-
ціально обладнаних для цього приміщеннях.
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НАД ДЕРЖАВНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ
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Науковий керівник: Данченко Т. В.

Відомо, що міжнародне повітряне право спочатку розвивалося,
як право цивільної авіації. На початку ХХ століття було дуже поши-
рене твердження «свобода повітря», що означає, що держави не
розповсюджують свій суверенітет на повітряний простір. Але пізні-
ше, держави почали використовувати теорію державного суверені-
тету і на повітряний простір.

Тож принцип дозвільного порядку міжнародних польотів в су -
веренному повітряному просторі є похідним від принципу повного
і виключного суверенітету держави над своїм повітряним просто-
ром [2, с. 366].

Говорячи про принцип дозвільного порядку міжнародних пол-
ьотів в суверенному повітряному просторі, можна сказати, що цей
принцип є основним принципом регулювання міжнародних пол-
ьотів в межах своєї території.

Цей принцип дає право на свій розсуд визначати і встановлювати:
1) виконання міжнародних польотів за міжнародним догово-

ром, спеціальним дозволом та інше;
2) надання дозволів, за якими можна здійснювати перевезення;
3) вимоги, які є обов’язковими при здійсненні перельоту в ме -

жах своєї території;
4) контроль за польотами над державною територією;
5) недопущення і запобігання польотів без згоди на території

суверенної держави;
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6) відповідальність за порушення порядку.
Тому цей принцип є основоположним для здійснення міжна-

родних польотів, тому що без виконання цього переліку будь-яка
держава може не допустити на межі своєї території.

Але крім того, що держава має суверенне право повітряного про -
стору в межах своєї території, держава повинна виділити повітряні
траси, визначити район аеродромів, повітряні коридори для організа-
ції польоту повітряних суден. Крім того, держава зобов’язана надава-
ти послуги радіо- і метеорологічних служб, встановлювати процедури
зв’язку, видавати відповідні карти і схеми. З метою забезпечення
державної або громадської безпеки держави має право також вста-
новлювати зони обмеження польотів — особливим порядком отри-
мання дозволу на політ або обмеженням польотів [4, с. 11].

Окрім того, кожна держава повинна призначити повноважні
органи з повітряного простору на державній території, наприклад,
в Україні — це Державна авіаційна адміністрація, в Сполучених
Штатах Америки — це Федеральна авіаційна адміністрація, які від-
повідають за врегулювання технічних та економічних концепцій
цивільного повітряного транспорту. Ці органи безпосередньо конт-
ролюють органи керування повітряним рухом, які слідкують за
усіма міжнародними польотами національних та іноземних повіт-
ряних суден, починаючи з моменту перетину ними державного
кордону і прямування встановленою міжнародною трасою до місця
посади в аеропорту призначення. Та навпаки, відліт національних
та іноземних повітряних суден до моменту перетину ними держав-
ного кордону [1, с. 130].

Що до правового регулювання міжнародних польотів над дер -
жавною територією, то держава використовує державний сувере нітет
в повітряному просторі. В межах свого повітряного простору держава
повинна виділяти повітряні траси, визначити район аеродромів,
повітряні коридори для організації польоту повітряних суден [3, с. 56].

Міжнародний повітряний простір охоплює простори, розта шо -
вані над водною поверхнею за межами територіальних вод при бе -
режних держав. Повітряний простір, розташований над територією
держави, є частиною його території. Держава володіє повним і ви -
ключним суверенітетом над своїм повітряним простором і має право
дозволяти або забороняти будь-які польоти над своєю територією.
Відкритий повітряний простір — це простір над відкритим морем
і іншими територіями з особливим режимом, міжнародні протоки
і канали, архіпелажні води.
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Будь-яке право, яке є в однієї особи, припускає наявність обов’яз-
ків у іншої чи інших осіб. Права людини забезпечують нормальне існу-
вання і розвиток людини в цивілізованому суспільстві і припускають
наявність обов’язків, насамперед, у єдиного офіційного представника
суспільства — у держави.

Не є випадковим, що нині майже в усіх «праволюдинних» публі -
каціях — наукових, навчальних, публіцистичних, просвітницьких —
йдеться про ті чи інші «стандарти» прав людини. Проте зазначене
терміно-поняття вживається авторами зазвичай у досить неодно-
значних сенсах.

Для розуміння природи й особливостей міжнародних стандартів
прав людини неабияке методологічне значення має прийнята 4 груд -
ня 1966 р. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 41/120 «Вста -
новлення міжнародних стандартів у сфері прав людини». У цьому
акті було викладено ті керівні принципи, які мали би враховуватись
при розробці міжнародних документів у означеній сфері. Зокрема
такі документи повинні: «а) узгоджуватись із існуючим зводом між-
народно-правових норм у сфері прав людини; b) мати фундамен-
тальний характер і грунтуватись на притаманних людській особис -
тості гідності та цінності; с) бути достатньо чіткими, або слугувати
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джерелом прав і обов’язків, які піддаються визначенню й здійсненню;
d) передбачати, де це доречно, реалістичний та ефективний меха-
нізм здійснення, включаючи системи подання доповідей; е) кори-
стуватися широкою міжнародною підтримкою [1].

Під словосполученням «права людини» звичайно мають на ува -
зі порівняно невеликий набір прав і свобод, при цьому масове чи
грубе порушення хоча б одного з них призводить до негайної від-
мови світового співтовариства визнати цю державу демократичною
і цивілізованою, а іноді й інші вагомі наслідки економічного, полі-
тичного, ба навіть військового характеру [2].

Отже, на нашу думку, беручи до уваги усі вказані вище ознаки
досліджуваних стандартів, можна запропонувати таку дефініцію їх за -
гального поняття: міжнародні стандарти прав людини — це закріп лені
у міжнародних актах і документах, текстуально уніфіковані й функ -
ціонально універсальні (для певних міжнародних об’єднань держав)
принципи та норми, які за посередництвом вельми абстрактних, зде -
більшого оціночних, термін-понять фіксують мінімально необхідний
або бажаний зміст і/чи обсяг прав людини, зумовлювані досягнутим
рівнем соціального розвитку та його динамікою, а також встанов лю -
ють позитивні обов’язки держав щодо їх забезпечення, охорони й за -
хисту та передбачають за їх порушення санкції політико-юридичного
чи політичного характеру [3].
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Для права поведінка людини, хоч би як її оцінювали з моральної
чи практичної точки зору, може або узгоджуватися з положеннями
чинного законодавства, або порушувати їх. У першому випадку йде
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річ про правомірну поведінку, у другому — правопорушення. Отже,
правопорушеннями називають такі вчинки людей, якими порушу-
ються приписи діючого права, передусім положення Конституції
і законів України.

Історія свідчить, що правопорушення трапляються в усіх краї-
нах і суспільствах незалежно від їхнього державного устрою та сус-
пільного ладу, і цілковито їх викорінити ще нікому не вдавалося.
Питання про причини правопорушень завжди було й залишається
складним. Глобальною причиною всіх правопорушень є соціальні
суперечності (їх можна назвати «хворобами суспільства»), які завжди
існують у суспільстві. Вони призводять до того, що інтереси окре-
мих соціальних груп, іноді окремих осіб приходять у суперечність із
загальними інтересами, а тому соціальні схильності, моральні уяв-
лення й спрямування діяльності цих людей різко відрізняються від
вимог існуючого права, а звідси виникає схильність до їх порушення.

Що стосується окремих правопорушень, то їх вчинення може
бути викликане різними, іноді не залежними одна від одної причи-
нами — економічного, соціального, сімейного, особистого характеру
тощо. Частіше причина носить комплексний характер. Виявлення цих
причин і вжиття заходів до їх усунення є одним із завдань діяльності
правоохоронних органів, посадових державних чи інших осіб, дотич-
них до вирішення даного питання. Проте завдання цілковито та
повністю усунути причини правопорушень має утопічний вигляд —
для цього потрібно усунути всі суперечності, які існують у суспільстві.
Подібні спроби вже робилися, зокрема на початку нашого століття,
однак успіху не досягли. Отже, завдання держави полягає в тому, щоб
звести причини, які викликають правопорушення, до як найнижчого
можливого рівня, що дасть суспільству змогу здійснювати ефективний
контроль над протиправними діями, і передусім над злочинністю.

З точки зору права правопорушення є нехтуванням тими пра-
вилами, які схвалені і встановлені державою для підтримання соці-
ального порядку та забезпечення прав громадян. З соціальної точки
зору правопорушення завжди є вчинком, який завдає шкоди інтер-
есам окремих громадян чи юридичних осіб, а нерідко — й інтересам
усього суспільства. Тому держава має не тільки здійснювати роботу
щодо усунення причин та умов правопорушень. Вчинення особою
правопорушення є підставою для того, щоб притягти її до встанов-
леної нормами права відповідальності.

Однак самого лише факту вчинення особою дії чи бездіяльнос-
ті, якою порушуються приписи права, недостатньо. Майже завжди
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необхідною є і вина особи у протиправному вчинку. Відпові даль ність
без вини закон допускає лише у виняткових випадках: наприклад
цивільно-правова відповідальність власників за шкоду, заподіяну
джерелом підвищеної небезпеки.

Періоди деякої стабілізації злочинності або незначного її знижен-
ня, як правило, з невідворотністю змінюються зростанням і по даль -
шим погіршенням її стану, рівня, структури і динаміки. За істотних
розбіжностей у рівнях правопорушень в різних країнах першою
і визначальною тенденцією в світі, що зберігається впродовж три-
валого часу, є їх абсолютне та відносне зростання.

Саме тому проблема боротьби з правопорушеннями є однією
з найактуальніших не тільки для України, де вони загострились через
тривалу економічну, фінансову, енергетичну і політичну кризу, але
й для більшості країн світу. Будь-які значні спроби вирішити про-
блему росту правопорушень у країні залежать від більш масштабних
змін в економіці, політиці і суспільстві. Серйозне дослідження зло-
чинності в Україні повинно б розглядати це явище в більш широ-
кому контексті та у всій її складності існуючої в країні ситуації.

ПРАВА ЛЮДИНИ: 
ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Валієва Д. Т.
ІІІ курс, група ЗПЗ-20.3-1

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівни: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, 
завідувач кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності

Поняття «права людини» складне й багатогранне, це — категорія
не лише юридична, а й філософська, політична, моральна. Для кра-
щого розуміння сутності цього поняття слід звернути увагу на такі
його аспекти: 1) права з’являються у людини від моменту народ-
ження як невід’ємні умови фізичного і соціального існування та
розвитку і, водночас, як засіб і мета життя, незалежно від того, усві-
домлюються вони людиною чи ні; 2) за змістом права людини — це
такі її соціальні можливості, які пов’язані з конкретно-історичними
умовами; об’єктивно обумовлені досягнутим економічним і культур-
ним рівнем життя суспільства, вони виявляють сукупність потреб,
задоволення яких сприяє забезпеченню людині певного стандарту
життя, характерного для конкретного суспільства; 3) права людини —
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це категорія можливої поведінки людини; їх реалізація залежить від
бажання конкретної людини, а держава не може і не повинна приму-
шувати до використання прав. Водночас нормальне функціонування
сучасного демократичного суспільства неможливе без використання
його членами своїх прав і свобод. Ось чому держава не може обмежу-
ватись юридичною фіксацією прав людини, вона повинна їх забезпе-
чити не тільки правовими, а й економічними, політичними та куль-
турними засобами; 4) права людини мають універсальний характер,
неподільні, взаємопов’язані та взаємообумовлені, вони є надбанням
кожної людини. Британська енциклопедія визначає їх таким чином:
«Права належать індивідові, оскільки він є людиною.

У сучасних умовах різноманітні і типи прав людини. Права
людини поділяються на позитивні та негативні, що відображають
позитивні та негативні аспекти свободи. Позитивні права людини
фіксують обов’язки держави, осіб і організацій надати громадяни-
ну ті або інші блага, здійснювати певні дії. Здійснення позитивних
прав неможливо без наявності у держави достатніх ресурсів. їх
конкретне наповнення прямо залежить від багатства країни і демо-
кратичності її політичної системи. Негативні права визначають
обов’язки держави та інших, людей стримуватися від тих або інших
дій у ставленні до особи. Права громадянина охоплюють сферу від-
носин індивіда з державою, вони кваліфікують особу як члена дер-
жавно-організованого співтовариства. Таким чином, права людини
і права громадянина у своїй сукупності відображають найрізнома-
нітніші зв’язки особи із суспільством і державою. Досить розпов-
сюдженим є поділ прав і свобод особи на основні та інші. Під ос -
нов ними правами і свободами розуміють конституційні права
і свободи, а також ті, що закріплені у міжнародно правових доку-
ментах з прав людини і містять загальновизнані універсальні стан-
дарти. Основні права і свободи являють собою серцевину правового
статусу, вони передбачають можливість виникнення у особи на їх ос -
но ві великої кількості інших прав і свобод. Вони є правовою базою
для похідних, але не менш важливих, інших прав і свобод.

До громадянських прав і свобод належать: право на життя,
право на повагу гідності, право на свободу та особисту недоторкан-
ність, право на недоторканність житла, право на таємницю листу-
вання, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції,
право на невтручання в особисте та сімейне життя. Політичні права
і свободи являють собою можливість брати участь у державному та
громадському житті, впливати на діяльність державних органів,
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громадських об’єднань політичного спрямування. До політичних прав
і свобод належать свобода пересування, вільний вибір місця прожи-
вання, право на вільний виїзд з території України; право на участь
в управлінні державними справами та участь у референдумах; право
на вільні вибори до органів державної влади та місцевого самовря-
дування і право бути обраним до цих органів; право на звертання до
органів державної влади і місцевого самоврядування; право на сво-
боду об’єднання; право на мирні збори, мітинги і демонстрації;
право направляти письмові звертання або особисто звертатись до
органів державної влади та ін.

Отже, держава несе відповідальність перед своїми громадяна-
ми, а також зобов’язана захищати їх права. З іншого боку, громадя-
ни України теж мають обов’язки щодо держави, а також один щодо
одного. Права та відповідальність громадян і держави повинні бути
взаємними. Відповідальність є тим чинником, який не тільки вста-
новлює межі прав людини, але й сприяє дотриманню прав. Правда,
відповідальність за виконання деяких обов’язків не передбачаєть-
ся, і це при тому, що питання про відповідальність за порушення
прав і обов’язків особи має найважливіше значення для їхнього
практичного здійснення. Без визначення конкретної відповідаль-
ності посадових осіб, органів влади та окремих громадян права
людини перетворюються не більш ніж на красиву декларацію.
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завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Проблема дотримання прав дітей постійно викликає міжнародну
стурбованість. Нестабільність у світі, війни, збройні конфлікти, погір -
шення стану довкілля — це лише короткий перелік несприятливих фак-
торів, які впливають на найбільш вразливу та найважливішу частину
людства. Тому міжнародне співтовариство прагне захистити дітей
усілякими можливими засобами. Одним із таких засобів є нормативне
регулювання прав дитини: закріплення відповідних положень у міжна-
родних документах, взяття державами на себе зобов’язань щодо їх
дотримання та виконання.

Відповідно до Конвенції, дитиною вважається будь-яка людсь-
ка істота до досягнення 18-річного віку, якщо за національними
законами не встановлений більш ранній вік досягнення повноліття.
Конвенція проголошує, що свобода необхідна дитині для розвитку
своїх інтелектуальних, моральних і духовних здібностей, вимагає не
тільки здорового і безпечного оточуючого середовища, відповідно-
го рівня охорони здоров’я, забезпечення мінімальних норм харчу-
вання, одягу, житла, а й надання всього цього, завжди в пріоритет-
ному порядку, дітям [1].

З метою звернути увагу світового співтовариства до Конвенції
та до питань захисту прав дитини ООН провела в 1990 р. Світову
зустріч на вищому рівні в інтересах дітей. Учасники зустрічі при-
йняли Всесвітню декларацію про забезпечення виживання, захисту
та розвитку дітей від 30.09.1990 р. [2].

План дій щодо здійснення цієї декларації в 90-ті роки. Для
формування суспільної думки навколо проблеми дитинства, ефек-
тивного здійснення контролю за дотриманням прав дітей, спри-
яння їх захисту в деяких країнах світу заснований інститут уповно-
важених — комісарів з прав дитини [3].

Отже, я переконана, що починати змінювати суспільство треба
з молоді, із забезпечення прав, гарантованих Конвенцією, сьогодні
вже не достатньо просто змінювати світ в інтересах дітей, сьогодні все
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йде мова про те, щоб змінювати світ разом з дітьми. Для цього треба
слухати, що кажуть молоді люди, треба надавати їм можливість ви -
слов лювати свою думку і брати участь у прийнятті рішень, що
торка ють ся їх життя. Настав час перейти від доброчинності стосов-
но дітей до визнання того, що кожна дитина, як і кожна людина,
має власні права.
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Основним прагненням України від перших років незалежності
здійснюється шляхом побудови правової держави та створення якісно
нового суспільства, в якому мають забезпечуватися пріоритети загаль -
но людських цінностей. Ключовими кроками на цьому шляху, які,
безумовно, сприяли її визнанню іншими державами світу, стали
прийняття Конституції України, вступ України до Ради Європи,
проведення адміністративної реформи та підготовка до проведення
адміністративно-територіальної реформи. При цьому держава та її
інституції й далі наполегливо шукають свій шлях забезпечення
неухильного дотримання прав людини і верховенства права [1].

Сучасний етап проведення в Україні правової реформи визна-
чив необхідність переосмислення ролі та місця нотаріату у правовій
системі України як ефективного засобу досудового захисту прав
людини та місця в ній інституту приватної нотаріальної діяльності,
яка ґрунтується на принципах латинського (вільного) нотаріату. За
майже 25 років свого існування в Україні приватний нотаріат довів
свою доцільність та ефективність захисту прав людини, однак оста-

170

Секція 11 Правове регулювання  



171

точного його запровадження досі не відбулося, ключові вимоги
Конституції України досі не враховані у Законі України «Про нота-
ріат», не вирішено широке коло теоретичних і практичних проблем
організації і функціонування нотаріату в Україні на основі здобутків
міжнародного досвіду і з урахуванням змін національного законодав-
ства, створення правових, організаційних умов для вступу України
до Міжнародного Союзу Нотаріату тощо [1].

Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у вста-
новленні умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяль-
ності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної
діяльності, анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріаль-
ною діяльністю; здійсненні контролю за організацією нотаріату,
проведенням перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріу-
сів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та вико-
нання правил нотаріального діловодства; визначенні органів та
осіб, які вчиняють нотаріальні дії, здійснюють контроль за органі-
зацією нотаріату, проводять перевірки організації нотаріальної
діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотарі-
альних дій та виконання правил нотаріального діловодства; визна-
ченні ставок державного мита, яке справляється державними нота-
ріусами; встановленні переліку додаткових послуг правового
і технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріаль-
ними діями, та встановленні розмірів плати за їх надання держав-
ними нотаріусами; встановленні правил професійної етики нота-
ріусів [2].

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріу-
сів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних
нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приват-
ною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). На нотаріусів,
які працюють у державних нотаріальних конторах або займаються
приватною нотаріальною діяльністю, законом може бути покладе-
но вчинення інших дій, відмінних від нотаріальних, з метою надан-
ня їм юридичної вірогідності [2].

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами,
мають однакову юридичну силу. У населених пунктах, де немає
нотаріусів, нотаріальні дії, вчиняються уповноваженими на це
посадовими особами органів місцевого самоврядування. Вчинення
нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські устано-
ви України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, —
на дипломатичні представництва України [2].
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Отже, адміністративно-правове регулювання організації нота-
ріальної діяльності — це провідні засади, положення та норми, що
формують основи організації та забезпечення вчинення нотаріальних
дій через певні організаційно-правові засоби, які визначаються чин-
ним законодавством України та за допомогою яких здійснюються
нотаріальні дії, проводиться взаємодія нотаріусів з іншими суб’єк-
тами права та реалізується державна політика у сфері нотаріату.
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«Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту
недоторканність».

У журналістській практиці існує низка прикладів, які демонст -
рують неправомірне втручання журналіста у приватне життя люди-
ни. Часто, у гонитві за сенсаційними («жовтими») матеріалами,
журналісти нехтують етичними принципами у своїй роботі, зни-
жуючи рівень довіри суспільства до ЗМІ загалом як до інституту
достовірного інформування громадськості.

Журналісти не відчувають меж і нахабно порушують права на
приватність, особоливо це стосується політичної сфери нашої країни,
тут взагалі можна забути про будь-яку «журналістку етику». Особ -
ли во ми можемо спостерігати стрімкий процес очорніння репутації
політичних фігур на теренах ютьюба.

Зараз з’явилося безліч каналів недополітиків (єкс-журналіс-
тів), які поверхово поглинають інформацію і шляхом стислого ана-
лізу вводять в оману громадян України, створюючи неспокійний
настрій в державі та маніпулючи свідомістю. Такі втручання у при-
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ватне життя можуть довести до патових ситуацій, навіть до револю-
ції в державі. Ми звичайні громадяни повинні довіряти тільки про-
віреним джерелам і здоровому глузду, власному критичному само-
аналізу й розуміти, що медія це звичайна бізнес арена для верхівки,
а журналісти це просто робітники по найму. Запилювати нам очі —
це просто їх робота та хліб.

Щоб зробити дійсно резонансний інфопривід ці журналюги
часто викуповують приватну інформацію в даркнеті або у прибли-
жених осіб до цього об’єкта.

У статті 12 Загальної Декларації прав людини йдеться: Ніхто не
може зазнавати безпідставного втручання в його особисте і сімейне
жит тя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, та єм -
ницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна лю ди -
на має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.

Порушення недоторканності приватного життя — Незаконне
збирання, зберігання, використання або поширення конфіденцій-
ної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформа-
ції у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи
в засобах масової інформації, — караються штрафом до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років [1].

Право на особисте життя та його таємницю — 1. Фізична особа
має право на особисте життя. 2. Фізична особа сама визначає своє
особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб. 3. Фі -
зична особа має право на збереження у таємниці обставин свого
особистого життя. 4. Обставини особистого життя фізичної особи
можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони
містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду,
а також за її згодою [2].

До поняття «приватне життя» зараховуються такі аспекти: 1) фі -
зична та психічна цілісність людини; 2) право на ім’я та прізвище;
3) право на розвиток своєї особистості, а також право на побудову
взаємовідносин з іншими людьми; 4) право на особисту автономію,
коли людина має змогу приймати рішення стосовно себе і власного
способу життя; 5) проблематика збору, зберігання, використання та
надання доступу до інформації про особисте життя людей; 6) право
на захист доброго імені та повагу зображення; 7) повага до житла
(мається на увазі не лише місце фактичного проживання, а й офіси
та правові канцелярії).
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До того ж пункт 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини
визначає три умови припустимості втручання у приватне життя
(обмежувальна клаузула): 1) легальність — втручання має підстави
у національній правовій системі; 2) доцільність — втручання захищає
національну безпеку, громадський порядок або економічний добро-
бут країни, слугує запобіганню заворушенням чи злочинам, забезпе-
чує захист здоров’я чи моралі або прав і свобод інших осіб; 3) необхід-
ність — втручання захищає демократичні цінності і свободи [3].

Отже, проста цікавість або пошук сенсацій ніколи не можуть
виправдати порушення права на приватність. Під час оцінювання
того, чи існує суспільний інтерес, який виправдовує втручання у право
на повагу до приватного життя, варто зосереджуватися, як зазначив
Європейський суд з прав людини, «на тому, чи відповідає публікація
інтересам суспільства, а не на тому, чи громадськості цікаво її читати».

Література

1. Кримінальний кодекс України, стаття 182 [Електронний ресурс] Ре -
жим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

2. Цивільний кодекс України, стаття 301[Електронний ресурс] Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

3. Рекомендації щодо захисту приватності у роботі ЗМІ [Електронний
ресурс] // Центр демократії та верховенства права (CEDEM). — Режим
доступу: http://cedem.org.ua/analytics/rekomendatsiyi-shhodo-zahystu-pry-
vatnosti-u-roboti-zmi/ — Назва з екрана. — Дата публікації: 07.11.2012. —
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Гевчук Х. І.
ІІІ курс, гр. ЗПЗ-20-1-tr спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.

26 січня 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон Ук раї -
ни «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Закон
визначає правові засади здійснення народного волевиявлення,
його організацію та порядок проведення. Всеукраїнський референ-
дум є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здій-
снення влади безпосередньо Українським народом.

Світова історія знає 5 успішних референдумів: у Франції у 1972 ро -
ці — розширення Європейської спільноти («за» — 68,3%); в Україні
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у 1991 році — підтвердження Акту проголошення незалежності Украї -
ни («за» — 90,31%); у Польщі в 2003 році — приєднання до Єв ро -
пейського Союзу («за» — 77,5%); у Чилі в 2020 році — зміна Конс ти -
туції з часів Піночета («за» — 78%); у Швейцарії в 2020 році — надання
чоловікам відпустки для догляду за дитиною («за» — 60,34%).

Люди прагнуть брати участь в ухваленні рішень, які безпосе-
редньо стосуються їхнього життя та майбутнього і позбавляти їх
цього права не можна. Проте, наші політики десятиліття правили
кулуарно незважаючи на волю, думку та настрої народу. Почи наю -
чи з 2018 року в Україні утворився правовий вакуум. Він не дозво-
ляв громадянам реалізувати своє конституційне право на участь
в управлінні державними справами.

Нарешті, відновлено дію ст.5 Конституції України. Парламент
підтримав законопроект № 33612. Часи, коли всі рішення можна
було ухвалити у вузькому колі з обмеженою кількістю осіб, наділе-
них владою, минули. Це не лише український — це глобальний
тренд. Закон пройшов експертизу у Венеціанській комісії, яка дала
позитивний висновок про Закон. У складі робочої групи були пред-
ставники різних наукових шкіл у галузі конституційного права та
представники громадянського суспільства. Вони дійшли до спіль-
ної позиції з більшості питань, які увійшли до Закону. Його імпле-
ментація збільшить можливості громадян брати участь в управлінні
державою та дасть змогу істотно знизити напруження в суспільстві
щодо складних питань загальнодержавного значення. На всеукра-
їнський референдум пропонують виносити питання: зміни до І, ІІІ
і XIII розділів Конституції (це розділи «Загальні засади», «Вибори.
Референдум» та «Внесення змін до Конституції»); питання загаль-
нодержавного значення; зміни території України; скасування зако-
нів чи їхніх окремих норм.

Водночас предметом референдуму не можуть бути питання, що
суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним
принципам і нормам міжнародного права, закріпленим, насампе-
ред, Загальною декларацію прав людини, Конвенцією про захист
прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спря-
мовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного
суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози
національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової,
релігійної ворожнечі; щодо законопроектів з питань податків, бюд-
жету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України
до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду. Референдум
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не підмінятиме роботу Верховної Ради щодо ухвалення законів, але
громадяни отримають інструмент прямого впливу на ухвалення
рішень у державі. Референдум дасть змогу народу говорити вирі-
шальне слово без посередництва політиків.

Сьогодні без механізмів прямої демократії неможливо управляти
державою. Закон України «Про народовладдя через всеукраїнський
референдум» як один з головних інститутів прямої демократії — це
великий крок вперед у питанні розвитку народовладдя в Україні.

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.ra -
da.gov.ua/laws/show/

2. Закон України «Про народовладдя через всеукраїнський референ-
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ОСНОВНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ 
І ГРОМАДЯНИНА ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ
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III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Конституція — це Основний Закон, що закріплює суспільний
і державний устрій країни, функції органів державної влади, основ-
ні права та обов’язки громадян та права людини.

Згідно з Міжнародним пактом про економічні, соціальні, куль-
турні права можна зробити висновок, що визнання і захист прав
людини — головний обов’язок держави [1].

У Конституції закріплені принципи, які показують, що люди-
на — найвища соціальна цінність (ст. 3). Людина має право на віль-
ний розвиток особистості (ст. 23) та всі люди рівні між собою (ст. 21,
ст. 24, ст. 26, ст. 51). Держава піклується про громадян і цінує кожного
(ст. 25, ст. 26) [2].

Конституція розмежовує поняття «права» і «свободи». З ураху-
ванням міжнародно-правових стандартів права і свободи класи фі -
ку ються на:

– особисті права і свободи. Це права у сфері особистого життя
і особистої безпеки, вони торкаються індивідуального, приватного
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життя людини. Кожен має право на життя (ст. 27), на вільне вислов-
лювання своїх думок (ст. 34), вільне пересування (ст. 33), недотор-
канність житла (ст. 30), обирати віросповідання (ст. 35) і не втру-
чання в особисте життя (ст. 29, ст. 31, ст. 32)

– політичні права і свободи. Це такі права і свободи, які грома-
дяни реалізують в політичній сфері суспільного життя. Вони мо жуть
проводити збори, мітинги і демонстрації та бути обраними до орга-
нів державної влади і місцевого самоврядування (ст. 38), та вступа-
ти до політичних партій (ст. 36).

– економічні права. Це такі права, які люди реалізують в еко-
номічній сфері суспільного життя. Людина має право володіти,
користуватися і розпоряджатися приватною власністю, результата-
ми своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41), користуватися
відповідно до закону об’єктами права державної і комунальної влас -
ності (ст. 41); право на підприємницьку діяльність, не заборонену
законом (ст. 42).

– соціальні права. Це такі права, реалізація яких пов’язана із
задоволенням найважливіших соціальних потреб людей: право на
працю (ст. 43); право на страйк (ст. 44); право на відпочинок (ст. 45);
право на житло (ст. 47); право на достатній життєвий рівень для се -
бе і своєї сім’ї (ст. 48), право на охорону здоров’я, медичну допомо-
гу і медичне страхування (ст. 49).

– екологічні права. Це такі права, які забезпечують потреби
в безпечному навколишньому середовищі (ст. 50).

– культурні права і свободи. Кожна людина має право на: освіту
(ст. 53); свобода літературної, художньої, наукової і технічної твор-
чості (ст. 54); на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності
(ст. 54).

Отже, Конституція України чітко визначає права і свободи лю -
дини, показуючи, що життя громадян — найважливіше для держа-
ви. Врівноважуючи та вивчаючи кожен пункт можна побачити, що
кожна людина — це цінність країни, в якій створено всі необхідні
умови для повноцінного та щасливого життя громадянина.

Література

1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні, культурні права (ст. 1,
ст. 2).

2. Конституція України. Розділ II.
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ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА:
КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Григор’єва О. В.
фахівець кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»

Науковий керівни:Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності

Права людини охоплюють різні аспекти її життя. Вони відрізня -
ються за певнимиякостями, які не можна не брати до уваги. Тому поділ
прав людини на відповіднігрупимає не тількипізнавальне, а й практич-
не значення.

Багатоманітність сфер та аспектів прояву суб’єктивних прав
і свобод зумовлює їх різний характер та можливість класифікації за
певними критеріями. Зупинимося на основних з них.

I. За сферами суспільних відносин розрізняють:
а) особисті (громадянські) права — це можливості людини,

надані для забезпечення її фізичної та морально-психологічної ін -
дивідуальності. Вони слугують гарантією індивідуальної автоном-
ності і свободи, засобом захисту суб’єктів від свавілля з боку держа-
ви та інших людей. Серед них — право на життя; повага до гідності
кожного; свобода та особиста недоторканність; недоторканність
житла; таємниця листування і телефонних розмов; свобода пересу-
вання та вільний вибір місця проживання (статті 29–31, 35, 51–55
Конституції України), їх призначенням є гарантування можливос-
тей фізичного існування та духовного розвитку людини.

Громадянські права і свободи виникають від народження та іс -
нують довічно. Вони є невідчужуваними, тобто не можуть бути обме -
женими чи скасованими органами влади; не можуть бути передані
або подаровані іншим суб’єктам; особа не може відмовитись від
цих прав.

Саме щодо зазначеної групи прав у Конституції України вста-
новлені вимоги, відповідно до яких не повинні прийматися закони,
які скасовували чи змінювали б громадянські права. Це є важливою
гарантією непорушності гідності та свободи людини;

б) політичні права — можливості громадянина на участь у про-
цесі прийняття та реалізації політичних рішень, діяльності елемен-
тів політичної системи, формування представницьких органів влади.
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Саме до цієї групи прав належать права на свободу об’єднання в по -
літичні партії та громадські організації, на участь в управлінні дер-
жавними справами; на збори, мітинги, походи, демонстрації; на
звернення до органів державної влади та самоврядування; право
кож ного на свободу думки і слова; право на вільний вираз поглядів
та переконань (статті 34–40 Конституції України).

в) економічні права — це можливості розпоряджатися предме-
тами матеріального характеру та здобувати засоби для існування
і розвитку. Такими є право приватної власності, право на підприєм-
ницьку діяльність, право на користування об’єктами права власнос-
ті українського народу, державної та комунальної власності. Таким
чином, призначенням цієї групи прав є сприяння розвиткові іні-
ціативи у реалізації здібностей людини, здобуванні засобів існуван-
ня шляхом вільного вибору роботи та участі у виробництві матері-
альних благ.

г) соціальні права — можливості громадянина бути повноцін-
ним суб’єктом суспільних відносин і забезпечення йому необхідних
для розвитку та існування умов. До цієї групи належать права: на
працю, на страйк, на відпочинок, соціальний захист, на житло, до -
статній життєвий рівень, на охорону здоров’я, медичну допомогу
і медичне страхування; право на безпечне навколишнє середовище.
Саме названі права визначають обов’язки держави забезпечити
кожному мінімум засобів до існування, соціальної забезпеченості
та екологічної безпеки.

д) культурні права — це можливості збереження і розвитку на ціо -
нальної самобутності людини, її духовного збагачення. Серед них —
право на освіту; свободу літературної, художньої, наукової і технічної
творчості; право на результати інтелектуальної діяльності; право на
свободу думки іслова; право на інформацію; право на свободу сві-
тогляду та віросповідань.

Саме вказана група прав безпосередньо впливає на рівень ду -
ховного розвитку особи та забезпечує необхідні умови щодо ство-
рення і використання духовних надбань людства

Отже, можна зазначити, що критеріїв для класифікації прав лю -
дини існує багато, але треба не забувати, що будь-яка класифікація
прав людини відносна і далеко не повна. Історичний досвід доводить,
що розвиток прав людини, поява нових видівцих прав пов’язані зі
змінами в економічному, соціальному, політичному і культурному
житті суспільства. Обсяг прав людини та їх переелік завжди по в’я -
зані з певним етапом розвитку суспільства.
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Систему джерел цивільного права становлять: 1) законодавство
(нормативно-правові акти); 2) міжнародні договори; 3) правові зви -
чаї, зокрема, звичаї ділового обороту; 4) судовий прецедент, у ви пад -
ках, прямо передбачених законом. У вітчизняній доктрині права
окремі принципи права, закріплені в п. 6 ч. 1 ст. З ЦК — справед-
ливості, добросовісності і розумності, які пропонується визнавати
самостійним джерелом цивільного права.

Джерела цивільного права — це форма вираження цивільно-пра-
вових норм, що мають загальнообов’язковий характер. У цивіль но-
правовій системі України основним джерелом цивільного права
є нормативно-правовий акт, а в окремих випадках — також звичай
та договір. Нормативно-правові акти мають межі своєї дії в часі,
тобто, обмежені періодом дії, протягом якої вони мають юридичну
силу. Початковим і кінцевим моментами дії закону в часі є вступ
і припинення дії закону.

Проте у будь-якому випадку закон вступає в дію не раніше дати
публікації.

За загальним правилом закон не має зворотної сили. Це правило
сприяє стабільності суспільних відносин. Проте з нього є виключен-
ня. Так закони мають зворотну силу за наявності вказівки в самому
законі про надання йому (або окремим його статтям) зворотної сили.
Відповідно до частини 1 статті 58 Конституцій України «Закони і інші
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків,
коли вони пом’якшують або відміняють відповідальність особи».

На нашу думку, в сучасному етапі розвитку цивільного права іс -
тотним є реформування цивілістичної доктрини, результатом якого
має бути нова, європейська концепція цивільного права. Тому
Цивільний кодекс є кодексом приватного права, тобто провідним
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актом у системі законодавства, що регулює відносини у приватній
сфері, його положення мають застосовуватися не тільки до тради-
ційних «суто цивільних» відносин, а й до взаємин суб’єктів спорід-
нених відносин.
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Конституційно-правові відносини — це врегульовані нормами
конституційного права і гарантовані державою суспільні відноси-
ни, які виникають між суб’єктами з приводу реалізації їх конститу-
ційних прав та обов’язків.

Об’єкти конституційно-правових відносин можна розмежову-
вати й відповідно до сфер конституційного ладу. Безперечно, пере-
важна більшість об’єктів конституційно-правових відносин відно-
ситься до політичної сфери (народний і державний суверенітет,
суспільний та державний лад, суспільні та державні інтереси, демо-
кратія та ін.), але ряд об’єктів відносяться й до економічної (влас-
ність, природні ресурси, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та
інші природні ресурси континентального шельфу виключної (мор-
ської) економічної зони України), соціальної (інтереси соціальних
груп, конституційні соціальні права), культурної (духовної) (націо-
нальна ідеологія, культура, державна мова й мови національних
меншин), інформаційної (інформаційний плюралізм, інформацій-
на безпека), екологічної (екологічна безпека) та інших сфер сус-
пільного і державного ладу.

Таким чином, конституційно-правові відносини — це індиві-
дуалізовані суспільні відносини, здебільше політичного характеру,
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врегульовані нормами конституційного права, змістом яких є, згід-
но з приписами конституційно-правових норм, юридичний зв’язок
між суб’єктами у формі взаємних прав і обов’язків, які виникають
в особливій сфері відносин, що складають предмет конституційного
права, мають вольовий, установчий та імперативно-диспозитивний
характер і особливий суб’єктивний склад (деякі суб’єкти відносин
не можуть бути учасниками інших видів правовідносин) й гаранту-
ється державою та охороняються в необхідних випадках можливіс-
тю застосування державного примусу.
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Міжнародне право прав людини стало однією з найважливіших
галузей міжнародного права за відносно короткий період часу. Пе -
реважна більшість нормативних документів, міжнародних інституцій
та процедур захисту з’явилися лише наприкінці 40-х років минулого
століття. Сьогодні найчастіше права людини розглядаються як права,
які притаманні кожній людині в силу того, що вона є людиною.

Універсальні правозахисні механізми — це органи й організації,
які поширюють свою діяльність на увесь світ, незалежно від дер-
жавних і реґіональних кордонів. Ці механізми пов’язані з основною
міжнародною організацією світу — ООН. По-перше її членами є май -
же всі держави світу, по-друге, відповідно до Статуту ООН однієї з ос -
новних цілей діяльности організації є «утвердження віри в основні
права людини, у гідність і цінність людської особистості». Найефек -
тивнішими є органи й організації, які мають право прийому і роз-
гляду індивідуальних скарг (петицій) від громадян і організацій —
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жертв порушень прав людини. Подібних правозахисних інстанцій
у світі дуже небагато, громадянин України може звернутися до:
Комітету з прав людини, Комітету проти катувань, Европейського
суду прав людини і Комітету із свободи асоціацій МОП. В Україні
права людини закріплені в Конституції України, але існує в нас склад-
на й суперечлива ситуація, наприклад, щодо захисту прав жінок.
Слід зазначити, що в Україні добре розроблено систему норматив-
но-правових актів, які регулюють права жінок відповідно до норм
міжнародного права. Україна, як член ООН з 1945 p., приєдналась
до важливих міжнародних документів з прав людини та прав жінок, як
Загальна декларація прав людини (1948), Міжнародні пакти з прав
людини (1966), Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискри-
мінації жінок (1979), які заборонили дискримінацію за ознакою
статі, а також до Конвенції ООН з прав жінок (1952), Конвенції про
громадянство одружених жінок (1957), Конвенції та рекомендації
про згоду на шлюб і вступ до шлюбу, реєстрацію шлюбів (1962). Проте
в реальному житті, на мою думку, все ж таки існує гендерна нерівність
чоловіка та жінки в Україні. Серед найбільших проблем можна
визначити такі: 1) дискримінація на ринку праці серед безробітних
жінки становлять 70–80%, з них кожна четверта має дітей до 16 ро -
ків; 2) Рівень середньої заробітної плати жінок на третину нижчий,
ніж у чоловіків, хоча жінок з вищою освітою більше, ніж чоловіків;
3) Насилля проти жінок та злочини, жертвами яких є жінки, тор-
гівля жінками; 4) Насилля в сім’ї.

Отже існує велика кількість проблем пов’язана із гендерною
нерівністю чоловіка та жінки в суспільстві. Стан прав жінок не від-
повідає демократичним стандартам розвитку України, тому, необ-
хідно належним чином забезпечувати права жінок як державними
органами, так і суспільством.
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Відповідно до ст. 6 Конституції України, державна влада в Ук -
раїні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та
судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійсню-
ють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах
і відповідно до законів України.

Здійснювана парламентами законодавча влада є представниць-
кою. Саме на основі виборів народ передає владу своїм представ-
никам і вповноважує представницькі органи здійснювати державну
владу. У цьому змісті можна говорити про первинність представ-
ницьких органів у механізмі державної влади. Проте, є сутнісні і по -
літико-юридичні обмеження цієї влади. Сутнісні обмеження випли-
вають із її делегованості, визначаються принциповою залежністю
від волі виборців. Політико-юридичні обмеження пов’язані з тим,
що будь-який закон, щоб не залишатися набором фраз на папері,
повинний відповідати політичним і юридичним реаліям, а також
фундаментальному праву — конституції.

Поточне завдання законодавчої діяльності парламенту полягає
у підготовці та прийнятті законів, безпосередньо передбачених Конс -
титуцією, і тих законів, які забезпечують потреби розвитку суспіль-
ства і держави в усіх сферах їх життєдіяльності. При цьому слід
наголосити, що законодавство є безпосереднім інструментом фор-
мування стратегії й тактики такого розвитку.

Назва «законодавча» не означає, що представницькі органи зай -
маються лише законодавчою діяльністю. Важливими для парламентів
є також представницька, установча та контрольна функції. Відпо -
відно до теорії поділу влади, законодавча влада є самостійною від-
носно виконавчої і судової гілок влади. Специфіка її полягає у тому,
що прийняті парламентом закони мають вищу, порівняно з актами
інших гілок державної влади, юридичну силу. Водночас кожна гілка
влади має властиву їй систему стримувань і противаг для запобіган-
ня можливим зловживанням з боку іншої гілки влади. Тривала ево-
люція людства дозволяє виділити в найбільш чистому вигляді всьо-
го чотири форми прояву влади: контроль, організацію, управління
і керівництво.

184

Секція 11 Правове регулювання  



185

У свою чергу, якщо під владою розуміти реалізацію волі, спря-
мовану на обмеження прояву умов, що перешкоджають досягнен-
ню мети за допомогою певних засобів: сили, авторитету, права чи
грошей. Основна ідея демократії зводиться до того, що влада вида-
вати закони повинна належати тільки народу. Не спроможний без-
посередньо здійснювати цю функцію народ виділяє з себе особли-
ву свою частину, яка утворить владу у формі організації. Сутність
організації як форми державної влади полягає в процесі структуру-
вання всіх складових моментів влади як такої у рамках цілого. Цими
складовими є параметри мети, умов і засобів. Вони є базовими для
влади у формі організації, і вона не вправі їх змінювати. Звідси ор га -
нізація як форма влади в заданих умовах визначає найбільш опти-
мальні напрямки реалізації мети за допомогою наявних засобів.
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ЧЕРГОВІСТЬ СПАДКУВАННЯ

Гришина А. Г.
ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент

Діючий Цивільний кодекс втілив ідею якнайбільшого охоплення
числа спадкоємців, в основі якої лежить принцип непорушності
права приватної власності. Цивільне законодавство встановлює п’ять
черг спадкоємців за законом. Закон передбачає категорію спадко-
ємців, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. При цьому
не важливо чи відбувається спадкування за законом, чи за заповітом.
Відповідно до ст. 1241 ЦКУ, до цієї категорії належать малолітні, не -
пов нолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна
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вдова (вдівець) та непрацездатні батьки. Відповідно до ст. 1258 Ци -
вільного кодексу України спадкоємці за законом одержують право
на спадкування почергово.

У першу чергу право на спадкування за законом мають діти
спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народже-
ні після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.
У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та
сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку
матері. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні
дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу право на спадкуван-
ня за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією
сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. У п’яту
чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спад-
кодавця, які не були членами його сім’ї. Ступінь споріднення
визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спад-
кодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.
Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа,
яка не була членом сім’ї спадкодавця, але не менш як п’ять років
одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним
або основним джерелом засобів до існування. Кожна наступна
черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі
відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права
на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її
прийняття, крім випадків, встановлених статтею 1259 Цивільного
кодексу України.

Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття
спадщини на користь одного або кількох спадкоємців за законом
незалежно від черги. У разі безадресної відмови від прийняття
спадщини одним із спадкоємців за законом із черги, яка закликана
до спадкування, частка у спадщині, яку він мав прийняти, перехо-
дить до інших спадкоємців тієї ж черги порівну.

Законодавець визначає, що незалежно від часу прийняття спад -
щини вона належить спадкоємцям із часу її відкриття. Юридичним
оформленням права на спадщину є видача нотаріусом за місцем
відкриття спадщини спадкоємцям, які прийняли спадщину, свідоцтва
про права на спадщину.
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ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
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Європейський Союз був створений як економічне і політичне
об’єднання без будь-яких певних повноважень у галузі захисту прав
людини, однак права людини дедалі більше стають невід’ємною
частиною програм ЄС, що швидко розвивається. Європейський
Союз — це міждержавна організація, діяльність ЄС спрямована на
співробітництво в соціально-економічній сфері, але були сформу-
льовані «умови вступу до ЄС», де йдеться про те, що майбутня дер-
жава-учасниця має володіти реально діючою системою охорони
основних прав і свобод та бути учасницею Європейської конвенції про
захист прав людини та основних свобод, ухваленої Радою Європи
в 1950 р. (ст. 6 розділ І). Відтоді захист прав людини стає одним із
основних напрямів політики і діяльності ЄС.

Що стосується України, то наближення національної системи
захисту прав людини до загальноєвропейської практики надало всім,
хто перебуває під юрисдикцією України, право на звернення до Євро -
пейського суду у випадках порушення державою, її органами, посадо-
вими особами норм Конвенції, положення якої визнанні обов’язко-
вими на території України. Це право передбачено ст. 55 Конституції
нашої держави, яка надає можливість звернення за захистом своїх
порушених прав до судових установ міжнародних організацій після
використання особою національних засобів захисту.

Зважаючи на особливості українського суспільства, проблеми
утвердження прав людини на національному рівні обумовлені
такими об’єктивними та суб’єктивними чинниками: 1) Відсутність
налагоджених механізмів участі членів суспільства в управлінні
державою; 2) Низька ефективність механізмів реалізації та захисту
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прав людини; 3) Відсутність звички до активної діяльності у питан-
нях захисту власних прав; 4) Недостатньо високий рівень необхід-
них правових знань та навичок зокрема, а також правосвідомості
й правової культури в цілому; 5) Розшарування суспільства на групи
з різними ціннісними орієнтирами, які вступають у суперечність.

Отже, права людини в Україні не набули статусу загальносуспіль-
них цінностей, вони виступають як ціннісні орієнтири. Проблеми
утвердження прав на національному рівні тісно пов’язані з тим, що
українське суспільство належить до трансформаційних, а також із
затягненням перехідного періоду (з об’єктивних і суб’єктивних при -
чин) та змінами вектору трансформації у процесі. На нашу думку
Ук раїна повільно, але крокує в Європу. Вступ України в ЄС є відда-
леною, але досить привабливою перспективою. Це виражається
у розробці розгалуженої системи нормативно-правових актів, які
покликані врегулювати процес адаптації законодавства України до
законодавства ЄС. Тому вважаю, що Україна зробила свій історичний
вибір, взявши за мету побудову демократичної, соціальної, право-
вої держави. На цьому базується внутрішня і зовнішня політика
нашої держави, її участь у міжнародних і регіональних організаціях.
Верховенство права, яке забезпечується національною правовою
системою і міжнародним судовим механізмом захисту прав люди-
ни, є основою побудови громадянського суспільства.
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XXI століття відкрило широкі можливості та право вільного
вибору для жінки: працювати або займатися громадською діяльніс-
тю, бути домогосподаркою і виховувати дітей або поєднувати усі ці
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заняття. І жінка впевнено та професійно проявляє себе у всіх сферах
суспільно-політичного життя. Жінка перебирає на себе ряд чо ло ві -
чих обов’язків і виконує не притаманні їй функції, що призводить до
сприйняття чоловічої культури та дає можливість самоствердження
в ролі годувальниці, утримувачки сім’ї. Поряд з відповідальністю,
в ряді випадків, така категорія жінок перебуває в постійній напру-
зі, стані невдоволення, що в свою чергу, формує байдужість до сус-
пільної думки.

Проте поряд із позитивними змінами та проявами жіночої ак -
тивності, спостерігаються і негативні тенденції, які були і залишають-
ся присутніми в нашому житті. Згідно існуючих наукових досліджень
(Корнякової Т. В., Меркулової В. О., Кулініч Н.А., Гаргат-Україн -
чук О. М. та ін.), зростає і рівень прояву жіночої злочинності,
в основі яких присутні такі явища та процеси: зростання розшаро-
ваності суспільства, збільшення в ньому напруженості, конфліктів
та ворожості; ослаблення соціальних інститутів, в першу чергу
сім’ї; зростанням наркоманії, алкоголізму, бродяжництва і жебрац-
тва тощо. А так як особливістю жіночої психології та фізіологічних
особливостей є швидке звикання, вони швидше «опускаються на
дно», втрачають соціально-корисні зв’язки та позбавляються жит-
тєвих перспектив.

Серед жіночих злочинів — крадіжки; пограбування; розбійні
на пади; вбивства (як здійснені індивідуально так і групою); здирниц-
тво; злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків; економіч-
ні, професійні (службові) злочини; сексуальне рабство; незаконна
експлуатація дітей тощо.

Специфікою жіночого злочинництва сучасності є дві, на нашу
думку особливості: по-перше, збільшення відсотку злочинів скоє-
них неповнолітніми або молоддю жіночої статі; по-друге, жорсто-
кістю, що обумовлена прагненням легкого збагачення та «красиво-
го» життя. Цьому сприяють трагічна невдоволеність, буденність,
безробіття (яке в Україні має жіноче обличчя), активно запровад-
жений зарубіжними політтехнологами культ бездуховності та від-
сутність мети життя.

І хоча відсоток кримінальних правопорушень вчинених жінка-
ми в загальній статистиці злочинів приблизно становить 10–12%
в рік, проте це змушує звертати більше уваги на існуючу проблему
та проводити державними і недержавними органами, посадовими
і непосадовими особами, релігійними установами та громадськими
організаціями активну профілактичну роботу.
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Профілактика антигромадської поведінки і злочинів жінок має
велике моральне значення та повинна охоплювати передусім ті
сфери життєдіяльності, в яких формуються негативні риси їх осо-
бистості і в яких вони частіше скоюють злочини.

Основними принципами профілактичної роботи з жінками по -
винні бути гуманність і милосердя, розуміння причин, які підштов-
хнули їх до аморальних вчинків чи злочину. А це можливе лише при
стабільній соціально-економічній ситуації в державі, підвищенні
культурного та духовного рівня громадян, зміцненні законності та
правопорядку в державі, запровадження спеціальних програм (Дер -
жавна програма боротьби з жіночою злочинністю в Україні), про-
грам підтримки сім’ї, створення спеціальних фондів (Фонду допо-
моги жінкам) тощо.

Отже, ми можемо зробити висновок,що причини жіночої зло-
чинності криються у взаємодії соціального середовища й особистос-
ті, та пов’язані з конкретно-історичними умовами життя суспільства,
змістом та спрямованістю його основних інститутів, суттю і спосо-
бами розв’язання його основних протиріч, місцем жінки у системі
суспільних відносин, її ролями і функцією.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ 
СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Дубенко Г. В.
ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Функції сучасного цивільного права — це певні напрями впливу
цивільно-правових норм, зумовлені змістом суспільних відносин.
Цивільне законодавство, цивілістична наука і практика розрізня -
ють такі функції: регулятивну, охоронну, попереджувально-вихов-
ну, попереджувально-стимулюючу.

Реалізація регулятивної функції забезпечує врегулювання нор-
мами цивільного права відносин власності, товарно-грошових та
особистих немайнових. Статті ЦК України виконують регулятивну
функцію, оскільки правила зазначених статей регламентують то вар -
но-грошові відносини з приводу купівлі-продажу майна і передба-
чають права та обов’язки покупця і продавця, наслідки невиконання
сторонами своїх обов’язків, відповідальність продавця за відсу -
дження проданої речі у покупця.
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Охоронної функція забезпечує захист порушених суб’єктивних
майнових і особистих прав. ЦК України виконує охоронну функ -
цію, бо за її допомогою може бути відновлено майнове становище,
зокрема громадянина, право власності якого на певну річ поруше-
но внаслідок її знищення. Шкода, заподіяна майну громадянина,
підлягає відшкодуванню з боку правопорушника в повному обсязі.
Цивільно-правові норми, які передбачають охоронні позадоговірні
зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, безпід-
ставного придбання чи збереження майна за рахунок коштів іншої
особи, головним чином виконують охоронну функцію.

Попереджувально-виховна функція тісно пов’язана з охорон-
ною. Попереджувально-виховний ефект досягається через інститут
цивільно-правової відповідальності. Сам факт існування цивільно-
правових норм про відповідальність позитивно впливає на свідомість
громадян, утримуючи їх від правопорушень. Попереджувально-
виховна функція може здійснюватися лише щодо правопорушни-
ків, чия поведінка заслуговує на осудження. Неможливо виховува-
ти громадян чи трудові колективи, які з погляду суб’єктивного
ставлення до своєї діяльності є сумлінними і бездоганними.

Перелік названих функцій цивільного права не має вичерпно-
го характеру, цивільні відносини за останні рокі стали все більш різ-
номанітними як за предметом, методом, так і за наслідками.

Як підсумок із вищевикладеного можна зазначити, що функції
цивільного права покликані спрямувати подальший розвиток цієї
галузі права в умовах ринкових відносин і різноманіття форм влас-
ності. Специфіка предмета і метода цивільно-правового регулю-
вання тісно пов’язана з особливістю цивільно-правових норм, що
підкреслює значущість ролі функцій, їх взаємодія з іншими регуля-
торами цивільно-правових відносин.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

ЯК ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Дубенко Г. В.
ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Тереценко А. Л., к. ю. н., доцент

На сьогодні правову основу забезпечення ТЗІ становлять Кон -
цепція національної безпеки України, Закони України «Про інфор-
мацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в авто -
матизованих системах», інші нормативно-правові акти, а також
міжнародні договори України, що стосуються сфери інформаційних
відносин. Ми розглянемо правові основи захисту інформації в Україні.

Зростання загроз для інформації, спричинене лібералізацією
суспільних та міждержавних відносин, застосуванням технічних
засобів обробки інформації та засобів зв’язку іноземного вироб-
ництва, поширенням засобів несанкціонованого доступу до інфор-
мації та впливу на неї, визначає необхідність проведення робіт із
розробки і впровадження нормативних документів системи техніч-
ного захисту інформації.

Інформаційна безпека — це стан захищеності систем обробки
і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступ-
ність і цілісність інформації, використання й розвиток в інтересах
громадян або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захи-
щеності інформації особи, суспільства і держави від несанкціонова-
ного доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення
змін, ознайомлення, перевірки запису чи знищення (у цьому значен-
ні частіше використовують термін «захист інформації»).

Інформаційна безпека держави характеризується ступенем за -
хищеності і, отже, стійкістю основних сфер життєдіяльності (еконо-
міки, науки, техносфери, сфери управління, військової справи, сус-
пільної свідомості і т. д.) стосовно небезпечних (дестабілізаційних,
деструктивних, суперечних інтересам країни тощо), інформаційним
впливам, причому як до впровадження, так і до вилучення інформа-
ції. Для реалізації державної політики щодо захисту в кі берпросторі
державних інформаційних ресурсів та інформації прийнятий Закон
від 05.10.17 р № 2163-VIII «Про основні засади забезпечення кібер-
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безпеки України», що вступив силу з 09.05.18 р. Цей Закон став
основою розвитку державної системи захисту від мережевих погроз.

На нашу думку поняття інформаційної безпеки не обмежується
безпекою технічних інформаційних систем чи безпекою інформації
у чисельному чи електронному вигляді, а стосується усіх аспектів
захисту даних чи інформації незалежно від форми, у якій вони пере-
бувають. В світлі розвитку нових ІТ-технологій, поняття інформацій-
ної безпеки значно розширилося. Ми погоджуємось з експертами, які
вказують на те, що більш доцільно повністю замінити поняття інфор-
маційної безпеки поняттям кібербезпеки. Це пов’язано з тим, що сьо-
годні від захисту процесів, інформації та діяльності в кіберпросторі
залежить значно більше, ніж просто втрата інформації.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СУДІ

Дубенко Г. В.
ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Модернізація цивільного процесуального законодавства є важ-
ливим процесом в Україні, а використання електронних доказів
у суді можна назвати прогресивним нововведенням. 15.12.2017 р.
в Україні було прийнято зміни до процесуальних кодексів. Ці зміни
частково поліпшили процес доказування у вітчизняних судах. З цією
метою в нових редакціях ГПК, ЦПК та КАС України вперше було
передбачено можливість використання електронних доказів.
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Однак процедура оформлення, подання і дослідження таких до -
казів наразі залишається неврегульованою. Використання елект -
ронних доказів у судових процесах не завжди є ефективним, що свід-
чить про необхідність доопрацювання чинних процесуальних
кодексів, а саме внесення до них чітких правил оперування цифрови-
ми даними. Електронні докази — це певна інформація в електронній
(цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значен-
ня для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові
документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукоза-
писи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові
повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі.
Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях
(картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах
резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електрон-
ній формі (в тому числі в мережі Інтернет). Відповідно до ст. 100 ЦПК
електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії,
засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до влас-
норучного підпису відповідно до Закону України «Про електронний
цифровий підпис». Учасники справи мають право подавати електрон-
ні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому
законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмо-
вим доказом. Тому учасник справи, який подає копію електронного
доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи ори-
гіналу електронного доказу, а суд за клопотанням учасника справи або
з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал
електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не подано,
а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії
(паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
Згідно ст. 101 ЦПК оригінали або копії електронних доказів збері-
гаються у суді в матеріалах справи. За клопотанням особи, яка надала
суду оригінал електронного доказу на матеріальному носії, суд повер-
тає такий матеріальний носій, на якому міститься оригінал доказу, цій
особі після дослідження вказаного електронного доказу, якщо це мож-
ливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим
рішенням законної сили. У матеріалах справи залишається засвідчена
суддею копія електронного доказу або витяг з нього.

Порядок оформлення, подання та дослідження електронних до -
казів на законодавчому рівні досі не врегульовано. Тому в судовій
практиці з цього приводу часто виникають непорозуміння. Відпо від -
но до ст. 8 Закону України «Про електронні документи та електрон-
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ний документообіг» від 22.05.2003 р. №851 IV, юридична сила
електронного документа не може бути заперечена виключно через
те, що він має електронну форму. Водночас неналежне оформлення
електронних доказів нерідко було підставою для їх відхилення судом.
Таким чином, електронними доказами може вважатися будь-яка
інформація, розміщена на веб-сайтах, опублікована в соціальних
ме режах або передана за допомогою месенджерів.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Дубенко Г. В.
ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент

Модернізація цивільного процесуального законодавства є важли-
вим процесом в Україні та було закріплено на законодавчому рівні.
Вважаємо, що особливу увагу приділено нововведенням у інституті
цивільного доказування після внесенням змін до процесуальних
ко дексів України у 2017 році.

Доказування є центральним інститутом цивільного процесу аль -
ного права, що відбиває фундаментальні особливості національної
моделі цивільного судочинства. Не дивно, що цей інститут зазнав
значних змін у процесі реформування цивільного процесуального
законодавства внаслідок конституційної реформи у сфері право-
суддя, яка заклала підвалини для нової філософії відправлення пра-
восуддя у цивільних справах. Модернізація цивільного процесуально-
го законодавства в Україні відбувається у світлі загальних світових
глобалізаційних процесів у сфері права, що останнім часом стають
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все більш помітними та мають своїм результатом зближення елементів
континентальної та англо-саксонської систем права, і, як наслідок,
інтернаціоналізацію національних систем цивільного судочинства.

Серед основних змін в інституті доказуванні варто згадати такі: —
розширення переліку засобів доказування за рахунок виокремлен-
ня електронних доказів (п. 1 ч. 2 ст. 76 ЦПК); — закріплення поряд
із належністю та допустимістю також таких вимог до доказів, як
достовірність і достатність (ст. ст. 78–79 ЦПК); — більш жорстку
регламентацію правил подання доказів (ст. 83 ЦПК); — введення
складових процедури обміну змагальними паперами (ст. 83 ЦПК) —
часткове впровадження елементів процесуального естопелю (ч. 2
ст. 82 ЦПК); — розширення дискреційних повноважень суду у сфе рі
доказування, зокрема наділення його можливістю збирання доказів
за власною ініціативою у виключних випадках (ч. 2 ст. 13, ч. 7 ст. 81
ЦПК); — застосування заходів процесуального примусу у випадках
зловживання процесуальними правами і невиконання обов’язків
щодо доказів (ч. 8 ст. 84, ч. 1 ст. 143, ст. 146 ЦПК, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 148
ЦПК) тощо.

З впевненістю можна сказати, що ці та інші нововведення у сфе -
рі доказування передусім спрямовані на підвищення ефективності
цивільного судочинства та забезпечення кожному права на спра-
ведливий судовий розгляд. Поряд із цим, окремі новели потребу-
ють більш детального аналізу та висвітлення, адже можуть викли-
кати складнощі у процесі правозастосування.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Дубенко Г. В.
ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент

У зв’язку із останніми змінами внесеними до Конституції Украї -
ни якими поступово вводиться «монополія адвокатів» на представ-
ництво осіб в судових установах є дуже важливим визначитися щодо
дійсного призначення інституту представництва, його поняття та
сутності. Одразу варто вказати, поняття «представництво в суді»,
«процесуальне представництво» або «судове представництво», в ЦПК
України 2017 р. містить лише термін «представництво». У вітчизня-
ній юридичній літературі вживаються різні терміни: «представниц-
тво в суді», «процесуальне представництво» або «судове представ-
ництво». Якщо проаналізувати більшість праць із цього питання,
то, на нашу думку, можна стверджувати, що їх вживають як тотож-
ні поняття. Вважаємо, що варто вживати як узагальнювальний для
всіх видів судочинства термін «процесуальне представництво», оскіль-
ки таким чином відображається сутність цього поняття, а саме
захист інтересів клієнта під час розгляду справи в суді. Крім того,
така ознака відрізняє це представництво від цивільного представ-
ництва або ще так званого «непроцесуального представництва»
(представництво інтересів у різних державних органах).

ЦПК визначив що, цивільне процесуальне представництво —
це такі юридичні відносини, за якими одна особа — представник
виконує на підставі повноваження, наданого йому законом, стату-
том, положенням або договором, процесуальні дії в цивільному
судочинстві на захист прав і охоронюваних законом інтересів іншої
особи, державних і громадських інтересів. Так само що, цивільний
процесуальний представник — це особа, яка здійснює процесуальні
дії від імені та в інтересах довірителя. Відповідно до ст. 58 ЦПК сто-
рона, третя особа, особа, яка відповідно до закону захищає права,
свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші заінтере-
совані особи в справах окремого провадження (крім справ про уси-
новлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або
через представника.

Основною метою процесуального представництва є захист та охо -
рона прав, свобод та інтересів осіб, які беруть участь у справі. А надан-
ня правової допомоги є самостійною процесуальною діяльністю,
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що здійснюється особою, яка є фахівцем у галузі права і за законом
має право на надання правової допомоги, згідно ст. 56 ЦПК, також
стосується представництва адвокатами (ще римське право вбачало
в адвокаті особу, що має при здійсненні своїх функцій певні сус-
пільні обов’язки).

У ЦПК містяться лише вимоги щодо виду та порядку оформ -
лення документів, якими представник перед судом має підтверди-
ти свої повноваження, чи способу надання представникові певних
повноважень.

Отже, можемо вважати що, об’єктом правовідносин між пред-
ставником і судом треба вважати захист, охорону в кожному окре-
мому провадженні порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави
у цивільному процесі.
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МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 
В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ГАЛУЗЕЙ

Дубенко Г. В.
ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Місце цивільного права в системі права України зумовлене
його функціями та впливом на інші галузі права України. Перш за
все слід вияснити як це право, що виходить від держави забезпечує
її основне завдання — забезпечення людини, її життя та здоров’я
честі та гідності, недоторканності і безпеки, згідно ст. 3 Конституції
України. Якщо засобами публічного права ці визначальні цінності
забезпечуються як елемент соціальної політики чи охорони право-
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порядку, то лише цивільним правом сама особа може проявити тур-
боту про себе, своє здоров’я, життя та здоров’я близьких, майно та
майнові інтереси. За допомогою договору охорони можна убезпе чити
себе, своє здоров’я майнові інтереси, на основі платного медичного
обслуговування отримати кваліфіковану медичну допомогу, в тім
числі замінити ушкоджений орган, поновити своє добре ім’я, або
принаймні компенсувати заподіяну моральну шкоду. адикальні еко-
номічні й політичні перетворення в суверенній і незалежній Україні
мають на меті побудувати нову модель господарської системи, її фун-
дамент становлять різні форми власності відповідних суб’єктів, їх
рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом
нового господарського механізму є ринок, який повинен перетвори-
тися в поєднанні з державним регулюванням на активний інстру-
мент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільства.
Серед основоположних нормативних актів, які становитимуть основу
нової господарської системи, вирішальне значення належить ци віль -
но-правовим законам, що передбачають нову систему видів і форм
власності, яка відображає плюралізм відносин власності.

В основу законодавчих актів, що регулюють товарно-грошові від-
носини з механізмом вільного ціноутворення при економічній само-
стійності, рівноправності і конкуренції суб’єктів господарювання,
покладено концепції і програми переходу України до ринкової еконо-
міки. Законодавчі акти мають створити рівні правові умови для діяль-
ності товаровиробників незалежно від форм власності, передбачити
організаційні форми здійснення ними підприємницької діяльності.

Цивільне право як галузь права, посилює роль цивільно-право-
вого договору в самостійній організації господарської діяльності
суб’єктів товарно-грошових відносин.

Тому, все це свідчить про зростаючу соціальну цінність цивіль-
ного права в правовій державі і визначає його місце в системі право-
вих галузей. Сучасне право поділяється на окремі галузі і залежно
від критеріїв, покладених в основу їх розмежування, і функціональних
особливостей кожної з галузей. До таких критеріїв належать: предмет,
метод правового регулювання та функції даної галузі. Взаємодія
галузей сучасного права забезпечує всебічне правове регулювання
суспільних відносин в Українській державі.
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ПРАВО НА СВОБОДУ 
ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ ОСОБИ

Журавський Д. О.
V курс, група ПЗ 20-1м, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівни: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Правом на свободу та особисту недоторканість визначено сут-
ність та систему існуючих правових імунітетів, привілеїв та обмежень
у сфері особистої недоторканності.

Гарантії права на особисту недоторканність визначено як пе ред -
бачену міжнародно-універсальними, міжнародно-регіональними та
національними нормативно-правовими актами систему загаль них
умов, а також юридичних засобів, що забезпечують реалізацію права
на особисту недоторканність. Серед правових гарантій реалізації пра -
ва на особисту недоторканність виокремлено: юридичні засоби право -
вої інституціалізації права на особисту недоторканність (закріплення
права на особисту недоторканність); юридичні засоби попередження
та припинення порушень права на особисту недоторканність; засоби
судового захисту; засоби юридичної відповідальності та компенса-
торно-відновлювальні засоби; юридичні засоби нагляду і контролю за
забезпеченням права на особисту недоторканність [1].

Конституційний Суд України зазначає, що під поняттями «пра во
недоторканності людини» та «право недоторканності Прези ден та Ук -
раїни» розуміються різні конституційні інститути. Суттєві влас ти вос ті
цього права Президента України надають йому ознак посадово-функ-
ціонального імунітету, що зумовлено публічно-правовим статусом
Президента України, встановленим виключно Консти ту цією України.

Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність
є одним з визначальних та фундаментальних конституційних прав
людини.
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Отже, право на свободу та особисту недоторканність не є абсо-
лютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку,
які чітко визначені в законі.

Конституційний Суд України виходить із того, що серед фун-
даментальних цінностей дієвої конституційної демократії є свобо-
да, наявність якої у особи є однією з передумов її розвитку та соціа-
лізації. Право на свободу є невід’ємним та невідчужуваним
конституційним правом людини і передбачає можливість вибору
своєї поведінки з метою вільного та всебічного розвитку, самостій-
но діяти відповідно до власних рішень і задумів, визначати пріори-
тети, робити все, що не заборонено законом, безперешкодно і на
власний розсуд пересуватися по території держави, обирати місце
проживання тощо. Право на свободу означає, що особа є вільною
у своїй діяльності від зовнішнього втручання, за винятком обме-
жень, які встановлюються Конституцією та законами України[2].
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АУТСТАФІНГ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Заворотніков П. О.
IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач

Під аутстафінгом розуміється виключення з штату підприємства
певної кількості працівників, після чого вони приймаються в штат
компанії — аутстафера. При цьому за працівниками залишається
робоче місце і вони продовжують виконувати свої обов’язки. Через
це підприємтсво — клієнт виступає вже замовником, а компанія —
аутстафер стає роботодавцем.

Ця схема частіше використовується IT компаніями, тому що
во на має багато переваг. Серед них:

– Трудовий договір укладається між працівником і компанією —
аутстафером (далі — аутстафер), через що підприємство — клієнт
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(далі — підприємство) уникає можливі трудові спори з працівником
і відповідальність за порушення законодавства перед працівником.

– Вся робота з кадрами покладається на аутстафера.
– Аутстафер здійснює розрахунок, нарахування та виплати за -

ро бітної плати, компенсацій, податків і зборів до бюджету, в тому чис -
лі зборів до фонду соціального страхування. Крім цього це дозволяє
зменшити оподаткування.

– Аутстафер оформлює відпустки і лікарняні, мінімізує розмір
штату працівників підприємства, що дає уникнути необхідність за -
безпечувати окремі соціальні гарантії.

Аутстафінг в Україні регулюється лише трьома актами — По -
датковим кодексом України від 28.03.2021 (а саме — ст. 14 п. 1.183),
Законом України «Про зайнятість населення» від 04.03.2021 (ст. 39).

Також мінуси є для працівників, так як вони оформлені не в ком -
панії, де вони працюють. Через це запис в їх трудовій книжці не від-
повідає дійсності, вирішення спірних питань, пов’язаних із роботою
в шкідливих умовах, особливими умовами праці, нарахуванням
трудового стажу, компенсаціями покладається на аутстафера.

В основному підприємства виводять з-за штату допоміжний
персонал, непрофільних працівників — системних адміністраторів,
секретарів, кур’єрів або бухгалтерів, а також тимчасових працівни-
ків, нових працівників, в потенціалі яких компанія ще невпевнена.
Це обмежує можливості і права працівників. Тому аутсафінг є ком-
промісом, який дозволяє частково задовільнити потреби обох сто-
рін. Тому зайнятість на умовах аутстафінгу для працівника краща,
аніж бути безробітнім або отримувати зарплату «в конверті», але
гірше ніж офіційна зайнятість.

Аутстафінг робить ринок праці більш гнучким та розширює мож-
ливості самих підприємств. Він надає багато переваг підприємствам.
З од ного боку найм працівників у іншого роботодавця без дозволу за -
бороняється, а з іншого сам порядок видачі цих дозволів не є чинним.
Сам аутстафінг є компромісом між роботодавцем, який хоче збільши-
ти продуктивність підприємства при зменшенні штату, і працівником,
який не хоче займатися «тіньовою» діяльністю, чи бути звільненим.
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Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, 

завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Відповідно до статті 9 Конституції України «чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства України» [1].

Конвенція ООН про права дитини, яка є основним документом,
що визначає правові стандарти у сфері захисту прав дитини, була
ратифікована Постановою Верховної Ради України №789ХІІ (78912)
від 27 лютого 1991 року та набула чинності для України 27 вересня
1991 року. Крім того, у 2003 та 2005 роках відповідно український Пар -
ламент ратифікував два факультативних протоколи до Конвенції [2; 3].

З метою забезпечення послідовної імплементації положень Кон -
венції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту
прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах
децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відпо-
відно до міжнародних стандартів в Україні прийнята Державна со -
ціальна програма «Національний план дій щодо реалізації Кон вен -
ції ООН про права дитини» на період до 2021 року [4].

У 2006 році було ратифіковано: Конвенцію про цивільно-пра-
вові аспекти міжнародного викрадення дітей, 1980р.; Європейську
конвенцію про здійснення прав дітей, 1996р.; Конвенцію про юрис -
дикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співро-
бітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей,
1996 р.; Конвенцію про контакт з дітьми, 2003 р.; Конвенцію про
стягнення аліментів за кордоном, 1956 р. та Конвенцію про визнан-
ня і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання, 1973 р.
У 2008 році ратифіковано Європейську конвенцію про визнання та

господарської діяльності Секція 11



виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення
опіки над дітьми, 1980 р. [5].

Конвенцію про міжнародне стягнення аліментів на дітей та ін -
ших видів сімейного утримання, прийняту ООН 2007 р., Україна
ра  ти фікувала 2010 року.

У січні 2009 року Верховна Рада України ратифікувала Євро -
пей ську конвенцію про правовий статус дітей, народжених поза
шлюбом, 1975 р. Крім того, Верховною радою ратифіковані: в 2011 ро -
ці — Європейська конвенція про усиновлення (переглянута), 2008 р.;
в 2012 році — Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексу-
альної експлуатації та сексуального розбещення, 2007 р.

Щодо ратифікації Україною Декларації прав дитини, прийнятої
Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року, то Мініс терст -
ва юстиції у своєму листі роз’яснило, що Декларація прав дитини
прийнята Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН та не передбачає
будь-яких інших умов надання згоди на її обов’язковість держава-
ми-членами ООН. Відповідно до Закону України «Про міжнародні
договори України» Декларація прав дитини не є міжнародним до -
го вором та не потребує надання згоди на її обов’язковість Вер -
ховною Радою України у формі ратифікації [6].

У контексті міжнародного права такі, серед іншого, документи
як декларації міжнародних організацій відносяться до так званого
«soft law» і з формально-юридичної точки зору не є тим жорстким
правом, яке зобов’язує державу діяти в певний спосіб [6].

Україна не лише приєдналась до чинних Конвенцій, але й бра ла
активну участь у розробці нових міжнародних інструментів у сфері
захисту прав дітей, наприклад, Європейської конвенції з усинов-
лення (переглянутої), Конвенції Ради Європи про захист дітей від
сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, Конвенції
про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших форм сімей-
ного утримання.
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Міжнародно-правові стандарти прав людини — єдині принципи
і норми щодо поведінки суб’єктів права, які зафіксовані в основних дже-
релах міжнародного права. Проблематика цієї теми полягає в тому,
що на сьогодні відсутні єдиний критерій класифікації міжнародно-
правових стандартів прав людини, відповідно встановлення єдиної
класифікації неможливо, тому правильним буде зазначити єдину най-
більш узагальнену класифікацію з огляду на існуючі критерії встанов-
лення видових характеристик.

У 1946 році була створена Комісія ООН з прав людини, в обо в’яз -
ки якої входила підготовка Міжнародного білля про права лю ди ни,
який би визначав права і свободи, задекларовані Статутом ООН.
Першим таким документом стала Загальна декларація прав люди-
ни, також було створено Комітет з прав людини, який має право
здійснювати контроль за дотриманням положень Пакту.

Контроль за дотриманням державами-учасницями положень
Пак ту про економічні, соціальні і культурні права здійснює Ко мі тет
з економічних, соціальних і культурних прав, створений Еко но -
мічною і Соціальною Радою ООН в 1985 році. Механізм його діяль-
ності аналогічний до Комітету з прав людини. Існує ще ряд інших
Комітетів ООН: Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет
з ліквідації дискримінації стосовно жінок та ін. В ООН є ряд установ,
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які в межах своєї компетенції володіють певним механізмом захи-
сту тих чи інших прав людини: Організація Об’єднаних Націй
з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). В коло повноважень
цієї організації входять питання, які стосуються прав, пов’язаних
з освітою, наукою, культурою, засобами масової інформації, вклю-
чаючи свободу переконань і їхнього висловлювання. В рамках орга-
нізації створений Комітет з конвенцій і рекомендацій ЮНЕСКО.
Міжнародна Організація Праці існує з 1919 року і має на меті досяг-
нення соціальної справедливості як у соціальній сфері, так і у тру-
довій діяльності. В рамках організації також створений Комітет із
застосування конвенцій і рекомендацій.

У світі існують дві регіональні організації, які мають у своєму
розпорядженні постійні установи, покликані захищати права лю ди ни:
Рада Європи (вперше створені ефективні механізми забезпечення
і захисту прав людини: Європейська комісія з прав людини, ЄСПЛ
і Кабінет міністрів) та Організація американських держав (у складі
має Міжамериканську комісію з прав людини).

Таким чином, права і свободи людини та громадянина в ціло-
му, у тому числі економічні, регулюються не лише нормами внутрі-
шньодержавного законодавства.

Міжнародно-правові акти у галузі прав людини відіграють над-
звичайно важливу роль у внутрішньому законодавстві будь-якої
країни. Саме міжнародно-правові документи визначають універ-
сальний комплекс основних прав і свобод, який у єдності з націо-
нальними має забезпечити нормальну життєдіяльність особи, між-
народні стандарти у сфері прав людини.
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Івахов В. В.
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Інститут права та суспільних дисциплін Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.

Суспільство як складна саморегульована структура включає
низку систем: правову, економічну, політичну, соціальну, духовну.
Політична система суспільства — це державні й недержавні об’єд-
нання людей, що виражають інтереси соціальних спільнот та реалі-
зовують політичну владу або борються за її здійснення та утримання,
зокрема за посередництвом держави. Політична система суспільства
тісно пов’язана з політикою як особливою формою діяльності лю -
дей. Політика проявляється у прагненні участі у владі або впливу на
владу і її розподіл.

Держава є центром і основою політичної системи суспільства.
Це зумовлюється тим, що тільки держава: виступає офіційним пред-
ставником всього (більшості) населення (суспільства); є уособлен-
ням суверенітету народу (нації), природним засобом реалізації його
права на самовизначення; здатна забезпечити і захистити основні
права людини для всіх і кожного, хто знаходиться на її території;
здатна задовольнити загально соціальні потреби, виконувати загаль-
но соціальні функції керівництва суспільством; має у своєму розпо-
рядженні спеціальний апарат, без якого виконати вказані функції
неможливо; може встановлювати формально обов’язкові для всіх
загальні правила поведінки — юридичні норми; володіє владою суве-
ренною, тобто верховною і самостійною, формально незалежною.

Політична система знаходиться у постійному русі. Якщо вини-
кають надзвичайні суспільні ситуації, особлива роль у їх вирішенні
випадає державі. Найбільш суттєвим є не об’єднання людей, не
територія, а володіння владою. Тому важливим є конструювання чіт -
кого правового механізму створення та здійснення державної вла ди.
Право — результат діяльності людини, який визначає межі її свобо-
ди. Звідси всі елементи політичної системи, зокрема сама держава,
повинні коригувати свої політичні домагання з урахуванням таких
меж. У політичному житті країни держава виступає як засіб, який
забезпечує компроміс між різним соціальними групами. Проблема
влади пов’язана і з роллю політичної опозиції. Опозиція вказує на
слабкі місця, недоліки державного управління, чим сприяє вирі-
шенню загальносуспільних завдань.
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Взаємодія держави й партій, інших об’єднань громадян харак-
теризується наявністю прямого й зворотного зв’язку між ними.
Зокрема, політичні партії, інші об’єднання громадян через інститут
виборів формують депутатський корпус представницьких органів
державної влади; вносять у Парламент ініціативні законопроєкти
через народних депутатів іноді Конституція держави надає керівним
(центральним) органам деяких недержавних об’єднань громадян
право законодавчої ініціативи; можуть з низки питань бути суб’єк-
тами правотворчості і правозастосування; можуть бути суб’єктами
контрольної діяльності держави.

Як центр політичної системи держава здійснює певний вплив на
громадські об’єднання, створюючи необхідні передумови для орга-
нізації та діяльності громадських об’єднань. Держава як владний
суверен виробляє вихідні нормативні положення щодо організації та
діяльності громадських об’єднань, розробляє типові статути, поло-
ження щодо деяких громадських об’єднань для стимулювання їх
утворення та діяльності, реєструє громадські об’єднання, їх статути,
контролює законність діяльності громадських об’єднань, у деяких
випадках надає юридичного значення заходам громадського впли-
ву, що застосовуються громадськими об’єднаннями.

Отже, держава є виразником інтересів всіх політичних сил та
ор ганізацій.

МІЖНАРОДНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВ 
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Калюжна І. С.
III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Стандарти та принципи, проголошені у Загальній декларації прав
людини, знайшли своє відображення в регіональних правових системах
та законодавстві держав. Регіональні системи захисту прав людини
досягли високого рівня ефективності та стали діючими механізмами,
що реально впливають на заохочення та захист прав людини у відпо-
відних регіонах світу.

Права людини, які закріплені у діючих міжнародно-правових до -
говорах, є результатом довготривалого історичного розвитку суспіль-
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но-політичної думки, поступового формування стандартів, що стали
нормою життя сучасного демократичного суспільства. Пошук універ-
сальної моделі взаємовідносин індивіда та влади тривав тисячоліття-
ми, ідеї демократії, прав людини та принципу громадянства виникли
у V–VI століттях до н.е. у стародавніх грецьких полісах. Мислителі
того часу (Платон, Протагор, Сократ, Арис то тель, Перикл) уперше
відзначили тісну взаємодію прав людини та панування закону у сус-
пільстві та визначили напрямки і форми розвитку державності на
шляху до свободи та гуманізму. Сьогодні найчастіше права людини
розглядаються як права, які притаманні кожній людині в силу того,
що вона є людиною. Незважаючи на те що концепція прав людини
часто сприймається як така, що відбиває якісь ідеали, до яких необ-
хідно прагнути, або взагалі як утопічна за своєю природою, суть її
полягає в тому, що права людини встановлюють той необхідний міні-
мум, який потрібен, щоб забезпечити людині «людське» існування.

Поряд із системою міжнародного співробітництва держав
у сфері прав людини така діяльність здійснюється і на основі регіо-
нальних угод. Відповідно до ст. 52 та ст. 53 Статуту ООН регіональні
організації повинні були створюватися для мирного розв’язання
«місцевих суперечок», а також для застосування примусових заходів
під керівництвом Ради безпеки. Найдавнішою і найефективнішою
регіональною міжнародною організацією є Рада Європи, створена
1949 р. У Римі 4 листопада 1950 р. її члени прийняли Європейську
конвенцію з прав людини і основних свобод, яка вступила в силу
3 вересня 1953 р. Європейська конвенція Ради Європи з прав люди-
ни і основних свобод передбачають громадянські та політичні
права, а також механізм і процедуру їх захисту та контролю.

Висновок. Питання захисту прав людини тісно пов’язане з об -
сягом повноважень суду — єдиного органу в державі, до компетен-
ції якого Конституцією віднесено здійснення правосуддя.

Європейська спільнота, заклавши фундаментальні основи прав
людини, постійно вдосконалює і розширює теоретичні засади та
механізми практичної реалізації.
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МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК

Коваленко А. А.
ІІІ курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Таланчук І. В., доцент кафедри цивільного,

господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

За даними Державної служби зайнятості, рівень безробіття
у 2020 році зріс з 8,1% до 9,3%. Безробітних стало на 182 тис осіб
більше. Зростання безробіття через карантин поєдналося з падін-
ням кількості нових вакансій на найбільших платформах з пошуку
роботи. У перші тижні локдауну кількість вакансій упала вдвічі, хоча
в березні 2021 року вона повернулася на звичний рівень. За даними
платформи Opendatabot, з березня 2020 року по березень 2021 року
в Україні закрилося 215,3 тис фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Це майже на 50 тис закритих бізнесів більше, ніж в аналогічні міся-
ці 2019–2020 років [1].

Відповідно до ст.46 Конституції України «Громадяни мають
право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх
у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втра-
ти годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також
у старості та в інших випадках, передбачених законом [3].

Нестабільна політична ситуація призвела до того, що з кожним
днем збільшується кількість малозабезпечених сімей та осіб, які по -
требують соціальної допомоги. Причиною цьому є підвищення цін
на товари першої необхідності, несвоєчасна виплата заробітної
плати, масові звільнення внаслідок скорочення штату через спад
виробництва та пандемії COVІD 19.

Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалеж-
них від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий
від прожиткового мінімуму для сім’ї [2].

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачу-
ється у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно
проживають на території України, мають середньомісячний сукуп-
ний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї
залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та
затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий
мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демог-
рафічних груп населення [2, 5].
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Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основ-
ним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не
нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соці-
альним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, під-
приємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших дже-
рел соціального забезпечення; створенням мережі державних,
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різни-
ця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним
сукупним доходом [5].

Відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення до -
по моги малозабезпеченим сім’ям у 2021 році становитимуть:

– Для працездатних осіб (35%) — з січня (794,5 0грн.), з липня
(832.65 грн.), з грудня (868,35 грн);

– Для осіб, які втратили працездатність (100%) — з січня
(1769,00 грн.), з липня (1854,00 грн.), з грудня (1934.00 грн);

– 130% для дітей віком: до 6 років — з січня (2497,30 грн.),
з липня (2616,90 грн.), з рудня (2730,00 грн.); від 6 до 18 років —
з січня (3113,50 грн.), з липня (3263,00 грн.), з грудня (3403,40 грн.);
від 18 до 23 років(за умови навчання) — з січня (2951,00 грн.), з лип -
ня (3092,70 грн.), з грудня (3225,30 грн.).

У січні 2021 року допомогу з безробіття отримували 481 тис
українців — на 38% більше, ніж у січні 2020 року [1].

Станом на 12 липня 2019 року в Україні налічується 13,5 млн сі -
мей. 206 011 сімей отримують державну соціальну допомогу мало-
забезпеченим сім’ям, 150 546 сімей отримують державну допомогу
сім’ям з дітьми, 117 862 сім’ям надано житлово-комунальні субси-
дії, 182 240 сімей користуються пільгами [4].

Забезпечення високого рівня життя сімей є одним з основних
завдань, що мають вирішуватися державою, тому що сім’я є пер-
винним та основним осередком суспільства. Для вивчення ролі
державної політики в регулюванні освіти для малозабезпечених
осіб та осіб особливими освітніми потребами в розв’язанні задачі,
пов’язаної із створенням в державі та суспільстві рівних умов для
самореалізації цих осіб, зміну державної політики та виконанню
міжнародних соціальних стандартів та виписати заходи інновацій-
ної політики адміністративно-правового забезпечення та регулю-
вання [6, 7].
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В соціальній державі людина є найвищою соціальною цінністю,
тому Україні повинна забезпечувати соціальний захист та до статній
рівень життя своїх громадян, особливо це стосується малозабезпе-
чених верств населення.
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ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ:
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Коваленко В. Ф.
старший викладач кафедри правознавства та фінансів

Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»

З 1 липня 2020 року в кримінальному процесуальному законо-
давстві почав діяти новий для Кримінального процесуального ко -
дексу в редакції 2012 року інститут — «дізнання кримінальних про-
ступків».

Кримінальний проступок згідно зі ст. 12 ККУ — це один із
видів кримінального правопорушення, діяння (дія чи бездіяль-
ність), передбачене ККУкраїни, за вчинення якого призначають
основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше ніж три тися-
чі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше пока-
рання, не пов’язане з позбавленням волі.
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Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 214 КПК для з’ясування обставин
вчи нення кримінального проступку до внесення відомостей до
Єдиного реєстру досудових розслідувань можуть бути вилучені зна-
ряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі й докумен-
ти, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або
які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огля-
ду речей. Аналогічні приписи дублюються й у ст. 298-3 КПК.

Законодавством встановлені три основні види покарання за
скоєння проступків, це — штраф до 51 тисячі гривень, громадські чи
виправні роботи та арешт або обмеження волі. Можливе додаткове
покарання — позбавлення права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю.

Тобто за скоєння кримінального проступку особа не може бути
позбавлена волі. А після відбуття призначеного судом покарання
вважаться несудимою.

Повноваження дізнавачів визначено окремими статтями КПК
(ст. ст. 401, 214, 2981). Навідміну від слідчих, які до внесення відо-
мостей до ЄРДР можуть провести лише огляд місця події, дізнавачі
мають право:

– відібрати пояснення;
– провести медичне освідування;
– отримати висновок спеціаліста і зняти показання засобів фото-

і кінозйомки, відеозапису або з технічних приладів із такими функ -
ціями;

– вилучити знаряддя й засоби вчинення кримінального проступ-
ку, речі та документи, що є безпосереднім предметом кримінального
проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого
огляду або огляду речей.

Документи, які дізнавач має право складати на підставі прове-
дених процесуальних дій, є процесуальним джерелом доказів від-
повідно до ст. 2981 КПК.

У Національній поліції штатна чисельність підрозділів дізнан-
ня налічує понад 3 700 дізнавачів. Окрім того, залучатимуть до роз-
слідування проступків ще більше 5 тисяч уповноважених осіб з інших
підрозділів поліції. Це можуть бути дільничні, поліцейські офіцери
громад, працівники ювенальної поліції, оперативники.

У змінах до КПК, які стосуються дізнання та кримінальних
про ступків, законодавець невдало виклав положення про повідом-
лення підозри, затримання особи, строки дізнання, їх продовжен-
ня, а також про форми та способи закінчення дізнання.
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Затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок за на -
явності підстав, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 208 КПК, можливе лише
за наявності умов, визначених у ч. 1 ст. 2982 КПК. Тобто за відсут-
ності умов, але за наявності підстав, фактичне затримання такої
осо би буде незаконним.

Дізнавачі не обмежені в учиненні ряду процесуальних дій ще до
внесення відомостей до ЄРДР, що може призвести до зловживання
повноваженнями та нехтування правами людини.

Для сторонни захисту, яка зазвичай стикається з численними
порушеннями з боку правоохоронних органів, виникатимуть
складнощі щодо доведення цих фактів, які мали місце до реєстрації
провадження в ЄРДР. Крім того, нероз’яснення правоохоронними
органами особі, яка вчинила кримінальний проступок, її права на
правову допомогу та права утриматися від давання будь-яких по -
яснень до прибуття захисника призведе до отримання інформації,
що може бути використана як докази винуватості особи.

Запровадження інституту кримінальних проступків має пози-
тивний характер, адже дасть змогу зосередити зусилля слідчого на
повному та всебічному розслідуванні тяжкого чи особливо тяжкого
злочину без відволікань на кримінальні правопорушення невеликої
тяжкості. Проте, з другого боку, незабезпечення обсягу процесуаль-
них гарантій, що даються привигляді домашнього арешту, застави
або тримання під вартою. Це викликано природою правопорушень
і ступенем суспільної небезпеки, яку вони несуть.

На досудовому розслідуванні (згідно частини 2 статті 217 КПК
України) не можуть бути об’єднані в одне провадження матеріали
до судових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо зло -
чину (крім випадків, коли це може негативно вплинути на повноту
досудового розслідування та судового розгляду).

Суд має право призначити розгляд у судовому засіданні обви-
нувального акта щодо вчинення кримінального проступку та ви -
кликати для участі в ньому учасників кримінального провадження,
якщо визнає це за необхідне. Хоча КПК України і не передбачає
цього, але в учасників судового провадження, без сумніву, залишаєть-
ся право заявити про це клопотання. У такому випадку застосову-
ється загальна процедура судового розгляду.

Автоматично судовий розгляд при відсутності обвинуваченого
відбутися не може. Це порушувало б Європейські стандарти захис-
ту прав людини, право особи на особисту участь у судовому розгля-
ді, і, нарешті, право на справедливий суд згідно зі статтею 6 Єв ро -
пейської конвенції з прав людини.
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Розвиток приватного права в сучасних західних державах тісно
пов’язаний з укоріненням приватної власності і ринкових відно-
син, заснованих на економічній свободі, конкуренції і рівноправ-
ності їх учасників. Так, стосовно визначення господарського права
існує декілька підходів. Його розглядають як галузь права, галузь
законодавства, комплексну галузь права, підгалузь цивільного
права та, навіть, конгломератом окремих підгалузей права.

Основна причина розходжень у поглядах представників двох
наукових концепцій — цивілістичної (концепції «єдиного цивіль-
ного права») та господарсько-правової, — на думку В. Мілаш, коре-
ниться у різному розумінні способів пошуку правильних правових
рішень: якщо перші намагаються їх віднайти у самому праві та його
догмах, то другі — насамперед у «природі речей», у реальних потре-
бах економічного розвитку [1, c. 11].

Висловлюючи думку про цивільно-правову природу господарсь-
ких відносин К. Карчевський робить обмовку про те, що майнові та
особисті немайнові відносини у господарській сфері, по відношен-
ню до цивільно-правових, є спеціальними. Спеціальний характер
господарських відносин полягає у тому, що у випадках, встановле-
них законом, дія методу цивільного права буде обмежуватися. Такі
обмеження повинні встановлюватися законом у вигляді умов та/
або меж здійснення суб’єктами господарювання (підприємцями)
господарської (підприємницької) діяльності з метою забезпечення
соціальної спрямованості економіки, захисту прав споживачів, прав
інших суб’єктів господарювання, захисту навколишнього середови-
ща, державних інтересів. Тобто варто звернути увагу на те, що цивіль-
но-правові відносини не можуть у повному ступені забезпечити пов -
ний спектр відносин, що виникають у сфері господарювання [2, c. 9].
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Проте, перш ніж приєднатися до однієї з наведених точок зору
або висловити власну, доцільно з’ясувати загальні підходи загальної
теорії права щодо розрізнення категорій «галузь права», «галузь
законодавства» та «комплексна галузь права».

Посилання вчених-юристів в теорії права на розрізнення галу-
зей права та галузей законодавства за предметом та методом право-
вого регулювання спонукає нас на визначення особливостей таких
категорій у господарському праві. Загалом, суспільні відносини, які
підпадають під коло правового регулювання, називаються предме-
том правового регулювання [3, c. 41].

Окрім предмету правового регулювання до основних критеріїв
поділу норм права на галузі відносять також метод правового регу-
лювання. В правовій доктрині зазначено, що метод правового регу-
лювання — це спосіб організації правового тексту, що дозволяє
визначати поведінку учасників комунікативних відносин.
Фактично, галузі законодавства і галузі права представляють собою
різні способи організації правових текстів [4, c. 12].

Структура галузі права носить «чистий» характер, оскільки іде-
ально конструюється в залежності від об’єктивних факторів: пред-
мета правового регулювання і режиму правового регулювання,
формуючись шляхом когнітивного об’єднання текстуальних пра-
вил різних нормативно-правових актів. Її елементами є текстуаль-
на «норма» права, галузь, підгалузь, інститут і підінститут [5, c. 10].

Хоча норми комплексної галузі або інституту можна і необхід-
но «розподілити» за основними галузями, але «замкнути» їх лише
у рамках основних галузей неможливо. У якості комплексних роз-
глядаються лише такі союзи правових норм, які реально об’єктиву-
валися у правовій системі і які, не порушуючи основної структури
права, існують у вигляді вторинних правових утворень.
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завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адмністративного права та правоохоронної діяльності

У наш час дитина завжди потребувала, потребує і потребувати-
ме всебічної турботи та підтримки з боку держави і суспільства.
Права дитини — це права людини стосовно до неповнолітніх (згідно
Конвенції про права дитини та ЗУ «Про охорону дитинства» [1] —
це особи, які не досягли 18 років). В Україні в усі часи існувала про-
блема прав дитини, на жаль, вона не повністю вирішена і сьогодні.
Тому необхідний комплекс заходів, що наділяють дитину правами
та гарантують різнобічний її розвиток, що включає правову освіту,
і створюють систему правових умов для реалізації цих прав. На мій
погляд, комплекс зазначених заходів має носити як юридичний,
так і педагогічний характер.

До визнання прав і свобод неповнолітніх Українська держава
йшла цілими десятиліттями. Аналіз документів дозволяє виявити
пріоритетні, з точки зору законодавця, галузі суспільних відносин,
що піддаються правової регламентації, до участі в яких були допу-
щені діти. Нормотворча діяльність в сфері реалізації прав і свобод
дитини велась в більшій мірі в області спадкового і цивільного,
в меншій — сімейного, трудового, конституційного права.

Відповідно до Конституції України прийнято кілька сотень за -
ко нів, указів, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних ма -
теріалів міністерств і відомств та нормативно-правових актів суб’єк -
тів України, які забезпечують права дітей в нашій державі. Також
Україною здійснюється імплементація норм міжнародного пра ва.
Україна стала учасницею багатьох міжнародних документів у сфе рі
забезпечення прав дитини. Ці нормативно-правові документи як
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загального, так і спеціального характеру, містять конкретні норми,
що гарантують дотримання прав і інтересів дітей. Але слід зауважи-
ти, що на жаль, чинна Конституція України не містить жодної стат-
ті, присвяченій правам дитини [2, с. 11].

У правовому статусі дитини її права і обов’язки є елемент
особливої   важливості. Значення прав, свобод і обов’язків дитини
як елемента її правового статусу полягає в тому, що через їх сукуп-
ність можна визначити, розглянути весь спектр відносин в сфері
дитинства і встановити ступінь їх правової урегульованості.

Реалізація дитиною своїх конституційних прав і свобод в даний
час далека від ідеальної. Складні політичні процеси, соціально-
економічні перетворення в нашій країні зумовили не тільки пози-
тивні результати стосовно прав людини, а й спричинили негативні
наслідки, в тому числі і в сфері прав дитини. Якщо навіть дорослі
громадяни все частіше стикаються з перешкодами при здійсненні
своїх конституційних прав і свобод, то зовсім не дивно, що права ді -
тей, часом не мають можливості в повній мірі їх реалізувати, ви ма -
гають особливого механізму захисту, гарантування і реалізації [3, с. 84].
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У розділі ІІ Конституції України, а саме в статті 49 («Кожен має
право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхуван-
ня») передбачено, що «у державних і комунальних закладах охоро-
ни здоров’я медична допомога надається безоплатно».

У Рішенні Конституційного Суду України № 1-29/98 (справа
про платні медичні послуги) від 25 листопада 1998 року визначено,
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що у медичній науці поняттям «медична допомога» переважно охо-
плюються лікування, профілактичні заходи, які проводяться при
захворюваннях, травмах, пологах, а також медичний огляд та деякі
інші види медичних робіт.

У Рішенні Конституційного Суду України № 1-13/2002 (справа
про безоплатну медичну допомогу) від 29 травна 2002 року встанов-
лено, що положення частини третьої статті 49 Конституції України
«у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична
допомога надається безоплатно» треба розуміти так, що у державних
та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога нада-
ється всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього,
поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги.

Однак, на практиці дані Рішення Конституційного Суду Ук раїни
не виконуються в повному обсязі, а також, де-факто, відвідавши за -
клад охорони здоров’я, зокрема лікарню, громадяни України стика -
ють ся з ситуацією коли, наприклад, для здачі, необхідних для належ -
ного надання медичної допомоги, аналізів, відсутня можливість
зробити це безкоштовно. Але в такому разі, в будь-якій лікарні
обов’язково повинні бути і технічні можливості, і належне фінан-
сування, і наявність відповідних спеціалістів, для проведення спектру
базових аналізів, оскільки в даний момент фактично цей спектр є од -
нозначно надто вузьким. В іншому випадку наявність в Конс титу -
ції України вищезгаданої норми є нічим іншим, як дискредитацією
Основного закону в очах пересічних громадян, які на власні очі
бачать, що медицина на практиці не є безкоштовною. Тому задля
збереження авторитету Конституції, необхідно, або реалізувати ме -
ханізм дотримання даної норми, або виключити дану норму.

Отже, задля збільшення авторитету Конституції України мож на
ґрунтовно підійти до механізму реалізації норми, розглянутої вище,
або розпочати запровадження нової системи медицини в країні, на -
приклад, страхової медицини. Страхова медицина полягає в тому,
що при настанні страхового випадку (наприклад, захворювання),
страховик гарантує часткове або повне відшкодування витрат на
медичну допомогу, за рахунок коштів, які були накопичені страху-
вальниками. Медичне страхування може гарантувати громадянам
надання певних медичних послуг (визначених договором) безкош-
товно. Функції медичного страхування полягають зокрема і в змен-
шенні фінансових проблем, які виникають як в роботодавця, так
і в працівника через надання медичних послуг. Також медичне стра-
хування є додатковим стимулюючим чинником, спрямованим на
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збереження робочого місця і підвищення якості виконуваної роботи
працівником. Зазвичай правильно організоване медичне страхуван-
ня сприяє скороченню кількості днів непрацездатності працівника,
яка виникає через проблеми з здоров’ям за рахунок надання більш
якісних медичних послуг і належнішого контролю за одужанням.
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ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Кравченко А. П.
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»

Проведена економічна реформа в Україні, закріпила на консти-
туційному рівні права кожного громадянина на підприємницьку
діяльність, яка не заборонена законом [1]. В зв’язку з чим розвиток
підприємництва привів до значного збільшення кількості суб’єктів
господарювання. Перехід на ринкові відносини неминуче потребує
визнання, оформлення і розвитку нових відповідних їм організацій-
но-правових форм господарювання. Чітке і ефективне функціону-
вання суб’єктів господарювання, як свідчить світовий до свід, зале-
жить від детального законодавчого регулювання. Економічні
пе ретворення в Україні висунули на перший план питання належ-
ного правового забезпечення економічних процесів, що відбувають-
ся в умовах розвитку багатоукладної економіки, всесвітньої глобалі-
зації і залучення України до світових економічних процесів. Якщо
в перші роки української незалежності законодавче регулювання
господарських відносин здійснювалось хаотично, методом проб
і помилок, то настав час всестороннього та наукового обгрунтован-
ного аналізу стану та перспектив правового забезпечення сфери гос-
подарювання. Сучасна держава не тільки здійснює правове регулю-
вання економічних відносин, але є і безпосереднім учасником
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гос подарських відносин через свої органи, підприємства, установи
і організації. Тобто, держава є носієм загальних економічних інтер-
есів, здійснюючи їх реалізацію, при цьому всі інші економічні
суб’єкти є носіями приватних і колективних економічних інтересів.
Аби повноцінно і всесторонньо визнати суть і зміст державного
регулювання економікою, потрібно проаналізувати теорії відповід-
ного (діючого в державі) регулювання. В цілому можна сказати, що
всі економічні теорії так чи інакше порушують питання про місце
держави в ринковій економіці. Державний вплив потрібен, по-
перше, для вирішення тих проблем, які непосильні і непідвладні
конкурентному ринку, по-друге — для створення умов підвищення
ефективності ринкового механізму і забезпечення його соціальної
спрямованості. Державне регулювання ринкового господарства ви -
значається й через комплекс типових заходів законодавчого, вико-
навчого і контролюючого характеру, які здійснюються правомочни-
ми державними установами і громадянськими організаціями
з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-економіч-
ної системи до умов, які змінюються. Державне управління еконо-
мікою має владний, організаційний, виконавчий характер. Це
пов’язано з презумпцією того, що держава діє в інтересах у цілому
для бізнесу і суспільства, а не окремих економічних груп. Зміст, суть
і функції державного управління господарством в сучасних умовах
господарювання мають свої особливості. Перехід до ринкової еко-
номіки потребує якісної зміни організаційної структури управління
і переходу до формування нових організаційно-правових норм гос-
подарської діяльності, при цьому тільки значне проведення в життя
єдиної державної політики, яка базується на новому державному
управлінні допоможе вийти з кризи економічної ситуації.

Втручання держави не повинне бути надмірним і таким, що пору-
шує закони. Тут важливо, щоб воно було достатнім для забезпечення
вирішення завдань соціального розвитку і дотримання законів. Дер -
жава не повинна допускати як невиправданого втручання в господар-
ську діяльність так і економічної анархії, розгулу ринкової стихії [2].
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ЯК ОДНА З ПРОВІДНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Кравцова І. В.
ІІІ курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»

Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Паславська О. Я., к. ю. н., доцент

Досліджуючи розвиток кооперації переконуємося, що ще за ба га -
то років до нашої ери в стародавньому Китаї вже були досить склад-
ні позичково-ощадні товариства, які принципово не відрізнялися
від сучасних і були прообразом кооперативних утворень. Крім того,
сільськогосподарська кооперація існувала ще у Вавилоні. Реміс -
ниць кі та інші види кооперативного типу набули поширення серед
стародавніх єгиптян, греків, римлян.

Аналізуючи історичний досвід ролі кооперації в розвитку еко-
номіки, переконуємося, що кооперація традиційно є засобом ви -
живання дрібних ринкових суб’єктів, тобто завжди давала можли-
вість виходу з ситуації, що вважалася критичною або кризовою.

З іншого боку, сучасний досвід і наукові дані свідчать, що коо-
перація виконує не лише антикризові функції, а й має суттєве зна-
чення навіть в умовах нормально функціонуючої ринкової еконо-
міки. Цим зумовлюється стратегічне значення розвитку кооперації
в АПК не тільки як сектора подолання кризового стану, а як важ-
ливого напряму ефективного формування ринкових відносин
в аграрному секторі.

У світовому кооперативному русі особливе місце посідає розви-
ток кооперації в Україні, що має вже 150-літню історію. Українські
кооператори, можливо, більшою мірою, ніж західні, зосереджували
увагу на «гуманістичному», соціально-культурному аспекті коопе-
рації, що сприяло національному самоствердженню українського
народу, його моральному розвитку, духовному вивільненню.

Не викликає сумнівів, що бурхливий розвиток різноманітних
кооперативних структур в Україні у другій половині Х1Х — першій
половині ХХ ст. пов’язане саме з дією людського чинника, з участю
в кооперативному русі ряду видатних громадських і політичних дія-
чів, талановитих вчених і організаторів.

Початок розвитку кооперативних відносин в Україні пов’язу -
ють із скасуванням кріпацтва у 1861 році. Це започаткувало трива-
лий і складний процес формування українського селянина як юри-
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дично і економічно незалежного власника. Організаційно-еконо-
мічні основи кооперації були вже відомі з досвіду Західної Європи.

Розвиток кооперативного руху в Україні можна поділити на
кілька етапів. Початковий етап зародження кооперації припадає на
60–80-ті роки ХIХ ст. Кооперативні організації, що виникали в цей
період, діяли короткочасно, але основною їх функцією було нагро-
мадження практичного досвіду кооперативної діяльності з метою
подальшого вдосконалення кооперативної практики. Кооперація
на той період ще не набула підтримки суспільства і держави, коопе-
ративні ідеї охопили лише вузьке коло вчених і ентузіастів. За ста-
тистичними даними, на початок 70-х років ХІХ ст. в Україні функ-
ціонувало вже 20 споживчих товариств.

Період бурхливого розвитку кооперації можна вважати
1890–1918 рр. До цього часу Столипінська аграрна реформа вже
заклала соціально-економічні передумови для формування ринко-
вого середовища в агропромисловому виробництві, розвитку аграр-
них відносин на засадах приватної власності та підприємництва. За
даними дослідників, на початок 1915 року в Україні функціонувало
близько 1500 с/г кооперативів, або 40% їх загальної кількості в Ро -
сійській імперії.

Поступово кооперативна ідеологія досить глибоко проникла
у свідомість більшості представників Української нації, зросли обся -
ги економічної діяльності кооперативних організацій, діяльність
кооперативів спрямовувалася не лише на задоволення економіч-
них, але й духовних потреб української нації, на утвердження укра-
їнської національної свідомості.

ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ 
В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Ливацька О. В.
III курс, група ЗПЗ-18-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Обов’язки держави в сфері захисту прав людини — це невтручан-
ня держави у сферу індивідуальної свободи, повага до прав людини, їх
забезпечення, захист та сприяння їх реалізації, а також вживання
державою усіх можливих заходів для уникнення порушень прав людини,
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захист від таких порушень, застосування санкцій за їх скоєння та
належна компенсація особам, які постраждали.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини
є головним обов’язком держави [2]. Нині важливого значення на -
буває такий напрям забезпечення реалізації прав людини, як дієва
їх охорона та захист у разі порушення.

Державі необхідно проявляти активність у забезпеченні прав
лю дини, у створенні матеріальних, організаційних, соціальних, по -
лі тичних та інших умов для найбільш повного використання люди-
ною своїх прав і свобод.

Традиційний підхід передбачає три типи зобов’язань [3]:
1. Зобов’язання поважати права людини — утримання держав-

них органів, підприємств, установ від порушень прав людини при
виконанні своїх повноважень.

2. Зобов’язання захищати права людини — захист носіїв прав
людини від протиправного втручання третіх осіб під час їх реаліза-
ції, а також застосування санкцій щодо правопорушників.

3. Зобов’язання забезпечувати здійснення прав людини — ак -
тивні дії з боку держави метою яких є сприяння реалізацій прав лю -
дини в повному обсязі, досягнення їх кінцевого результату.

Основною нормативною базою є — Конвенція про захист прав
людини, і основоположних свобод. Зобов’язання держави виводять-
ся з положень деяких статей Європейської конвенції, що містять від -
повідне право, зокрема, положення щодо охорони законом права
кожного на життя, щодо забезпечення умов у місцях позбавлення
волі, які не можуть бути нелюдськими, щодо надання безоплатної
правової допомоги та безоплатних перекладачів у контексті права
на справедливий суд, щодо проведення вільних виборів [1].

У Конституції України закріплена ціла низка як традиційних,
так і нових гарантій прав та свобод людини та громадянина, які доз-
воляють кожному громадянину обирати вид своєї поведінки,
корис ту ватися економічними й соціально-політичними свободами
та соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтере -
сах [2].

Підсумовуючи, права людини дуже важливі для щасливого іс ну -
вання людей. Проте в наші дні вони порушуються нескінченно, і нам
потрібно зібратися для вирішення цієї проблеми. Уряд України та
громадяни повинні докладати зусиль для захисту один одного та
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прогресу на краще. Іншими словами, це забезпечить щастя та про-
цвітання у всьому світі.
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ЦІННІ ПАПЕРИ 
ЯК ДЕРЖАВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ

ДЕРЖАВИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Лісний І. А.
старший викладач кафедри правознавства та фінансів

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Система регулювання ринку цінних паперів китайського уряду
базується на «американській моделі», яка характеризується існуван-
ням єдиного регуляторного органу та суворими нормами та правила-
ми. Однак вищезазначені основні фактори сильної державної влади
та централізованої державної влади призвели до формування жорст -
ких функцій та обсягу повноважень системи нагляду за фондовим
ринком, що знайшло своє відображення у таких ключових аспек-
тах: управління та контроль ринок цінних паперів.

Ринок цінних паперів (КУКРЦП) є єдиним об’єктом нагляду
за ринком; по-друге, на процес випуску цінних паперів та публіч-
ного випуску також впливає високий ступінь централізації загаль-
них економічних процедур та системи національного планування,
що знайшло своє відображення у довгостроковому термін стратегія
розвитку фондового ринку.

Насправді це відображається в системі кількісних квот (інвес ти -
ційних квот), а комітет з управління та контролю є останньою інс тан -
цією в процесі емісії цінних паперів. По-третє, комітет безпосеред-
ньо контролює діяльність усіх професійних учасників ринку цінних
паперів та інших об’єктів ринкової інфраструктури (ЗМІ, аудитори та
юристи) за допомогою розгалуженої системи ліцензування. Навпа ки,
саморегульовані організації — фондові біржі та професійні асоціації
є лише формальними установами і безпосередньо контролюються
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KUKRCP. По-четверте, суворі обмеження Китаю транскордонних
потоків капіталу в свою чергу призвели до інвестицій у кваліфіко-
ваних іноземних інституційних інвесторів та кваліфікованих віт-
чизняних Діяльність останніх (що дозволяє останнім торгувати іно-
земними цінними паперами) чітко регламентована [1].

Основним фактором розвитку ринку державних цінних паперів
є фактор традиційної вартості суб’єктів господарювання. Особ -
ливість економічної поведінки китайської нації пояснюється впли-
вом культурних та релігійних традицій та багатьох аспектів історич-
ної спадщини. Ядром менталітету китайської нації є тенденція до
позитивної економічної поведінки, тобто прагнення отримувати
прибуток. Згідно зі статистичним аналізом частки окремих інвесто-
рів на китайському фондовому ринку, факти довели, що це ринок
приватних інвесторів. Однак, враховуючи, що китайська економіка
посідає перше місце у світі за національними та приватними заоща -
дженнями, а інвестиційна активність населення надзвичайно висока,
внутрішні фінансові ресурси фондового ринку насправді невичерпні.

Як ринок, що розвивається, ринок державних цінних паперів
має широкий спектр доступних фінансових інструментів. Ринок
державних цінних паперів характеризується абсолютним доміну-
ванням державних облігацій. Внутрішній ринок державних обліга-
цій Китаю в основному складається з трьох видів облігацій: казна-
чейських облігацій (на частку яких припадає 28,4% від загального
обсягу випуску облігацій), векселів центральних банків (на які при-
падає 38,6%) та фінансових облігацій (на 26,8%) [2].

Випуск казначейських облігацій для задоволення бюджетних
потреб центрального уряду. Завдяки посиленню фінансового ста-
новища Китаю, їх випуск був обмежений певною мірою в останні
роки. Іншою причиною обмеженого випуску державних облігацій
є все частіше використання політики фінансових облігацій. Іншою
формою державних облігацій є векселі центрального банку, які
набагато більші за казначейські векселі.

На китайському ринку також є муніципальні облігації. У 2016 ро -
ці органи місцевого самоврядування випустили облігацій на загаль-
ну суму 28,9 млрд. доларів США. Випуск муніципальних облігацій
розпочався у 2009 році. Міністерство фінансів випускає облігації
від імені місцевої влади. У 2011 році чотири органи місцевого само-
врядування Шанхай, Чжецзян, Гуанчжоу та Шеньчжень випустили
облігації безпосередньо на ринок, а нещодавно приєдналися ще два
міста — Шаньдун та Цзянсу.
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Основними інвесторами на ринку державних облігацій Китаю
є банки з часткою ринку 74%, страховими компаніями 7%, пайови-
ми фондами 4% та іншими фінансовими установами 14%.

Загальна вартість державних облігацій, що перебувають в обігу,
за п’ять місяців 2017 року становить: січень — 773,32, лютий —
742,83, березень — 732,01, квітень — 714,01, травень — 722,48, млрд.
євро. Відповідно, розміщено облігації різних термінів погашення
(короткострокові та довгострокові), та відповідними річними нор-
мами прибутку, зокрема: China 1-Year — 2,68%, China 2-Year —
21,31%, China 3-Year. — 22,4%, China 5-Year — 18,35%, China 7-Year —
14,66%, China 10-Year — 17,14%, China 15-Year — 9,28%, China 20-
Year — 9,8%, China 30-Year — 9,16% [4].

Китайський уряд вважає, що необхідно розширити інструменти
фондового ринку. Це забезпечить вітчизняних та іноземних інвес -
торів новими варіантами інвестування та оптимізує управління
ризиками у фінансовій системі. Китайський ринок державних об -
лігацій стрімко розвивається. Тому випуск так званих «зелених»
облігацій, покликаних допомогти здійснити фінансові реформи та
забезпечити зелену дохідність, не є випадковим. Стратегічною ме -
тою Китаю на ринку зелених облігацій є його роль світового лідера
у фінансуванні зеленого зростання.

Зелені облігації — це боргові цінні папери, випущені спеціально
для фінансування охорони навколишнього середовища, пом’як-
шення наслідків зміни клімату та екологічних заходів. «Зелені»
облігації охоплюють проекти в різних сферах, від розвитку віднов-
люваної енергетики та поліпшення довкілля до інвестицій у покра-
щення водопостачання та транспортування [5].

Насправді вони нічим не відрізняються від звичайних обліга-
цій. Вони погасять відповідно до норми прибутку протягом певно-
го періоду згідно з положенням про переселення, але накопичені
ресурси будуть використані для екологічних цілей. Зелені облігації
можуть випускати уряди, банки розвитку, державні підприємства,
комерційні банки або компанії.

Китай прагне реформувати свій ринок зелених облігацій про-
тягом п’яти років з 2015 по 2020 рік. Протягом цього періоду Китай
планує розширити внутрішній ринок облігацій в рамках низки за -
ходів щодо вдосконалення фінансової системи та контролю за від-
повідними інструкціями щодо ресурсів.

Зелені облігації Китаю також можуть бути використані для під -
тримки інших країн у формі офіційної екологічної допомоги. Така
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мітка стимулюватиме додаткові потоки капіталу та надсилатиме
позитивний сигнал інвесторам в державні облігації, що збільшить
попит, підвищить прозорість ринку та використання доходності об -
лігацій, а також зміцнить лідерство Китаю у сприянні ефекту зеле-
ного зростання в країні та прилеглих регіонах.

Отже, Китай прагне бути першим, хто випустив зелені облігації
на міжнародному ринку, демонструючи тим самим свою позицію
в покращенні навколишнього середовища. Надалі, з поступовим
роз ширенням інституційних інвесторів у планах іноземних інве-
стицій, планується відкрити вікно прямих іноземних інвестицій
спеціально для «зелених» облігацій. Вікно має бути адаптоване до
потреб довгострокових інституційних інвесторів, таких як пенсійні
фонди, державні інвестиційні фонди та страхові компанії. Ці уста-
нови сприятимуть вдосконаленню управління ризиками в інвести-
ційній системі та збільшенню ліквідності інструментів шляхом вве-
дення більшої кількості покупців на вторинний ринок.
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Луговий А. О.
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Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент

Визначення сутності права власності на землю тісно пов’язане
з її економічною характеристикою. У науковій літературі розгляда -
ються такі економічні категорії як відносини власності, власність.
Правознавці оперують такими категоріями як право власності, пра-
вовідносини власності. Будь-які економічні відносини, будучи вре-
гульовані нормами права, стають правовідносинами. Наукові дис-
кусії мають місце як між економістами, так і юристами.

Визначення сутності права власності на землю тісно пов’язане з її
економічною характеристикою. Власність як економічна категорія
означає належність у певному суспільстві певній фізичній чи юридич-
ній особі конкретного майна, речей, землі, як стан їх привласнення.
Для однієї особи належні їм матеріальні цінності і земля будуть «свої-
ми», а для іншої «чужими». При цьому будь-яка особа, не може пося-
гати на «чуже» майно, на чужу земельну ділянку. Об’єктом власності
є як майно, так і земельна ділянка, яка належить людині для розмі-
щення житла, виробництва сільськогосподарської продукції, будів-
ництва промислових та інших споруд, задоволення інших потреб, що
виникають у процесі життєдіяльності. Характерним для землі є те, що
вона виступає в одних випадках як земельна ділянка, що є самостій-
ним об’єктом, а в других — як нерухомість, тобто земельна ділянка
разом з побудованими на ній будівлями і спорудами.

Структура власності розкривається через такі його економічні ка -
тегорії як володіння, користування і розпорядження. Воло дін ня — це
суспільно-економічне відношення певної особи до наявної у неї зе -
мельної ділянки, коли у стосунках з іншими людьми ця особа вва жає
її своєю і розпоряджається належною їй земельною ділянкою як
«своєю». Користування — означає особисте чи виробниче викори-
стання земельної ділянки чи нерухомості в порядку та на умовах, вста-
новлених земельним законодавством, для задоволення своїх життєвих
потреб. Для розпорядження характерним є визначення долі майна,
землі, управлінських і майнових аспектів земельних відносин. Влас -
ник вирішує, як поступити з належною йому земельною ділянкою
і нерухомістю, як її набути чи позбутись, яким чином і в яких цілях.
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Треба визнати, що право власності на землю є самостійним
інститутом земельного права, має комплексний зміст і складається
з правових норм земельного законодавства (Земельного кодексу
України, інших законів і підзаконних актів). В основі галузі земель-
ного права зберігаються основні правові позиції інституту права
власності цивільно-правової науки, зокрема права володіння, кори-
стування і розпорядження майном. Одночасно закладені норми
щодо особливостей земельних правовідносин, що стосуються права
власності на землю і які в сукупності складають інститут права влас-
ності на землю, який входить в систему земельного права.

Отже, цивілісти відносять до інституту права власності норми
які: встановлюють належність матеріальних благ власнику, підста-
ви та умови виникнення у суб’єктів права власності; визначають
обсяг повноважень власника з володіння, користування та розпо-
рядження матеріальними благами; встановлюють підстави та умови
припинення права власності на належні суб’єктові матеріальні
блага; встановлюють правові засоби захисту (охорони) прав влас-
ника. Представники науки земельного права відносять до зазначе-
ного переліку норми, які характеризують особливості права влас-
ності на землю, зокрема: встановлення обмеження права власності
на землі, які не можуть бути у приватній власності; обмеження
обсягу права власності на землю іноземних громадян, іноземних
юридичних осіб та осіб без громадянства; встановлення обмежень
(обтяжень) на використання власниками земельних ділянок чи їх
частин; встановлення обов’язкового дотримання власниками
земельних ділянок правил добросусідства тощо.

ОСОБЛИВОСТІ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

НЕПОВНОЛІТНІХ

Лук’яненко О. Ю.
ІV курс, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І.В., к.юр.н., доцент, 
завідувач кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності

Підставою адміністративної відповідальності є адміністратив-
не правопорушення (проступок). До винних у вчиненні правопору-
шення застосовуються адміністративні стягнення, передбачені ст. 24
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Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП
Ук раїни). Адміністративна відповідальність урегульована нормами
адміністративного права, в яких наводиться повний перелік адміні-
стративних проступків, адміністративних стягнень і органів, упов-
новажених застосовувати їх. Серед суб’єктів адміністративних пра-
вопорушень вирізняються так звані спеціальні суб’єкти, тобто ті, які
мають певні особливості щодо вчинення окремих адміністративних
правопорушень або не несуть адміністративну відповідальність на
загальних підставах. До них належать, зокрема, неповнолітні.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення зако-
нодавець встановлює вік настання адміністративної відповідальнос -
ті — шістнадцять років. Суб’єктом адміністративної відповідально-
сті визнаються саме неповнолітні у віці від 16 до 18 років. У КУпАП
відсутнє визначення поняття «неповнолітні», але ст. 13 передбачає
відповідальність неповнолітніх, до яких відносять осіб віком від 16
до 18 років.

Перш за все варто зазначити, що вчинення правопорушення
неповнолітнім є обставиною, що пом’якшує відповідальність.

Істотного значення для захисту прав та інтересів неповнолітнього
правопорушника набуває можливість участі його батьків або закон-
них представників при першому поясненні та складанні протоколу
про адміністративне правопорушення. При цьому існує потреба
у визначенні процедури залучення батьків неповнолітнього до уча-
сті у провадженні у справі — повідомлення батьків неповнолітнього
правопорушника та виклик для складання протоколу або залучення
їх у якості законних представників, можливість участі яких перед-
бачена ст. 270 КУпАП.

Існують деякі особливості складання протоколу про адміністра-
тивне правопорушення. По-перше, вік, який має бути точно вста-
новлений через долучення до матеріалів справи копії паспорту або,
якщо він ще не отриманий, копії свідоцтва про народження особи.
Крім того, неповнолітній вік особи є обставиною, що пом’якшує
відповідальність. По-друге, до протоколу мають заноситись досить
докладні відомості про особу неповнолітнього, з вказівкою місця
на вчання (або роботи), наявності самостійного заробітку, інших
обставин, що характеризують його особу, а саме: чи раніше притягав-
ся він до відповідальності, чи були приводи до поліції, та обов’яз-
ково мають бути внесені відомості про обох батьків або осіб, що їх
замінюють, які однаково відповідають за виховання своєї неповно-
літньої дитини. По-третє, у протоколі мають зазначатись законні
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представники, якщо вони залучались, та захисник неповнолітньої
особи. По-четверте, обов’язково до протоколу має бути долучено
пояснення батьків неповнолітнього або осіб, що їх заміняють,
з метою встановлення психофізіологічного стану неповнолітнього
правопорушника, умов, в яких він проживає, та вирішення питан-
ня про належне виконання батьками обов’язків з виховання своєї
неповнолітньої дитини.

До неповнолітніх віком 16–18 років, які скоїли адміністратив-
ні проступки, можуть бути застосовані заходи, передбачені ст. 24-1
КУпАП, а саме:

– зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед по -
терпілим;

– попередження;
– догана або сувора догана;
– передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам,

які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому колек-
тиву за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Висновок. Треба пам’ятати, що адміністративне правопорушен-
ня — не дрібниця, а шлях до скоєння злочину. Отже, попереджен-
ня адміністративного правопорушення, а також своєчасне пока-
рання за його скоєння є шляхом до запобігання скоєння злочину.
І також за інші адміністративні правопорушення, що не зазначені
в частині 2 статті 13 КУпАП, (окрім вчинення правопорушення,
передбаченого ст. 185 КУпАП) повинні бути застосовані виключно
заходи впливу, передбачені статтею 241 КУпАП.

Література
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МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ:
ДОСВІД КАНАДИ

Макаров В. О.
І курс магістратури, група ПЗ20-1м, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент

У наш час термін «булінг» часто зустрічається у тематиці на вчаль -
них закладів. Гостро постає проблема взаємодії дітей, а зокрема під-
літків. Канада — один зі світових лідерів у сфері протидії цькуванню.
Звісно, булінг у цій країні є, але його випадки дуже рідкі. В основі
канадської антибулінгової програми лежить принцип превенції,
тобто попередження. Ця програма закріплена на законодавчому
рівні та охоплює багато суспільних сфер.

Так згідно із Законом про освіту провінції Квебек (частина 13,
пункт 1.1), «булінг» (третирування) — це пряма або непряма пове-
дінка, коментар, дія чи знак, у тому числі, здійснені за допомогою
соціальних мереж, з метою завдати особі фізичної або психологічної
шкоди, її приниження, залякування, соціального виключення. Ка -
надські освітяни визнають за доцільне організовувати на перервах
працівниками школи або старшокласниками моніторинг тих місць,
де найчастіше трапляються випадки булінгу. Ефективним також
є проведення спланованого та керованого дозвілля учнів у цей час [1].

Дослідження канадських встановило, що більшість учнів роз-
повідали про випадок булінгу батькам, а не вчителям [2, с. 15]. Від -
повідно, пріоритетним завданням у антибулінговій роботі Канади
є налагодження спілкування та співпраці школи з батьками для
допомоги учням-переслідувачам та учням-жертвам [1, с. 127]. Для
батьків у канадських школах проводяться інформаційні вечори, на
яких вони ознайомлюються із проблемою булінгу; вчаться, як роз-
пізнати, що їх дитина стала жертвою булінгу; отримують поради, як
підтримати дитину, а також як діяти, якщо їхня дитина вчинила
булінг. Крім того, представники батьків утворюють Консультативну
раду батьків, яка бере участь у розробці загальношкільного антибу-
лінгового плану [3, с. 21].

Необхідною умовою профілактики та протидії булінгу в ка над -
ських школах є створення позитивної шкільної культури, яка ґрун-
тується на повазі та толерантності, а також чітко визначає очіку-
вання від учнів та персоналу школи стосовно правил поведінки.
З цією метою в канадських провінціях діє політика безпечних та
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турботливих шкіл. Антибулінговим законодавством визначено
процедуру покарань учнів, які ініціюють булінг (покаранню підля-
гають не лише переслідувачі, а й свідки булінгу, які не доповіли про
випадок), передбачено щорічне проведення Тижня для підвищення
обізнаності про булінг та його попередження, створення кодексів
поведінки учнів та розробка антибулінгового й антинасильницько-
го плану в школах.

Особливістю антибулігових програм є те, що вони дають мож-
ливість учасникам ділитися власним досвідом, спільно випраць-
овувати шкільні стратегії подолання проблеми та реалізовувати
проекти. З цією метою значно активізується учнівське самовряду-
вання: школярі беруть участь у розробці та реалізації шкільного
плану з попередження та протидії булінгу. Учні створюють коміте-
ти з позитивної шкільної культури, об’єднання «Сила однолітків»,
проводять антибулінгові програми для ровесників, роблять допові-
ді, презентації на засіданнях Батьківської ради про вплив булінгу на
їхнє особисте життя, про інформацію стосовно булінгу, з якою вони
ознайомлюються на уроках.
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ЗМIСТ

Марциновська З. В.
V курс, група ПЗ 20-1м, спеціальність «Право»
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Актуальнiть обраної теми зумовлена тим, що людина — найвища
цінність будь-якої демократичної держави, а життя — найбільша
цінність людини. У ст. 27 Конституцiї України зазначено, що «...кожна
людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути сва-
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вільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя
людини...» Громадяни країни, спираючись на силу держави, як уні-
кального суспільно-політичного інституту, сподіваються на віль-
ний та всебічний розвиток. Держава ж зі свого боку повинна подіб-
ні можливості надати для того, щоб повноцінно розвивати власне
суспільство, а відтак розвиватися й самій. Саме тому забезпечення
і реалізація прав та інтересів осіб, навіть осіб без громадянства, ста-
новлять для будь-якої демократичної держави імператив в аспекті
створення правового поля регулювання всіх суспільних процесів.

У сучасному світі життя людини — найважливіше основне соці-
альне благо, невіддільне від особистості, яке охороняється правом на
життя як матеріальна форма існування людини. Тому всі інші блага
мають співвідноситися й підпорядковуватися осново-закладеному
благові: фізіологічному життю, формалізованому в праві на життя.
Право на життя — це природна невід’ємна від особистості, гаранто-
вана нормами внутрішнього законодавства і міжнародно-правовими
актами можливість захисту недоторканності життя і свободи.

Сутність та природа права на життя пояснюється вченими та
обґрунтовується по різному. Однак спільна риса все ж таки існує —
це природне невід’ємне право особи, яким вона не наділяється,
а набуває з народження.

До змісту права на життя включаються такі елементи: правомір-
ну діяльність суб’єктів права, яка є наслідком обов’язку держави та
інших суб’єктів права визнавати права особи на життя та не пору-
шувати його; обов’язок держави захищати життя людини, виконан-
ня якого людина може вимагати; право на захист свого життя і здо-
ров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Право на життя реалізується шляхом: створення умов для гід-
ного рівня життя; створення високоефективної системи медичної
допомоги; створення ефективної системи забезпечення безпеки
життя з боку держави; формування високого рівня правової культу-
ри та правової свідомості в суспільстві, що унеможливлює або
зменшує ризики посягання на життя інших осіб.

Розглядаючи право на життя ми безумовно зустрічаємося із по -
хідним від нього правом на захист власного життя та здоров’я, при
чому захист особою самостійно всіма можливими методами. Однак
законодавець, як на рівні міжнародних актів так і на рівні національ-
ного законодавства визначив, що захист життя особи повинен від-
буватися в спосіб і за допомогою засобів достатніх та обґрунтованих
для цього. Саме це стало результатом появи таких двох конструкцій
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як «необхідна оборона» та «крайня необхідність». Право на життя
є гарантованим правом будь-якої людини, яке забезпечується дер-
жавою. Зазначу, що подібна теза вірна виключно для демократич-
них держав, оскільки авторитарні або тоталітарні режими визнають
найвищою цінністю свою владу, а тому демократичні права в таких
країнах порушуються. Сучасний стан правового забезпечення та
регулювання права особи на життя, відбувається на трьох рівнях:
міжнародному, регіональному (європейському); національному (на -
приклад на рівні Конституції України) I на конституційному рівні
визначаються зобов’язання держави щодо забезпечення права лю -
дини на життя: заборона свавільного позбавлення життя; право на
позбавлення життя внаслідок неминучої потреби застосувати силу;
заборона катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що при-
нижує гідність, поводження чи покарання.

Держава зобов’язана забезпечити професiйну пiдготовку відпо-
відних служб, щоб мiнiмiзувати можливi ризики, пов’язанi iз спе-
цифiкою їх професійної дiяльностi. У разi смерті особи при здійс-
ненні поліцейських заходів чи застосуванні працівниками поліції
вогнепальної зброї, то тягар вiдповiдальностi лежить на правоохо-
ронному органі, та обставини підлягаютъ розслiдуванню.
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Науковий керівник: Кравченко А. П., доцент

У цивільному праві існує велика кількість різних договорів. Щоб
виокремити потрібний договір необхідно їх розмежувати шляхом
класифікації. Використання класифікації договорів полегшує як нау-
ково-теоретичне розуміння місця договору у системі зобов’я зальних
правовідносин, так і практичне застосування договору зацікавленими
учасниками цивільних правовідносин. Класифіка цію цивільно-пра-
вових договорів, як один із напрямів дослідження цивільного права,
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вивчали у своїх працях О.С. Іоффе, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В.
Луць. Однак проблема щодо визначення підходів та критеріїв класи-
фікації договорів залишається невирішеною та є дискусійною й нара-
зі. Враховуючи те, що система цивільно-правових договорів, як єдина
система із складними взаємозв’язками її елементів, характеризується
внутрішньою єдністю, яка обумовлена особливостями конкретних
майнових відносин, слушною видається думка В. А. Васильєвої, що
виділення окремих груп договорів є необхідним для правильності
вибору суб’єктами того або іншого виду договору залежно від потреб
та інтересів, а також для правильного розташування і систематизації
нормативного матеріалу [1, с. 102]. На думку В. В. Луця, класифікація
договорів має сприяти більш глибокому з’ясуванню їхньої природи
і змісту, ви яв ленню властивих спільних ознак, особливостей, подаль-
шому вдосконаленню законодавства про договори [2, с. 153]. Саме
тому потреба в систематизації договірних конструкцій є необхідною,
з одного боку, для всеохоплюючого вивчення питань договірного
права, а з іншого — для створення умов можливої кодифікації чи
вдосконалення чинного законодавства. Для успішного проведення
такої систематизації слід правильно обирати принципи побудови,
відповідно до яких унеможливлювалося б розміщення одного виду
договорів у різних класифікаційних групах (як мають місце в деяких
класифікаціях договори підряду та послуг), при цьому зв’язок з усіма
різновидами групи залишався б очевидним. Слід зазначити, що з роз-
витком договірної практики, система уніфікаціїдоговорів вітчизня-
ного законодавства і впливу на нього міжнародного права і зарубіж-
ного законодавства постійно удосконалюється.

У доктрині права існують різноманітні способи систематизації
не лише цивільно-правових договорів взагалі, а й господарських зок -
рема. Звертаючи увагу на особливі умови економічної сфери, право -
знавці пропонують класифікувати договори, які опосередковують
планові, економічні, господарські відносини, відносини з передачі
майна, виконання робіт, надання послуг тощо. Інші ж автори за цією
ознакою пропонують виділяти три групи договорів, які опосеред ко -
вують: майнові відносини (товарно-грошові, еквівалентно-оплатні);
організаційні відносини (планово-організаційні); комплекс майно -
вих та організаційних відносин.

Нині в умовах гармонізації договірного права України та ЄС
можна відслідкувати концентрацію усіх критеріїв класифікації, що
лише підтверджує феноменальність цивільно-правового договору
як універсальної правової категорії.
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО. 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ
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ІІІ курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права

Останнім часом в України все більше стає популярною тема
домашнього насильства. У більшості випадків домашнім агресором
стають чоловіки. За даними ООН одна з трьох жінок потерпає від од -
ного або декількох видів домашнього (побутового) насильства, тобто
30% від загальної кількості жінок. Багато років на пост-радянсько-
му просторі ця тема не підіймалась взагалі, але проблема існувала.
Розрізняють таки види домашнього насильства:

Фізичне насильство
Побої чи інші тілесні ушкодження, що їх навмисно завдає агре-

сор, порушують психічне та фізичне здоров’я людини, шкодять її
честі та гідності або навіть призводять до смерті.

Сексуальне насильство
Сексуальним насильством вважаються будь-які сексуальні дії,

вчинені стосовно повнолітньої людини без її згоди або стосовно
дитини незалежно (!) від її згоди.

Психологічне насильство
На думку психологів це не меньш травматичний вид насильства,

ніж фізичне. Психологічне насильство не залишає слідів на тілі,
однак з часом завдає непоправної шкоди психічному здоров’ю люди-
ни. Невпевненість, нездатність висловити позицію чи захистити
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себе, страх за безпеку свою та близьких, депресія — це далеко не
повний перелік наслідків психологічного насильства.

Економічне насильство
Людина коїть злочин, якщо позбавляє іншу житла, одягу, доку-

ментів, коштів, особистих речей, відмовляє в лікуванні чи піклу-
ванні, забороняє працювати й навчатися або навпаки — примушує
до праці, користуючись при цьому фізичною силою, залякування-
ми чи фінансовими перевагами. Економічне насильство — це
завжди про контроль і зловживання.

Закликаю суспільство зайняти тверду позицію щодо надальшої
популяризації на різних рівнях цієї важливої теми. Доводити до
відома населення права постраждалої особи та алгоритм її дії у разі
вчинення домашнього насильства, види відповідальності кривдника.
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«Нація без державності є покалічений людський колективний ор -
га нізм… Адже, як і у всякої індивідуальної істоти на землі найперша
потреба — це зберегти своє життя, забезпечити його розвиток,
передати спадщину в наступні покоління, так і для кожної нації влас-
на держава є найкращим засобом збереження життя і розвитку...»
Володимир Винниченко.

До 1991 року було чимало спроб українців отримати свою країну.
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Василь Капніста — ці великі
сини українського народу намагалися створити незалежну державу.
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Були і інші діячі, які спрямовували свої сили на боротьбу за свободу
України. І навіть одного разу, в 1918 р., на короткий час, така можли-
вість змогла реалізуватися в гетьманській державі Павла Скоро -
падського. Але на жаль ця і всі інші спроби отримати таку бажану
незалежність від влади сусідів були приречені на провал. В той же
час починаючи з середини шістнадцятого сторіччя і до знищення
в 1775 році існував острівець свободи — військовий та адміністра-
тивний центр козацтва Запорізька Січ. Звісно, устрій та звичаї, які
панували там не можна вважати повною відповідністю ознакам
Державності, і це було скоріше прикордонною військовою автоно-
мією, але той вплив який надала Січ на історію та розвиток України
важко недооцінити. Якщо на початку свого існування метою був
захист південного порубіжжя від татарських навал, то з роками вона
еволюціонувала в особливий тип військово-політичної структури зі
своїми законами і традиціями. Січ стала прототипом справжньої
держави. Ради, які брали на себе управління козацькою громадою,
діяли по демократичним принципам. На Січі діяло власне «звичає-
ве право», яке не було писаним законом, і було пристосоване до
життя козацької січової громади. «Микола Костомаров назвав
Запоріжжя «християнською козацькою республікою», …, адже Січі
дійсно були притаманні всі ознаки демократичної республіки. Тут
не було ні кріпацтва, ні феодальної власності на землю; зберігалась
рівність між усіма козаками. На Січі панувала виборна система
органів управління, контроль за діяльність яких здійснювала ко -
зацька рада. Козацтво не визнавало для себе жодних авторитетів:
обраного отамана вони сприймали у світлі шани до традицій та зви-
чаїв» [1]. Січ стала центром спротиву і організації повстанських
загонів проти соціального та національного гноблення в Україні.
При цьому було не важливо територіальне розташування Січі, адже
з різних причин воно не раз змінювалось, важливим залишались
тільки те, що козацька громада, де б вона не була, залишалася при-
кладом і єдиною надією українського народу, яку оспівували в піс-
нях і переказах. Результатом в різні періоди своєї історії Запорізька
Січ мала основні ознаки державності, але відсутність певних важ-
ливих факторів, таких як власна фінансова система, розвинений
економічний сектор та інших необхідних для існування держави,
робила її перехідною ланкою від військової общини. Незважаючи
на знищення Катериною ІІ в 1775 році, Січ відіграла свою важливу
роль у процесі творення української держави, та дала наступним
поколінням віру і надію на майбутнє.
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Поняття форми держави традиційно перебуває в центрі уваги
юридичної науки з моменту її зародження — представляє собою
державно-правову конструкцію, що складається з форм правління,
державно-територіального устрою та форм державного режиму.

Спираючись на традиційні елементи форми держави, виділя-
ють наступні: монократичну (моністичну), сегментарну та полікра-
тичну (плюралістичну).

Форма правління — це організація, порядок утворення та взає-
модії вищих органів державної влади (глави держави, парламенту
і уряду). Розрізняють два різновиди форми правління — монархію
та республіку.

Монархія — це така форма правління, коли главою держави
є особа, яка одержує і передає свій пост і титул, як правило, у спа-
док і довічно (при цьому влада глави держави — імператора, коро-
ля, великого герцога, еміра, султана — існує історично і не делегу-
ється йому народом; влада монарха здійснюється безстроково
(довічно) і передається, як правило, у спадок; монарх не відповідає
за ухвалені ним політичні рішення).

Республіка як форма правління передбачає, що главою держави
є президент, що обирається громадянами на певний строк. При даній
формі правління влада глави держави і вищих державних органів деле-
гується їм народом, глава держави несе політичну відповідальність
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за свою діяльність. Більшість сучасних держав — республіки (прези-
дентські, парламентські чи змішані — президентсько-парламентські).

Форма державно-територіального устрою — це порядок взаємин
між державою та її окремими частинами. Розрізняють унітарні,
федеративні, конфедеративні, регіоналістські (регіональні) держави.

Унітарна держава — це єдина держава, що складається з адмі-
ністративно-територіальних одиниць — областей, провінцій, гу -
берній (основними ознаками такого виду держави є наявність єди-
ного центру та єдиної системи органів влади і управління та єдиної
системи права).

Сьогодні більшість держав світу — унітарні держави, в багатьох
з них є автономні утворення (відносно самостійні у здійсненні дер-
жавної влади територіальні утворення в межах держави; статус
автономії надається територіальним фракціям держави, для яких
характерні історичні, географічні, національні особливості; статус
автономії визначається, як правило, основним законом держави,
при цьому автономія має власні законодавство та органи влади, але
суверенітету не має).

Федерація представляє собою союзну державу, що складається
з держав-членів або державоподібних утворень (суб’єктів федера-
ції). Основними її ознаки є наявність кількох правових систем, з яких
одна (система федерального права) має верховенство щодо права
суб’єкта федерації та наявність двох рівнів державної влади. Фе де -
ральна влада (влада держави в цілому) має всю повноту зовнішньо-
го суверенітету та значну частину внутрішнього суверенітету. Влада
суб’єкта федерації має обмежений внутрішній суверенітет.

Конфедеративні держави — свого роду тимчасові союзи дер-
жав, створені для досягнення конкретної мети — зокрема, завою-
вання незалежності; в такому випадку держави об’єднують лише
окремі напрями своєї діяльності — оборона, зовнішня політика,
зовнішня торгівля.

Специфічною формою державно-територіального устрою є ре -
гіоналістські (регіональні) держави, в яких вся територія, а не окре-
мі частини, складаються з автономних утворень — цим вони відріз-
няються і від унітарних держав, і від федерацій, оскільки автономії
не є суб’єктами федерацій).

Поняття форми держави необхідне для відповіді на питання: як
створюються вищі органи держави, як вони взаємодіють між собою
і населенням, як територіально побудована державна влада, якими
методами здійснюється державна влада.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Орличенко В. В.
І курс, група ПЗ-20/1м, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. юр. н., доцент

Право на захист честі, гідності і ділової репутації — один з ос -
новних способів захисту Конституційних прав людини на недотор-
канність особистого і сімейного життя. Кожен має право захищати
честь, гідність і ділову репутацію в суді, крім того Конституція Ук -
раїни передбачає судовий захист права спростовувати недостовірну
інформацію про себе і членів своєї сім’ї.

Відповідно до ст. 3 Конституції України честь і гідність людини
визнані найвищою соціальною цінністю. Порушення цих фунда-
ментальних прав вимагає відповідного захисту. Відповідно до ст. 55
Конституції України кожен має право будь-якими не заборонени-
ми законом засобами захищати свої права і свободи від порушень
та протиправних посягань. Згідно ст. 15 Цивільного кодексу Украї -
ни кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі
його порушення, невизнання або оспорювання. Таке ж право нада-
ється і юридичним особам згідно ч.2 ст. 94 Цивільного кодексу
України.

Поняття честь, гідність і ділова репутація не мають чіткого ви -
значення в українському законодавстві і є морально-етичними
категоріями. Однак, саме вони є об’єктами судового захисту.

За відсутності законодавчо визначених понять, судова практи-
ка розробляє власні орієнтири для вирішення аналогічних справ.
Такою практикою є постанова Пленуму Верховного Суду України
«Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізич-
ної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»
від 27 лютого 2009 №1 (далі — Постанова). Практики цієї постано-
ви з 2009 року дотримуються суди всіх інстанцій.

Згідно з цією Постановою (П. 4):
– під поняттям «гідність» розуміється визнання цінності кож-

ної людини як унікальної біопсихосоціальної цінності;
– з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах

оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки)
уявленням про добро і зло;
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– під діловою репутацією фізособи розуміється набута особою
суспільна оцінка її ділових і професійних якостей при виконанні
нею трудових, службових, громадських чи інших обов’язків;

– під діловою репутацією юридичної особи, розуміється оцін-
ка підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності,
яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин.

Шкода завдана розповсюдженням в мережі Інтернет інформа-
ції, що не відповідає дійсності може бути нанесена як фізичній так
і юридичній особі.

Отже у випадку розміщення в мережі Інтернет інформації, що
порушує честь, гідність та ділову репутацію особа, права якої пору-
шено може або ж безпосередньо звернутися до особи, яка здійсни-
ла дане порушення, з вимогою про спростування такої інформації,
або до суду з позовом про захист гідності, честі та ділової репутації.

Відповідно до ст. 12 Постанови належним відповідачем у разі
поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор від-
повідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта, особи
яких позивач повинен установити та зазначити в позовній заяві.

Якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу
та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити,
а також коли інформація є анонімною і доступ до сайта — вільним,
належним відповідачем є власник веб-сайта, на якому розміщено
зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив
технологічну можливість та умови для поширення недостовірної
інформації.

У разі коли відповідну інформацію розповсюджено у вигляді
повідомлень не власником сайту, доступ до якого є вільним, а третіми
особами, що є анонімними, то відповідальність за таке розповсю -
дження інформації та завдану у зв’язку з цим шкоду діловій репута-
ції суб’єкта господарювання має нести саме власник сайту, оскільки
його діяльність створила технологічні можливості та умови для по ши -
рення негативної інформації, яка не відповідає дійсності та порушує
права і законні інтереси особи. В той же час, якщо Інтернет сайт
зареєстровано не в Україні та відомості про його власника встано-
вити неможливо, то, відповідно до правової позиції Верховного Суду
України, у такому випадку суд вправі за заявою заінтересованої
особи встановити факт неправдивості цієї інформації та спростува-
ти її в порядку окремого провадження (п.13 Постанови).

Окрім того, деякі питання виникають з приводу поширення
не правдивої інформації, що порочить честь, гідність та ділову репу-
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тацію у випадку, коли вона набула свого поширення внаслідок по -
милки, що є результатом недосконалості чи тимчасового збою про-
грамного забезпечення. Таке може мати місце у випадку, коли особа
відправляла інформацію іншій особі, якої вона стосується, проте
попри її волю, внаслідок збою в комп’ютерній мережі чи помилці
при комп’ютерній розсилці інформації вона була доставлена іншим
адресатам. В такому випадку правильно буде разом з особою, що
поширила цю інформацію, покласти відповідальність і на фірму-
розробника даного програмного забезпечення, чи особу, що відпо-
відає за його якість. Однак це правило буде чинне лише у випадку,
коли даний програмний продукт є ліцензованим.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ ПРАЦІ

Орловська І. Г.
к. ю. н., доцент, доцент кафедри теорії права, 

міжнародних та політичних відносин
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»

Сучасний стан світового розвитку характеризується великим
рівнем динамізму. За таких умов відбувається трансформація ринку
праці: змінюються форми і види зайнятості, оптимізується органі-
зація виробництва товарів, надання послуг, з’являються нові сфери
діяльності та трансформуються існуючі. Вже сьогодні функціонують
магазини без касирів, автомобілі без водіїв, з’явились нові технології
створення, розміщення, передавання та зберігання інформації (хмар-
ні технології, віртуальна реальність), мови програмування тощо.

Еволюційних процесів ніхто не зупинить, але завжди буде хтось
хто захоче отримати із них зиск. Починаючи із 2000-х років ми всту-
пили до епохи гіг-економіки. Навіть якщо Ви не знаєте, що це —
Ви вже користуєтеся її благами, зокрема, використовуючи мобільні
додатки замовляєте таксі чи певні послуги з доставки. Це завжди
зручно, швидко і комфортно для нас, користувачів, але зі сторони,
наприклад, кур’єра це не завжди так.

Спираючись на законодавчу неврегульованість такого виду
зайнятості власники транснаціональних гіг-платформ (Uber, Glovo,
Bolt, Uklon, Raketa інші) експлуатують людей без будь-яких обме-
жень. Такий стан змушує працівників-фрілансерів у всьому світі
звернутись до судів. Буквально 23 липня 2019 року суд у Мадриді
став на бік працівників Deliveroo, визнавши їх відносини з фірмою
трудовими. Раніше до аналогічного рішення прийшов суд Уельса
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стосовно працівників Uber. Визначальним у цих випадках є те, що
праця відбувається при дотриманні вказівок компанії та з викори-
станням корпоративної платформи.

Рішення Верховного суду Великобританії у справі «Uber проти
Аслам» викликало великий ажіотаж не лише в самій країні, але й за
її межами. Було визнано, що гіг-працівники як «працівники» мають
права на свободу об’єднання, включаючи право на страйк і прове-
дення профспілкових акцій за визнання колективно-договірних прав.

Українські працівники гіг-платформ теж піднімають цю пробле-
му, наприклад, учасники акції протесту в Одесі 10 вересня 2020 ро -
ку підрахували, що останнім часом заробіток кур’єрів впав як мінімум
на третину. Крім того, погіршують умови праці, прибрали погодин-
ну оплату, через деякий час прибрали щотижневі бонуси. У підсум-
ку заробіток виходить не краще, ніж у касира звичайного супер-
маркету або охоронця, але при цьому ризики значно вище.

Врегулювання праці працівників гіг-платформ є наріжним ка -
менем сучасності. У світі немає єдиних підходів до такого виду праці.
Одне залишається не змінним: власниками гіг-платформ ніве-
люється соціальний пакет для їх працівників. Тобто виходить так,
що працівники мають бути продуктивними і лояльними, як офіцій-
но працевлаштовані працівники, але при цьому, не вимагати від
роботодавця нічого натомість.

В Україні зараз немає відповідного законодавства у сфері праці,
яке врегулювало б трудові чи соціально-економічні права та гарантії
працівників гіг-платформ. Проте служби доставки Glovo вже поча-
ли вимагати легалізувати свою працю та вибити соціальні гарантії
працівники.

Світ змінюється, а ми не завжди буваємо готовими до таких
змін. Проте немає сенсу опиратися їм, потрібно їх прийняти та адап-
тувати до нових потреб людей, які вже нікуди не зникнуть, за умови
збереження трудових та соціально-економічних прав працівників
гіг-платформ.
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МIЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

БЕЗДОМНИХ ОСІБ І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ

Пивоварчик А. І.
ІІІ курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Таланчук І. В., 

доцент кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

За даними звіту міжнародної організації ЮНИСЕФ у квітні
2020 р. рівень бідності в Україні через пандемію зросте з 27,2% до
43,6%, а в гіршому випадку — до 50,8% від усього населення, за межею
бідності можуть опинитися більше 6 млн громадян, найбільш враз-
ливі категорії населення — багатодітні сім’ї, одинокі батьки з діть-
ми, родини з дітьми до трьох років та одинокі люди старше 65 р. [1].

Ознакою ефективної соціальної політики є впровадження якісної
системи міжнародних соціальних стандартів і гарантій їх реалізації.

Міжнародний соціальний стандарт — це впорядкована система
універсальних міжнародних принципів і норм, розроблених внаслі-
док взаємних угод між державами стосовно проблем у сфері еконо-
мічного, політичного, соціального, культурного та правового середо-
вища, створення якого дало б змогу досягти соціального розвитку [7].

Україна для себе визнає пріоритет міжнародного права, тобто,
якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в уста-
новленому законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що
передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосо-
вуються правила міжнародного договору [4].

Щороку збільшується кількість сімей, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах та перебувають у заклади інституційного
догляду та виховання — близько 100 тис. дітей, 90% з них не готові до
життя в соціумі, 92% дітей мають батьків, з них близько 30% можуть
повернутися у сім’ї. Міністерство соціальної політики України [7].

Безпритульні діти — діти, які були вимушені залишити або самі
залишили сім’ю чи дитячі заклади, де вони виховувались, і не
мають певного місця проживання [5].

Ст. 1 Закону України «Про основи соціального захисту бездом-
них осіб і безпритульних дітей» встановлено, що під час вирішення
питань щодо соціального захисту бездомних осіб і безпритульних
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дітей застосовуються норми міжнародного права, а також правила,
закріплені у міжнародно-правових договорах України, згода на
обов’язковість яких надана ВР України.

Універсальними актами особливого значення щодо захисту без-
домних осіб і безпритульних дітей (ООН) є: міжнародний білль про
права людини; загальна декларація прав людини (безперечно, сто-
суються бездомних і безпритульних осіб, зокрема: на життя, свободу,
особисту недоторканність, на достатній життєвий рівень, що вклю-
чає їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуго-
вування); міжнародний пакт про громадянські та політичні права;
міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні прав [6].

У декларації прав дитини зазначено, що: дитина повинна ко -
ристуватися благами соціального забезпечення; дитині повинно за -
безпечуватись право на належний рівень життя, що передбачає
належні харчування, житло, медичну допомогу та розваги; дитині, яка
є неповноцінною фізично, психічно чи соціально, повинен надава-
тися спеціальний захист, зумовлений її особливостями; необхідність
особливої турботи та допомоги з боку дорослих та держави, захисту
від насильства [6].

Україна ратифікувала Європейську соціальну хартію та зобо в’я -
залася захищати від соціального відчуження та бідності тих людей,
які зіштовхнулися з даними важкими обставинами, а також, членів
їх родин, шляхом забезпечення ефективного доступу для них
житла, роботи, освіти, медпомоги та ін. [2].

В українському суспільстві за роки незалежності було сформо-
ване розуміння поняття освіти, як стратегічного ресурсу для забез-
печення національних інтересів, задля формуванню позитивного
міжнародного іміджу України, включаючи і людей з інвалідністю
враховуючи міжнародні стандартні правила забезпечення рівних
можливостей для осіб з інвалідністю [9].

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що пріоритетними завдан-
нями міжнародних соціальних стандартів є реформування національ-
ного законодавства враховуючи принципу рівності, свобод та соці-
альної справедливості. Впровадження в правову систему України
міжнародних соціальних стандартів, викликає кількість труднощів,
пов’язаних з виконанням основних їх положень, яка має передба-
чати не тільки закріплення їх у своїх нормативно-правових актах,
а й виконання, реалізацію на практиці.
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ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЯК КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Пилипенко В. В.
ІІІ курс, група ЗПЗ-19-1, спеціальність «Право»

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Коваленко В. Ф., старший викладач

Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що на етапі вста-
новлення та розвитку суспільства, суспільних відносин, ідеологіч-
но-моральних принципів громадян, в свою чергу утворюючи ціліс-
ну складову демократичної країни на шляху до його повноцінного
встановлення в сферах культурного, політичного, соціального.
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Моральні підвалини суспільства становлять основу, де базується
процес самовідновлення членів соціуму. Майбутнє будь-якого сус-
пільства й держави безпосередньо залежить від того, які моральні
уявлення та оцінки поведінки людей, ідеали сповідуються у ньому,
яке моральне здоров’я населення. Кримінальні правопорушення
проти суспільної моральності разом з кримінальними правопору-
шеннями проти громадського порядку зазначені в окремому розділі
ККУ. А саме розділ ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу
України «Кримінальні правопорушення проти громадського по -
рядку та моральності» (ст. 293–304).[1]

Боротьба із злочинністю і, зокрема, зі злочинами проти гро-
мадського порядку та моральності розглядається сьогодні як один
з пріоритетних напрямів внутрішньої політики України, спрямова-
ної на захист прав, свобод і законних інтересів людини.

Позитивним моментом стало прийняття Верховною Радою Ук -
раїни низки таких нормативних актів: Закону України «Про охорону
культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. [2], Закону України вiд
10 липня 2003 р. «Про поховання та похоронну справу» [3], Закону
України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 р. [4],
Закону України «Про охорону археологічної спадщини» від 18 бе -
резня 2004 р. та інші які в основному регламентують суспільні від-
носини, що виникають у цій сфері.[5]

Пленум Верховного Суду України також у своїх постановах
роз’яс нив спірні питання застосування кримінально-правових
норм про відповідальність за злочини проти громадського порядку
та моральності. Вивчення судово-слідчої практики з даної категорії
справ та аналіз спеціальної і загальної юридичної літератури свід-
чать про те, що у працівників органів внутрішніх справ виникають
суттєві складнощі при кваліфікації різних кримінальних правопо-
рушень проти громадського порядку та моральності, пов’язані
з недосконалістю чинного кримінального законодавства, різними
тлумаченнями кримінально-правових понять.

Суспільна небезпека діянь, що передбачені розділом ХІІ Особ -
ливої частини КК, полягає в тому, що вони заподіюють або став-
лять під загрозу заподіяння істотної шкоди громадському порядку
і моральним основам життя суспільства. Сукупність цих відносин
і є родовим та одночасно основними безпосередніми об’єктами за -
значених кримінальних правопорушень.

Наряду з іншими видами злочинів проти моральності, законо-
давство окремо виділяє втягнення неповнолітніх у злочинну діяль-
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ність. Зокрема, слід назвати ППВСУ «Про практику застосування
судами України законодавства усправах про злочини неповнолітніх»
від 16 квітня 2004 р. № 5, «Про застосування судами законодавства
про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу
антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 р. № 2, «Про судову
практику у справах про хуліганство» від 22 грудня 2006 р. № 10 [6].

Втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську
діяльність вже давно стало однією з найглобальніших проблем кри-
мінально-правової політики України та інших держав, тому що
існує «залежність злочинності дорослих від злочинності неповно-
літніх, оскільки остання є у певному розумінні джерелом і резервом
усієї злочинності.

Стаття 304 ККУ «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяль-
ність». Досліджуючи склад злочину цієї статті слід зазначити:

Те що об’єктом кримінального правопорушення виступають
моральні засади суспільства у ставленні до виховання підростаючо-
го покоління. Вони передбачають охорону неповнолітніх від нега-
тивного впливу, який може викликати бажання і займатися діяль-
ністю, що негативно сприймається суспільством.

Потерпілими від цього кримінального правопорушення
є неповнолітні — особа чоловічої або жіночої статі, яка не досягла
18-річного віку.

Об’єктивна сторона кримінального правопорушення полягає
у втягненні неповнолітніх: 1) у злочинну діяльність; 2) пияцтво; 3) за -
няття жебрацтвом; 4) заняття азартними іграми.

Втягнення — це дії, внаслідок яких інша особа спонукається до
певної поведінки, залучається до неї, в такої особи виникає бажання
поводитись певним чином. Причому, на відміну від примушування,
особа згодом вчиняє бажані для винного дії за власною волею. З тео -
рії та практики відомі два різновиди втягнення: перше — неконкрети-
зоване, коли дії дорослої особи являють собою пропаганду злочин-
ного способу життя, вербування нових прихильників злочинного
світу, що забезпечує поповнення злочинних рядів і не спрямоване
на втягнення неповнолітнього у вчинення певного кримінального
правопорушення; друге — конкретизоване, що полягає або у схи-
ленні підлітка до участі в замисленому дорослим злочині як співви-
конавця чи посібника, або у формуванні в неповнолітнього само-
стійного умислу вчинити певне діяння.

Саме конкретизоване втягнення викликає багато труднощів при
кваліфікації, оскільки дії дорослого, крім втягнення неповнолітнього,
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містять ознаки інших складів кримінального правопорушення.
Необхідно враховувати, що дії із втягнення можуть бути вельми різ-
номанітними і застосовуватися у вигляді як психічного, так і фізич-
ного впливу на неповнолітнього

Суб’єкт кримінального правопорушення виступає осудна осо -
ба, яка досягла 18-річного віку. Що ж стосовно суб’єктивної сторо-
ни кримінального правопорушення то вона характеризується умис-
ною виною [7].

Суспільна ебезпечність цього кримінального правопорушення
полягає в тому, що дії, які його утворюють, посягають на основні
принципи суспільної моральності у сфері належного інтелектуаль-
ного, морального та фізичного розвитку і виховання неповнолітніх.
Такі дії дорослих згубно впливають на молоде покоління, спричиня-
ють шкоду інтелектуальному і фізичному розвитку неповнолітніх,
деформують в їхній свідомості моральні цінності, аморальні погляди
і навички, істотно впливають на рівень злочинності неповнолітніх.

Головний, найбільш ефективний елемент соціального механіз-
му боротьби зі злочинністю неповнолітніх — це не в’язниці й кри-
мінальні закони, а поступове витіснення кримінальних законів
шляхом поширення та зміцнення моральних норм, а також відпо-
відних традицій, звичаїв, як загальнолюдських, так і національних.
Не покарання як таке, а розвиток культури суспільства й окремо
кожного його члена дає надію на подолання цього явища.
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На нормативному рівні поняття «здоров’я» закріплене у ст. 3
Закону України «Основи законодавства України про охорону здо-
ров’я», де вказується, що здоров’я — це стан повного фізичного, пси -
хічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб
і фізичних вад.

Чинне законодавство України про охорону здоров’я (як загаль-
ного, так і спеціального спрямування) складається з наступних дже -
рел: «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен-
ня»; «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом іму-
нодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ»; «Про протидію захворюванню на туберкульоз»;
«Про захист населення від інфекційних хвороб» тощо.

Під заходами охорони здоров’я маються на увазі економічні,
соціально-психологічні, екологічні, політичні та культурні чинники,
які в сукупності впливають на комфортність життя людини в суспіль-
стві і стан його здоров’я. Проблеми охорони здоров’я, що включають
організацію системи забезпечення медичних послуг, їх фінансуван-
ня, розвиток медичної науки і техніки, розглядаються насамперед
у контексті прав людини. Тут можна виділити два важливі аспекти:
перший — право громадян на якісне життя, пріоритетною складо-
вою якої є охорона здоров’я; другий — право громадян на недотор-
канність приватного життя.

Обмеження, запроваджені через пандемію, становлять загрозу
для прав людини, тому держава зобов’язана вживати невідкладні
заходи для мінімізації цієї загрози. Зосередимо увагу на основних із
них. На період запровадження заходи повинні бути і законними,
обґрунтованими та відповідати ситуації. Держави повинні забез-
печити всім постраждалим особам та спільнотам доступі до чіткої,
доступної, своєчасної та змістовної інформації щодо природи та
масштабів загрози здоров’ю; можливого застосування заходів зі змен-
шення ризиків; можливих наслідків та заходів із реагування на пан-
демію, що тривають.
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Держава повинна забезпечити кожній людині доступ до інстру-
ментів соціального захисту, в тому числі до оплачуваних лікарняних;
медичних послуг; відпусток по догляду за дітьми чи особами на утри-
манні на випадок їхньої хвороби або на період карантину; а також
відпусток для догляду за дітьми, які не ходять до школи через ка ран -
тин. Деякі з заходів, вжитих для покращення громадського здоров’я,
можуть негативно вплинути на право на працю та права співробітни-
ків і призвести до того, що люди з непостійним працевлаштуванням
постраждають найбільше. Співробітники системи охорони здоров’я
знаходяться на передовій боротьби з пандемією, оскільки вони по -
винні продовжувати надавати послуги, попри ризики, які існують
особисто для них та їхніх сімей. Серед таких ризиків: можливість
зараження коронавірусом при виконанні службових обов’язків,
понаднормове робоче навантаження, психологічний стрес та висна-
ження. Для забезпечення роботи лікарів — рок, медичного персоналу
середньої ланки та інших осіб, залучених до боротьби з пандемією, їх
необхідно забезпечити відповідним і якісним обладнанням особисто-
го захисту, інформацією, тренінгами та психологічною підтримкою.

Медична допомога повинна бути доступна для кожної людини,
що в свою чергу означає, що держава повинна співпрацювати з усі -
ма зацікавленими сторонами (включно з фармацевтичними компа-
ніями) для досягнення цієї мети, за умови того, що цей процес
ґрунтуватиметься на дотриманні прав людини.

Отже, право на охорону здоров’я охоплює право на доступ до
медичних послуг, і доступ до медичних послуг має забезпечуватися
для всіх без дискримінації. Це означає, що медичні послуги під час
пандемії мають бути ефективні та доступні для всіх, і групи підви-
щеного ризику мають бути належним чином захищені наявними
заходами медичної допомоги.

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТАНОВЛЕННЯ 
НАДОМНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

В ТРУДОВОУМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Пікалюк С. С.
старший викладач кафедри права та фінансів

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

27 лютого 2021 р. набув чинності Закон від 04.02.21 р. № 1213-ІХ
(офіційно опублікований 26.02.21 р.), яким внесено змі ни до КЗпП
і введено новації у сфері правового регулювання дистанційної та
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надомної роботи. У КЗпП тепер є окрема стаття, що регламентує
надомну роботу (ст. 601 КЗпП У), і окрема стаття, що регламентує
дистанційну роботу (ст. 602 КЗпП У).

Надомна робота (ст. 601 КЗпП) — це форма організації праці, при
якій робота виконується працівником за місцем його проживання або
в інших визначених ним приміщеннях, що характеризуються наявні-
стю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і неви-
робничих фондів, інструменту, приладів, інвента рю) або їх сукупності,
необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання
робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза
виробничими або робочими приміщеннями власника підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним органу. Також правове
регулювання праці надомних працівників відображено у відповідних
нормах Конвенції Міжнародної організації праці 1996 р. №177 «Про
надомну працю», у яких надано визначення терміну «надомна
праця» — робота, яку особа, що називається надомником.

Відповідно до ст. 602 КЗпП дистанційна робота — це форма
організації праці, при якій робота виконується працівником поза
робочими приміщеннями або територією власника чи уповноваже-
ного ним органу, у будь-якому місці за вибором працівника і з вико-
ристанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Ось вам і головна відмінність дистанційної роботи від надом-
ної: дистанційна робота може виконуватися працівником у будь-
якому місці, яке він самостійно визначить, а при надомній роботі
місце виконання роботи — фіксоване й узгоджене з роботодавцем.

Робочий час дистанційні працівники розподіляють самостій-
но, на них не поширюються правила внутрішнього трудового роз-
порядку роботодавця (якщо інше сторони не передбачили в дого-
ворі). Проте норма робочого часу, передбачена ст. 50, 51 КЗпП, усе
одно повинна виконуватися такими працівниками.

При дистанційній роботі можливий комбінований варіант ор га -
нізації праці: частково роботи виконуються дистанційно, а частко-
во — за місцем перебування роботодавця (у приміщенні або на
території). Цей момент слід відобразити в трудовому договорі.

Також у трудовому договорі з дистанційним працівником слід
передбачити моменти, що стосуються:

– забезпечення працівника роботодавцем необхідним обладнан-
ням, програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації;

– порядку і строків подання працівником звітів про виконану
роботу;
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– розміру і порядку виплати компенсації працівникові за вико-
ристання ним власних або орендованих обладнання, програмно-
технічних засобів тощо.

Тепер у КЗпП зазначено, що дистанційним працівникам гаран-
тується період вільного часу для відпочинку (період відключення),
коли працівник має право переривати інформаційно-телекомуні-
каційний зв’язок із роботодавцем, і це не вважається порушенням
умов трудового договору або трудової дисципліни.

Працівники можуть самостійно звернутися до роботодавця
з проханням внесення змін до їх трудових договорів, а саме — про
зміну їх умов праці.

Для цього працівникам необхідно написати заяву з проханням
перевести їх на надомну (дистанційну) працю на період оголоше-
ного урядом в країні карантину. Тож роботодавець буде вправі одра-
зу на підставі отриманих заяв від своїх підлеглих видати наказ на
переведення їх на дистанційну роботу.

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ:

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Поліщук Ю. А.
III курс, група ЗПЗ 19.3-1 спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права

Конституція України проголошує найвищою соціальною цінністю
людину, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканість та без -
пеку. Насамперед, означене завдання стосується забезпечення права
на захист неповнолітніх. Саме тому реформування соціально-еконо-
мічних та інших умов функціонування суспільства й держави в часи
сьогодення зумовило якісні зміни в системі кримінальної юстиції.

Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх
визначається загальними правилами КПК України з урахуванням
особливостей, передбачених гл. 38 КПК України.

Особливості проваджень щодо неповнолітніх у кримінальному
процесі визначено положеннями ч. 4 ст. 14 Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права, згідно з якою «стосовно неповно-
літніх процес повинен бути таким, щоб враховувались їх вік і бажа-
ність сприяння їх перевихованню».
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Кримінальне провадження щодо неповнолітніх здійснюється
слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу досу-
дового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо
неповнолітніх та має особливий предмет доказування.

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх здійснюється
за участю: захисника — обов’язкова його участь; батьків або інших
законних представників; при допиті — педагога чи психолога,
а у разі необхідності — лікаря; у судовому розгляді — представників
служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей.

Окрім запобіжних заходів, визначених в ст. 176 КПК України,
до неповнолітніх може застосовуватися такий спеціальний запобіж-
ний захід як передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинува-
ченого під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до непов-
нолітніх, які виховуються в дитячій установі, — передання їх під
нагляд адміністрації цієї установи.

До способів захисту прав неповнолітніх осіб у кримінальному
провадженні необхідно віднести розширення системи запобіжних
заходів не пов’язаних з триманням під вартою. І це з тих причин, що
необхідність особливого захисту неповнолітніх осіб та застосування
до них запобіжних заходів проголошено у міжнародних нормативно-
правових актах, що ратифіковані Україною, зокрема, Женевській
декларації прав дитини 1924 р., Загальній декларації прав дитини
1948 р., Декларації прав дитини 1959 р., Міжнародному пакті про
економічні, соціальні і культурні права (ст. 10), Міжнародному
пакті про громадянські і політичні права (статті 23, 24), Конвенції
про права дитини 1989 р.

До гарантій захисту прав неповнолітніх осіб у кримінальному
провадженні слід віднести положення ст. 501 Кримінального про-
цесуального кодексу України, де, відповідно, під час постановлен-
ня ухвали в кримінальному провадженні з підстав застосування
примусових заходів виховного характеру суд повинен з’ясувати
наступні питання: чи мало місце суспільно-небезпечне діяння; чи
вчинено це діяння неповнолітньою особою у віці від одинадцяти
років до настання віку, з якого настає кримінальна відповідальність
за дане діяння; чи слід до особи застосовувати до особи примусовий
захід виховного характеру і якщо слід, то який саме.

До додаткових гарантій захисту прав неповнолітніх осіб у кримі -
нальному провадженні варто віднести: 1) заборону застосування при -
воду неповнолітньої особи як свідка; 2) особливості допиту не пов но -
літніх та малолітні осіб; 3) обов’язкову участь законного представника,
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педагога, психолога, лікаря під час провадження слідчих (розшуко-
вих) дій з участю неповнолітніх та малолітніх осіб та ін.
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завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Сьогодні демократія є найзатребуванішою формою політичного
устрою суспільства, що дає можливість людям не тільки обирати ке -
рівників, а й контролювати надану їм владу. Незважаючи на всі пробле-
ми, що постають у рамках демократичної форми організації суспіль-
ства, його державно-політичного устрою, саме влада народу найкраще
справляється з викликами сучасності.

Конституція України є головним Законом нашої держави, нав -
коло положень якої і розбудовується вся правова система країни.
В ній закріплено найголовніші тезиси — один з таких, це положення
про органи місцевого самоврядування, якому присвячений ХІ роз-
діл Закону.

Розуміючи надзвичайну важливість місцевого самоврядування,
уряд в квітні 2014 року розпочав кардинальну реформу даної сфери
державного управління, на основі досвіду інших Європейських дер -
жав та положень Європейської хартії місцевого самоврядування [1].

Стаття 140 Конституції України визначає, що місцеве самовря-
дування є правом територіальної громади — жителів села чи добро-
вільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища
та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в ме -
жах Конституції і законів України.
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Відповідно до основного Закону депутатів та голів сільських,
селищних, міських, районних, обласних рад обирають на основі за -
гального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного
голосування. Строк їх повноважень на посаді становить п’ять років.
Голова відповідних рад очолює виконавчий орган ради та головує
на її засіданнях.

У ході реформи було запроваджено економічну автономність
територіальних округів. Суть цього нововведення полягає в тому, що
територіальна громада сама «заробляє» на себе і отримані кошти
ідуть на потреби громади, тобто органи самоврядування в праві самі
формувати свій бюджет, виконувати та контролювати його вико-
нання, а також встановлювати відповідно до закону місцеві подат-
ки та збори. Для втілення цієї політики в життя в підпорядкування
органів місцевого самоврядування були переданні об’єкти кому-
нальної власності. Для підтримки віддалених районів та/або слабо-
розвинених, в господарчому сенсі, державою було запроваджено
систему дотацій та компенсацій для підтримки таких округів.

До компетенції місцевих рад законодавчо також було віднесено
забезпечення та проведення місцевих референдумів і реалізацію їх
результатів в межах законодавчої бази України.

Самоврядування займається затвердженням програм соціаль-
но-економічного і культурного розвитку, контролює їх виконання,
а також вирішує інші питання місцевого значення, віднесені зако-
ном до їхньої компетенції.

Місцеве самоврядування в межах повноважень, визначених за -
коном, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на
відповідній території. Дане положення 144 статті Конституції визна -
чає мету реформи, передання влади на певній території місцевим
органам управління для вирішення місцевих проблем, за умови що це
не йде в розріз із вектором руху держави чи її законами, адже в інак-
шому випадку це буде вже непідконтрольна автономна територія.

Для забезпечення вільного, неупередженого та ефективного
управління для органів місцевого самоврядування та їх посадових
осіб, передбачений судовий захист їх законних прав та інтересів.

Звичайно крім конституційного закріплення, розвиток, діяльність
та повноваження органів місцевого самоврядування більш шир ше
визначається іншими нормативно-правовими актами (ст. 146 КУ) [2].

Реформа децентралізації була необхідною мірою для подальшого
розвитку нашої держави як сильної, самодостатньої та європейської
країни. Стара система управління із столиці мала зникнути разом із
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СРСР, тому що в умовах капіталістичних відносин показала себе
нежиттєздатною, що призвело до диспропорції та занедбання цілих
районів нашої держави. Нова ж система муніципальним управлін-
ням повинна подолати ці та інші недоліки радянського підходу і ви -
вести Україну на новий економічно-правовий та життєвий рівні.
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ЖИТЛОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Попова Д. А.
IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право»

Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач

Однією із базових потреб людини, яка виникає з моменту на -
родження і припиняється з моментом смерті є потреба — мати жит -
ло. Право людини на забезпечення даної потреби гарантується їй
Конституцією України та Житловим кодексом [3].

Тобто дані нормативно-правові акти забезпечують право мати
житло у власному володінні чи винаймати його за договором найму
у фізичних, юридичних осіб або держави.

Також слід зазначити, що окремі категорії громадян мають пра -
во на одержання у безстрокове користування житлове приміщення,
що знаходиться на балансі державного чи комунального житлового
фонду, або ж на одержання еквівалентності грошової компенсації
за належне їм приміщення [1].

Забезпечення постійним житлом громадян, які згідно з законо-
давством можуть на нього претендувати втілюється шляхом будів-
ництва або придбання житла за рахунок надання державної під -
тримки в порядку встановленому Кабінетом міністрів України.

Окрім вище сказаного закон визначає також право громадянина
на покращення житлових умов, якщо площа його житла не відпові-
дає встановленій нормі, або ж житло не відповідає санітарним чи
технічним умовам. У порядку черги не покращення побутових умов
можуть претендувати громадяни котрі проживають у гуртожитках.
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Ще слід зазначити, що право на пільгове одержання житла
мають тяжкохворих громадяни. Здебільшого це стосується тих осіб
захворювання яких несуть потенційну небезпеку для оточуючих.

Право на отримання житла в порядку черги мають особи, які
тривалий час не мають житла і орендують його.

До невід’ємних прав належить також право громадянина на
недоторканність житла. Яке гарантує захист від втручань у володін-
ня особи, забороняє безпідставне втручання в особисте життя
людини, шляхом незаконних посягань на недоторканність житла та
іншого володіння людини.

Відносно оренди слід зазначити, що це форма взаємовідносин
за якої одна сторона передає чи зобов’язується передати іншій сто-
роні житлове приміщення для проживання на певний термін в об -
мін на зазначену винагороду. Права та обов’язки сторін як правило
вказуються у договорі оренди. До обов’язків наймодавця належить:
надання приміщення для проживання наймача та його сім’ї примі-
щення, здійснення капітального ремонту. При цьому на період
капітального ремонту наймодавець зобов’язаний надати наймачеві
інше житлове приміщення в межах того самого населеного пункту.
Обов’язок ж проведення поточного ремонту покладається на най-
мача. Також наймач зобов’язується підтримувати належний сані-
тарний та технічних стан житла, дбайливо ставитися до майна яке
перебуває в межах найнятого ним житла.

Житлові права громадян охороняються законодавством і мо -
жуть порушуватися виключно у випадках встановлених законом.
Зокрема ніхто не може бути виселеним з зайнятого житлового при-
міщення або обмежений у праві користування таким приміщенням
інакше як з підстав і в порядку передбачених законом [2].

У світлі вище сказаного можна зробити висновок, що право на
житло є невід’ємним, що права одних громадян породжують
обов’язки інших громадян та держави.
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АГЛОМЕРАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
КИЇВЩИНИ

Правик О. О.
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Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права

Агломерація — компактне просторове угруповання поселень (пе ре -
важно міських), об’єднаних значними інтенсивними зв’язками (вироб-
ничими, трудовими, соціально-побутовими, рекреаційними) у складну
багатокомпонентну динамічну систему. Як цілісне територіальне со -
ці ально-економічне утворення, виникає на базі функціонування та прос -
торового розвитку великого міста-ядра (або кількох міст-ядер) [1].

Користь від децентралізації для центральної влади та суб’єктів
місцевого самоврядування полягає у змінах бюджетного фінансу-
вання загальнодержавних витрат. Не потрібно буде чекати дотацій
з державного бюджету на додаткове фінансування. Буде власний
бюджет, сформований за рахунок місцевих ресурсів, або різних дер-
жавних податків. Це все буде відбуватися за європейським зразком
та досвідом Данії, Литви, Латвії та Естонії.

Ця організаційно-правова проблема означилася в Україні ще
задовго до завершення реформи децентралізації, зокрема, про це
наглядно свідчить процес «київської агломерації» [2].

«Місто Київ та навколишні громади мають багато спільних
проблем. Перша — проблема доріг та інженерних комунікацій. Без
цього неможливо створити комфортне середовище для проживан-
ня. Друга — проблема координація громадського транспорту міста
та приміських населених пунктів» — зазначив мер Віталій Кличко.
Третьою проблемою, за його словами, є відсутність узгодженого
планування розвитку територій [3].

Столична агломерація — це територія на 5,2 мешканців — те,
яким бачать Київ, спеціалісти у наступні 20 років, до 2040-го.

«Інститут міста» пропонує укласти Києву й територіальним
громадам договір про співробітництво. Бюджет ради має склада-
тись з рівної частки бюджетів кожної громади. Звісно, у Києва вона
буде найбільшою.

Відповідно до критеріїв, напрацьованих координаційною гру-
пою Київради, Київ може приєднувати до себе нові території за
умови, що населений пункт має бути не далі 40 кілометрів від межі
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Києва, також бути тісно пов’язаним зі столицею економічними та
культурними зв’язками.

Плюсами агломерації будуть: спільне адміністрування інфрас-
труктури населених пунктів, розвиток рекреаційних центрів, підви-
щення рівнів інженерно-технічного та соціально-культурного
обслуговування, формування якісної транспортної та дорожньої
інфраструктури, перенесення значної частини виробничих потуж-
ностей на регіональну площину, а тим самим збільшення робочих
місць на місцях.

Якщо говорити про агломерацію в повному її масштабі, то за оп -
тимістичного сценарію, думаю, її створення займе близько 5 років.

Зараз активно забудовуються Вишневе, Софіївська Борща гів -
ка, Буча, Ірпінь, Гостомель. В разі створення агломерації, — вигоду
отримають всі: і місто, і околиця, адже об’єднання дає підстави для
розвитку і залучення інвестицій.

На жаль, на нашу думку, перепоною на шляху агломерації стали
окремі положення Конституції України, Земельного кодексу
України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», а також застарілі регламенти
сільських (селищних), міських та районних рад Київщини.

Процес київської агломерації нагально потребує відповідних змін
як до чинної Конституції України (щодо повноважень місцевих рефе-
рендумів про від’єднання чи приєднання зацікавлених суб’єктів
в адміністративній асоціації), Земельного кодексу України (щодо
делегування права власності на комунальні земельні ресурси), Закону
України «Про землеустрій» (щодо процедури відведення земельних
ресурсів у спільне користування), Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» (в частині повноважень місцевих рад об’єднува-
ти бюджетні ресурси для спільних інфраструктурних проектів), так
і розробку нового Закону «Про столицю України» (запровадити статті
про порядок асоціації приміських адміністративних утворень зі столи-
цею), де були б урегульовані питання правовідносин таких суб’єктів
місцевого самоврядування як ОТГ і ТГ у сфері зміни адміністративних
меж, земельних відносин (у частині відчуження та передачі земельних
ресурсів для спільних потреб), консолідації місцевих бюджетів на мас-
штабні інфраструктурні проекти (наприклад, станції обробки каналі-
заційних стоків, сміттєпереробні заводи, дорожнє будівництво тощо).
Також, на місцевому рівні, слід новообраним складам рад ОТГ, нових
районів та міст-супутників внести зміни до Регламентів у частині пра-
вового регулювання вищеозначених питань.
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В юридичній літературі існує велика кількість класифікацій
договорів в сфері перевезення. Так, деякі науковці умовно поділя -
ють договори за видами транспорту, яким відбувається перевезення
вантажу. До них відносяться перевезення залізничним, повітряним,
морським, внутрішньоводним та автомобільним транспортом, або
за характером дії, яку необхідно зробити для прискорення, органі-
зації та продовження перевізного процесу. Також договори переве-
зення вантажу можна класифікувати за строком їх дії на разові та
довгострокові.

Довгострокові транспортні договори мають низку типових від-
мінностей порівняно із разовими договорами, які за своєю характе-
ристикою є двосторонніми, оплатними, однак на відміну від довго-
строкових — реальними договорами, які мають на меті виконання
зобов’язання, а не його організацію. В свою чергу договори, що укла-
даються між транспортними організаціями про організацію переве-
зень вантажів є договорами, у яких визначаються: порядок передачі,
прийому вантажу з одного транспорту на інший у разі здійснення
перевезення кількома видами транспорту за єдиним документом.

Якщо розглядати договори у контексті основний — додатко-
вий, то можна визначити, що до основних договорів, що регулюють
перевезення вантажів слід відносити договір перевезення вантажу
в прямому сполученні та прямому змішаному сполученні, довго-
строкові договори, що укладаються окремо в залежності від виду
транспорту, за допомогою якого буде відбуватися перевезення. До
додаткових, в такому разі, слід відносити договір на експлуатацію
залізничної під’їзної колії, договір на подачу та забирання вагонів,
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договір буксирування, договір про управління аеродромом, договір
аеропортного обслуговування та інші договори основною метою
яких є прискорення, продовження та організації перевізного процесу.

Окремо слід зазначити, що елементом класифікації виступає вид
вантажу, щодо якого укладено договір перевезення. Класифікація
вантажів не є вичерпною і вантажі можна поділяти за видами про-
дукції, фізичним станом та властивостями, які мають значення для
виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Так, за видами про-
дукції вони поділяються на товари, сировину, сільськогосподарсь-
ку продукцію, мінеральну продукцію, продукцію машинобудування
тощо. За фізичним станом вантажі можуть бути твердими, рідкими
і газоподібними. У залежності від пристосування до виконання
вантажно-розвантажувальних робіт вантажі розрізняють: навалочні
(різні сипучі матеріали, що перевозяться без упаковки (навалом,
насипом) — вугілля, пісок, гравій, щебінь, галька, руда, камінь
тощо); тарно-пакувальні й штучні (вантажі в мішках, кулях, пакетах,
ящиках, кіпах, коробках, решітках, сітках, зв’язках, а також ванта-
жі без упаковки; катно-бочкові — вантажі в металевих, дерев’яних
і фанерних бочках, барабанах, бухтах, рулонах тощо); рідкі або
наливні (молоко, спирт, пиво, нафтопродукти, кислоти, різні хіміч-
ні розчини і т. п.); напіврідкі та ті, що густіють (товарний розчин,
бетон, штукатурна маса, гудрон, бітум і інші); газоподібні (кисень,
азот, бутан, пропан, аргон та ін.) Зазначені критерії вказуються
у договорах перевезення вантажів і мають істотне значення для ви -
конання перевізником свого обов’язку. Від них залежить вид тари,
маршрут слідування та вантажно-розвантажувальний процес.

При укладенні договорів сторонам необхідно чітко визначати
характер дії, яку необхідно виконати для досягнення кінцевої мети
в перевізних відносинах, в одному випадку це безпосередньо до ставка
вантажу і оформленням такого переміщення буде договір пе реве -
зення вантажу, тобто основний договір, в іншому — для такого
перевезення необхідно визначити, наприклад, на якій саме колії буде
відбуватися завантаження вагону, в такому разі перед нами буде
додатковий договір, а саме договір на експлуатацію залізничної під’їз -
ної колії. Також необхідно визначити безпосередньо вид об’єкту,
щодо якого укладено договір перевезення.
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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Романовська В. А.
І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Сьогодення поставило перед суспільством безліч проблем, які
викликають навколо себе неабиякий ажіотаж та потребують негай-
ного вирішення. Проте деякі не менш болючі питання залишаються
«в тіні», бо люди, яких вони безпосередньо торкаються, вважають їх
своїм особистим болем і намагаються вирішити їх самостійно або ж
просто змиритися із наявною ситуацією. Це стосується насамперед
насильства в сім’ї, бо переважно його жертви намагаються мовчати.
Ймовірно це можна пояснити страхом, що не повірять чи звинува-
тять, можливо, боязню ганьби для сім’ї або небажанням пережива-
ти жах та приниження знову і знову, тобто кожного разу, коли дове-
деться комусь про це розказувати. Але ж від замовчування кількість
жертв домашнього насильства аж ніяк не зменшиться.

Сьогодні залишається проблема збору та об’єктивного оціню-
вання даних, оскільки результати опитувань переважно можна ді -
лити на два фронтально протиставлені твердження: «чоловічий
погляд» (вона сама напросилася) та «погляд жіночий» (нас б’ють).
А в зв’язку з тим, що інформація приховується, занепокоює реаль-
на наявність цих даних як таких. Доречно поставити конкретне
і пряме питання: на чиєму боці суспільство, закон?

Тепер найстрашніше не саме існування насильства, а те, що
є люди, які не сприймають це як щось, що виходить за рамки. Слід
також зауважити, що поширена думка про те, що лише в неблаго-
получних сім’ях трапляється домашнє кривдження, є міфом. На -
сильство може торкнутися будь-якої сім’ї: ні статки, ні освіта, ні
національність чи сексуальна орієнтація не можуть бути своєрідним
гарантом від домашнього кривдження. Жінки з родин з високими
доходами взагалі не звертаються до правоохоронних органів, по -
боюючись непотрібного розголошення. Взагалі українським сім’ям
притаманний клубок насильства, коли і чоловіки, і жінки є і крив-
дниками, і жертвами. Психологи сходяться на думці, що чоловіки
більше схильні до фізичного, а жінки — до психологічного насиль-
ства, що пояснюється гендерними особливостями.

Пропозиції щодо подолання та профілактики домашнього на -
сильства передбачають, що робота повинна проводитися не лише із
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жертвою, а й з кривдником, який теж підсвідомо страждає та потребує
психологічної допомоги. Соціальний працівник повинен допомогти
чоловікові розібратись в собі та не шукати «крайнього», осмислити
причини накопичення внутрішньої агресії та проводити тренінги для
формування навичок її подолання. Саме тому варто було б приділити
набагато більшу увагу питанням виховання молоді саме в плані того,
на яких засадах будувати сім’ю, якими мають бути стосунки та взаєм-
ні обов’язки в сімейному колі, адже соціальна ситуація в Україні така,
що не кожен має досвід моделей взаємовідносин у сім’ї.

Такі повноваження можуть перебрати на себе вищі навчальні
заклади і ввести відповідні загальні дисципліни, адже, на жаль,
в українському суспільстві через ряд соціальних проблем споконвіч-
ний інститут сім’ї дещо дисфункціонує та не зовсім виконує свої пер-
винні обов’язки належного виховання дітей. Молодь слід навчати
міжособистісного спілкування та конфліктного менеджменту, здат-
ності до компромісів, вмінь подолання внутрішньої агресії.

На державному рівні варто взяти до уваги закордонний досвід
боротьби із насильством та захисту прав потерпілих жінок. Також
щоб надавалася інформація, куди можна звернутися по допомогу
у випадку домашнього чи будь якого іншого кривдження.

Ефективними напрямами вирішення даної проблеми можуть
стати введення спеціальних навчальних курсів для підвищення
якості гендерного виховання та налагодження ефективної комуні-
кації у подружжі, вміння долати агресію та управляти конфліктами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 
ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

Романчук І. О.
III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, 

завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Питання прав та свобод людини і громадянина на сьогодні є най-
важливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх дер-
жав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення
прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким
оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і сус-
пільства в цілому.
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Основні права, свободи й обов’язки людини, тобто певні мож-
ливості, які необхідні для існування та розвитку людини в конкрет-
них історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рів-
нем (економічним, духовним, соціальним) розвитку людства
і мають бути законними й рівними для всіх людей.

Під правами людини розуміють певні її можливості, відокрем-
лену її свободу; деякі основні її потреби чи інтереси; її вимоги про
надання певних благ, адресовані суспільству, державі, законодавству;
певний вид (форма існування, спосіб прояву) матеріалів [1].

Залежно від виду суспільних відносин, які регулюються різни-
ми галузями права, суб’єктивні права можуть бути конституційними,
цивільно-правовими, трудовими, адміністративними і т. п. Вони
можуть бути спрямовані на захист майнових і немайнових особис-
тих інтересів особи (громадянина, органу)

Конституція України закріпила основні права, свободи й обо -
в’язки особи, гарантії здійснення і процедуру їх правового захисту.
Тим самим громадянин має можливість реалізувати свої суб’єктив-
ні права.

Особливість політичних прав і свобод полягає насамперед
у тому, що їх носіями, суб’єктами є лише громадяни України, а не
всі особи, які проживають на її території. Водночас варто зазначи-
ти, що політичні права і свободи мають самостійне значення й саме
як такі вони закріплені у Конституції України та в різних міжна-
родних документах, починаючи з Міжнародного договору про гро-
мадянські та політичні права [2].

Отже, права людини відіграють важливу роль в будь якій країні.
Їм приділено багато уваги в Конституції та інших законах. Держава
зобов’язується захищати та виконувати права своїх громадян, адже
у демократичному суспільстві саме держава — є головним гарантом
свободи людини, які ні в якому разі не повинні порушуватися.

Література
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Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент

Істотне значення для пізнання сутності конституційного права
України має проведення аналізу методу правового регулювання
ним суспільних відносин. Метод конституційно-правового регулю-
вання — це спосіб встановлення і застосування норм конституцій-
ного права, це прийом, спосіб впливу норм конституційного права
на суспільні відносини. Метод правового регулювання визначаєть-
ся предметом правового регулювання, об’єктом суспільних відно-
син, їхнім характером, складом учасників суспільних відносин, їх
правовим статусом, особливостями встановлення і застосування
санкцій, тощо. Визначальною ознакою методу конституційного
права є його установчий характер.Його характер обумовлений тим,
що існує багато суспільних відносин, які маю бути врегульовані
нормами права вперше, отже вимагають первинного правового
регулювання. Визначальну роль у вирішенні цієї проблеми відіграє
Конституція. Саме в нормах Конституції встановлюються основні
засади конституційного ладу України, основи правового статусу
особи, регулюються взаємовідносини особи і держави, засновують-
ся органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
встановлюється порядок їх формування і функціонування, визна-
чаються види нормативно-правових актів кожного із органів тощо.

Установчий характер методу конституційно-правового регулю-
вання полягає і у тому, що вплив його поширюється на всі сфери
життєдіяльності суспільства і держави, на всі галузі національного
права. Основним методом конституційного права є метод консти-
туційного закріплення. Конституція, як правовий акт, що має най-
вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших нормативно
правових актів держави, на найвищому законодавчому рівні регла-
ментує суспільні відносини, які існують у суспільстві і державі. Поряд
із методом конституційного закріплення, конституційному праву
властиві й інші методи правового регулювання суспільних відносин.

Отже, переважна частина суспільних відносин, що регулюються
нормами конституційного права України, є досить складними.
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Цим обумовлюється застосування у їх регулюванні не якогось од -
ного методу, а їх комплексу.

Література

1. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчаль -
них закладів. За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. К.: Ви давничий Дім
«Ін Юре». 2015. 115 с.

2. Конституційне право України : підручник за ред.: В. П. Калісник,
Ю. Г. Барабаш. К: Право 2016. 416 с.

3. Бригинец А.А, Бригинець А.В. Правовые особенности функциониро-
вания и развития безопасности государства. Международный научно-прак-
тический правовой журнал «Legea si Viata». 2016. № 12/3 (300). С. 15–18.

ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Рустамова Е. Г.
IV курс, група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
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Вочевидь, що КПР є одним із видів правового регулювання,
визначення якого, у свою чергу, залежить від розуміння самого
поняття права та його призначення у суспільстві. Якщо право — це
сукупність норм, які уможливлюють існування суспільства шляхом
визначення меж свободи, відображених у правах і юридичних
обов’язках суб’єктів суспільних відносин, реалізація яких підтриму-
ється державою логічним є висновок, що правове регулювання як різ-
новид соціального регулювання — це впорядкування суспільних від-
носин за допомогою юридичних засобів (норм права,
нормативно-правових актів, актів реалізації прав та обов’язків, актів
застосування права тощо) (В. Смородинський). Загальновизнано, що
кримінальне право як система кримінальноправових норм є однією із
галузей публічного права, а КПР — одним із видів правового регулю-
вання публічних суспільних відносин. Оскільки кримінальне право
є публічною галуззю права, яка регулює відносини, пов’язані з діяль-
ністю державної влади, то логічно зробити висновок, що криміналь-
не право регулює суспільні відносини між державою й особами, які
вчиняють злочини (кримінально-правові суспільні відносини).

Однією із ознак галузі права є однорідність суспільних відно-
син, які регулюються цією галуззю права (об’єкт регулювання).
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Існує два принципово різних погляди на об’єкт кримінальноправо-
вого регулювання.

Предметом КПР є конкретні кримінальні правовідносини між
державою та індивідуальним злочинцем, який вчинив певний зло-
чин. У рамках цих правовідносин органи державної влади та їх
посадові особи здійснюють свою діяльність щодо злочинця відпо-
відно до вимог кримінально-правових норм.

Для КПР характерним є імперативний метод правового регулю-
вання, тобто метод влади й підкорення, який заснований на підпоряд-
куванні одних учасників іншим. Основним юридичним способом
КПР є позитивне зобов’язання, тобто визначення: 1) для певних
уповноважених державних органів та їх посадових осіб — повнова-
жень стосовно осіб, які вчиняють злочини, щодо їхньої криміналь-
ної відповідальності; 2) для осіб, які вчинили злочини, обов’язку
підкоритися законним рішенням відповідних органів державної
влади (перш за все судів) та їх посадових осіб щодо застосування до
них кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Отже, ефективність КПР залежить від різного роду факторів,
зокрема, якості кримінально-правових норм і їх зовнішніх право-
вих форм, якості актів застосування кримінально-правових норм,
рівня розвитку суспільства та його правової культури, наявних еко-
номічних ресурсів, які держава спроможна спрямувати на протидію
злочинності, стану правосвідомості членів суспільства, належного
впливу на правозастосовну практику навколишнього правового
середовища, особливо екстремальних умов, в яких діють гіпертро-
фовані релігійні, історичні, націоналістичні й інші фактори тощо.
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ХАОС ЯК ВИКЛИК ДЛЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Рустамова Е. Г.
IV курс, група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент

В останній час з периферії філософських пошуків у центр уваги
представників західної філософії перемістилося поняття «хаос». Теорія
хаосу досліджує системи, динаміка яких залежить від початкових
умов, що робить довгострокове прогнозування складним. Динаміка
поведінки таких систем відповідає законам фізики та виглядає нерегу-
лярною і називається детермінованим хаосом. Детермінований хаос —
хаотична поведінка детерміністичної системи, яка проявляється через
надзвичайно високу чутливість до початкових умов. Явище детерміно-
ваного хаосу неодноразово спостерігалося як в лабораторних умовах
(в плазмі, електричних колах, лазерах, хімічних реакціях, рідинах,
в низці механічних пристроїв) так і в природі (динаміка зростання
популяцій та метеорологічні явища). Детермінований хаос виникає
тоді, коли результати еволюції, що починаються із нескінченно мало-
го околу певної початкової точки, покривають скінченну область
у фазовому просторі, тобто коли незначне відхилення у початкових
умовах призводить до значного відхилення в кінцевій точці. Хаос
є характерною рисою детермінованих динамічних систем. Складність
полягає в тому, що ніхто не може мати всеосяжної інформації про ці
початкові умови. Насправді теорія хаосу — лише одна з наук про
складність, так як хаотичні системи — це всього одна з різновидів
складних систем. Існують і інші науки про складність: фрактальна гео-
метрія, теорія катастроф, нечітка логіка та інші.

Кажуть, що описати клас систем, що вивчаються в теорії хаосу,
складно, тому що вони знаходяться на півдорозі між порядком і без-
ладом, немов між двох вогнів. Якщо вкрай впорядковані системи
(наприклад, кришталь) або дуже невпорядковані системи (наприклад,
дим) прості і описати їх нескладно, то описати проміжні системи най -
складніше. Зокрема, хаотичні системи — це нелінійні детерміновані
системи, що володіють неперіодичною поведінкою, в силу якої вони
стають непередбачуваними. Згідно китайського прислів’ю, помах
крил метелика можна відчути на іншій стороні Землі. Геометрична
сутність хаосу полягає в розтягуванні і подальшому складанні траєк-
торій. Історія появи теорії хаосу показує нам дві структурні характе-
ристики, пов’язані з хаосом і пояснюють його непередбачуваність.
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По-перше, хаотичні системи вкрай чутливі до початкових умов (це
показали Пуанкаре і Лоренц), по-друге, траєкторії в хаотичних сис -
темах, розтягуючись і складаючись навпіл, переплітаються між со -
бою (Пуанкаре, Смейл).

Сучасна філософія не може дозволити собі повернення до підхо-
дів натурфілософії тисячолітньої давнини і є необхідним розробити
відповідний ХХІ століттю підхід до дослідження хаосу. Я погод-
жуюся з думкою, яку висловив К. Гінтікка, про те, що зараз домі-
нуючою парадигмою філософської діяльності є не стільки дослід-
ження реальності, скільки тлумачення філософських текстів.
Осмислення теорій хаосу, може надати глибокі відповіді про те, як
саме людина ставиться до хаосу.

Отже, сучасна філософія здатна досягти найбільш плідних ре -
зультатів, концентруючи свою увагу не стільки на дослідженні хаосу,
скільки на дослідженні ставлення людини до хаосу. Коли пріори-
тетним об’єктом філософського пошуку буде людина, яка осмислює
хаос. У цього підходу є свої недоліки, проте він здатен доповнити
дослідження вчених природничих наук інформацією, яка є необхід-
ною сучасній людині для вироблення продуманого ставлення до
хаотичних феноменів нашого світу.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ, 
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Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

На сьогодні представництво є одним з інститутів цивільного
права, за допомогою якого учасники цивільного обороту можуть
брати участь у цивільних відносинах через представника, який вчи-
няє правочини від імені та в інтересах особи, яку він представляє.
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Аналіз вітчизняних і зарубіжних науковців свідчить про те, що увага
до інституту представництва завжди була сталою. Це пояснюється
тим, що осмислення значення, ролі та механізму правового регулю-
вання представницьких відносин має вагоме значення для розвитку
не лише цивільного, а й інших галузей (сфер) права — цивільного
процесуального, трудового, сімейного тощо.

Мета представництва полягає у вчиненні представником пра-
вочинів в інтересах особи, яку він представляє. Тому представник
не може вчиняти правочин від імені особи, яку представляє, у своїх
інтересах або в інтересах іншої особи, яку він одночасно представ-
ляє. Винятки становлять відносини комерційного представництва.
В останньому випадку обов’язковою є згода особи, яку представ-
ляють, на здійснення представником такого одночасного представ-
ництва інтересів кількох осіб.

Представником може бути не кожний субґєкт цивільного права.
Необхідною умовою правосубґєктності представника є наявність
у нього право- і дієздатності. Тому представниками не можуть вис-
тупати особи, які не досягли повноліття чи перебувають під опікою
або піклуванням. Хоча суть представництва полягає в діяльності
представника щодо реалізації повноважень в інтересах і від імені
особи, яку представляють, не дозволяється укладати через пред-
ставника правочинів, що за своїм характером вимагають особистої
присутності особи (реєстрація шлюбу, складання заповіту, укладан-
ня договору довічного утримання, укладання трудового договору
тощо) — ч. 2 ст. 238 ЦК України [2].

З огляду на сутність представництва В.В. Цюра у своєму дослі -
дженні виділяє такі його ознаки: 1) представництво — це здійснення
прав особи, яку представляють, шляхом вчинення представником
пра  вомірних юридично значимих дій; 2) юридично значимі дії вчиня-
ються представником в інтересах особи, яку він представляє, та у ви -
значених межах; 3) представник вчиняє дії лише щодо третіх осіб;
4) представник вчиняє дії щодо третіх осіб і такі особи проінформовані
про те, що мають справу з представником; 5) дії представника безпо-
середньо породжують, змінюють і припиняють цивільні права й обо -
в’язки особи, яку він представляє; 6) поінформованість довірителя
щодо вчинених представником правочинів та юридичних дій [3, с. 5].

Отже, представництво — це правовідношення, в якому одна
сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити право-
чин від імені другої сторони, яку вона представляє (ч. 1 ст. 237 ЦК
України) [2].
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На нашу думку, значення представництва полягає в тому, що
саме завдяки цьому інститутові цивільного права юридичні та фі -
зичні особи мають можливість повніше здійснювати свої права. Так,
наприклад, завдяки представництву стає можливою реалізація ци -
вільних прав малолітніми та неповнолітніми особами або особами,
що у встановленому законом порядку визнані обмежено дієздатни-
ми чи недієздатними. Зокрема, для недієздатних осіб представниц-
тво є основним засобом їх участі в цивільних правовідносинах.
Можна із впевненістю стверджувати, що представництво виступає
як одна з важливих гарантій реального здійснення прав і виконан-
ня обов’язків суб’єктами права.
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Відомо, що в останні роки корупція у нашій країні сягнула не
бувалих розмірів. Вчені і практики дискутують з приводу шляхів
удосконалення рівня боротьби з цим негативним суспільним яви-
щем, але законодавче врегулювання важливого державного питан-
ня знаходиться на такому рівні, що не може забезпечити ефектив-
ність та результативність роботи антикорупційних органів у цьому
напрямку.

Над проблемами удосконалення кримінально-правового зако-
нодавства України щодо корупційних правопорушень довгий час
працювали і працюють законодавці, науковці, практики різних епох
але, до цього часу не знайдено єдиного підходу до встановлення
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таких його ознак, щоб вони в повній мірі відповідали завданням
боротьби з корупційними явищами.

На даний час Кримінальний кодекс України не визначає по няття
даного кримінального правопорушення, але згідно примітки до ст. 45
КК України, загальної частини корупційними кримінальними право-
порушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні
правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320,
357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим ста-
новищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені стаття-
ми 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Очевидним є те, що дане загальне врегулювання норм коруп-
ційних кримінальних правопорушень, протирічить основним при-
нципам кримінального кодексу України.

Так, згідно ст. 1 ч.2 КК України для здійснення завдання визна-
ченого частиною першою цієї статті Кримінальний кодекс України
визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопо-
рушеннями та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Відповідно до ст. 2 ч.1, ч.3 КК України підставою кримінальної
відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діян-
ня, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаче-
ного цим Кодексом. А також, ніхто не може бути притягнений до
кримінальної відповідальності за те саме кримінальне правопору-
шення більше одного разу.

Отже, вказівка у примітці до статті загальної частини КК Ук раї -
ни не може визначати кримінальні ознаки корупційних діянь і при-
тягнення до кримінальної відповідальності особи може бути визна-
но судом безпідставним.

Згідно ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» коруп-
цією визнається використання особами, зазначеними і перерахова-
ними у відповідному нормативному акті, наданих їй службових
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержан-
ня неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відпо-
відно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди вка-
заній особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам
з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. Тому,
дане питання потребує додаткового дослідження з метою удоскона-
лення кримінальної відповідальності за вчинення корупійного пра-
вопорушення.
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Важливою складовою забезпечення виклику підозрюваного, об -
ви нуваченого, свідка у кримінальному провадженні є привід у разі
неявки на виклик без поважних причин.

Згідно ст. 140 ч. 1 КПК України привід полягає у примусовому
супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка ви -
ко нує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначе-
ний в ухвалі час.

Отже, привід повинен передбачати використання фізичного
примусу особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до
міс ця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Але, відповідно до ст. 143 ч.3 КПК України у випадку невико-
нання особою, що підлягає приводу, законних вимог щодо виконан-
ня ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути застосовані
заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводження
до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу повинно
передувати попередження про намір їх застосування. У разі немож-
ливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не
повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про
здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на
особу. Забороняється застосування заходів впливу, які можуть
завдати шкоди здоров’ю особи, а також примушення особи перебу-
вати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протя-
гом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи
до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування
заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встанов-
лену законом.
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Така регламентація виконання ухвали суду щодо приводу ви -
значених законом осіб наперед передбачає не можливість її вико-
нання уповноваженою особою, що не може забезпечити ефективне
виконання рішення суду, а значить і основних завдань криміналь-
ного провадження щодо охорони прав людини.

Передбачена нижче норма, частина четверта узаконює не мож-
ливість здійснення приводу шляхом повернення її до суду з пись-
мовим поясненням причин невиконання.

Вивчені 16 ухвал судів першої інстанції щодо приводу свідка,
підозрюваного, свідчать про те, що у них не вказуються можливі
заходи фізичного впливу та застережуться про необхідність надан-
ня письмових пояснень причин невиконання.

Згідно ст. 42 ч.1 Закону України «Про національну поліцію» по -
ліцейські заходи впливу під час здійснення приводу не визначають-
ся. Тому це питання потребує додаткового наукового дослідження.

Отже, діючий КПК України, Закон України «Про національну
поліцію» не регламентують використання спеціальних засобів як
поліцейських засобів примусу під час виконання ухвали суду про
здійснення приводу свідка, підозрюваного, обвинуваченого та потре-
бує додаткових наукових досліджень з метою удосконалення зако-
нодавчого забезпечення приводу свідка, підозрюваного для надання
можливості представникам правоохоронцих органів різних струк-
тур ефективніше та результативніше боротися зі злочинністю.
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Серік А. С.
ІІІ курс, група ЗПЗ-19-1, спеціальність «Право»
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Науковий керівник: Товста С. П., старший викладач

Відповідно до ст. 15 Конституції Республіки Польща територі-
альний устрій має забезпечувати децентралізацію публічної влади
у державі. У той же час адміністративно-територіальний поділ по -
винен враховувати соціальні, економічні та культурні зв’язки, які
забезпечують здатність територіальних одиниць до виконання зав-
дань, що покладаються на них законом.

Сучасний територіальний поділ Республіки Польща, який пе -
редбачає наявність місцевого (територіального) самоврядування,
регулюється Законом «Про запровадження базового трьох рівневого
територіального поділу держави» від 24 липня 1998 р.. Даний Закон
запроваджує з 1 січня 1999 р. три рівні самоврядування: гміна, повіт
і воєводство, яким відповідають наступні українські поняття: тери-
торіальна громада (об’єднання територіальних громад), округ (ра йон
чи об’єднання районів) та регіон. При цьому до цього часу консти-
туційно невизначеним залишається питання про наявність чи від-
сутність самоврядної компетенції на рівні воєводства.

У ч. 1 ст. 164 Конституції зазначається, що основною одиницею
місцевого (територіального) самоврядування є гміна. Таким чином
Конституція Республіки Польща обмежує повноваження законодав-
ця у сфері формування структури і рівнів місцевого самоврядування,
визначаючи існування гмін у якості базових самоврядних одиниць.
У той же час наявність інших одиниць місцевого (територіального)
самоврядування, як регіонального так і локального, повинні визна-
чатися окремим законом, — про що йдеться у ч. 2 ст.164 Конс ти -
туції. Це означає, що законодавець отримав певну свободу щодо
визначення та формування таких одиниць.

Конституція РП лише передбачає існування, принаймні, друго-
го рівня місцевого самоврядування, не застерігаючи для нього жод-
них конкретних характеристик. Органи місцевого (територіального)
самоврядування у сучасній Польщі поділяються на: — органи само-
врядування воєводства; — органи самоврядування повіту; — органи
самоврядування гміни.
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Суть польського самоврядування побудована на виділенні
конкретних самоврядних одиниць та різних сфер і діапазонів само-
врядних питань. При цьому місцеве (територіальне) самоврядуван-
ня має універсальний характер і не залежить від системи державно-
го управління. Мета місцевого (територіального) самоврядування
полягає у здійсненні власних і делегованих завдань та задоволенні
потреб місцевої територіальної громади.

Особливості місцевого (територіального) самоврядування Рес -
пуб ліки Польща полягає в ому, що воно: — представляє окрему
соціальну групу та знаходиться під її контролем; — здійснюється
автономно від державного управління; — має власну структуру та
організацію; — має в основі здійснення місцевий інтерес. Пред став -
ницькі функції місцевого (територіального) самоврядування здійс-
нюються наступними суб’єктами влади: у сільських гмінах — вій-
том, у міських гмінах — мером (бургомістром), у повіті — повітовим
старостою (олдерменом), у містах з населенням понад 100 тисяч
меш канців — президентом, у воєводстві — воєводою.

Базовим рівнем місцевого (територіального) самоврядування
є гміна. Жителі гміни, відповідно до закону, утворюють територіальну
громаду. Гміна наділяється статусом юридичної особи, а її незалеж-
ність підлягає правовому захисту з боку держави. Гміна здійснює
публічні функції від свого імені та під власну відповідальність.
Наступним після гміни рівнем у системі місцевого (територіально-
го) самоврядування в Республіці Польщі є повіт. Він складається із
сусідніх гмін. Якщо він включає лише сільські гміни, то має на -
зву — сільський повіт, а якщо включає в себе ціле місто з правами
повіту, то називається — місто-повіт. У Польщі налічується 65 місь -
ких повітів і 308 — сільських.

Воєводство утворюється на підставі окремого закону. Це означає,
що саме цим законом визначається назва, територія і місцезнахо -
дження (резиденція) владних органів. До цього закону додається
перелік гмін, що входять до складу конкретного воєводств. Устрій
воєводства має дуалістичну природу. З одного боку, для воєводства
характерним є наявність локального самоврядування, тобто здійс-
нення власних функції самостійно під свою відповідальність, за по -
середництвом органів самоврядної влади. З іншої сторони, воєвода
входить до виконавчої гілки влади та здійснює функції загального
нагляду й координації щодо місцевого (територіального) самовря-
дування.
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ПІДПРИЄМЦІ 
ЯК СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Скільська М. І.
викладач правничих дисциплін

Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»

Основним завданням держави є створювати та підтримувати різ -
них суб’єктів господарської діяльності. Нині до основних суб’єктів
господарювання відносяться фізичні особи-підприємці, адже вони
становлять основу малого бізнесу, який у розвинених країнах вико-
нує ключову соціальну роль в господарській системі: забезпечує
зайнятість населення.

Стаття 42 Конституції України передбачає, що кожен має пра во
на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Загальне
правило встановлює рівність кожного на заняття підприємницт-
вом, тобто законодавець, надаючи праву на заняття підприємницт-
вом конституційний ранг, тим самим визначився і з підприємниць-
кою правоздатністю.

Правовому становищу громадянина, як суб’єкта господарю-
вання, присвячена ст. 128 ГК України — «Громадянин у сфері гос-
подарювання». Згідно із зазначеною статтею громадянин визнається
суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької
діяльності за умови його державної реєстрації як підприємця без ста-
тусу юридичної особи. Він має право здійснювати підприємницьку
діяльність, набуваючи повної цивільної дієздатності з часу держав-
ної реєстрації, що передбачено у ч. 1 ст. 50 ЦК України.

Господарська дієздатність полягає у здатності суб’єкта господарю-
вання своїми діями набувати для себе прав і самостійно їх здійсню-
вати, а також у здатності своїми діями створювати для себе обов’яз-
ки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх
невиконання. Тому держава повинна визнати фізичну особу-під-
приємця суб’єктом владно-розпорядчої діяльності, оскільки деякі
публічні обов’язки (наприклад сплачувати податки та ін.) виника-
ють лише у випадку реалізації підприємницької правоздатності.

Реформування господарської системи України багато в чому зале-
жить від правового забезпечення подальших ринкових реформ, від
створення належних умов функціонування для суб’єктів господарсь-
кої діяльності, а зокрема і для фізичних осіб. Законодавець на сьогод-
ні максимально спростив реєстрацію фізичної особи-підприємця.
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Отже, важливим поняттям для становлення фізичної особи-
під приємця є поняття «правосуб’єктності», що, в свою чергу, поді-
ляється на правоздатність та дієздатність, які дають можливість,
а також здатність мати цивільні права та обов’язки по здійсненню
й регулюванню підприємницької діяльності.

Існуючий сегмент приватного підприємництва в Україні свід-
чить про необхідність стимулювання його розвитку з боку держави,
а отже, і продовження реформування, враховуючи пропозиції реаль-
них ФОПів, адже вони мають практичний досвід діяльності в Ук раїні
та є саморегулюючим механізмом, що найкращим чином здатний
усувати кризові явища в економіці. Отож, малий бізнес потребує
вста новлення чіткого законодавчого регламентування умов здійс-
нення підприємницької діяльності та стабільності їх роботи, адже
за підприємництвом, як найбільш розширеною і доступною фор-
мою господарювання — майбутнє економіки і бізнесу в Україні.
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Проблема сучасного правового регулювання господарської ді -
яльності в Україні постає знову на часі. Господарський кодекс Ук раїни
був прийнятий у 2003 році і необхідність його прийняття розглядалась
як така, що потребує першочергового вирішення, оскільки створення
взаємодіючої і гармонійної системи законодавства України і нині
за лишається одним із найважливіших напрямків розвитку україн -
ської правової системи в умовах становлення демократичної, пра-
вової, соціальної держави.

Поряд із ГК України було прийнято і Цивільний кодекс Украї -
ни. З огляду на зазначені кодекси, можна зазначити, що сфери їх дії
кардинально різні. Статтею 1 ГК України передбачено, що він регу-
лює господарські відносини, що виникають у процесі організації та
здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарюван-
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ня, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин
у сфері господарювання. В той же час ЦК України регулює майно-
ві та особисті (немайнові) відносини. Проте виклики сьогодення
диктують свої умови і на сьогоднішній день господарські правовід-
носини регулюються не тільки ГК України, а й через призму при-
ватно-правових важелів, тобто цивільного законодавства.

Два одинакові за законодавчою силою акти містять норми, які
створюють колізії під час їх застосування. Найголовнішими та значу-
щими проблемами є узгодження базових інститутів цивільного
права та господарського права: інститут власності, положення про
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, передбачені Ци віль -
ним та Господарським кодексами України.

Ознайомлюючись із нормами, що закріплюють положення
суб’єк тів господарювання увагу привертає недосконале поняття
суб’єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 55 ГК
України суб’єктами господарювання визнаються учасники госпо-
дарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалі-
зуючи господарську компетенцію, мають відокремлене майно і несуть
відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім
випадків, передбачених законодавством. Поняття суб’єкта госпо -
дарювання вказано також уст. 56 ГК України. Проте, ні ст. 55, ні
ст. 56 ГК України не закріплено те, що до суб’єктів господарюван-
ня відносяться не тільки громадські організації, а й фізичні особи-
підприємці. Наявність спірних моментів у законодавстві прямим
чином впливає на неоднозначність тлумачення правових норм

Отже, існують значні проблеми у сфері регулювання відносин
цими законодавствами. З метою уникнення колізії доцільно розме-
жувати сферу дії ГК України та ЦК України: наприклад, можна
залишити за ГК України відносини у публічно-правовій сфері, де
будуть закріплені всі відносини, які мають публічний характер і від-
буваються за участю суб’єкта владних повноважень, юридичних
осіб, а за ЦК України закріпити лише приватну сферу, яка ніяким
чином не буде стосуватись публічного аспекту регулювання та буде
стосуватись приватної сфери діяльності фізичних осіб.

Другим вирішенням проблеми може стати одночасне редагування
двох кодексів та узгодження їх термінології відповідно до їх пред-
мету регулювання, положень і норм між один одним. Лише таким
способом ми зможемо досягти компромісу між двома однаковими
за юридичною силою нормативними актами і позбутися правових
колізій, які виникають при застосуванні одинакових норм.
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Поняття форм захисту тісно пов’язане із категорією способи за -
хисту цивільних прав та їх видами. Так, згідно постанови Верхов -
ного Суду, від 11 червня 2020 року у справа № 686/29646/18 «під
способами захисту суб’єктивних цивільних прав розуміють закріп-
лені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за
допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених
(оспорюваних) прав та вплив на правопорушника [1]. Відповідно
важливо не плутати вид та форму. Вид, як філософська категорія,
характеризує рівень класифікації поряд із поняттям рід. «Вид стано-
вить підклас роду як ширшого класу визначення загального» [2, 79].
Якщо форма мислення — це «структури мислимого змісту» [2, 687],
то загалом форма відображає зовнішній прояв змісту категорії.

Олександр Хрімлі, вивчаючи поняття форм захисту прав інвер-
сорів, визначає їх як «встановлену законом чи договором процедуру,
яка за допомогою способів і засобів захисту прав забезпечує ефектив-
не попередження правопорушення, відновлення (визнання) поруше-
них (оспорюваних прав)...» [3, 99]. Отож, ми бачимо, що форми захи-
сту це встановлені нормативними актами чи договорами процедури.
Відтак, способи захисту є заходами, а форми — процедурою.

Отож, класифікації способів захисту цивільних прав і форми
захисту цивільних прав не є тотожними. Форма захисту передбачає
використання певних способів захисту, але ними не обмежується.
Крім того, вищенаведене визначення охоплює і категорію засоби
захисту. Відповідно ця процедура охоплює застосування норм та
принципів цивільного права, юридичних фактів, правозастосовних
актів, договорів, заходів заохочення, заходів відповідальності та ін -
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шого. Це обумовлено, згідно позицій авторів згаданих у статті Івана
Ромащенка, змістом засобів захисту в широкому розумінні [4, 8].

Формулювання форми захисту згадуються у судові практиці.
Так, відповідно до тексту постанови Верховного Суду від 23 берез-
ня 2021 року у справі № 367/4695/20 «судовий захист є основною
формою захисту прав, інтересів та свобод фізичних та юридичних
осіб, державних та суспільних інтересів» [5]. О.О. Кот у своїй моно-
графії згадує позиції авторів, що поділяли форми захисту на спірні
і безспірні, позовні (процесуальні) та непозовні. І, підсумовуючи,
зазначає, що більшість авторів поділяє форми на юрисдикційні та
неюрисдикційні, а різне розумінням категорії «юрисдикція» обу-
мовлює різницю у більш детальних класифікаціях [6, 241–244].

Цивільний процесуальний кодекс України використовує тер-
мін юрисдикція (предметна, інстанційна та територіальна). Терито -
ріальна юрисдикція у вищезгаданому кодексі позначається термі-
ном підсудність. У постанові Верховного Суду 26 червня 2019 року,
справа № 760/13915/18, провадження № 14-234цс19 вказано, що
судовий захист є основною формою захисту прав, інтересів та сво-
бод фізичних та юридичних осіб, державних та суспільних інтере-
сів. Судова юрисдикція — це інститут права, який покликаний роз-
межувати компетенцію як різних ланок судової системи, так і різні
види судочинства, якими є цивільне, кримінальне, господарське та
адміністративне між собою [7]. Проте, термін судова юрисдикція не
є тотожний юрисдикції як більш загальному поняттю.

Відтак, ми можемо ствердити, що судовий захист є формою
захисту цивільних прав, але, для чіткості наукової класифікації,
слід зауважити певну опосередкованість. Оскільки суд є безперечно
юрисдикційним органом, судовий захист буде слід визначити як
юрисдикційну форму захисту. Тоді судових захисту буде різновидом
юрисдикційної форми захисту, тобто це — юрисдикційна форма
захисту цивільних прав. Згідно змісту глави 3 ЦК України та ЗУ «Про
третейські суди» юрисдикційні охоплюють захист цивільних прав
у формі звернення до третейського суду, адміністративні форми за -
хисту, захист прав нотаріусом та судом (загальної юрисдикції).
Неюрисдикційною формою захисту є самозахист.

Отже, форми захисту цивільних прав це самостійна категорія,
яка є ширшою за змістом ніж види способів захисту, і передбачає
процедуру. Із їх ототожнення слідуватиме хибне використання
філософських категорії вид та форма, а також нечіткість понятійно-
категоріального апарату у науковій літературі.

господарської діяльності Секція 11



Література

1. Постанова Верховного Суду від 11 червня 2020 року у справі
№ 686/29646/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90021449 (дата
звернення: 27.04.2021).

2. Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філо-
софії імені Г. С. Сковороди / ред. кол.: В. І. Шинкарук та ін. Київ: Абрис,
2002. VI, 742 с.

3. Хрімлі О. Форми захисту прав інвесторів: поняття і класифікація.
Юридична Україна. 2015. № 10–12 С. 98–102.

4. Романенко І. Засоби та способи захисту цивільних прав: співвідношен-
ня понять.URL:https://www.researchgate.net/publication/304254218_ZASO-
BI_TA_SPOSOBI_ZAHISTU_CIVILNIH_PRAV_SPIVVIDNOSENNA_PO
NAT (дата звернення: 27.04.2020).

5. Постанова Верховного Суду від 23 березня 2021 року у справі
№ 367/4695/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96179832 (дата звер -
нення: 27.04.2020).

6. Кот О. О. Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав: про-
блеми теорії та судової практики: монографія. Київ: Алерта, 2017. 492 с.

7. Постанова Верховного Суду 26 червня 2019 року, справа
№ 760/13915/18, провадження № 14-234цс19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/
Re view/82997478 (дата звернення: 27.04.2021).

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ 
У СУЧАСНОМУ ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Сова Д. А.
III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, 

завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Права й свободи — це обсяг і межі благ, які держава зобов’язува-
лася гарантувати особі й суспільству. Саме тому чітке їхнє визначен-
ня, юридичне закріплення і створення умов для реалізації та захисту
повинні визначати зміст і спрямованість діяльності держави.

Поняття прав і свобод людини та громадянина нині є найваж-
ливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики всіх дер-
жав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення
прав і свобод людини, їх практичної реалізації є тим критерієм, за
яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держа-
ви і суспільства в цілому.
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Права людини — це права, нерозривно пов’язані з існуванням
людини, з її можливостями існувати й розвиватися як особистість.

Свободи людини — це суб’єктивне право особи, яке являє со бою
способи (форми) її можливої поведінки. Жодна людина не може
бути позбавлена таких можливостей [3].

Розрізняють природні права людини, тобто пов’язані з самим її
існуванням і розвитком. Згідно з Конституцією України до цього
виду прав належать: право на життя (ст. 27), право на повагу до гід-
ності людини (ст. 28), право на невтручання в особисте та сімейне
життя (ст. 32) тощо.

Є набуті права, що в основному характеризують соціально-по -
літичний статус людини і громадянина. У законодавчих докумен-
тах, створених у державі та на міжнародному рівні, закріплено цілу
низку прав людини і громадянина.

Права людини — це виявлення загальнолюдської моралі, бо
право є мистецтвом чинити добро і справедливість. Недотримання
загальнолюдської моралі спричиняє порушення прав людини і, нав -
паки, порушення прав людини завжди є посяганням на загально-
людську мораль [1].

Сучасне міжнародне співтовариство приділяє значну увагу роз-
виткові та забезпеченню прав людини. Прийнято цілу низку між-
народних документів з прав людини: Загальна декларація прав
людини (1948 р.), Європейська конвенція про захист прав і фунда-
ментальних свобод людини з Протоколами (1950 р.), Міжнародний
договір про громадянські та політичні права (1966 р.), Підсумковий
акт Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (1975 р.),
Документ Копенгагенської наради-конференції з людського вимі-
ру (1990 р).

Свобода — це одна з найвищих цінностей людини. Лише тоді,
коли людина вільна, вона здатна проявити себе як особистість [2].

Звісна річ, що за відсутності у людини свободи вона не може
володіти і реально користуватися своїми правами. Саме свобода
створює умови для реального набуття прав та їх реалізації.

Свобода думки, совісті та релігії — це та основа, на якій ґрун-
тується право людини вільно висловлювати свої думки.

Таким чином, права людини — це певні можливості, що ґрун-
туються на загальнолюдській моралі та необхідні людині для її існу-
вання і розвитку в конкретних історичних умовах. Отже захист та
повагу до особистої свободи треба розглядати як один із найважли-
віших обов’язків держави.
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РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНИ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Стрілко Д. Л.
старший викладач кафедри правознавства та фінансів

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Ринок цінних паперів характеризується специфічними ознака-
ми. До цих ознак, зокрема, відносять: пріоритет первинного ринку;
формування інвестиційних ресурсів за рахунок кредитів комерційних
банків; неповне використання інвестиційного потенціалу. Однак,
цими ознаками неможливо повно і всебічно охарактеризувати цінні
папери. Це обумовлює неефективність цінних паперів, головна функ -
ція яких зводиться до перерозподілу власності, а не до залучення
інвестицій в економіку країни.

Ринок цінних паперів України є досить важливим для банків -
ської системи та бюджетного процесу, він виконує функції ОВДП
і є найбільшим фінансовим інструментом в Україні. Тому саме дер-
жавні цінні папери є найбільш привабливими на фінансовому
ринку України.

Нині ринок цінних паперів в Україні функціонує не в повній
мірі. Науковці виділяють ряд проблем, які стоять на заваді розвит-
ку ринку цінних паперів. До них належать проблеми законодавчого
регулювання, проблеми інфраструктури, вузький спектр інструмен-
тів ринку державних цінних паперів та проблеми довіри населення
фінансовому ринку.

Ще однією проблемою є також неякісне реагування законодав-
чих органів на зміни ринку. Вирішенням цього питання може
послужити використання досвіду міжнародної діяльності, впровад-
ження міжнародних норм управління фондовим ринком, розробка
детальних пояснень до законів.
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До масштабних проблем відносять також «низький рівень
інформованості громадян в темі функціонування фондового ринку.
Населення держави не має навіть базових знань у сфері фондового
ринку та подій, що відбуваються на ринку цінних паперів. Крім цього,
відсутні також знання законодавства яке регламентує поведінку
учасників ринку, з власними правами, які реалізуються при купів-
лі-продажу цінних паперів. Це є причиною низької активності на
ринку фізичних осіб, які в ідеальній моделі цінних паперів є голов-
ними інвесторами».

Нині на українському ринку введені у використання різні типи
державних цінних паперів, проте не можна говорити про значні
відмінності в них. Аналізуючи види представлених на ринку папе-
рів, слід зазначити той факт, що існує реальна нестача інструментів,
орієнтованих на приватних спекулянтів. Переважаючу вагу на
даний момент мають великі інституціональні інвестори, тому вибір
типів державних цінних паперів, що випускаються, націлений на
задоволення цієї необхідності. Випуск в обіг принципово нових
інструментів, що представляють інтерес для приватних вкладників,
буде вирішенням проблеми.

Для сучасної високорозвиненої держави ринок державних цін-
них паперів відіграє важливу роль. У першу чергу — для перерозпо-
ділу фінансових ресурсів держави. «Для того, щоб втілити ефектив-
ну модель ринку цінних паперів, необхідно, щоб держава могла
залучити грошові кошти: фінансування дефіцитів бюджету, розви-
ток і здійснення інвестиційних проектів. Однак незважаючи на
наявність деяких проблем, стан цінних паперів змінюється в кра-
щий бік, показуючи відмінні якості».

На сьогодні без вжиття дієвих заходів з боку держави активіза-
ція даного ринку неможлива. Удосконалення та розвиток ринку
державних цінних паперів України потребують розробки і запро-
вадження цілісної стратегії, яка поєднає завдання вдосконалення
нормативно-правового та інституційного забезпечення політики
державних запозичень, розвиток інструментарію державних позик
для підтримки індивідуальних заощаджень і створення відповідної
інфраструктури.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Тимчишин А. М.
к. ю. н., доцент, завідувач кафедри «Право»

Івано-Франківської філії Університету «Україна»

Однією з головних умов зростання добробуту кожного українця,
стрімкого розвитку економіки держави є підвищення результативно-
сті боротьби зі злочинністю. Особливої актуальності набуває необхід-
ність вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального
законодавства, поліпшення організаційного, інформаційного, мето-
дичного та матеріального забезпечення органів правопорядку, якіс-
них змін у підготовці працівників оперативних підрозділів, слідчих,
прокурорських працівників, суддів, адвокатів, впровадження новітніх
методів діяльності. Тому перед державою постає проблема рішучих
змін у стратегії і тактиці боротьби зі злочинністю, розробці і здій-
сненні ефективних заходів для забезпечення законності та реального
захисту конституційних прав і свобод громадян.

Вивчення практики боротьби зі злочинністю дає підстави стверд-
жувати, що одним із найбільш складних напрямків цієї діяльності
є саме розкриття та розслідування злочинів. Відомо, що серед голов-
них умов успішної протидії кримінальним проявам є застосування
досягнень науково-технічного прогресу у діяльності правоохоронних
органів по виявленню, вилученню, дослідженню та використанню
інформації, яка має значення для встановлення злочинця та обставин
злочину. Традиційно розробкою таких науково-технічних засобів зай-
мається криміналістична наука. Вона розробляє та залучає із інших
галузей знань різноманітні рекомендації, прийоми, методи, методи-
ки, без яких неможливо розслідувати кримінальні провадження.

У структурі боротьби зі злочинністю традиційно виділяють де -
кілька напрямів: а) попередження злочинів; б) розкриття злочинів;
в) розслідування злочинів. Кожен з названих видів діяльності має
свої особливості та специфіку. Вони, ці особливості, детерміновані
своєрідністю нормативного регулювання цієї діяльності, її суб’єк-
тами, метою та іншими обставинами.

Позитивні зміни у будь-якій діяльності можуть бути лише за
умов її належного забезпечення. Доречним буде сказати і те, що
чим складніша діяльність, тим повнішим має бути і її забезпечення.

290

Секція 11 Правове регулювання  



291

Зважаючи на те, що розслідування злочинів належить до складних
та багатоаспектних видів діяльності, є потреба говорити про
необхідність її оптимального забезпечення.

Проблематика забезпечення розслідування злочинів не зали-
шилась поза увагою криміналістів. Більше того, слід зазначити, що
дослідження питань забезпечення розслідування злочинів, слідчої
практики, проходить досить активно. Про складність проблем забез-
печення розслідування злочинів та інтенсивність їх вивчення свід-
чить хоча б те, що в криміналістичній науці визначились неодно-
значні підходи до дослідження цих питань. Особливо це помітно
у напрямках наукових досліджень окремих наукових шкіл.

Наукове забезпечення практики боротьби зі злочинністю
знайшло своє відображення в чисельних роботах українських кри-
міналістів, які стосувались наукового забезпечення судово-екс-
пертної діяльності, слідчої тактики, окремих питань методики роз-
слідування злочинів тощо.

Очевидно, необхідність вдосконалення слідчої практики спо-
нукала українських вчених-криміналістів звернутися ще до одного
із напрямків забезпечення діяльності — проблематики науково-
методичного забезпечення розслідування злочинів.

На нашу думку, оскільки криміналістика розробляє загальні під-
ходи, принципи, узагальнюючі схеми для методики розслідування
злочинів та надає слідчим необхідний практичний інструментарій,
таке забезпечення доцільно розглядати як криміналістичне забез-
печення. З огляду на сказане, висловлюємо думку про існування
криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, як само-
стійної, специфічної діяльності. У зв’язку з цим логічним є те, що
інформаційне, наукове і науково-методичне забезпечення можна
розглядати як складові криміналістичного забезпечення розсліду-
вання злочинів, що детальніше буде розглянуто нами у подальших
наукових працях з зазначеної тематики.
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ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СТРОКИ 
ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

Товста С. П.
старший викладач кафедри правознавства та фінансів

Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Строк, як правова категорія, означає певний момент, період, про-
міжок часу, з настанням та закінченням якого пов’язані конкретні
юридичні наслідки. При цьому за способом закріплення, механіз-
мом та порядком застосування суб’єктами, для яких строк встанов-
лено, та іншими критеріями строки в адміністративному судочинстві
поділяються на різні види. Саме вид строку визначає особливості
його застосування, можливість поновлення, юридичні наслідки
пропуску тощо.

Це означає, що питання видів строків в адміністративному су -
дочинстві мають неабияку практичну значимість, що обумовлює
ак туальність дослідження цієї проблеми.

Як зазначено в Постанові ВПВС від 04.10.2018, № 800/304/17 —
строк звернення до адміністративного суду — це проміжок часу після
виникнення спору у публічно — правових відносинах, протягом
якого особа має право звернутися до адміністративного суду із заявою
за вирішенням цього спору і захистом своїх прав, свобод чи інтересів.

Слід також звернути увагу і на мету яку переслідують строки, так
відповідно до Постанови КАС ВС від 23.04.2020 №813/3756/17 —
мета строку 1) дотримання принципу правової визначеності; 2) дис -
циплінування учасників судочинства; 3) досягнення юридичної
визначеності у публічних відносинах; 4) стимулювання учасників
добросовісно ставитися до виконання своїх обов’язків; 5) обмеження
часу, протягом якого правовідносини можуть вважатися спірними.
Якщо ніхто не звернувся до суду, відносини стають стабільними.

За функціональним призначенням строки в адміністративному
судочинстві поділяються на загальні та спеціальні. Відповідно до
ст.122.2 КАСУ для звернення до адміністративного суду за захистом
прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний
строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли
особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх
прав, свобод чи інтересів. … у спорах … з приводу проведення ана-
лізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та
позовами у спорах, що виникають у зв’язку з проведенням та/або
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визначенням результатів конкурсу з визначення приватного парт -
нера та концесійного конкурсу, встановлюється тримісячний строк
з дня, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення своїх
прав, свобод чи інтересів. В той же час право для звернення до адмі-
ністративного суду суб’єкта владних повноважень встановлюється
тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюєть-
ся з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних повнова-
жень право на пред’явлення визначених законом вимог. Цим
Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися
інші строки для звернення до адміністративного суду суб’єкта влад-
них повноважень.

Визначення поняття спеціальних строків дає ст. 122.3 КАСУ —
для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та інши-
ми законами можуть встановлюватися інші строки для звернення
до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчис-
люються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися
про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Так ст. 122.4 КАСУ встановлює строк після досудового врегу-
лювання спору, якщо законом передбачена можливість досудового
порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або
законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення
спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється
тримісячний строк. Строк обчислюється з дня вручення позивачу
рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або
бездіяльність суб’єкта владних повноважень.

Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача не
було прийнято та (або) вручено у строки, встановлені законом, то
для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимі-
сячний строк, який обчислюється з дня звернення позивача до
суб’єкта владних повноважень зі скаргою.

Відповідно до ст.122.5 КАСУ для звернення до суду у справах
щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звіль -
нення з публічної служби встановлюється місячний строк.

Слід також звернути і на спеціальні строки у КАСУ:
– оскарження актів у виборчих відносинах (ст. 273–279) ;
– у справах щодо забезпечення потреб оборони (ст. 282) — 3 дні;
– за зверненням податкових та митних органів (ст. 283) — 24 го -

дини;
– з приводу притягнення до адміністративної відповідальності

(ст. 286) — 10 днів;
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– з приводу актів ДВС, приватного виконавця (ст. 287) — 10 ка -
лендарних днів і 3 дні;

– оскарження рішень у сфері запобігання та протидії легаліза-
ції доходів (ст. 289–1) — 10 днів.

Постанова КАС ВС від 25.02.2020 №1340/5767/18 визначає спе -
ціальним строком звернення до суду з позовом у спорах про стяг-
нення податкового боргу є строк, визначений статтею 102 ПК Ук -
раї ни — 1095 днів з дня виникнення податкового боргу.

Також слід звернути увагу на Постанови КАС ВС від 11.10.2019
№640/20468/18, 25.10.2019 № 640/20569/18 яка визначає строки
оскарження «негрошових» рішень. Рішення, які не стосуються на -
рахування грошових зобов’язань, за умови застосування процедури
адміністративного оскарження, оскаржуються в судовому порядку
в такі строки: а) тримісячний строк — якщо рішення за результата-
ми розгляду скарги було вручено скаржнику у строки. Строк обчис-
люється з дня вручення скаржнику рішення за результатами розгляду
його скарги; б) шестимісячний строк — якщо рішення за скаргою
не було прийнято та/або вручено скаржнику у строки, встановлені
ПК України. Строк обчислюється з дня звернення скаржника із
скаргою на його рішення

Отже процесуальне законодавство встановлює різні правила та
механізми обчислення, застосування, продовження, поновлення
строків, а також юридичні наслідки їх пропуску залежно від належ-
ності строку до тієї чи іншої групи. Так, строки, встановлені законом,
якщо інше не визначено у самому законі, не можуть змінюватися на
розсуд суду; ті ж строки, які встановлюються судом, визначаються на
розсуд суду з урахуванням вимог розумності та справедливості.

Абсолютні строки не можуть бути продовжені або поновлені
судом за винятком виключних обставин, які полягають в особливому
суспільному інтересі відповідної справи, необхідності забезпечення
справедливого балансу між принципом правової визначеності (не -
обхідності дотримання строків) та правом на доступ до правосуддя
тощо. Інші строки можуть поновлюватися за рішенням суду, однак,
таке поновлення можливе лише у разі визнання причин пропуску
строків поважними, тобто внаслідок існування об’єктивно непере-
борних обставин.

Особливо важливими є строки, встановлені для суду, оскільки
саме ці строки є гарантією своєчасного розгляду та вирішення публіч-
но-правового спору, прийняття по справі справедливого та обґрун-
тованого рішення, а відтак, гарантією реалізації однієї із складових
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права на доступ до правосуддя. У зв’язку з цим, перспективою по -
дальших наукових розробок у даній сфері має стати наукове та прак -
тичне обґрунтування поняття «розумні строки», що вживається
у Кодексі адміністративного судочинства України для визначення
періоду, протягом якого суд має розглянути справу або здійснити
інші процесуальні дії.
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ 
І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Троценко К. В.
I курс, група ПЗ-20-1м, спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, 

завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної діяльності

Актуальність данoї теми oбумoвленo тим, щo прoблема забез-
печення прав людини на пoчатку ХХІ ст. стала oднією з найакту-
альніших прoблем людства та має складні внутрішньoдержавні
й міжнарoдні аспекти прoяву. Ця прoблема тіснo пoв’язана з недoс-
татнім рівнем дoтримання закріплених у Кoнституції України прав
і свoбoд oсoби з бoку держави, щo знахoдить свій прoяв як у певних
труднoщах реалізації деяких з них (передусім це стoсується сoціаль-
нo-екoнoмічних прав), так і в недoстатньoму рівні їх захищенoсті
від правoпoрушень.

Прийняття Кoнституції України сталo oдним з найважливіших
крoків у нoрмативній регламентації oснoвних прав і свoбoд грoма-
дянина.

Слід зазначити, щo Кoнституція України закріпила якіснo нo ву
систему прав і свoбoд людини і грoмадянина, в яку включенo від-
пoвідні пoлoження міжнарoднo-правoвих актів, щo безпoсередньo
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стoсуються прав і свoбoд грoмадянина та містять відпoвідні
зoбoв’язання держав-учасниць щoдo визнання, легалізації, гаран-
тування реалізації, а такoж oхoрoни і захисту таких прав і свoбoд
з бoку держави та її інституцій.

Тим самим, на кoнституційнoму рівні закріплюється та прoгo-
лoшується нoвий підхід дo рoзуміння взаємoвіднoсин oсoбистoсті
і держави, щo ствoрює нoві взаємoвіднoсини між зазначеними суб’єк -
тами, в яких на перше місце висувається людина, а не держава

Прoцес реалізації та захист прав і свoбoд людини і грoмадянина
має як oб’єктивне, так і суб’єктивне підґрунтя і зумoвлений, з oднoгo
бoку, істoрією станoвлення і рoзвитку світoвoї цивілізації та її демo-
кратичних інститутів, а з іншoгo — вoлею «сильних світу цьoгo» —
спрямoванoю на ствoрення єдинoгo світoвoгo пoрядку, пoбудoва-
нoгo на загальнoприйнятній ідеї захисту прав людини та бoрoтьби
з терoризмoм [1].

Механізм реалізації прав і свoбoд людини та грoмадянина пo ви -
нен містити такі елементи: гарантії здійснення прав людини, юри-
дичні елементи механізму реалізації (нoрми, факти, правoвіднoсини),
прoцес фактичнoгo втілення мoжливoсті та неoбхіднoсті у дійсність,
умoви і фактoри такoгo прoцесу [2, с. 352].

Забезпечення прав і свoбoд людини — це ствoрення відпoвідних
умoв для здійснення прав і свoбoд людини, щo має такі три ицілеспря -
мoвані напрями державнoї діяльнoсті: 1) сприяння реалізації прав і свo -
бoд людини (шляхoм пoзитивнoгo впливу на фoрмування їх загальнo-
сoціальних гарантій); 2) oхoрoна прав і свoбoд людини (шляхoм вжиття
захoдів, зoкрема юридичних, для запoбігання правoпoрушенням);
3) захист прав і свoбoд людини (у разі їх пoрушення з бoку будь-якoгo
суб’єкта) [3]. Врахoвуючи це, мoжна дійти виснoвку, щo гoлoвнoю
функцією Українськoї держави є такий напрям діяльнoсті сучаснoї
України, як утвердження і забезпечення прав і свoбoд людини.

На сьoгoднішній день, на жаль, існує дoвoлі багатo прoблем
реалізації та захисту прав людини і грoмадянина в Україні: низький
рівень правoвoї культури і правoвoї свідoмoсті переважнoї більшoс-
ті членів нашoгo суспільства; низький рівень дoтримання правoпo-
рядку (закoннoсті) у житті суспільства і держави та беззастережнoї
відпoвідальнoсті кoжнoї без винятку oсoби перед сoбoю і oтoчен-
ням за прoцес і результати свoєї діяльнoсті та інші.

На підставі викладенoгo виникає запитання: «Чи існують метoди,
спoсoби, засoби пoступoвoгo рoзв’язання цих прoблем?» На мій пo -
гляд — так, вoни oднoзначнo — існують, і вoни загальнoвідoмі у світі.
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Oдним із таких метoдів є застoсування принципу верхoвенства
права у державнoму управлінні і всіх сферах суспільнoгo життя. Такі
oзнаки цьoгo принципу, як справедливість, прoпoрційність, гума-
нізм, oб’єктивна oбґрунтoваність та дoцільність правoвoгo регулю-
вання суспільнoгo життя дають змoгу викoнати функцію верхoвен-
ства права.

Oтже, на мoю думку, забезпечення і реалізація прав та свoбoд
людини і грoмадянина мoжлива лише через oснoвний кoнституцій-
ний принцип — верхoвенствo права, який, oзначає те, щo закoн має
найвищу юридичну силу, і саме він пoвинен панувати в правoвій,
сoціальній, демoкратичній та незалежній державі та грoмадянськo-
му суспільстві.

Держава пoвинна ствoрювати для людей всі неoбхідні умoви
для гіднoї праці, надавати сoціальну дoпoмoгу тим, хтo перебуває
у складних життєвих oбставинах та має визнавати людину найви-
щoю сoціальнoю цінністю, легалізувати, легітимізувати, oхoрoня-
ти, захищати її права і свoбoди, гарантувати їх реальне здійснення.
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ПРОБЛЕМИ ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
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Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Сім’я займає центральне місце у формуванні особи неповно-
літнього. Вона надає дитині уявлення про життєві цінності, праг-
нення, поведінку в суспільстві, родині та колективі. Далі, в підліт-
ковому віці, значний вплив на неповнолітнього справляє близьке
оточення, зокрема коло однолітків.

У зв’язку з появою в дітей підліткового віку нових психологічних
особливостей інколи їхні стосунки з дорослими супроводжуються
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конфліктами, негативними формами поведінки. Це пов’язане, як
правило, з прагненням до самостійності, яке дорослі не сприйма-
ють. Підлітки хочуть, щоб з їхніми думками, бажаннями рахували-
ся, не терплять недовіри, байдужості, насмішок, нотацій, особливо
в присутності друзів.

Часто діти вчиняють злочини тому, що легко піддаються нега-
тивному впливу. Надмірна вимогливість, критика та брак душевно-
го тепла спонукають дитину сприймати правопорушення як спосіб
захисту чи привернення уваги до себе. Дитину не можна ні оціню-
вати, ні виставляти напоказ. Бути значущим і потрібним — означає
розділити його тривоги і сумніви, стати другом, у якого можна шу -
кати підтримки, відповіді на свої запитання, що можливо лише за
взаємної відвертості і довіри, розуміння і співчуття.

Вивчення особистості дитини, яка вчинила злочин, свідчить,
що нерідко в сім’ї створюються несприятливі умови для виховання
дітей. Вплив сім’ї на виховання дітей не можна замінити іншими
заходами виховання. Тому установи, які так чи інакше виконують
функції по вихованню дітей, повинні тільки доповнювати сімейне
виховання. Організований педагогічний процес займає центральне
місце у справі виховання. Він представляє собою планомірний ціле -
спрямований вплив вихователів на вихованців. Відсутність вихо-
вання дітей в сім’ї, дитсадку та школі призводить до бродяжництва
і бездоглядності, соціальної занедбаності, які, в свою чергу, є умо-
вами, що сприяють скоєнню неповнолітніми злочинів та інших
правопорушень. Бездоглядність дітей — одна з умов, яка штовхає
дитину на хибний шлях. Вона властива сім’ям, що ведуть асоціаль-
ний, аморальний спосіб життя.

При проведенні комплексного дослідження злочинності непов-
нолітніх, окрім негативного впливу сім’ї та недоліків у шкільному
вихованні, вчені виділили ряд інших чинників, які обумовлюють про-
типравну поведінку неповнолітніх, серед яких незайнятість суспіль-
ною працею, негативний вплив мікросередовища, вади у діяльності
правоохоронних органів щодо профілактики злочинів неповнолітніх,
недостатня увага, а то й безпосередня зневага з боку держави і громад-
ськості до проблем неповнолітніх взагалі й злочинності серед останніх
зокрема, негативний вплив засобів масової інформації та інше.

Найбільш поширеним злочином серед підлітків залишаються
злочини проти майна: крадіжки, пограбування, вимагання або шах -
райство — у групі підлітків 16–17 років на них припадає приблизно
три чверті всіх випадків порушення закону, а в групі підлітків від 14
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до 15 років — переважна більшість злочинів відбувалися саме проти
чужого майна.

Отже, проблема злочинності серед неповнолітніх гостро стоїть
в сучасному суспільстві. Немає єдиної думки щодо того, чи можливо
спрогнозувати злочинну поведінку неповнолітніх на більш ранніх ета-
пах розвитку, які повинні бути заходи корекційного впливу на них.

Особливу увагу слід звернути на профілактику злочинності не -
пов нолітніх, а також корекцію поведінки людей, спроможних вчи-
нити злочин. Враховуючи різноманітність причин та умов, які при-
зводять до злочинів, важливо враховувати, що ефективність
профілактичних заходів багато в чому залежить від спільних зусиль
суб’єктів профілактичної діяльності — медиків, юристів, педагогів,
психологів, працівників правоохоронних органів та інших служб.

ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Хомяк Р.
V курс, спеціальність «Право»

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
Університету «Україна»

Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.

Прийняття Конституції України [1] ознаменувало початок но во го
етапу розвитку нашої країни, суспільства, правової системи України,
що призвело до необхідності подальшого вдосконалення діяльності
державних інституцій та реформування судової системи України.

Для урегулювання і вирішення спорів у існуючому правовому
полі серед альтернативних розглядів спорів можна виділити
наступні недержавні процедури:

Третейське провадження — процедура розгляду і вирішення
спорів у спеціальній недержавній організації — третейському суді,
вирішення якого при необхідності виконується державою.

Посередництво (медіація) — вирішення спору за допомогою
активної діяльності незалежної третьої особи.

Укладання угод (мирових) — процедура укладення угоди;
в результаті ліквідовується конфлікт, а у сторін виникають нові
права і обов’язки [2].

Розкриваючи поняття і сутність третейських судів, необхідно ви -
значити, яке місце вони займають у вирішенні правових спорів в сис-
темі України, яке їх співвідношення з державними судами, і чи можна
назвати їх діяльність правосуддям. Виникає питання, наскільки
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такий легітимний орган як третейський суд щодо здійснення захис-
ту цивільних прав та, яке його місце у системі вирішення правових
спорів, і чи відсутність його існування буде порушенням права гро-
мадян на звернення до правосуддя.

З проголошенням України незалежною державою право кож-
ного на судовий захист стало одним із фундаментальних прав лю -
дини, гарантованих у конституційному порядку. Закріплене в конс -
титуціях більшості розвинутих держав, воно посідає чільне місце
в структурі конституційно-правового статусу людини та є необхід-
ним фактором. Право на правосуддя відображається в основних
засадах судочинства.

Відповідно до ст. 124 Конституції правосуддя в Україні здійс-
нюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також
привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими осо-
бами не допускаються. Судочинство здійснюється Конституційним
Судом України та судами загальної юрисдикції. Згідно з положен-
ням ч. 5 цієї ж статті судові рішення ухвалюються судами іменем
України і є обов’язковими для виконання на всій території України
[1, с. 36].

Отже, третейські суди не входять до судової системи України,
а тому не є органами правосуддя. Звідси і різниця між третейськи-
ми судами і судами загальної юрисдикції, яка полягає у тому, що
компетенція третейських судів не поширюється на всі правовідно-
сини, що виникають у державі, рішення (ухвали) третейських судів
не встановлюються іменем України і не є обов’язковими для вико-
нання всіма фізичними та юридичними особами, крім сторін тре-
тейського розгляду. Неможливість здійснення правосуддя від імені
держави, проте, не є перешкодою для розгляду спорів третейським
судом [3].

Третейський суд, як правовий феномен, є недержавною інсти-
туцією, що наділена згідно законодавства юрисдикційними повно-
важеннями по розгляду і вирішенню у своїй більшості цивільних
справ. Ця недержавна інституція не входить до судової системи
України та не здійснює правосуддя в тому сенсі, як це закріплено
в Конституції України і Законі України «Про судоустрій та статус
суддів». Разом з тим, постійно діючі третейські суди тісно взаємо-
діють з державними судами. У чинному законодавстві передбачено
два аспекти взаємодії цих судів. Першою і найбільш важливою
є видача компетентним судом виконавчих листів на рішення тре-
тейських судів, а другою — примусове виконання цих рішень.
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ПРАВО НА МИРНІ ЗІБРАННЯ 
В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Хорошавін М. Ю.
IV курс, група ЗПЗ-20.3-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри

цивільного, господарського, адміністративного права та
правоохоронної діяльності

Конституція України передбачає право громадян на проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Громадяни мають
право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи
і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлювати-
ся судом відповідно до закону і лише в інтересах національної без-
пеки та громадського порядку — з метою запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав
і свобод інших людей [1].

Всі зібрання громадян в залежності від поставленої перед ними
мети та методів їх проведення можуть бути поділені на кілька ка те -
горій:

– Збори — це спільна, спеціально організована невелика при-
сутність громадян в громадському або іншому місці, викликана
необхідністю обговорення різних політичних, соціальних, еконо-
мічних, культурних та інших проблем.

– Мітинг — масові збори з питань злободенних, переважно по лі -
тичних питань, які проводяться, як правило, на вулицях, майданах,
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стадіонах, парках. Неодмінні атрибути мітингу — масова аудиторія,
промовці, лозунги, прапори, заклики (усні, друковані, письмові).

– Демонстрація — масове находження громадян з приводу
висловлення будь-яких громадсько-політичних настроїв, в тому числі
з питань протесту або незгоди будь з чим. (Цей захід може проявляти-
ся також у проступку однієї особи, здійсненні нею вчинку з метою
підкреслення свого відношення до будь-якої події чи посадової
особи тощо).

– Вуличний похід проводиться з тією ж метою, що і демонстра-
ція, мітинг, однак відрізняється меншою динамікою, відсутністю
мітингово-демонстраційної атрибутики.

– Пікетування — форма демонстрації, під час якої виставляють-
ся представники будь-де, наприклад, перед будинками об’єднань,
під приємств з метою висловлення протесту проти чого-не будь, для
за безпечення охорони на місці проведення страйку або демонстра-
ції [2].

Право на мирні зібрання має важливе значення для реалізації
колективного вираження поглядів суб’єктів. Основною метою
мирних зібрань є вираження різноманітних, а не лише політичних,
поглядів або їх формування. Під час здійснення права на мирне
зібрання, суб’єкти можуть, крім поглядів, виражати і думки, пере-
конання, уявлення, віру (особливо під час релігійних зібрань), тому
необхідна обґрунтована нагальність нормативного врегулювання
права громадян України на мирні збори для подолання проблем
в процесі його реалізації.
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ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ 
ДІЮЧИХ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Худойдотова З.-С. Ш.
IV курс, група401,спеціальність 293 «Міжнародне право»

ПВЗО «Київський міжнародний університет»
Науковий керівник: Чернецька О. В.

Проведена дослідження дозволяє нам констатувати, що Ві денська
конвенція стосовно договору купівлі-продажу не врегульовує пи -
тання:

– «дійсність договору та наслідки, які він може мати щодо
права власності на проданий товар;

– відповідальність продавця за завдану товаром ушкодження
здоров’я або смерть будь-якої особи;

– укладення договору через агенту;
– використання однієї або усіма сторонами стандартних умов

договорів;
– державний контроль імпорту або експорту певної категорії

товарів». А також, питання переходу права власності, адже це сфера
дії прив’язки національного колізійного права.

Та обставина, що комерційні підприємства сторін розміщені
в різних державах, не береться до уваги, якщо це не випливає ні з дого-
вору, ні з ді — 50 лових відносин або обміну інформацією між сто-
ронами, що мали місце до чи в момент його укладення. Ні націо-
нальна належність сторін, ні їх цивільний чи торговельний статус,
ні цивільний чи торговельний характер договору не беруться до
уваги при визначенні застосовності цієї Конвенції. Слід відзначи-
ти, що Віденська конвенція не застосовується до будь-якого дого-
вору міжнародної купівлі-продажу. В статті 1 Конвенції сформуль-
овано основоположні критерії, дотримання яких є необхідними для
поширення її дії на відповідний договір. Перебування комерційних
підприємств сторін договору у різних державах має визначальне зна -
чення для визнання міжнародного характеру договору за Ві ден -
ською конвенцією як першого критерію її застосування.

Сама Конвенція не містить визначення поняття «комерційне
підприємство сторони», однак аналіз окремих її положень та пра-
возастосовча практика свідчить про те, що цей термін характеризує
не суб’єкт права, а місце (державу) основної діяльності сторони
договору.
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Міжнародний характер договору купівлі-продажу товарів ще
не свідчить про обов’язкову застосованість до нього Віденської кон -
венції, оскільки згідно з п. 1 статті 1 Конвенції комерційні підпри-
ємства сторін, що уклали такий договір, або повинні перебувати
у різних Договірних державах (пп. «а» п. 1 статті 1), або в силу норм
міжнародного приватного права підлягає застосуванню право
Договірної держави (пп. «б» п. 1 статті 1).

Для застосування Віденської конвенції до договору міжнарод-
ної купівлі-продажу на підставі пп. «а» п. 1 статті 1 комерційні під-
приємства сторін такого договору повинні перебувати в Договірних
державах. У такому випадку Конвенція застосовується без окремо-
го звернення до норм міжнародного приватного права країни суду.
Якщо в Договірній державі перебуває комерційне підприємство лише
однієї зі сторін договору (або жодне з них), Віденська конвенція
може підлягати застосуванню в порядку пп. «б» п. 1 статті 1 на під-
ставі норм міжнародного приватного права як у випадку обрання
сторонами договору права держави, яка є Договірною, в силу авто-
номії волі, так і у випадку застосування колізійних норм, які до неї
відсилають. При цьому у вирішені питання щодо застосованості
Конвенції до договору на підставі п. 1 статті 1 необхідно враховува-
ти виключення застосування цього пункту, що містяться в заключ-
них положеннях Віденської конвенції (частина 4).

Зокрема, в силу положень п. 1 статті 93 Віденської конвенції
До говірна держава, яка має дві чи більше територіальні одиниці,
в яких згідно з її конституцією застосовуються різні системи права
з питань, які є предметом регулювання Конвенції, може в момент
підписання, ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання
заявити, що ця Конвенція поширюється лише на частину її терито-
ріальних одиниць.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
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Науковий керівник: Скільська М. І.

Розвиток громадянського суспільства в Україні відбувається на
основі інституційно-правового та організаційного забезпечення ді -
яльності його суб’єктів. Можна виокремити наступні етапи розвитку
організаційно-правового забезпечення: проголошення незалежності
України; активізація громадських рухів; прийняття Закону України
«Про об’єднання громадян»; прийняття Конституції України;
Законів України «Про благодійництво та благодійні організації»,
«Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про органи са -
моорганізації населення» та ін.

З прийняттям Конституції України, закріплено гарантії прав та
свобод людини і громадянина незалежно від походження, майново-
го стану, статі, раси, мови, релігії, політичних та інших переконань.
Стаття 1 Конституції визначає: «Людина, її життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю», а також: «Утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним обов’язком держави».

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Ніхто не може бути примушений чинити те, що не передбачено за -
коном. Гарантується право громадян на безпосереднє звернення до
суду в разі порушення їх конституційних прав і свобод. Діяльність
державних органів обмежується Конституцією та законами Украї -
ни, що відповідає принципам правової держави і залишає простір
для громадської ініціативи і самодіяльності.

Європейський вектор розвитку громадянського суспільства
в Україні має спиратись на інституційно-правове підґрунтя — на
Угоду про асоціацію ЄС — Україна. Співпраця між Сторонами у цій
сфері охоплює такі напрямки розширення контактів та взаємний об -
мін досвідом між секторами громадянського суспільства в Україні
і державах-членах ЄС: залучення організацій громадянського суспіль-
ства до реалізації проєктів Угоди про асоціацію, зокрема моніторин-
гу її виконання; популяризація України, зокрема її історії та культу-
ри серед країн ЄС; інформування про діяльність ЄС в українських
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ЗМІ, зокрема про базові цінності; функціонування інституцій Єв -
ропейського Союзу.

Взаємодія громадянського суспільства і держави має формува-
тися на засадах взаємної співпраці, партнерства. Держава формую-
чи інституційно-правове середовище сприяє розвитку громадян-
ського суспільства.

Вивчення та аналіз іноземного досвіду дозволяє виокремити
ін ституції, які можна імплементувати у національну практику пуб-
лічного управління, реалізації стратегії, а також визначення основ-
них принципів.

Поставивши собі ціль жити у незалежній, демократичній, здо-
ровій та заможній країні, визнаючи європейські цінності, україн-
ське суспільство бере на себе зобов’язання та відповідальність за їх
виконання.

Подальший розвиток України базується на високому рівні
спроможності громадян та громадянського суспільства. Внесок
громадського сектору в успіхи реформ за останні п’ять років важко
переоцінити. Однак для продовження цих змін громадськість має
вчитися бути незалежною та принциповою, чути один одного та
знаходити спільні точки взаємодії.
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СПОСОБИ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Чамата Ю. В.
III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальність «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри

цивільного, господарського, адміністративного права та
правоохоронної діяльності

Кожна людина має свою батьківщину — своє місце народжен-
ня. Також людина може мати громадянство. Ці два різних поняття
(батьківщина й громадянство) люди часто плутають. І якщо бать-
ківщину ми не обираємо, то громадянство цілком можна змінити,
або навіть одночасно бути громадянином декількох держав.

Громадянство — це структурний елемент правового статусу особи,
який розкриває головний зміст людини і держави, взаємовідносин
з державою та суспільством.

Існують два основних способи набуття громадянства: філяція
та натуралізація. Перший спосіб є первинним і передбачає, що осо ба
отримує громадянство за народженням.

Що ж до натуралізації (укорінення), то це вторинний спосіб
набуття громадянства. Цей спосіб потребує виконання певних фор-
мальностей з боку такої особи. Є три основні види натуралізації:
1) за клопотанням особи; 2) на підставі закону чи іншого внутріш-
ньодержавного акта; 3) на підставі міжнародного договору.

Надання громадянства за клопотанням особи є найбільш роз-
повсюдженим способом натуралізації. Він передбачає, що особа,
яка хоче набути громадянство, звертається до компетентних орга-
нів держави з відповідним клопотанням. При цьому вказана особа
має виконати низку умов, які передбачені у національному законо-
давстві держави, громадянство якої вона хоче набути.

Надання громадянства на підставі закону чи іншого внутрішньо-
державного акту, хоча і належить до вольового способу набуття гро-
мадянства, однак не завжди відбувається за ініціативою особи. Воно
може бути наслідком укладання шлюбу, усиновлення, встановлення
опіки, визнання батьківства, вступу на військову чи державну службу.

Надання громадянства на підставі міжнародного договору, як
правило, має місце у випадку територіальних змін: обміну терито-
ріями, переходу частини території однієї держави до іншої, об’єд-
нанні та відділенні держав.
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Отже, існують різні способи набуття громадянства. І щоб уко-
рінитись в певній державі потрібно дотриматись низки правил,
формальностей та вимог цієї держави.
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ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Чукаєва О. М.
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Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Злочинність неповнолітніх, зокрема, вчинена з особливою
жорстокістю — одна із центральних проблем не тільки України,
а всього людства, адже мова йде про майбутнє, про ту частину сус-
пільства, яка незабаром буде визначати майбутнє нашої країни.

Характеризуючи причини вчинення злочинів, звертають увагу
на формування мотивації злочинної поведінки. Цей процес є досить
складним, враховуючи ті чинники які впливають на формування
власне у неповнолітніх такої поведінки. Отже одним з перших кроків
вирішення даного питання є визначення, детермінація злочинності.

У найзагальнішому значенні поняття детермінації відображає
діалектичну суттєву властивість реального буття — загальний зв’я зок,
взаємозалежність та взаємообумовленість предметів, явищ, процесів.
Відповідно до цього детермінація злочинності — це вся сукупність
явищ, процесів, фактів, проявів, з якими вона взаємопов’язана та
якими вона обумовлена.

Детермінанти злочинності поділяються на:
– детермінанти вищого рівня, які детермінують злочинність

взагалі у значені цілісної сукупності ї суспільного прояву (зумовлю-
ють причини й умови злочинності неповнолітніх вчиненої з особ-
ливою жорстокістю: соціально-економічні, соціально-психологіч-
ні, культурно-виховні, індивідуально-психологічного характеру),

– детермінанти середнього рівня (соціальні умови стосовно
основних сфер життєдіяльності неповнолітніх — такі сфери, як сім’я,
побут, освіта, праця),
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– детермінанти нижчого рівня — мають індивідуальну належ-
ність (об’єктивні фактори особистого життя — життєві негаразди,
невдачі, що негативно впливають на психологію дитини, вплив
моральних та етичних переконань, деякі особисті якості характеру,
психіки та відхилення від нормального фізіологічного розвитку
тощо).

Широке розповсюдження отримала думка про те, що мотива-
ми можуть бути, поряд з інтересами особистості, її почуття, потре-
би, погляди, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації, звички.

Відмежовуючи механізм злочинної поведінки від детермінан-
тів, зазначають, що дослідження такого механізму повинно базува-
тися на поєднанні трьохосновних складових, тобто здійснюватися
на загально соціальному (макросоціальному), груповому(мікросо-
ціальному) та індивідуальному рівнях. Механізм злочинної пове-
дінки ці автори визначають за наступною схемою:

1) спотворена система цінностей приводить у дію механізми,
що руйнують систему соціальних інститутів,порушують суспільні
відносини у сфері правопорядку;

2) зважаючи на неефективність, деформацію соціальних норм,
котрі регулюють процеси боротьби зізлочинністю, нестабільність,
послабленість їх застосування, що призводить до безкарності табез-
відповідальності, вступає в дію механізм деформації та спотворен-
нясистеми соціальних цінностей у свідомості певної частини насе-
лення і функціонування державних та громадських організацій, що
здійснюють протидію злочинності;

3) механізми соціальної напруженості та конфліктів негативно
впливають на свідомість, нормативно-правову базу, призводять до
руйнації суспільних відносин;

4) деформовані соціальні відносини можуть бути дієвими меха-
нізмами спотворення системи ціннісних орієнтацій населення,
збільшення конфліктів, завуальованості нормотворчої діяльності,
втрати соціального контролю над злочинністю.

Основні причини та умови вчинення злочинів неповнолітніми
з особливою жорстокістю мають певну специфіку, що безпосеред-
ньо впливає на формування мотивації до вчинення злочину та на
вибір способу її досягнення.

господарської діяльності Секція 11



НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ 
ПРАВА ГРОМАДЯН НА МИРНІ ЗБОРИ

Шевчук О. І.
ІІІ курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри

цивільного, господарського, адміністративного права та
правоохоронної діяльності

У системі прав людини важливе місце займає право на мирні зібран-
ня. Це є основоположним правом у демократичному суспільстві. Право
на мирні зібрання тісно взаємозв’язане зі свободою вираження поглядів
та має важливе значення для її реалізації. Право на мирні зібрання про-
голошене в основних міжнародних документах з прав людини та в зако-
нодавстві багатьох держав світу, зокрема, й України.

Право громадян на свободу мирних зібрань в Україні гаранту-
ється та захищене державою. Реалізація права на мирні зібрання
в Україні регулюється актами національного та міжнародного зако-
нодавства.

Конституція України передбачає право громадян на проведен-
ня зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в статті 39:

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити
збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно
сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого само-
врядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлювати-
ся судом відповідно дозакону і лише в інтересах національної без-
пеки та громадського порядку — з метою запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав
і свобод інших людей.

Стаття 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод передбачає що кожен має право на свободу мирних зібрань
і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи право створю-
вати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.
Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком
тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному
суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не пере-
шкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих
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прав особами, що входять доскладу збройних сил, поліції чи адмі-
ністративних органів держави.

Також ст. 315 Цивільного кодексу України передбачає право на
мирні зібрання. Так, фізичні особи мають право вільно збиратися
на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо.

У разі порушеня порядку проведення зборів, мітингів, вулич-
них походів і демонстрацій передбачена адміністративна та кримі-
нальна відповідальність, згідно чинного законодавства України.

На підставі вищенаведеного можемо зазначити, що право на
мирні зібрання має важливе значення для реалізації колективного
вираження поглядів суб’єктів. Основною метою мирних зібрань
є ви раження різноманітних, а не лише політичних, поглядів або їх
формування. Під час здійснення права на мирне зібрання, суб’єкти
можуть, крім поглядів, виражати і думки, переконання, уявлення,
віру (особливо під час релігійних зібрань). Також вважаю, що ме тою
мирних зібрань може бути й реалізація інших прав та свобод суб’єк-
тів. Право на мирне зібрання є колективним правом суб’єктів.
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Ярчук О.
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Заповіт — це особисте розпорядження фізичної особи на випадок
своєї смерті. Його значення полягає в тому, щоб визначити порядок
переходу всього майна, майнових прав та обов’язків до певних осіб,
який буде існувати після смерті заповідача. Заповідач має право за
своїм розсудом заповідати майно будь-яким особам, будь-яким
чином визначити частки спадкоємців в спадщині, позбавити спад-
щини одного, кількох чи всіх спадкоємців за законом, не зазначаючи

господарської діяльності Секція 11



причин такого позбавлення, а також включити до заповіту інші
розпорядження, скасувати чи змінити складений заповіт [1].

Право на заповіт здійснюється особисто фізичною особою
з повною цивільною дієздатністю. Повну цивільну дієздатність має
фізична особа, яка досягла 18 років та здатна своїми діями набувати
для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати та нести відпо-
відальність у разі їх невиконання. Також, повну цивільну дієздатність
набуває особа в разі реєстрації шлюбу до досягнення повноліття,
особа, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, непов-
нолітня особа, яка записана батьком або матір’ю дитини, особа, яка
досягла 16 років і отримала свідоцтво про право на заняття підпри-
ємницькою діяльністю.

Заповіт є правочином і безпосередньо пов’язаний з особою за -
повідача, повинен бути здійснений ним особисто. Вчинення запо-
віту через представника не допускається.

Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кіль-
ка фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами
сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних
відносин. Заповідач також може позбавити права на спадкування
будь-кого із спадкоємців без зазначення на це причин. Проте, він
не має права позбавити прав на спадкування тих своїх спадкоємців,
які згідно із законодавством мають право на обов’язкову частку у спад -
щині. Цими особами є: малолітні, неповнолітні, повнолітні непра-
цездатні діти спадкодавця, непрацездатні вдова (вдівець) та непра-
цездатні батьки, які успадковують незалежно від змісту заповіту
половину частки, яка належала би кожному з них у разі спадкуван-
ня за законом [3, с. 45].

Зміст заповіту складають розпорядження заповідача відносно
його майна, майнових прав та обов’язків. Ці розпорядження мо жуть
бути зроблені заповідачем у будь-який час. Заповідач самостійно
визначає обсяг того, що передається у спадок, він може охопити за -
повітом права та обов’язки, які йому належать на момент складан-
ня заповіту, а також ті, які можуть йому належати в майбутньому,
заповідати все майно або його частину. При посвідченні заповіту
від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують
його право на майно, що заповідається. Якщо в заповіті буде вказа-
не майно, яке на момент відкриття спадщини буде втраченим чи вза -
галі не придбаним, то в цій частині заповіт буде недійсним [4, 35].
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завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук

Адміністративне затримання є одним з обмежувальних заходів
адміністративного примусу, який застосовується всупереч волі та
бажанню порушника і полягає у тимчасовому обмеженні свободи
пересування і місцезнаходження.

Порушення права на свободу та особисту недоторканість, тоб -
то насамперед незаконне затримання, є грубим порушенням прав
людини. Та в деяких випадках адмністративне затримання можли-
ве і без вчинення правопорушення.

Наприклад, інспектор може затримувати дітей, які залишилися
без опіки та піклування і тримати у спеціально відведених для цього
приміщеннях (приймальниках — розподільниках), — на період до
передачі їх законним представникам або до влаштування в установ-
леному порядку, але не більше восьми годин. А також дітей, пере-
бувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім’ї або навчально-
виховні заклади (бродяжать), — на строк, необхідний для передання
їх підрозділу кримінальної міліції у справах дітей, який ініціював
розшук, але не більше 36 годин; [1].

Також особи, які перебували в громадських місцях у стані сп’янін -
ня, якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль
або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи
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могли завдати шкоди оточуючим або собі можуть бути затримані
і триматися у спеціально відведених для цього приміщеннях, — до
передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця
проживання, а при відсутності таких — до їх витвереження [2].

Особи, затримані за бродяжництво, поміщуються в Ізолятори
тимчасового тримання на строк, необхідний для їх доставляння до
приймальника-розподільника для осіб, затриманих за бродяжниц-
тво, але не більше 3 діб [3].

Інспектор може не тільки проконтролювати законність затриман-
ня, вказавши на процесуальні порушення слідчому, а й негайно звіль-
нити особу, якщо немає законних підстав на її утримання в поліції.

Законодавством України чітко встановлено перелік підстав, за
яких утримувані особи можуть звільнятися з ІТТ:

1. коли сплив 24-годинний строк, відведений на вручення особі
повідомлення про підозру після фактичного затримання у разі,
якщо таке повідомлення не відбулось;

2. коли сплив 72-годинний строк, відведений на обрання слід-
чим суддею запобіжного заходу щодо затриманої особи. У таких ви -
падках інспектор повідомляє про це начальнику ІТТ або черговому,
а ті інформують про це орган досудового розслідування, який
затримав особу, а також прокурора.

Якщо протягом 72-ти годин з моменту фактичного затримання
не надійде ухвала слідчого судді або суду про застосування до затри-
маного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою —
начальник ІТТ негайно звільняє затриманого.

Про звільнення особи, яку утримували в ІТТ, складається про-
токол, копія якого надсилається прокуророві разом із письмовим
повідомленням про факт такого звільнення. Також про це робиться
відповідний запис в електронній базі [4].
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Метою цієї статті є дослідження необхідності надання нотаріусу
функцій медіатора та відповідного законодавчого закріплення. Вва -
жаю, що прискорити втілення процедури медіації в правове поле мож-
ливо шляхом надання нотаріусу повноважень та функцій медіатора.

Особа, яка буде виступати медіатором, повинна володіти не
тільки навичками спілкування, вмінням вислухати та зрозуміти, але
й володіти знаннями в сфері права, щоб надати компетентні кон-
сультації щодо наслідків прийняття того чи іншого рішення, крім
того, медіатор, повинен надати сторонам уявлення про те, як такий
спір може бути розглянутий в суді. спору, які будуть зазначені в до -
говорі, не були протиправними або сумнівними. Про що в Зако но -
проекті прямо зазначається: «Договір за результатами медіації не
повинен містити положень, які суперечать законам України, інте-
ресам держави і суспільства, його моральним засадам». Звісно, для
укладення договору за результатом медіації можна залучити юри-
стів (адвокатів) як представників від кожної сторони конфлікту, але
тоді функція медіатора (який не має юридичної освіти) буде поля-
гати лише в організації зустрічі сторін спору, встановлення їх пози-
цій, без можливості повноцінного документального закріплення
прийнятого в подальшому рішення.

На сьогодні, нотаріус під час вчинення нотаріальних дій вико-
нує деякі функції медіатора: заслуховує сторони, пропонує шляхи
вирішення спірних ситуацій.

Таким чином, нотаріус посвідчує права, а також факти, що ма -
ють юридичне значення, і не розглядає конфліктних ситуацій. Звісно,
вони можуть виникнути під час посвідчення певних прав, але в біль -
шості випадків це стосується формальних моментів викладення
досягнутих домовленостей. Якщо ж є спір щодо самого права, яке
посвідчується, нотаріус не вправі вчиняти нотаріальну дію і пропонує
сторонам конфлікту звернутися до суду за вирішенням спору. У ви -
падку ж законодавчого закріплення за нотаріусом функцій медіато-
ра, він зміг би допомогти сторонами розв’язати спірну ситуацію без
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судового розгляду, за результатом медіації професійно скласти від-
повідний документ і сприяти в подальшому його виконанню. Важ -
ливо, що кінцевим результатом медіації є укладення відповідного
договору (угоди). Посвідчення такого договору нотаріусом, який
водночас виступав медіатором, сприяло б врегулюванню конфлікт-
ної ситуації за принципом «єдиного вікна». Для того, щоб процедура
медіації повноцінно запрацювала, необхідно прийняти відповідний
Закон України «Про медіацію» та передбачити в ньому можливість
нотаріусу виконувати функції медіатора, також, необхідно внести
зміни в Закон України «Про нотаріат» та надати функції медіатора но -
та ріусу, як це було зроблено в багатьох країнах латинського нотаріату.
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Актуальність дослідження полягає в тому, що в умовах глобаль-
ної трансформації управління соціально-економічним розвитком
набуває все більш практичної значущості: складним системам вла-
стива невизначеність поведінки; розмитість просторово-часових
кордонів існування об’єкта-події; поліваріантність побудови їх змі-
сту. Глобалізація світової економіки, посилення взаємозв’язків
і взаємозалежності країн, необхідність пристосування національ-
них економік до змін у світовому господарстві вимагають в той же
час переходу від невизначеності та нестійкості до координації еко-
номічної політики промислово розвинутих країн світу та запровад-
ження дієвих методів співробітництва задля міжнародної стабіль-
ності. Специфічною формою існування цивілізації є її нестійкість.

Управління соціально-економічним розвитком в умовах неста-
більності сучасного соціуму ґрунтується на нелінійному мисленні,
яке засноване на принципах простоти, редукціонізму, лінійного при -
ближення, однозначного лапласівського детермінізму.



Фундаментальну роль для нелінійного мислення відіграють
аль тернативні принципи — постулати теорії самоорганізуючих сис -
тем — відкритість, врахування нелінійних ефектів, когерентність,
тобто системна самоузгодженість і коеволюція еволюційних процесів.
Перевага нелінійного мислення полягає в тому, що воно в значній
мірі підвищує експліцитний і прогнозний потенціал природничо-
наукових та соціально-гуманітарних наукових дисциплін. В основі
аналізу нелінійного мислення повинно бути суспільство глобальне
як тип такого соціального простору, в якому взаємовідносини, що
зв’язують індивідів, приймають всесвітній характер. Сучасна епоха
характеризується радикальними соціальними змінами, в результаті
яких відбувається глибоке втягнення різних сучасних суспільств
в глобальну систему взаємозв’язків і взаємозалежностей. Глоба ліза -
ція соціальних зв’язків перетворює простір і час сучасного існуван-
ня людей. В глобальному суспільстві відбувається розширення
складу його учасників. Міждержавні структури, які до недавнього
часу домінували у світі, доповнюються неурядовими організаціями,
рухами громадян, ТНК, світовими ринками капіталу, ЗМІ в якості
активних його суб’єктів. Розвиток людства визначається технічним
прогресом, універсальними законами і цінностями і рухається
у напрямку все більш великих політичних і економічних утворень,
що в кінцевому рахунку приводить до інтегрованого глобального
простору.

Таким чином, в основу ефективного управління соціально-
економічними і соціально-культурними процесами в умовах ринку
повинна бути оптимізація як процес вибору найкращого варіанту із
можливих, що розвивається в певних темпоральних кордонах.
Оптимізація — це приведення системи в найкращий (оптимальний)
стан; результат(оптимум) залежить від даного критерію оптималь-
ності, а також від обмежень на змінні і від зв’язків між ними. В рин-
кових умовах задача оптимізації набуває також складової гри, того
економічного оптимуму, який є динамічною урівноваженою систем,
кожна із яких прямує до своєї цілі. Проблема стійкого розвитку на
Землі зумовлена загрозливим зростанням негативних явищ і тен-
денцій в житті світової спільноти: нерівномірним економічним роз-
витком держав і регіонів, демографічним вибухом, розширенням
зон воєнних конфліктів на основі національного і етнічного анта-
гонізму, екологічними катастрофами. Вирішення проблеми стійко-
го розвитку лежить у напрямку багатокритеріальної задачі пошуку
оптимальної організації міждержавних відносин і переходу до них.
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
В РАННЬОМОДЕРНІЙ МОЛОДІЖНІЙ ПОЛІТИЦІ

ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ: ОКРЕМІ ЗАУВАГИ

Басенко Р. О.
кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

Багатовіковий досвід педагогічної діяльності чину св. Ігнатія свід -
чить, що випускник ранньомодерних єзуїтських шкіл — це високо-
освічена, працелюбна і небайдужа молода особистість, яка, здобувши
повноцінну та якісну освіту, була конкурентно-спроможною у ран-
ньомодерному європейському суспільстві. «Ми, — підкреслював
офіційний єзуїтський історіограф Н. Орландіно, — бачимо, що
багато з тих, хто нещодавно сидів перед нами на учнівських лавах,
уже сяють у кардинальському пурпурі. Інші — у містах і державах
досягли урядових посад. Ми виховали єпископів та їхніх радників.
Навіть інші духовні товариства наповнені нашими учнями. Із особ-
ливо обдарованої молоді ми формуємо стан учителів, які набувають
вагомого впливу в суспільстві, активізують власну діяльність у всіх
католицьких землях».

Очевидними перспективами єзуїтська молодь, без сумніву, зав-
дячувала участі Товариства Ісуса в розробці та втіленні католицько-
го варіанту модернізації освіти у ХVI столітті, який врахував як
середньовічну традицію шкільного й університетського навчання,
так й ідеї ренесансно-гуманістичної інтелектуально-педагогічної
думки. Такий парадигмальний синтез, передусім, виявився в тому,
що педагогічні пріоритети єзуїтів орієнтувалися на ідеї морально-
етичного дискурсу доби європейського Відродження та передбачали
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формування особистості, яка б володіла належними чеснотами, була
б достатньо освіченою, демонструвала б нові підходи до вирішення
актуальних проблем тогочасної доби.

У ціннісно-педагогічні засади молодіжної політики єзуїтів було
залучено ренесансну програму «освіченого благочестя». Її сутніс-
ний педагогічний зміст, система запропонованих нею ренесансно-
гуманістичних чеснот, які вияскравили морально-етичний ідеал
доби європейського Відродження, перебуває у семантико-смисло-
вому зв’язку із сучасними історико-філософськими підходами до
тлумачення концепту «гуманізм».

Як бачимо, єзуїти педагогічно інтерпретували ренесансно-
гуманістичну інтелектуальну спадщину, упровадивши в розбудову
чеснот орденської молоді декілька семантико-смислових наванта-
жень гуманізму. Розуміючи його як «наслідування стародавніх», як
відновлення зразків античної освіченості, основними ціннісними
орієнтирами молодіжної політики Товариство Ісуса проголосило
освіченість, вишуканість латинської мови, інтелектуальну культуру,
витончений смак, красномовність, досконалість вченого слова і пуб -
лічного виступу, доброчесну поведінку. Із ренесансно-гуманістичних
пріоритетів індивідуалізму кодекс єзуїтської доброчесності попов-
нився діяльною побожністю, працьовитістю, активністю, творчим
за палом й ініціативністю, рішучістю і ревністю, небайдужістю,
раціональністю і розважливістю. Єзуїти високо цінували талант і здіб-
ності молоді, звертали увагу на необхідність піклування про тілесне
здоров’я тощо. Етимологічному тлумаченню гуманізму як людя-
ності у виховних пріоритетах єзуїтів відповідали завдання розбудови
чеснот скромності й ввічливості, виваженості й толерантності, пова-
ги й уваги до старших, добра і любові, етики партнерства й єдності.
Відтак в ігнатіанській молодіжній ініціативі були створені всі умови
для реалізації еразмівського виховного ідеалу «освіченого благочес-
тя». Єзуїти, анонсувавши в XVI–XVII століттях розбудову в євро-
пейської молоді «добрих мистецтв», заклали основи єдності
навчально-виховних пріоритетів, зосередили увагу на морально-
етичних акцентах у піклуванні про молоде покоління. Тому цілком
закономірно, що розбудова окресленого переліку чеснот, вивела
єзуїтів на авансцену ранньомодерних практик піклування про світ
європейської молоді.
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ОСВІТНІ ПРІОРИТЕТИ ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Бундак О. А.
к. і. н., доцент

Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна»

Шлях українського народу від пострадянських традицій до
демократії завжди був тернистим. Проте найважливіші кроки уже
зроблено, визначено пріоритети і головні цінності. Державна полі-
тика зробила ставку на розвиток приватного сектору, який охопив
і сферу освіти. Наразі ми маємо в країні значну кількість приватних
навчальних закладів, які стали еталоном якості освіти.

Саме до них належить і Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна», навчальний заклад інтегрованого типу, від-
критий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих
соціальних можливостей і різного стану здоров’я, який є відокрем-
леним структурним підрозділом Університету «Україна». Луцький
інститут впевнено про себе заявляє на освітньому просторі Західного
регіону та Волині уже двадцять перший рік поспіль. Ентузіазм сту-
дентів, помножений на професіоналізм професорсько-викладаць-
кого складу, незламне бажання розбудовувати справді елітний
заклад вищої освіти, відграють вирішальну роль у формуванні
нашого інституту.

Серед основних освітніх пріоритетів нашого інституту:
Високий рівень підготовки випускників, який дасть їм можли-

вість успішно змагатися на ринку праці і знайти своє місце у житті;
Співробітництво професорсько-викладацького складу інститу-

ту зі своїми колегами з інших закладів освіти, включаючи запро-
шення іноземних фахівців, обмін досвідом викладацької та науко-
вої діяльності, практика студентів за кордоном;

Співпраця з стейкхолдерами, не лише як потенційних робото-
давців, але і як активних учасників освітньо-виховного процесу
в інституті (залучення до обговорення освітніх програм, до участі
в науково-практичних заходах, до викладання дисциплін тощо);

Підвищення наукового рівня викладацького складу інституту,
який в умовах пандемії має нові обрії: он-лайн курси, участь у вебі-
нарх, стажування науково-педагогічних працівників у провідних
вузах нашої країни та зарубіжних наукових та освітніх установах,
що в кінцевому результаті має дати практичну міжнародну комуні-
кацію кожного викладача;
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Активне залучення до наукового пошуку здобувачів освіти, які
в процесі навчання отримують необхідний обсяг знань у галузі на -
укових досліджень. Протягом навчання відбувається підготовка їх
до самостійного виконання досліджень у вигляді курсових проек-
тів, написання тез, доповідей та прилюдних виступів з ними на сту-
дентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах,
круглих столах; написанні студентських наукових робіт разом з визна-
ними науковцями (або під їх керівництвом), участі у студентських
олімпіадах з окремих професійних предметів та конкурсах. Важ -
ливим компонентом, на який звертається основна увага при напи-
санні більших чи менших наукових робіт, є дотримання правил ака-
демічної доброчесності та уникнення плагіату;

Поповнення та удосконалення матеріально-технічної бази
інституту, яке б забезпечувало найкращі умови для професійного
становлення та гармонійного розвитку конкурентної особистості;

Активна співпраця із студентським самоврядуванням. Адже
жоден наказ, Статут, Декларація чи розпорядження інституту не
будуть мати дієвої сили, якщо студенти самі не проявлятимуть іні-
ціативу. Заперечуючи давню істину, про те, що ініціатива карається,
слід наголосити, що лише принцип добровільності лежить в основі
всіх починань наших студентів. Студіююча молодь сьогодні — пер-
спектива освіченості, культури і духовності, прогресу і процвітан-
ня, становлення громадянського суспільства.

Запорукою досягнення намічених орієнтирів є спільні зусилля
студентів і викладачів, які є однією командою і взаємини яких ба -
зуються на усвідомленні спільної мети, взаємоповазі та взаєморо -
зумінні.

ПРОБЛЕМИ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Вдовцова О. Є.
викладач

Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»

Явище, що істотно впливає на макроекономічні зрушення та ре -
форми, що проводяться в країнах з перехідною економікою, — гло-
балізація. Передумовами процесів глобалізації стали інформаційна
революція, яка забезпечила технічну базу для створення глобаль-
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них інформаційних сіток, інтернаціоналізація капіталу і жорсткіша
конкурента боротьба на світових ринках, дефіцит природних ресур-
сів і загострення боротьби за контроль над ними, демографічний
вибух, а також посилення техногенного навантаження на природу
та розповсюдження зброї масового знищення, яке збільшує ризик
всезагальної катастрофи. Вказані фактори, незважаючи на їх різно-
рідність, тісно зв’язані між собою, і їх взаємодія визначає складний
і суперечливий характер глобалізаційних процесів. Інформаційні
технології cтворюють реальну можливість для різкого прискорення
економічного, наукового, культурного розвитку народів планети,
для об’єднання людства в співтовариство, яке усвідомлює свої
інтереси і відповідальність за долю світу. Вони ж можуть служити
засобам поділу світу і посилення конфронтації. Всі ці фактори по ро -
джують як загальні, так і специфічні тенденції сучасного розвитку
країн з перехідною економікою, в т.ч. і України. Зокрема, Україна
опинилася в сильній залежності від економіки Заходу. Отримуючи
підтримку в проведенні реформ від Міжнародного валютного фонду,
Світового банку, США та інших західних країн, Україна, йдучи шля-
хом поступу змушена рахуватися з їхніми вимогами. У такій ситуа-
ції буває важко зважати на реальний стан справа в країні, менталі-
тет народу шукати власну економічну модель. Наша держава стала
одним з головних об’єктів глобальної експансії Заходу і, на жаль, не
змогла скористатися можливостями третьої ядерної країни світу
і одержати гідну економічну компенсацію за свою унікальну ініціа-
тиву добровільного ядерного роззброєння.

Нові виклики світової економіки в ХХІ столітті поставили Ук -
раїну перед об’єктивною необхідністю розвитку в умовах глобаліза-
ції. Доля України не може не викликати побоювань, бо вона вияви-
лась неготовою до глобальної конкуренції і глобальної інтеграції.
Проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах гло-
балізації пов’язані з тим, що країні доводиться вирішувати питання
оптимального включення в глобальну економіку в умовах незавер-
шеної системної соціально-економічної і політичної трансформа-
ції. Це проявляється в першу чергу у недостатній розвиненості рин-
кових інститутів. Ця обставина веде до того, що імпульси світового
рину не завжди адекватно абсорбуються економікою України, а тому
часто викликають деструктивні наслідки. Другим проявом незавер-
шеної системної трансформації є те, що в нашій країні ще не завер-
шився процес формування виробничої структури, яка б відповідала
вимогам ринкової економіки. Неконкурентоспроможну економіку
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України було піддано шоковим ударам лібералізації та неолібераліза-
ції. Країна опинилася в експортно-імпортному капкані периферій-
ності — вивезення сировини в обмін на ввезення товарів з розвинутих
(а інколи не дуже розвинених) країн. Сьогоднішня економіка України
з її розваленою промисловістю, низькою продуктивністю, не може
витримати навантажень глобальної конкуренції. Позитивні зрушення
поєднуються з подальшим спадом виробництва, катастрофічним зни-
женням інвестицій та глибокою соціальною кризою. Всупереч своїм
конституційним обов’язкам і нормам міжнародного права держава
не забезпечує елементарні соціально-економічні права громадян.
Допустивши безпрецедентне зниження рівня життя населення, розвал
соціальної сфери і падіння статусу праці, освіти і професійної кваліфі-
кації, держава викликала глибоку соціальну кризу. Розчарування насе-
лення в реформах відчуження громадян від влади поширення різних
форм протесту. Цим самим держава виключила могутні соціально-
економічні механізми з інструментарію ринкових реформ.

СВІТОВИЙ ДОСВІД 
ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ:

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

Войтова Р. А.
ІІ курс магістратури, група 2, 

спеціальність «Правоохоронна діяльність»
Хмельницький університет управління та права імені Л. Юзькова

Науковий керівник: Івановська А. М., кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права

Наприкінці ХХ століття світова спільнота визнала, що корупція
є глобальною проблемою кожної країни, і з цією проблемою треба
боротися. Результатом стало ухвалення цілого комплексу міжнарод-
но-правових актів (обов’язкових і рекомендованого характеру), під -
готовлених та прийнятих в Організації Об’єднаних Націй, Орга нізації
економічного співробітництва та розвитку, Організації американсь-
ких держав, Раді Європи, Європейському Союзі, Африканському
Союзі. Міжнародні юридичні інструменти відрізнялися за сферою
застосування, проте в усіх було на меті одне — встановити загальні
стандарти боротьби з корупцією шляхом забезпечення виконання
антикорупційних законів на національному рівні.
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Вкажемо, що найвагомішою подією в історії міжнародно-пра-
вових відносин у сфері запобігання та протидії корупції є підписання
міжнародною спільнотою 9 грудня 2003 року в м. Меріда (Мексика)
Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції. Фахівці
з цього питання вважають цей міжнародний договір найзмістовні-
шим правовим актом, спрямованим на запобігання та боротьбу з ко -
рупцією як у світовому, так і в національному масштабі. Тому ООН
виступила з пропозицією щорічно відзначати Міжнародний день
боротьби з корупцією саме 9 грудня [1].

Паралельно вкажемо на діяльність групи держав Ради Європи
проти корупції (ГРЕКО), що має статус однієї з найбільш автори-
тетних міжнародних організацій у сфері вироблення й моніторингу
дотримання антикорупційних стандартів (її учасниками є фактич-
но всі держави Європейського континенту та США) [2].

Показовим у формуванні власної антикорупційної стратегії
є досвід Сінгапуру, де діє спеціалізований структурний підрозділ —
Бюро з розслідування випадків корупції. Такий орган має повнова-
ження для проведення слідчих дій і зобов’язаний передбачити ком-
плекс заходів превентивного характеру [3].

В Ізраїлі антикорупційна атмосфера забезпечується системою
«дублювання моніторингу» за можливими корупційними діями. Він
здійснюється урядовими організаціями і спеціальними підрозділами
поліції, відомством Державного контролера, що володіє незалежні-
стю від міністерств і державних відомств, і громадськими організа-
ціями типу «Відомства за чистоту уряду». Ці організації дослід-
жують можливі корупційні точки, а у разі їх виявлення інформують
органи розслідування.

Фахівці проблематики вказують, що чітка й ефективна система
боротьби з корупцією, яка спирається на ефективну нормативно-
правову базу й підтримку суспільства, діє у Фінляндії. Міжнародна
неурядова організація по боротьбі з корупцією «Трансперенсі Ін -
тернешнл» визначає її як одну з найменш корумпованих країн світу.
Згідно з положеннями Кримінального кодексу Фінляндії, за вчи-
нення дій, що можуть кваліфікуватися як корупція, передбачено
санкції від штрафу до ув’язнення строком до чотирьох років залеж-
но від ступеня суспільної небезпеки злочину [3].

Не зважаючи на актуальність цього питання, в сусідній Польщі
не було відповідного правового акта у сфері протидії корупції. Три -
валий час юристи-практики вважали достатніми норми права, закріп-
лені в Кримінальному кодексі країни. Проте наприкінці 2002 року
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уряд Польщі затвердив Державну програму боротьби з корупцією
під назвою «Антикорупційна стратегія». На виконання цієї програ-
ми створена й працює Надзвичайна кодифікаційна комісія сейму,
яка підготувала зміни до Кримінального, Кримінально-процесуаль-
ного та Кримінально-виконавчого кодексів [4, c. 341].

Отже, вкажемо, що для боротьби з корупцією низка країн вжи-
ває заходи організаційного характеру — створюють спеціалізовані
установи, організації, метою діяльності яких є вироблення відповід-
ної стратегії й тактики, розробка превентивних заходів нормотвор-
чого й функціонального змістового наповнення. Проте необхідно,
з огляду на актуальність проблеми, переглянути комплекс організа-
ційно-правових та інших заходів на національному рівні з метою
їхнього вдосконалення та інтенсифікувати діяльність у міжнарод-
них організаціях.
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ 
ВІД ЗАПОБІГАННЯ ХАРАСМЕНТУ

Гарах А. Г.
ІІІ курс, група ПЗ-18-1мс-lk, спеціальність «Право»

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Попов А. А., к. ю. н., доцент

З кожним роком у всьому світі зростає інтерес до проблеми сек -
суальних домагань в освіті, на робочому місці, прогулянці, транс-
порті тощо. Тема ця перестала бути забороненою, все більше праців-
ників, серед них переважно жінки, відважуються вголос говорити
про це, називати імена своїх кривдників, що порушують недотор-
каність приватного життя іншої людини.

326

Секція 12 Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти  



327

Кожна друга жінка, яка проживає в Європейського союзі (ЄС),
стала жертвою харасмента, хоча б один раз в житті, починаючи 
з 15-річного віку. Кожна п’ята піддалася харасменту протягом
останніх 12 місяців. Такими є результати опитування, проведеного
в 2015 році Агентством ЄС з основних прав.

Харасмент (в перекладі з англійської «harassment») означає —
домагання, переслідування, форму дискримінації, яка включає
будь-яку небажану та настирливу фізичну і словесну поведінку, що
ображає або принижує людину, порушує недоторканність її приват-
ного життя.

ООН називає харасментом докучання, сексуальні натяки,
жести та інші дії, які можуть образити або принизити іншу людину.
Такі дії порушують недоторканість приватного життя особи. Термін
юридично закріплений в праві США і поширений по всьому світу.
Під визначення «харасмент» потрапляє поведінка, що заподіює шкоду
або незручності, яка включає будь-яку небажану та настирливу
фізичну і словесну поведінку. Дуже часто це характеризує дії сек-
суального характеру в ієрархічних відносинах: начальник і підлеглий,
викладач і студент тощо. Тобто, харасмент — небажана увага сек-
суального характеру, яка виходить від агресора з більш високим
соціальним статусом, силою і принижує жертву.

В Україні закон не містить такої категорії як «харасмент». Мак -
симально наближеним до нього виступає поняття «сексуальні до -
магання». У статті 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків», сексуальні домагання характе-
ризуються як «дії сексуального характеру, виражені словесно (по -
грози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (дотики,
поплескування), принижують або ображають осіб, які перебувають
у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого під-
порядкування».

Щодо відповідальності за сексуальні домагання, то в українському
законодавстві її немає. Проте є інша стаття 154 Кримінального кодек-
су України, яка наголошує, що сексуальні домагання є «примушуван-
ня до вступу в статевий зв’язок». Якщо це відбувається без добровіль-
ної згоди, то карається штрафом до п’ятдесяти неоподаткованих
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Інше визначення в законодавстві, під яке можна класифікува-
ти форми «харасменту», це насильство за ознакою статі, яке введено
у національне законодавство України у 2017 році. Це дії, що спря-
мовані проти осіб через їх стать, які задають фізичної, сексуальної,
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економічної шкоди або страждань, включають погрози таких дій
у публічному чи приватному житті.

Такий злочин тягне адміністративну відповідальність за статтею
173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стат -
тя передбачає відповідальність у вигляді штрафу від десяти до двад-
цяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські
роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністратив-
ний арешт на строк до семи діб.

Таким чином, окремої статті щодо «харасменту» в українсько-
му законодавстві немає, тому притягнути до відповідальності особу,
яка здійснює харасмент, майже не реально, але існують інші важе-
лі, які дають змогу нести відповідальність за порушення недоторка-
ності приватного життя іншої людини вчинення домагання, пере-
слідування, інших форм дискримінації.

ПРОБЛЕМИ Й ТРУДНОЩІ ФОРМУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В ХІХ СТОЛІТТІ

Дем’янюк О. Й.
доктор історичних наук, професор

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

На початку ХІХ ст. українська цивілізація продовжувала жевріти
в умовах постійного обмеження сусідніми імперіями — з одного боку
Російською, з іншого — Австрійською. Про те, що українська цивілі-
зація продовжувала існувати у бездержавному стані свідчать різнома-
нітні факти. Наприклад, представники інтелігенції, які обрали собі
шлях українських діячів, навчалися в російських школах, тобто їхній
світогляд формувався всупереч загальній системі освіти Російської
імперії. Тому, мабуть парадоксально виглядає, що класики російської
літератури Василь Капніст і Микола Гоголь за світоглядом були укра-
їнськими автономістами. Натомість західні українці мали більше
шансів здобути хоча би елементарну національну освіту, мали кращі
можливості для забезпечення власних національних потреб.

Частина вітчизняних і зарубіжних дослідників цивілізаційних
процесів ХІХ ст. у Центрально-Східній та Східній Європі вважають
це століття часом формування української нації. Підстав для цього
існує достатньо. Означена проблема гостро повстала вже на почат-
ку ХІХ ст., коли вища земельна (Україна тоді була здебільшого
аграрним краєм) верства на Наддніпрянщині та Наддністрянщині
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пристала до російської чи польської політичних націй — попри те,
що етнічно на 80% земельна аристократія складалася з представни-
ків українського етносу.

На зміну цій зденаціоналізованій верстві в 30-х рр. ХІХ ст.
прийшла нова інтелектуальна еліта, представники якої вийшли
з різнорівневих соціальних станів. Вони вже не годувалися з землі,
їхні маєтності й статусність не потребували підтвердження росій-
ського царя. Цей прошарок працював на державних посадах чинов-
ників, учителів, священників, службовців.

Саме ця еліта спочатку віднайшла, а згодом широко популяри-
зувала нову самоназву етносу «українці» щодо населення, яке про-
живало в західних губерніях Російської імперії. В окремих населених
пунктах Російської імперії ще до початку ХХ ст. місцеве населення
називало себе «руськими», «посполитими», «православними», «му -
жиками» тощо.

Нагадаємо, стара назва «руські», яка виводила українців від
княжих часів, була безсоромно привласнена нашим східним сусі-
дом, новим державним народом — московітами. Вони потребували
її більше, адже це дозволяло їм продовжити свою історію на кілька
століть й надати їй європейських рис. Втім, хоча росіяни й були од -
нієї віри з українцями та перейняли значну частину цивілізаційних
напрацювань Русі, вони не змогли повністю позбавитися наслідків
азійської цивілізації.

Однак нова еліта, яка лише зароджувалася на українських землях,
здебільшого в Києві та Харкові, потребувала грошової підтримки.
Землевласницька верства, яка з огляду на свої власні бізнес-інтереси
відмовилася від автономістських ідей, такої підтримки не надавала.
Винятком можуть слугувати хіба що Василь Симиренко (власник цук-
рового заводу) та Євген Чикаленко (середній землевласник).

Окрім того, починаючи від кінця XVII — початку XVIIІ ст., дер-
жави у складі яких перебували українські землі (більше Московія,
менше Річ Посполита), цивілізації цих держав намагалися вико-
ристовувати людський та інтелектуальний потенціал українців для
зміцнення власних політичних націй. А зросійщення та полонізацію
місцевого населення й культурних еліт здійснювали заклади освіти:
імперські — Харківський університет, Рішельєвський і Ніжинський
ліцеї, губернські гімназії; польські — Віленський університет,
Кременецький ліцей.

Фактично українці були позбавлені права обирати собі націо-
нальну освіту. Так, на Наддніпрянщині не було початкових і середніх
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державних українських шкіл, приватне українське шкільництво не
розвивалося. Тож процес формування української нації в ХІХ ст.
зіштовхувався з цілою низкою проблем.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: 
ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Кузьменко А. С.
старший викладач кафедри теорії права 

і міжнародних та політичних відносин
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»

Мельник О. І.
спеціаліст з питань безпеки

Служба безпеки України

Нині, вивчення сутності поняття «безпека» у контексті її світог-
лядного розуміння обумовлена низкою чинників. Серед них, зокре-
ма, складність та суперечливість сучасних процесів трансформацій
геополітичного та геоекономічного простору, актуалізація необхід-
ності розв’язання глобальних проблем безпеки, кардинальні суспіль-
но-політичні та соціально-економічних зміни, які останнім часом
спостерігаються у багатьох країнах, які здійснюють визначальний
вплив на міжнародну та національну безпеку. Як правило, при
дослідженні сутності «безпеки» акцентують увагу на трьох аспектах:

– концептуальному (онтологічні і гносеологічні основи безпеки);
– практичному (безпека розглядається у контексті відображен-

ня певних потреб у життєдіяльності особи, суспільства, держави
і міжнародної спільноти);

– ціннісному (філософія безпеки, культура безпеки тощо).
При цьому переважна частина дослідників тісно пов’язують понят-
тя «безпеки» з поняттям «небезпека»[1].

Проблема з’ясування сутності безпеки на кожному етапі роз-
витку суспільства вимагала від людини пошуку різних методів до -
сягнення захищеності її буття, які зумовлені конкретною культур-
ноісторичною ситуацією, способом життя людей, їх світобаченням
тощо. Зародження знань про безпеку можна прослідкувати в міфо-
логії, релігії, філософії, загалом в історії розвитку науки [2].

Поняття «міжнародна безпека» має певну історію формулю-
вання та розвитку. У найзагальнішому вигляді розуміння міжнародної
безпеки було сформульовано під час створення Організації Об’єд -
наних Націй, у першій статті Статуту цієї організації, де визначено
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її головне завдання: «І. Підтримувати міжнародний мир і безпеку та
з цією метою вживати ефективних колективних заходів для запобі-
гання і усунення загрози миру та придушення актів агресії або інших
порушень миру і проводити мирними засобами згідно з принципа-
ми справедливості та міжнародного права, улагоджувати чи
розв’язувати міжнародні спори або ситуації, які можуть призвести
до порушення миру».

На початку XXI століття у світі відбуваються кардинальні
трансформації, що супроводжуються зміною геополітичних конфі-
гурацій. Глобальна фінансово-економічна криза стала черговим
викликом світовій цивілізації, обумовила невизначеність перспек-
тив глобальної та національних економік, прискорила пошук шля-
хів модернізації суспільних систем. Криза виявила глибинні вади
глобальної економічної моделі, сприяла усвідомленню необхідно-
сті системних змін світового економічного і соціального порядку.
На тлі посилення загроз і зростання нестабільності у світі постають
нові виклики міжнародній безпеці — у сировинній, енергетичній,
фінансовій, інформаційній, екологічній, продовольчій сферах. Такі
загрози як поширення зброї масового ураження, міжнародний
тероризм, транснаціональна організована злочинність, нелегальна
міграція, піратство, ескалація міждержавних і громадянських кон-
фліктів стають дедалі інтенсивнішими, охоплюють нові регіони
і країни. Зростають регіональні загрози міжнародній безпеці, які за
своїми негативними наслідками можуть мати потенціал глобально-
го впливу. Постала небезпечна тенденція перегляду національних
кордонів поза нормами міжнародного права. Використання сили
і погрози силою повернулися до практики міжнародних відносин

Різновекторні геополітичні впливи на Україну в умовах неефек-
тивності гарантій її безпеки, наявності біля кордонів «заморожених»
конфліктів, а також критичної зовнішньої залежності національної
економіки обумовлюють уразливість України, послаблюють її роль
на міжнародній арені та виштовхують на периферію світової політи-
ки, у «сіру зону безпеки». Але сьогодні більш нагальними залиша-
ються внутрішні виклики національній безпеці. Консервація
неефективної пострадянської суспільної системи, насамперед дер-
жавної влади, викривлення демократичних процедур, що штучно
стримувало процеси кадрового оновлення державних органів, обу-
мовили слабкість, а подекуди і неспроможність держави виконува-
ти її функції, насамперед у сфері захисту прав і свобод людини і гро-
мадянина, зростаючу недовіру до неї з боку суспільства [3].
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СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Сивич В. О., к. п. н., доцент

Політичний досвід є основою розвитку політичної культури.
Він фіксує історію розвитку політичних відносин у різних формах:
історичних, літературних, наукових пам’ятках, політичних традиціях,
звичаях. Цей досвід в більшій або меншій мірі засвоюється людьми
в процесі їх політичної соціалізації. «На основі історичного досвіду
багатьох поколінь формується політична культура та свідомість
людей, соціальна пам’ять суспільства, затверджуються політичні
орієнтири і зразки політичної поведінки» [1, 584].

Політична культура сучасного українського суспільства перебу-
ває на етапі свого становлення та розвитку. Істотний вплив на цей
процес роблять соціальні, політичні, історичні та геополітичні чин-
ники, а також перетворення, що відбуваються в суспільстві сьогодні.

Політичнa культура сучасної України має такі особливості: по лі -
тична індиферентність громадян, ерозія моральних цінностей та ідеа-
лів, деструктивна діяльність ультрарадикальних сил. «Політич на
індиферентність знаходить своє відображення в байдужому став-
ленні до політики, відчуженні від неї. Ерозія моральних цінностей
зумовлена низкою негативних фактів, які діяли чи діють в укра-
їнському суспільстві. Дії влади були позбавлені моральної основи,
сприяли руйнуванню суспільної моралі і віри людей у справедли-
вість. Корупція, яка пронизала всі сфери українського суспільства,
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стала масовим явищем і перетворилася на елемент повсякденності,
звичаю, традиції, а отже для багатьох людей, на жаль, стала куль-
турною нормою» [2, с. 278].

«Особливостями політичної культури сучасного українського
суспільства є: відсутність стійкої традиції участі основної маси на -
селення в політичному житті; політична інфантильність значної
частини населення, довірливість; беззаконня і свавілля властей
в центрі і на місцях при проведенні політичних акцій; слабкість
політичних партій і рухів» [3, c. 57].

Відтворення політичної культури і передання її від покоління
до покоління відбувається через політичну соціалізацію. Політична
соціалізація є, з одного боку, процесом уведення індивіда у політич-
ну культуру, а з іншого — уведенням політичної культури у свідо-
мість індивіда. Унаслідок такого двостороннього процесу відбува-
ється одночасно становлення індивіда як свідомого громадянина,
суб’єкта політичного процесу і відтворення політичної культури та
її еволюція. Характеристики сучасної української політичної куль-
тури значною мірою обумовлені історичними чинниками, нероз-
виненістю демократичних політичних інститутів, відсутністю фун-
даментальних загальноприйнятих політичних цінностей, а отже,
і цілісної системи політичної соціалізації, яка їх відтворює і транс-
лює широким верствам населення.
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За кризових умов в сучасній Україні жінки часто перебувають
у стресових, а іноді навіть екстремальних ситуаціях, які пред’явля-
ють особливі вимоги до здібностей долати життєві труднощі з най-
меншими втратами та самозбереженням власного життя. Ключова
роль у доланні труднощів належить саме життєстійкості, як важли-
вому особистісному ресурсу.

При цьому важливим залишається вивчення закономірно
виникаючих у жінок в процесі її життєдіяльності стресових ситуа-
цій, зумовлених логікою руху особистості по життю — наприклад,
віковими кризами. Кожному періоду життя особистості характерні
свої унікальні особливості, внутрішні ресурси для використання
у різних сферах життя, оптимального долання життєвих труднощів.

Г. Крайг вважає, що на період дорослості припадає три чверті
людського життя і розподіляє цей період на три стадії: Рання дорос-
лість — 20–40 років. Середня дорослість 40–60 років. Пізня дорос-
лість від 60 років і більше. Вирішальною ознакою зрілості є усві-
домлення людиною відповідальності і прагнення до неї, тому що
зріла людина відповідає за зміст свого життя в першу чергу перед
самим собою, а також перед іншими людьми. Також, середній вік —
це період розквіту сімейного життя, кар’єри, творчих здібностей.
Жінка набуває багатий життєвий і професійний досвід; діти стають
дорослими і відносини з ними змінюються, починають носити
інший характер; старіють батьки, яким необхідна допомога. У бага-
тьох жінок перехід в середній вік протікає спокійно, вони вважають
його періодом, пов’язаним з переоцінкою цінностей, з’являється
життєва мудрість [1, с. 65–67].

Як вже відомо, рівень показників життєстійкості жінок серед-
ньої дорослості пов’язаний із тим, які саме копінг-стратегії вона
обирає для зниження психологічної напруги в момент життєвих
труднощів. За визначенням Д. Кошаба, копінг-стратегії — це когні-
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тивні, емоційні та поведінкові стратегії, які особистість застосовує
для подолання стресових ситуацій. С. Мадді та інші дослідники
пропонують конструкт «життєстійкість» як один із ресурсів, які
впливають на застосування копінг-стратегій.

Треба зазначити, що копінг-стратегії можуть бути неефективни-
ми і навіть призводити до регресу. Ефективність копінгів залежить,
в першу чергу, від попереднього досвіду та наявності необхідної
кількості ресурсів (інколи говорять про міру виснаженості у пси-
хотравмівних ситуаціях).Так, відсутність адекватної самооцінки та
хворобливе ставлення до себе можуть спричинити емоційні пере-
живання та неадекватні вчинки по відношенню до інших. За таких
умов, жінки середньої дорослості, у пошуках виходу зі складної
ситуації, мають схильність використовувати деструктивні захисти
(агресію, конфронтацію, ізоляцію, регресію та ін.). Як зазначають
Р. Грановська та І. Нікольська, вибір копінг-стратегій є успішними
за дотримання таких умов: повне усвідомлення складної ситуації,
знання способів ефективного вирішення та вміння своєчасно за -
стосувати їх на практиці. Вікові зміни підтримки оптимального
рівня життєстійкості пов’язані, в першу чергу, з соціальністю осо-
бистості: розвитком соціального інтелекту та вольової сфери, ово-
лодінням своїм темпераментом та вихованням характеру, навчан-
ням та професійним розвитком [2, с. 194].

Висновки. Проблема розвитку життєстійкості в залежності від
віку особистості ще й досі є мало вивченою у сучасній та зарубіжній
літературі.

Література

1. Джонсон Р.А. Она. Глубинные аспекты женской психологии / Р.Джон -
сон. — М.:Когито-Центр, 2017. — 123 с.

2. Мазилов В. Психологическое исследование жизнеспособности чело-
века в аспекте коммуникативной методологии / В. Мазилов, Е. Рылская //
Ярославский педагогический вестник. — 2016. — №3. — С. 192–201.

розвитку українського суспільства Секція 12



ІНТЕГРОВАНА ФУНКЦІОНАЛЬНА 
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Плішко І. О.
І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право»
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Науковий керівник: Стеблянко В. С., старший викладач

Прагнення сучасної влади якнайшвидше стабілізувати ситуацію
в країні, орієнтація на євроінтеграційні орієнтири інноваційного
розвитку, а також на європейські стандарти та принципи публічного
управління, зокрема на місцевому та регіональному рівні, все більше
актуалізує потребу в підвищенні ефективності діяльності органів
місцевого самоврядування з управління інноваційним розвитком
територіальних громад. На місцевому рівні, враховуючи останні нор-
мативні документи та дії сучасної влади щодо реформування місце-
вого самоврядування, бюджетної децентралізації, формування спро-
можних територіальних громад, їх об’єднання на добровільній основі
та налагодження співробітництва, така загальносистемна модель
державно-управлінської інноваційної діяльності може бути лише
обмежено імплементована. Створення на нинішньому етапі розвит-
ку центрів компетенцій, бізнес-клімату та втілення інноваційних
ідей у територіальних громадах розглядається як першочергове зав-
дання, що потребує реалізації системних економічних рішень згідно
із кращими європейськими та світовими практиками, які охоплюють
політику, процеси, методології та інструменти для підтримки досту-
пу в інформаційне середовище на основі моделі взаємозв’язку від-
критих систем (Open Systems Interconnection, OSI) та визначають
мережеві зв’язки з іншими системами [1].

Інформаційно-комунікаційні технології нині стають усе «розум-
нішими» в межах ІТ-індустрії. Формування ефективних ринкових
відносин передбачає збалансований розвиток як ринку послуг, так
і мережевої інфраструктури, які здатні з’єднати всі галузі сфери по -
слуг у єдине ціле. Завдяки використанню штучного інтелекту можна
оптимізувати соціальний контент кожного споживача і перетворити
цю статистику на шаблон для постачальників фінансових послуг, що
лежить в основі інноваційно-процесної функції. Важливішим інфор-
маційним входом для її реалізації є існуюче становище зовнішнього
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середовища та його зміни, які можуть формувати або позитивний
зво ротний зв’язок, або негативний. Тобто середовище сприяє або
несприяє інноваційному розвитку територіальних громад. Сучасна
ситуація є перехідною від несприятливого зовнішнього середовища
до позитивного. Реформи місцевого самоврядування, базовані на
ідеології децентралізації влади, створюють потенціал і стимули роз-
витку громад. Це відбувається через процеси об’єднання територіаль-
них громад, бюджетну децентралізацію, створення нормативно-пра-
вової бази співробітництва громад тощо. У таких умовах «попит» на
інновації різних типів — від технікотехнологічних до управлінських
і соціальних — безумовно зростає. Завданням органів місцевого само-
врядування на територіях стає ініціація використання інновацій,
спри яння залученню інновацій, їх акумулювання, тиражування.
Інноваційно-процесна функція безпосереднім чином пов’язана
з системою цілеутворення при формуванні стратегій розвитку терито-
ріальних громад. Відомо, що цільовим базисом стратегічного вибору
є визначення місії та стратегічного бачення розвитку. Стратегічне
бачення як певна ідеальна модель, що відображає основоположні орі-
єнтири розвитку територіальної громади, має базуватися не лише на
реальних фінансово-економічних можливостях громади, а й на техні-
ко-технологічних та управлінських можливостях розвитку, тобто пре-
зентувати не лише бажаний, а й можливий стан громади. Визначення
таких можливостей спирається на наявний інноваційний (науково-
технічний) потенціал. Тобто розвинутий інноваційний потенціал
території є передумовою визначення реальних цілей, досягнення
яких забезпечується рівнем його розвитку [2].

Інноваційно-інфраструктурна функція, як одна з провідних,
має завданням інституціоналізацію інноваційної діяльності на те ри -
торії, а результатом її реалізації є створення належної інноваційної
інфраструктури території. Інноваційно-інфрастуктурна функція має
бути органічно пов’язаною з інноваційнопроцесною функцією,
а в часі вони здійснюються паралельно, підтримуючи одна одну.
Очевидно, що інноваційна інфраструктура частково перетинається
з ринково-підприємницькою інфраструктурою території, але міс тить
у собі також структурні одиниці, що належать до сфери публічного
управління. До таких можуть бути віднесені відповідні підрозділи
органів влади на території, науково-дослідні організації, освітньо-
навчальні організації та центри з підвищення кваліфікації держав-
них службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, дер-
жавні та міжнародні фонди з підтримки інновацій, ресурсні центри
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та банки інновацій, проектні офіси, консультаційні та інформаційні
агенції, юридичні фірми, агенції регіонального розвитку, громадсь-
кі організації з місією сприяння запровадженню інновацій тощо.
Розвинута інфраструктура інноваційної діяльності забезпечує інвес-
тиційну привабливість території, залучення додаткових ресурсів на
підготовку та реалізацію інноваційних проектів у складі стратегій
розвитку, акумулювання інноваційних ідей і формування банків
інновацій у різних формах. За своєю суттю інноваційна інфраструк-
тура території створює підстави для перетворення описуваної моде-
лі управління інноваційним розвитком територіальних громад на
партнерську, яка забезпечує виникнення синергетичного ефекту від
співробітництва, взаємодії та взаємопідтримки суб’єктів розвитку
території. Інформаційно-комунікативна функція полягає у налаго -
дженні системи комунікацій та обміну інформацією у процесах
управління інноваційним розвитком територіальних громад і є на -
скрізною по відношенню до всіх етапів процесу управління іннова-
ційним розвитком територіальних громад. За змістом основне при-
значення даної функції — формування та доведення до цільових
адресатів інформації щодо наявних та потенційних (очікуваних)
інновацій з метою врахування їх при плануванні перспективи і стра-
тегічних намірів. До важливих засобів реалізації зазначеної функції
відносяться цільові комунікативні заходи, тобто конференції, круг-
лі столи, дистанційні навчальні та наукові заходи. Особливу роль
відіграє такий сучасний спосіб обміну інформацією, як спільноти
практиків — форма проявлення спільної активності місцевих управ-
лінців, добровільне віртуальне об’єднання професіоналів, залуче-
них у спільну діяльність або зацікавлених сторін задля обговорення
й вирішення практичних проблем (частіше — на дистанційній основі
через застосування електронних платформ). Певним чином вклю-
чається до вирішення завдань інформаційно-комунікаційної функ -
ції громадський моніторинг ходу реалізації стратегії, її поточних та
кінцевих результатів і наслідків, який по суті є оприлюдненням пев-
них важливих для виконання проголошених стратегічних цілей та
пріоритетів, які досягаються в інтересах певної територіальної гро-
мади і з метою задоволення її колективних потреб. Особлива роль
у забезпеченні підконтрольності та підзвітності місцевої влади по -
кладається сьогодні на громадський моніторинг. По відношенню до
розглядуваного процесу йдеться, насамперед, про моніторинг гро-
мадськістю запланованих результатів реалізації стратегії з огляду на
задоволення потреб територіальної громади. Отже, сформована
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таким чином інтегрована функціональна модель системи управлін-
ня інноваційним розвитком територіальних громад забезпечує
синергічний ефект управління через реалізацію відповідних функ-
цій, а також надає цілісне уявлення про процеси, ресурси, об’єкти
(інфраструктуру) інноваційної діяльності, що формують інновацій-
ний базис для розроблення відповідних стратегій розвитку.
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та комунікації в публічному управлінні
Національна академія державного управління 

при Президентові України

Дистанційне навчання є викликом з яким у 2020–2021 роках стик -
нулись університети всіх країн світу у зв’язку з пандемією COVID-19.

Для закладів вищої освіти України основні труднощі були по -
в’язані з не готовністю всіх учасників навчального процесу до швид -
кого переходу на дистанційну форму навчання. Серед причин, які
гальмували цей процес слід зазначити:

– технічну не готовність учасників навчального процесу(від-
сутність необхідного технічного обладнання та відповідного місця
для проведення онлайн занять, доступу до інтернет мереж);

– відсутність навичик роботи з відповідним програмним за без -
печенням;

– необхідність витрачати більше часу на навчальну діяльність.
Більш глибшоке вивчення питання, дозволило виділити три ос -

новні групи викликів, що постали перед системою освіти в Україні
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при переході на часткове (змішане) чи повне дистанційне навчан-
ня: організаційне забезпечення навчального процесу, технічне
забезпечення учасників навчального процесу та їх психоемоційне
непідготовленість до дистанційного навчання.

Отже, працівники освіти змушені були терміново здобувати
нові навички та опановувати нові компетенції, часто діячи шляхом
спроб та помилок та долати певні труднощі методичного та педаго-
гічного характеру.

Організаційні виклики торкнулись всіх рівней забезпечення на -
вчального процесу: від адміністрації закладів вищої освіти до кож-
ного навчального-педагогічного працівника. За короткій термін
відбувся перехід від проведення навчальних занять в онлайн формі
до послідовного дистанційного викладання певних навчальних
дисциплін, враховуючи ведення журналів, проведення поточного
та підсумкового контролю, передбачену звітність та інше.

У ході проведеного опитування велика кількість педагогічних
працівників відзначила організаційні труднощі, з якими вони стик-
нулись: неузгодженість та незкоординованість дій педагогічних
працівників, підрозділів навчального закладу, невміння студентів
самоорганізуватисьта інші.

Більшість організаційних труднощів, за словами опитаних, вда -
лось подолати у відносно короткий термін: 63% респондентів спра-
вились з проблемами організаційного характеру за 2–4 тижні.

Слід зазначити, що тим заклади вищої освіти, які організували
роботу студентів та викладачів, обравши певні онлайн платформи,
такі як G-suit, Moodle або інші, та провели відповідні тренінги для
навчально-педагогічних працівників, набагато швидше вдалось по -
долати організаційні труднощі, у зв’язку з вимушеним переходом
на дистанційне навчання.

До наступної групи викликів, що пов’язані переважно з технічним
забезпеченням учасників навчального процесу, опитувані праців-
ники освіти віднесли відсутність або нестабільність інтернет зв’яз-
ку, відсутність необхідних гаджетів або їх невідповідність вимогам
проведення онлайн занять, відсутність практичних навичок прове-
дення онлайн занять.

Подолання проблем технічного характеру за даним и опиту-
вання зайняло більше часу, порівняно з організаційними трудно-
щами: 78% опитаних педагогічних працівників, які мали проблеми
технічного характеру при проведенні онлайн занять, змогли вирі-
шити їх протягом 4–8 тижнів, а 15% респондентів зазначили. що
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мали проблеми такого характеру більше 8 тижнів. В першу чергу це
пов’язано з нестачею матеріальних ресурсів для вирішення техніч-
них викликів у всіх учасників навчального процесу. Слід враховува-
ти, що для ефективної організації дистанційного навчання відпо-
відне технічне оснащення студентів є важливою складовою, яку,
з різних причин, певна кількість з них не має.

Особливе місце займають психологічні труднощі з якими стик-
нулись як студенти, так і навчально-педагогічні працівники закла-
дів вищої освіти під час переходу на дистанційну форму навчання.
Введення карантину та вимушена самоізоляція сприяли підвищен-
ню дратівливості, незадоволення собою та власними досягнення-
ми, зниженню мотивації та розвитку депресивних станів як у дея-
ких студентів, так і у працівників освіти.

З організаційними та технічними викликами, що виникли у про -
цесі переходу на дистанційне навчання вдалося справитись віднос-
но швидко: 74% респондентів зазначили, що технічно та організа-
ційно були готові до початку нового 2020–2021 навчального року.
В той же час 54% тих самих опитуваних зазначили наявність психо-
логічного дискомфорту та певних психологічних труднощів, що
пов’язані з дистанційним навчанням і на початку 2020–2021 на -
вчального року.

Виконання значно більшого обсягу професійних обов’язків без
збільшення оплати праці, невизначеність, підвищена залежність від
зовнішніх обставин (наприклад, електропостачання) та недостатність
навичок тайм менеджменту та самоорганізації, підсилені організа-
ційно-технічними труднощами, за словами респондентів, виклика-
ли напруження та відчуття стресу, які почали неминуче проявля-
тись у комунікації з колегами та студентами.

Частина працівників освіти ще й досі висловлюють негативне
ставлення до дистанційної освіти, відзначаючи як технічну непід-
готовленість, так і значний психологічний дискомфорт, що виникає
у наслідок. Певна кількість навчально-педагогічних працівників спо -
діваючись, що онлайн навчання явище недовговічне у якому з часом
відпаде необхідність, не вважали необхідним опановувати нові тех-
нології та дотримувались думки, що дистанційне навчання — це
профанація, «карикатура», «пародія на навчальний процес», та не
дає належних знань, навичок та вмінь студентам.

Але, навіть, багато з тих працівників вищої освітим, які активно
впроваджують дистанційне навчання, працюють на онлайн платфор-
мах та проводять інтерактивні заняття онлайн, зазнали педагогічних
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та психологічних труднощів, основними серед яких є низка адап-
тивність, не бажання змінювати звичні професійні стереотипи, ви -
ходити з зони комфорту.

Таким чином, зважаючи на те, що дистанційне навчання набу-
ває подальшого розвитку як один з характерних проявів інформа-
ційного суспільства, необхідність психологічної адаптації навчаль-
но-педагогічних працівників закладів вищої освіти України до
дистанційної форми освіти стає все більш актуальною та потребує
подальшого наукові дослідження.
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КНЯЖА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Романовська В. А.
І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»

Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрченко С. С., ст. викладач

Витоки давньоруської державності губляться у далекій історії
східного слов’янства. Головною формою суспільної організації схід -
них слов’ян напередодні утворення Київської держави були союзи
племен та племінні княжіння. Кожне з цих утворень було окремою
етнічною групою з визначеною територією, властивими їй елемента-
ми матеріальної культури, побуту і звичаїв. Територіально-політич-
ні утворення східних слов’ян характеризуються сучасною наукою
як об’єднання зі сталою територією і зародками державності.

Перший етап утворення східнослов’янської держави відноситься
до середини I тис. н.е., а можливо й до більш раннього часу. Він збіга-
ється з тим періодом, коли одна з груп східнослов’янських племен,
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відома в джерелах під назвою антів, створила своє політичне об’єд-
нання — Антський союз, яке відіграло важливу роль в історії Східної
та Південно-Східної Європи. Це об’єднання було ще не досить три-
вале і в VII ст. розпалося під ударами аварів. Але воно відіграло знач-
ну роль в історичній долі східних слов’ян, у складанні їх державності.

Подальші етапи історії східнослов’янської державності відобра-
жені в наукових джерелах недостатньо. Очевидно, після розпаду ант-
ського об’єднання, а можливо й поряд з ним, у різних частинах схід-
нослов’янської території виникали інші об’єднання або державні
утворення. Перше було об’єднанням придніпровських слов’ян із
центром у Києві. Друге — об’єднання новгородських слов’ян, які
і в літопису називалися словенами. У цьому випадку мова йде про
ширше об’єднання, на чолі якого стояли новгородські слов’яни.
Визначити третє з цих об’єднань важче через недостатню ясність
самого джерела. Більшість дослідників вважає, що Артанія знаходи-
лася в Приазов’ї і Причорномор’ї, де пізніше було Тмутараканське
князівство епохи Київської Русі. Дехто з істориків взагалі не поділяє
думки щодо можливого існування подібного об’єднання.

Суспільно-політичний устрій цих об’єднань набував характер-
них рис, притаманних вищій стадії родоплемінного ладу — воєнній
демократії. Спочатку верховним органом племінного самоуправ-
ління було віче. Подальший розвиток родоплемінної організації
обумовлював появу спочатку виборної, а пізніше — спадкової кня-
зівської влади, У сферу її компетенції входили керівництво фінан-
сами, судові і релігійні функції.

Наступним кроком на шляху утворення Київської держави
мож на вважати виникнення ранньо державних об’єднань у дніп-
ровських і при ільменських слов’ян, відповідно з центром у Києві
та Новгороді. На зламі VIII-IX ст. на цій території в результаті внут-
рішньополітичної консолідації дніпровських слов’ян складається
ранньо державне об’єднання — «Руська земля» з центром у Києві.
Це об’єднання стало саме тим територіальним і політичним ядром,
навколо якого зростала Давньоруська держава.

Об’єднання на початку 80-х років IX ст. південного і північно-
го утворень східного слов’янства стало заключним етапом у проце-
сі формування відносно єдиної Давньоруської держави —
Київської Русі.

У середині ХІІ ст. в Галицькому князівстві черговий раз розгор-
нулася боротьба між боярами і князем. Боярству, що збагатилося
і зміцніло в попередні роки, здавалася обтяжливою сильна влада
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князя, тому вони намагалися в будь-який спосіб її ослабити. Зі смер -
тю Володимира припинилася династія галицьких князів, оскільки
сини князя були в заручниках в угорського короля, до того ж їхня
мати не належала до княжого роду.

На піднесення Галицько-Волинського князівства також впли-
вала енергійна політика князів Романа Мстиславича і Данила
Романовича (Галицького), а існування багатих родовищ солі, родю-
чих земель, розвинутого ремесла сприяло розвитку торгівлі та еко-
номічному зростанню цих земель.

РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ
ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНСТВА

Савич В. О.
к. пол. наук, доцент кафедри теорії права 

та міжнародних і політичних відносин
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»

Актуальність теми дослідження обумовлена насамперед тим, що
сьогодні освіта повинна враховувати такі ключові процеси, як пан -
демія, революція в інформаційній та комунікаційній сферах, дис-
танційність, і орієнтуватись на всебічний розвиток людини як осо-
бистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її розумових та
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, під-
вищення освітнього рівня населення, його інтелектуального, твор-
чого потенціалу, підготовка кваліфікованих фахівців.

Політична освіта є ефективним механізмом формування сучас-
ного громадянського суспільства, метою якої є не лише засвоєння
політичних знань студентом, а і сформувати його свідому грома-
дянську позицію в політико-правовому, соціо-економічному, куль-
турно-інформаційному полі держави. Вивчення політології визна-
чає цілісне ставлення студента до світових подій, укріплює власну
політичну позицію, почуття патріотизму, громадянської активності
у відстоюванні незалежності держави, прищеплює свободу вислов-
лювати свої думки.

Крім знань, навичок, установок політична освіта, на думку
В. Сартанія «дає особистості можливість вибору шляху формуван-
ня своїх взаємин із суспільством із комплексу можливих альтерна-
тив, до яких входять уже наявні, а також створені самим суб’єктом.
Вона підвищує соціальну активність молоді, розвиває бажання
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власними силами поліпшувати економічні, соціальні, політичні та
культурні умови життя, допомагає адаптуватися до нових соціаль-
но-економічних умов, прийняти загальнолюдські цінності, які зі
свого боку сприяють формуванню високої відповідальності в сус-
пільстві» [1, с. 148].

Студентство, як окрема соціальна група, є складовою частиною
молоді, характеризується як двигун розвитку економічного, полі-
тичного, правового та духовного потенціалу країни. Тому система
навчально-освітнього процесу повинна бути вибудувана на основі
гармонізації розвитку студента не лише як особистості, а і як свідо-
мого громадянина с високим рівнем критичного мислення.

Сьогодні освіта прилаштовується до світових викликів. Поділ
дис циплін на «нормативні» та «вибіркові», коли студент отримав
право відмовитись від обов’язкового вивчення багатьох гуманітарних
дисциплін, в тому числі і політології, вказує, що гуманітарна освіта
недооцінюється. Створення і забезпечення ефективного функціо-
нування системи політичної освіти сприятиме підвищенню політич-
ної культури не лише студентства, а українського суспільства в цілому.
На думку М. Дмитренко, «політична освіта є джерелом формування
політичної свідомості — політичних знань, переконань, поглядів,
оцінок, установок, та ідеалів» [2, с. 145].

Отже, значний вплив на формування політичної культури сту-
дентської молоді має політична освіта. Основна роль у цьому нале-
жить гуманітарним дисциплінам. Тому в умовах швидких і неперед-
бачуваних світових змін назріла необхідність переосмислити
і підвищити статут політичної освіти для кожного патріотично
налаштованого громадянина.
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ІV курс, група ПЗ-17-1 спеціальності «Право»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент
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Розвиток та вдосконалення основних організаційно-правових форм
місцевого самоврядування є важливим кроком для інтеграції України
у європейське співтовариство.

Стаття 3 Європейської хартії місцевого самоврядування закріп-
лює, що місцеве самоврядування — це право і спроможність органів
місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання
та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відпові-
дальність, в інтересах місцевого населення. Лише завдяки органам міс-
цевого самоврядування зможе бути у повному обсязі здійснений захист
як місцевих, так і загальнодержавних інтересів.

Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація, ре -
форми.

Сучасні інститути місцевого самоврядування являють собою
результат тисячолітнього світового досвіду організації публічної
влади та її відносин із суспільством. Саме цей факт наочно свідчить,
що спрямованість влади на задоволення інтересів громадян може
бути реалізована лише за умов реальної участі народу у формуванні
цієї влади. На сучасному етапі розвитку України децентралізація
являє собою комплекс реформ, спрямованих на вдосконалення по -
лі тичної та державно-управлінської систем, покращення добробуту
громадян та розширення повноважень місцевого самоврядування
як найважливішої складової конституційного ладу у державі.

Децентралізація — це процес перерозподілу функцій, повнова-
жень, людей або речей від центрального управління.

Децентралізація влади включає як політичну, так і адміністра-
тивну сторони.

Децентралізація може бути територіальною — переміщення влади
від центрального міста на інші території, і може бути функ ціо -
нальною — шляхом передання повноважень на прийняття рішень
з головного органу будь-якого міністерства, служби чи департаменту
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Кабінету Міністрів України до чиновників нижчих рівнів органів
публічної влади.

Історія децентралізованої держави є історією суперечностей,
пов’язаних із пошуком найкращої форми організації державної влади.
Останні роки поняття децентралізації є центром багатьох дискусій
в Європі, проте воно також стало об’єднуючим щодо економічного
та політичного розвитку регіонів у цій частині світу.

Децентралізація як концепція набуває багатьох форм, зважаючи
на історію країн, рівні розвитку, культуру й підходи до державного
управління. Найбільш прийнятною для розвитку України, зазначає
О.В. Прієшкіна, є демократична децентралізація, коли повнова-
женнями щодо здійснення завдань і функцій державного управління
наділяються місцеві органи, які обираються населенням (територі-
альними громадами) відповідних територіальних утворень. Якщо
такі повноваження передаються на рівні областей та районів, то це
буде регіональне самоврядування, а на рівні міст, сіл та селищ
(територіальних громад) — місцеве самоврядування.

На сьогоднішній день в Україні проводиться реформа децентра-
лізації і відбувається процес об’єднання територіальних громад, яка
направлена на подолання надмірної централізації влади, неефек-
тивної організації влади на місцях та організаційно-правових про-
блем організації і діяльності органів місцевого самоврядування.

Конституційна модель організації державної виконавчої влади
на місцях в Україні є недосконалою, оскільки місцеві державні
адміністрації існують не лише заради здійснення контрольно-
наглядових функцій стосовно органів місцевого самоврядування, а
й володіють повноваженнями щодо управління відповідними тери-
торіями. До сих пір триває пошук максимально оптимального варі-
анту взаємодії цих двох систем органів влади на місцях.

Важливість цієї проблеми зумовлена тим, що ефективність ор га -
нів місцевого самоврядування, а відповідно і добробут територіальних
громад та держави в цілому прямо залежить від характеру правовід-
носин та розподілу повноважень між різними рівнями влади. Саме
тому вирішення цього питання має велике значення.

Розмежування функцій виконавчої влади на місцях та органів
місцевого самоврядування має враховувати їх суспільну значущість.
Розподіл цих функцій повинен передусім грунтуватися на визна-
ченні специфіки цілей державного управління і місцевого самовря-
дування. Визначення місцевого самоврядування як права і реальної
здатності окремих спільнот самостійно і під свою відповідальність,
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в межах чинного законодавства, вирішувати питання місцевого зна -
чення дає ключ до поділу функцій органів виконавчоїьвлади і міс-
цевого самоврядування.

Таким чином, розширення повноважень органів місцевого са -
моврядування посприяє наданню територіальним громадам мож-
ливостей забезпечувати громадянам високу якість життя завдяки
повному використанню місцевих ресурсів та широкому залученню
всіх громадян до вирішення питань місцевого значення.
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Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Нині в суспільній свідомості затвердилася формула Гегеля, що
тлумачить свободу як «пізнання необхідності», яке потрібне не зара-
ди самого пізнання, а для перетворення дійсності та самого себе.
В XVII–XVIII ст. у філософських колах (П. Гольбах, Т. Гоббс, Ж. Ла -
метрі та ін.) існувало метафізичне протиставлення свободи й необ-
хідності. Зрозуміло, що звичайна нездатність досягти мети не означає
браку політичної свободи. Гельвецій викладав це положення так:
«Вільна людина — це людина не закута в залізо, не ув’язнена в тюрмі,
не залякана, подібно до раба, загрозою покарання... Те, що людина
не літає, як орел чи не плаває, як кит, не означає браку свободи».
Демократія, будучи до певної міри системою взаємного стримуван-
ня та балансування сил, забезпечує на сьогодні найбільші гаранти та
можливості функціонування лібералізму. Як сказав свого часу бри-
танський прем’єр-міністр У. Черчілль: «Демократія не є найідеаль-
нішою системою, але кращої людство досі не винайшло» [1, с. 118].
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До цього варто додати, що вона є системою, де вимагається най-
більше дотримання принципів свободи, їх непорушності.

Вольтерівська фраза: «Ваші ідеї мені глибоко осоружні, але
я віддам життя за ваше право їх виголошувати» якнайкраще пасує
до характеристики співіснування в демократичному суспільстві по -
лярних думок, ідей. Адже свобода, демократія не має нічого спільно-
го з анархією та вседозволеністю, як у нас під тиском тоталітарного
мислення її часто розуміють. Навіть у «природному стані», твердив
Д. Локк, людську свободу не можна плутати зі свавіллям [1, с. 126].

Основним принципом демократії є також свобода слова чи свобо-
да друку. 10.12.1948 р. Генеральна Асамблея ООН затвердила і прого-
лосила Декларацію прав людини, де в ст. 19 підкреслюється, що кожна
людина має право на свободу переконань і на висловлювання їх. Це
право включає свободу безперешкодно додержуватися своїх переко-
нань і свободу шукати, одержувати і розповсюджувати інформацію та
ідеї будь-якими засобами й незалежно від державних кордонів.

Цьому передувала тисячолітня історія боротьби цензури зі сво-
бодою слова, що з’явилася, як тільки людина, навчилася говорити,
висловлюючи якісь думки, і особливо розвинулася за час, що минув
з моменту винайдення першої друкарської технології. Роль цензури
спочатку виконувала громада-община, потім інквізиція, королі,
князі, суди, політбюро, парламенти та президенти — всі, кому зава-
жала правда, хто хотів приховати її від народу. Але в усі часи знахо-
дилися люди, які уміли оцінити позитивне для суспільства значення
свободи слова. Так, найкрасномовніший з усіх поборників свободи
Б. Констан, пам’ятаючи уроки якобінської диктатури, називав се -
ред свобод, які треба було б гарантувати від довільного втручання,
свободу релігії, майна та свободу суджень і висловлювання.

Свобода діяльності в будь-якій сфері виявляється в можливості
ставити певні цілі й боротися за їх здійснення на основі вільного сві-
домого вибору та творчого розв’язання. З прагнення людини до сво-
боди виникає розвиток науки, мистецтва, а також і журналістики як
інформаційної діяльності, що має яскраво виражену гносеологічну
функцію. Свобода невідривна від пізнавальної діяльності людини,
від творчості. У свою чергу творчість можлива лише за умов свободи.
При цьому слід чітко уявляти, що абсолютна свобода людської діяль-
ності неможлива. Людина завжди обмежена: законами природи;
законами суспільства, що діють незалежно від суб’єкта, а також мі -
рою власного суб’єктивного пізнання цих законів. Отже, подолання
необхідності можливе лише за допомогою пізнання необхідності.
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Крізь усю історію людства проходить боротьба за свободу сло ва,
як головну умову загальносуспільної свободи, головну умову забезпе-
чення вільного розвитку людини, побудови демократичного суспіль-
ства. Сьогодні свобода слова сприймається як найбільше завою-
вання світової цивілізації.
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Такі поняття як «відчуженість», «конформізм», «пасивність»,
«егоцентризм» є прийнятними для сучасного суспільства, де відно-
сини людей все більше визначаються задоволенням матеріально-
фізіологічних потреб. Суспільства, де миттєве задоволення бажань
і потяг у світ симулякрів, популяризуються як «нова технологія»
щастя. Але, чи робить це людину дійсно щасливою, життєрадісною,
чи знаходить вона спокій і гармонію в такому середовищі? Ці та
інші питання порушує в роботі «Здорове суспільство» Е. Фром,
який розглядає причини появи «нездорових відносин» і пропонує
способи реалізації здорових.

Філософ констатує, що в сучасному світі, де переважає задово-
лення матеріальних потреб над духовними, нудьга спонукає ті дест -
руктивні форми поведінки (самогубство, алкоголізм тощо), які стають
хворобливими спробами позбутися її. Нудьга демонструє ситуацію,
за якої людина змушена прилаштовуватися до такого «порядку»
й «закону насолоди», у якому втрачаються її творчі здібності, фор-
мується інертність, масовість переконань. Складається ситуація, коли
при високих економічних, політичних і соціальних можливостях
суспільство стає патологічно «нездоровим».

У пошуках вирішення проблеми здорового суспільства, Е.Фром
доходить висновку про те, що проблема відносин людини і суспіль-
ства є двобічною. З одного боку, людина нездатна духовно розвива-
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тися в споживацьких умовах, а з іншого — таке суспільство не створює
необхідні сприятливі умови для її реалізації. Так, Е. Фром ствер-
джує, що якщо мова йде про одну людину з невротичними розладами,
то це не викликає сильних занепокоєнь з боку суспільства, і є ско-
ріше відхиленням, але якщо ця людина буде вже не одна з такою
патологією? Зазначається, що призначення соціального характе-
ру — так організувати енергію членів суспільства, щоб їх поведінка
визначалася не свідомим рішенням слідувати або не слідувати соці-
ально заданому зразку, а бажанням чинити так, як вони повинні
[1, с.109] Чи не говорить це про те, що суспільство підносить свої
потреби вище людських, позбавляючи особистості можливості
бути відповідальною за своє життя, зацікавленою в ньому?

З метою розв’язання зазначених питань Е.Фром розглядає ті
причини, через які людина втрачає зв’язок із самою собою, зі світом.
Мова йде про зміни характеру міжособистісних відносин: товарний
характер економічних відносин поступово перейшов у відносини
дружби, любові, де прагматизм, жадібність стали нормою соціаль-
ної взаємодії. Отже, зовнішня доброзичливість і удавана ввічли-
вість, стали маскою для прикриття справжньої холодності й байду-
жості. По суті склалася ситуація за якої ставлення до себе і до інших
людей поступово звелося до товарно-грошової вартості. У зв’язку
з цим постає питання: «а чи варто життя того, щоб його прожити?»,
на яке, як зазначає дослідник, ринкова орієнтація відповідає:
«Життя індивіда — це або «успіх», або «невдача»« [1, с.206].

Е.Фром робить висновок, що в основі такого погляду лежить
уявлення про життя як про підприємство, яке має довести свою при-
бутковість [1, с.206]. Тому одним з варіантів «порятунку» для людини
стає відмова від своєї внутрішньої природи — душі, що породжує
відчужений спосіб життя. При наявності установок на прибуток,
вигоду і товар, людина віддаляється від себе справжньої, ставить
себе в рамки постійної оціночної гонитви, викликаної запитами
суспільства споживання. Таким чином, відбувається розрив про-
дуктивних відносин між людиною і суспільством: невідповідність
вимог суспільства духовним потребам людини, відбувається знеці-
нення її внутрішньої природи, з огляду на це, залишається тільки
пригноблена пасивність (дисбаланс).

Аналізуючи дану проблему наштовхуємося на питання: як
людині, що формується в умовах споживчого суспільства, усвідо-
мити, що вона не ціна, а цінність, яка здатна реалізувати свої твор-
чі ідеї, відчути свою унікальність? Як відчути себе справжньою,

розвитку українського суспільства Секція 12



затребуваною особистістю? Адже внутрішня природа людини — це
стан запитування, прагнення пізнання, творчості, свободи. За реа-
лізації цих прагнень-умов і відбувається гармонізація особистості
і суспільства, набуваються здорові, духовні взаємостосунки. А це
означає лише те, що умови розвитку здорового суспільства актуалі-
зуються у тому випадку, коли сама людина захоче бути здоровою.
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доцент кафедри цивільного, господарського, адмініст -
ративного права та правоохоронної діяльності;

Лопоносова Н. П. – начальник центру внутрішнього аудиту;
Піддяча В. О. – голова наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених;
Гребенюк А. О. – начальник управління наукової та міжнародної

діяльності;
Веденєєва О. А. – начальник управління освітньої діяльності;
Адирхаєв С. Г. – директор Інституту соціальних технологій, 

д. пед. н., професор;
Барна Н. В. – директор Інституту філології та масових 

комунікацій, д. філос. н., професор;
Малишев В. В. – директор Інженерно-технологічного інституту, 

д. т. н., професор;
Нестеренко С. С. – директор Інституту економіки та менеджменту,

к. е. н., доцент;
Самарай В. П. – директор Інституту комп’ютерних технологій, 

к. т. н., доцент;
Терещенко А. Л. – директор Інституту права та суспільних відносин,

к. ю. н., доцент;
Мовчан В. О. – директор Інституту біомедичних технологій, 

к. б. н., доцент;
Базиленко А. К. – завідувачка кафедрою соціальної роботи 

та педагогіки, к. психол. н., доцент;



Османова А. М. – завідувачка кафедрою психології, к. психол. н.;
Адирхаєва Л. В. – завідувачка кафедрою фізичної терапії, ерготерапії

та фізичного виховання, к. пед. н., доцент;
Колядич О. І. – старший викладач кафедри фізичної терапії, 

ерготерапії та фізичного виховання;
Дубас Р. Г. – завідувач кафедри управління та адміністрування, 

д. е. н., професор;
Семененко О. В. – доцент кафедри управління та адмініструвування ,

к. е. н;
Ярошовець Т. І. – доцент кафедри видавничої справи, поліграфії

та редагування;
Волинець О. О. – доцент кафедри туризму, документних 

та міжкультурних комунікацій;
Бригінець О. О. – професор кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної 
діяльності, д. ю. н.;

Кіслов Д. В. – завідувач кафедри міжнародного права, міжнародних
відносин та соціально-гуманітарних дисциплін, 
д. н. держ. упр., професор;

Хорт І. В. – завідувач кафедри цивільного, господарського, 
адміністративного права та правоохоронної 
діяльності, к.ю.н., доцент;

Лісовський П. М. – професор кафедри теорії права, міжнародних 
та політичних відносин; д.філос.н., професор;

Забара С. С. – завідувач кафедри інформаційних технологій 
та програмування, д. т. н., професор;

Гук Л. Й. – завідувач кафедри дизайну, заслужений працівник
культури України;

Кущевська Н. Ф. – завідувач кафедри сучасної інженерії 
та нанотехнологій, д. т. н., професор;

Хавхун Г. М. – доцент кафедри дизайну, канд. архітектури;
Тугай Т. І. – завідувачка кафедрою мікробіології, сучасних 

біотехнологій, екології та імунології, 
доктор біологічних наук, професор;

Дубовський О. С. – директор видавничо-друкарського комплексу.
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9:45
– 

10:00

10:00
– 

10:30

10:30
– 

12:00

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВІТАННЯ УЧАСНИКІВ.

Модератор: Ганна Давиденко, доктор педагогічних наук, профе-
сор, проректор з наукової та міжнародної діяльності
Університету «Україна»
Петро Таланчук, доктор технічних наук, професор, дійсний 
член Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки
і техніки України, Президент Університету «Україна»
Василь Гамянін, дипломат, начальник відділуПівденної Азії
Четвертого територіального департаменту Міністерства
закордонних справ України

ВИСТУПИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олена Чинка, заслужений майстер спорту України, 8-ми кратна
чемпіонка Європи, 5-ти кратна чемпіонка світу зі спортивних
танців на візках, переможниця Національної премії «Гордість
країни», володарка Всеукраїнської премії « Жінка III тисячоліт-
тя», організатор і художній керівник конкурсу-фестивалю
«Танок без обмежень», магістр кафедри фізичної терапії, ерго-
терапії і фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
АРТ-ТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧ-
НОГО ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Любов Голівець, фахівець з біомедичних технологій, лікар лабо-
раторної діагностики, автор і розробник комплексу фізичних
вправ «Політ», за що нагороджена срібною медаллю і дипломом
на 5 Міжнародному Салоні винаходів та нових технологій
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/87206402964?PWD=CFI5CL
RQOUXQMEZVRG1YCXBZEUXJQT09

ІДЕНТИФІКАТОР: 872 0640 2964 КОД ДОСТУПУ: 123456

ПІДКЛЮЧЕННЯ



«Новий час» (м. Севастополь), керівник проектів у сфері охорони
здоров’я та реабілітаційної медицини, учасник міжнародних
конференцій, магістр кафедри фізичної терапії, ерготерапії
і фізичного виховання Інституту соціальних технологій
Університету «Україна»
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ ПРИ
COVID-19

Анастасія Пивоварчик, студентка 3 курсу спеціальності
«Право», Інститут права та суспільних відносин Університету
«Україна»
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ

Анастасія Коваленко, студентка 3 курсу спеціальності «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
СЕКЦІЯ №1

«ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

Керівник секції: Дубас Ростислав Григорович, завідувач кафедри
менеджменту, д.е.н., доцент 

Секретар: Семененко Олена Володимирівна, доцент кафедри
менеджменту, к.е.н. 

Артюх-Пасюта О. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри правознавства та фінансів Полтавський інститут економі-
ки і права Університету «Україна»
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА
ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Бацук В. М., ІІІ курс, група ЗМК-18-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ПОСЛУГИ ПОКУПЦЯМ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Боєва Д. Д., ІІ курс, група ФН 19-1, спеціальність «Фінанси, банків-
ська справа та страхування»» Інститут економіки та менеджменту Уні -
верситету «Україна» 
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮ-
ВАННЯ

Бубнов В. О., ІІ курс, група ЗПУ-20-1м, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування» Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна» 
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.
СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО
РИНКУ ПРАЦІ

Бубнова Є. О., ІІІ курс, ПЛ-18-1, Спеціальність «Психологія» Інс -
титут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
НЕОБХІДНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ЯК
ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ
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Васіч В. Д., I курс, групи ФН-20-1, спеціальність «Фінанси, банківська
справа та страхування» Інститут економіки та менеджменту Уні вер -
ситету «Україна» Довгань Є. Р., IV курс, групи 17.04, спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування» Національна академія
статистики, обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент ка -
федри фінансів, банківської справи та страхування Національна
ака демія статистики, обліку та аудиту
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В СУ -
 ЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Власенко Є. С., ІV курс, група ФН-17-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н., професор
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО МОНІТО-
РИНГУ В УКРАЇНІ

Герба С. В., І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та опо -
 даткування» Інститут економіки та менеджменту Університету «Ук -
раїна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та
обліку
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Гоготова М. В., І курс, група ОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна» Гусак О. С., IV курс, групи 17.04, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Національна академія статисти-
ки, обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національна
академія статистики, обліку та аудиту
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИС-
ТУ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Горецька С. В., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування» Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ



Грушовий А. Ю.; Снісаренко О. С., ІІІ курс, група ФН-18-1, спеці-
альність «Фінанси, банківська справа та страхування» Інститут еко-
номіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку
БЮДЖЕТНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

Давидова Н. О., ІІ курс, група МН-20.2-1мс-mk, спеціальність «Ме не -
джмент» Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., старший викладач
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНІХ СИС-
ТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Данілов О. В., ІV курс, група МК-17-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ЧИННИКИ УСПІХУ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ

Дементьєва І. А., ІІ курс, група ЗПУ-20-1м, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування» Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.
ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РИНОК ПРАЦІ

Дікфідан В. С., IІ курс, група ЗФН-19-2м, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Рудюк Л. В доцент кафедри фінансів та обліку, Інститут економіки
та менеджменту Університету «Україна»
РИНОК ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Єременко Н. С., ІІІ курс, група ЗОО-18-1-nk, спеціальність «Облік і
оподаткування» Новокаховський гуманітарний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В.Г., к. е. н., доцент
ВАЖЛИВІСТЬ ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

Жембровська О. П., І курс, група ЗМН-20-2м, спеціальність «Мене -
джмент» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
ДО ПИТАННЯ СУПЕРЕЧЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТРУДОВОЇ МІГ-
РАЦІЇ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
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Забута Н. В., к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку Інститут еко -
номіки та менеджменту Університету «Україна»
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО
ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ

Зінченко І. Р., ІV курс, група МН-17-1, спеціальність «Мене дж -
мент» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кучмєєв О. О., к. псих. н., доцент
СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКО-
НОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ

Зінченко А. Т., ІV курс, група ЗМК-17-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Золотаренко А. К., ІІІ курс, група МК-18-1 мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Соломенко Г. В., к. ю. н.
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В УК -
РАЇНІ

Золотаренко А. К., ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ

Зубков Р. С., д. е. н. професор кафедри підприємництва, управлін-
ня та адміністрування Миколаївський інститут розвитку людини
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕ-
СУ НА ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Ільченко М. В., ІІ курс, група ОО-19-1мс, спеціальність «Облік і опо дат -
кування» Інститут економіки та менеджменту Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ

Калініна Г. М., І курс, група ЗФН-20-1м-mk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування» Миколаївський інститут
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. екон. н., доцент
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ-
ЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА



Коваленко О. В., ІІ курс, група ЗОО-19-1, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту Університет
«Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та
обліку
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УК -
РАЇНІ

Ковтун О. С., І курс, група ОО-20-1, спеціальність «Облік та оподат-
кування» Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та
обліку
ПОГЛЯДИ НА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Коломієць А. Ю., ІІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ М’ЯСА
В УК РАЇНІ

Крутік Н. С., ІІ курс, група МН-19-1, спеціальність «Менеджмент»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Лавриненко Л. М., к. е. н., ст. н. с.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Леленко В. В., ІІІ курс, група ЗМН-20.3-1-mk, спеціальність «Ме -
неджмент» Миколаївський інститут розвитку людини Уні вер ситету
«Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., доцент кафедри підприємниц-
тва, управління та адміністрування
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА

Леленко В. В., ІІІ курс, група ЗМН-20.3-1-mk, спеціальність «Мене -
дж мент» Миколаївський інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., доцент кафедри підприємниц-
тва, управління та адміністрування
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
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Лузін М. О., ІІ курс, група МК-20-1м, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Олійник Г. Ю., д. е. н., доцент
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ — ЯК
З ОСНОВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Матерьова В. Ю., ІІ курс, група ЗМН-19-1, спеціальність «Мене дж -
мент» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИ -
МІРІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Мішуліна Д. В., ІІ курс, група ОО-19-1мс, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту, Університет
«Україна» 
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та
менеджменту
ПРІОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗ-
ВИТКУ СИСТЕМИ САЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Москаленко Т. І., ІV курс, група ЗМН-17-1, спеціальність «Мене дж -
мент» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кучмєєв О. О., к. псих. н., доцент
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Музиченко В. М., І курс, група ЗПУ-20-1м, спеціальність «Пуб -
лічне управління та адміністрування» Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент
МІСЦЕ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕР-
ЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Музиченко О. М., магістр, група ЗФН-19-1м-bc, спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування», Білоцерківський інс -
титут економіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Півторак М. В., к. е. н., доцент
РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА



Мурачов С. О., І курс, група ЗФН-20-1м-mk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування» Миколаївський інститут
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВ-
ЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Мурачова О. О., І курс, група ЗФН-20-1м-mk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування» Миколаївський інститут
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Нанеску Р. Р., ІІ курс, група ФН 19-1, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна» 
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
СОБІВАРТІСТЬ ВИДОБУТКУ ГАЗУ ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА
ГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Нетьосова А. В., ІV курс, група МК-17-1, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ УПАКОВКИ

Ніцак Ю. А., І курс, група МН-20-1мс-mk, спеціальність «Менедж -
мент» Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВ-
ЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Новосад Д. О., І курс, група МН-20-1м-mk, спеціальність «Менедж -
мент» Миколаївський інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. е. н., доцент
КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БАН-
КІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Новоселець Д. С., ІІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ МОРО-
ЗИВА
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Новохатько Н. О., ІІ курс, група ФН-19-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Центральноукраїнський інсти-
тут розвиту людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Остапенко О. В., старший викладач кафедри
права та соціально-економічних відносин
ВПЛИВ СУЧАСНОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА
СПО СОБИ МІНІМІЗАЦІЇ ЇЇ НАСЛІДКІВ

Перелигіна К. Р., І курс, група ФН-20-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Інститут економіки та менед-
жменту Університет «Україна»
Баланюк С. О., IV курс, групи 17.04, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» Національна академія статистики,
обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національна
академія статистики, обліку та аудиту
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНО-
ГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Плотницький Д. О., ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент 
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ КОВБАСНИХ ВИ РОБІВ

Плотніцький Д. В., ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ЯК СУСПІЛЬНОГО БЛАГА В ІННО-
ВАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Польова О. П., IV курс, група 17.04, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» Національна академія статистики,
обліку та аудиту
Рязанець С. О., І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту Університет
«Україна»
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент ка -
федри фінансів, банківської справи та страхування
РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ДОХО-
ДІВ БЮДЖЕТІВ



Пономаренко І. Д., І курс, група ЗФН-20-1м-mk, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування» Миколаївський інститут
розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Домбровська Л. В., к. екон. н., доцент
ОПТИМІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ
АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Попов Р. В., І курс, група ЗМК-20-1м, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПО -
КУПЦІВ

Потапчук Д. В., ІІІ курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування» Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Приймаченко А. В., ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СУЧАСНИЙ РИНОК СИРІВ СИЧУЖНИХ В УКРАЇНІ

Прокопенко М. В., IІ курс, група ЗФН-19-2м, спеціальність «Фі -
нанси, банківська справа та страхування» Інститут економіки та
ме неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЦІЛЬОВИЙ ВЕКТОР
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Пустовій А. Ю., ІІІ курс, група МК-18-1мс, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Рогова М. В., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне управ -
ління та адміністрування» Інститут економіки та менеджменту Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ-
ВАННЯ
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Ромашко Д. В., ІІІ курс, група ЗМК-18-1мс, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ВИДИ ПОСЛУГ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку Інститут економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

Самойлік К. М., І курс, група ЗФН-19-1м, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування» Полтавський інститут економі-
ки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Артюх-Пасюта О. В., доцент
СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Семененко О. В., к. е. н., доц., доцент кафедри управління та адмі-
ністрування Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Семенова Д. В., ІІ курс, група МК-19-1мс, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та
обліку
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СТУДЕНТАМИ ВЛАСНО-
ГО БІЗНЕСУ

Семенова Д. В., ІІ курс, група МК-19-1мс, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Забута Н. В., к. е. н., доцент
РИНОК ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

Синєшєв К. І., ІV курс, група ОО-17-1, спеціальність «Облік та опо-
даткування» Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Науковий керівник: Захарчук О. В., д. е. н., професор
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА



Соколов Д. В., І курс, група ПД-20-1мб, спеціальність «Під при -
ємництво, торгівля та біржова діяльність» Інститут економіки та
ме неджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ

Стойка О. В., І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна» Стрілець О. В., IV курс, група 17.04, спеціальності: фінан-
си, банківська справа та страхування Національна академія статис-
тики, обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент
кафедри фінансів, банківської спрви та страхування
СПЕЦИФІКА ВІТЧИЗНЯНОГО БЕЗРОБІТТЯ

Стрілець В. С., IІ курс, група ЗМН-20-1м, спеціальність «Мене дж -
мент» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., к. е. н.
ІМПЕРАТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬ-
НИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Сук Л. К., доктор економічних наук, професор, професор кафедри
фінансів та обліку Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»
ОБЛІК ОРЕНДИ КОРІВ

Сук П. Л., доктор економічних наук, професор, професор кафедри
обліку і оподаткування Відокремлений підрозділ Національного уні -
верситету біоресурсів і природокористування України «Ніжин -
ський агротехнічний інститут»
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА РОСЛИНАХ

Сухенко Д. М., І курс, група ОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту Університету
«Україна»
Пікало С. В., IV курс, група 17.04, cпеціальність «Фінанси, банківська
справа та страхування» Національна академія статистики, обліку та
аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент ка -
федри фінансів, банківської справи та страхування Національна ака -
демія статистики, обліку та аудиту
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗА -
ХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
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Тишко Є. В., ІІІ курс, група ЗМК-20-1фмб, спеціальність «Мар ке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО
АСОРТИМЕНТУ

Тіга О. О., ІІ курс, група ЗПУ-20-2м., спеціальність «Публічне управ -
ління та адміністрування» Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна»
Науковий керівник: Кондукоцова Н. В., к. е. н.
НАПРЯМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЩОДО
УМОВ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Фаріон Р. Л., І курс, група ЗОО-20-1фмб, спеціальність «Облік та
оподаткування» Інститут економіки та менеджменту. Університет
«Україна»
Науковий керівник: Фурман С. С., ст. викладач кафедри фінансів та
обліку
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Федорова Д. О., І курс, група МН-20-1мс-mk, спеціальність «Менедж -
мент» Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬ-
НОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Хобоша О. В., I курс, групи ФН-20-1, спеціальність «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» Інститут економіки та менеджменту
Університету «Україна» Баланюк М. О., IV курс, групи 17.04, спеці-
альність «Фінанси, банківська справа та страхування» Національна
академія статистики, обліку та аудиту
Науковий керівник: Залюбовська С. С., к. е. н., доцент, доцент
кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національна
академія статистики, обліку та аудиту
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В СУ -
ЧАСНИХ УМОВАХ

Хоменко О. С., І курс, група ЗФН-20-1, спеціальність «Фінанси,
банківська права та страхування», Полтавський інститут економіки
і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Черкас В. В., старший викладач
РОЛЬ АВАНСОВАНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ЕФЕК-
ТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ



Чамлай В. Є., ІV курс, група ОО-17-1-nk, спеціальність «Облік і опо -
даткування» Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Корчагіна В. Г., к. е. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Черкас В. В., старший викладач кафедри правознавства та фінан-
сів, Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ МАЛОГО
БІЗНЕСУ

Чернець В. С., ІІІ курс, аспірант, спеціальність «Економіка» Інс -
титут економіки та менеджменту Університету «Україна»
ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЛІСОГОСПО-
ДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чумаш Д. О., І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Стеблянко В. С., старший викладач
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Шевченко І. О., ІV курс, група ЗФН-17-1, спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування»
Рудюк Л. В., доцент кафедри фінансів та обліку Інститут економіки
та менеджменту Університету «Україна»
ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ЯК БУДІВЕЛЬНИЙ БЛОК ДЛЯ МОЖ-
ЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

Шаравара Р. І., кандидат економічних наук, доцент, професор ка -
федри правознавства та фінансів, Полтавський інститут економіки
і права Університет «Україна»
СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВ-
СЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Шевчук В. О., ІІІ курс, група ЗМК-18-1, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТАРОПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІА-
ЛІВ ДЛЯ МОРОЗИВА
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Шкляр І. Д., IV курс, група МК-17-1, спеціальність «Маркетинг»
Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Семененко О. В., к. е. н., доцент
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЗАПРО-
ВАДЖЕННЯ ЙОГО НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Шульга А. С., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування» Інститут економіки та менеджмен-
ту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ

Яворський М. С., ІІІ курс, група МК-18-1, спеціальність «Марке -
тинг» Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Кутліна І. Ю., к. техн. н., доцент
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ



ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
СЕКЦІЯ №2

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Керівник секції: Степанова О.А., професор кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій 

Секретар: Федірко А.В., асистент кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій 

Алексєєнко Ю. Є., IV курc, група ІС-17-1, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа» Білоцерківський інститут еко-
номіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Романченко І. Г., кандидат історичних наук
АНОТУВАННЯ ЯК ПРОЦЕС АНАЛІТИЧНО-СИНТЕТИЧНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Бугайчук О. В., І курс, група ІС-20-1м-lk, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа», Луцький інститут розвитку
людини Університет «Україна» 
Науковий керівник: Конон Н. Г., ст. викладач
ЧИТАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Вишневський В. А., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ю тер на
інженерія»
Бундак О. А., к.і.н., доцент, заступник директора з науково-методичної
роботи Луцький інституту розвитку людини Університету «Україна»
РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Войтюк А. О., І курс, група ЗІС-20-1м-bc-hm спеціальність «Інфор -
маційна, бібліотечна та архівна справа» Білоцерківський інститут
економіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРО-
СТОРУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМА-
ЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Задорожна Ю. В., ІІІ курс, група 31С-18, спеціальність «Інфор ма -
ційна, бібліотечна та архівна справа» Луцький інститут розвитку
людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Кушпетюк О. І., кандидат історичних наук, доцент
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИС-
ТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
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Лозицька Л.В., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність «Ана -
літика та зв’язки з громадськістю» Державний університет телеко-
мунікацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ КОМУНІКАТИВ -
НО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мотько К. Р., І курс магістр, група ІС-20-1м-lk, спеціальність «Ін -
формаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцький інститут роз-
витку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Ляшук Н. В., к. філол. н.
ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Старовойтова А.С., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність
«Аналітика та зв’язки з громадськістю» Державний університет
телекомунікацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ЇЇ СУТНІСТЬ ТА
РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

Столярчук Т.О., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність «Ана -
літика та зв’язки з громадськістю» Державний університет телекомуні-
кацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ

Тимошенко І. С., директор Васильківського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ МЕ -
ДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Чапан Л. Ф., 4 курс, бакалавр, група АЗД-41, спеціальність «Ана -
літика та зв’язки з громадськістю» Державний університет телеко-
мунікацій
Науковий керівник: Довбищенко М.В., д. і. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ



СЕКЦІЯ №3
«УКРАЇНОЗНАВСТВО — ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

Керівник секції: Дячинська М. В.., старший викладач кафедри україн -
 ської мови та літератури, іноземних мов та перекладу 

Антонюк В. С., IV курс, група УМ-17-1, спеціальність «Філологія.
Українська мова та література» Інститут філології та масових кому-
нікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Приліпко І. Л., д-р філ. н., доц.
ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА
ЯВОРІВСЬКОГО «МАРІЯ З ПОЛИНОМ ПРИ КІНЦІ СТОЛІТТЯ»

Гордієнко А. М., старший викладач кафедри української мови і літе-
ратури, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ВИКЛАДАЧА ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИ-
ТИЧНОГО, ЛОГІЧНОГО ТА КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУ-
ДЕНТІВ

Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського фахового коледжу
Університету «Україна»
ЩОДЕННИКИ, ЛИСТИ, МЕМУАРИ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄ-
МОДІЮ ЖАНРІВ

Роїк Н. В., ІІІ курс, група 3 ПО, спеціальність «Початкова освіта»
Ко мунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський
гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Семенова Д. В., студентка групи МК-19-1мс, Інституту економіки
та менеджменту
Науковий керівник: Гордієнко А. М., ст. викладач
ПРИВАТНЕ ЛИСТУВАННЯ — ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЖИТТЯ
І ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент КЗ КОР «Біло церків -
ський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж»
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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СЕКЦІЯ №4
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКИ 
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР»

Керівник секції: Єнг І.С., старший викладач кафедри кафедри
української мови та літератури, іноземних мов 
та перекладу 

Городницька І. М., І курс магістратури, група ЗПР-20-1, спеціаль-
ність «Філологія» Полтавський інститут економіки і права Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
АНГЛОМОВНІ ПАРЕМІЇ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОБА-
ЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Данилюк Л. В., к. ф. н., доц. кафедри філології та соціально-гумані-
тарних дисциплін Полтавський інститут економіки і права Уні вер -
ситету «Україна»
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО
ДИСКУРСУ

Нагорна П. Е., старший викладач кафедри філології та соціально-
гуманітарних дисциплін Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»
МЕТОДИКА TASK BASED TEACHING ЯК ОДНА З НАЙБІЛЬШ
ЕФЕКТИВНИХ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Павлова Т. О., І курс магістратури, група ЗПР-20-1, спеціальність
«Філологія» Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПОЛІСЕМІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

Рябокінь Н. О., к. ф. н., доц. кафедри філології та соціально-гума-
нітарних дисциплін Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАТУР У МЕ -
ДИЧНОМУ ДИСКУРСІ



Савчук К. В., І курс магістратури, група ЗПР-20-1м, спеціальність
«Філологія» Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ

Сич І. А., І курс, група ПЗ-1-lk, спеціальність «Право» Луцький
інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВО-
БОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Скрипник М. І., І курс, група ЗПР-20-1м, спеціальність «Філологія»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Рябокінь Н. О., к. ф. н., доцент
ПЕРЕВАГИ ТА НЕОЛІКИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕ-
ВІАТУР ЗА ДОПОМОГОЮ СЛОВНИКОВОГО МЕТОДУ У ДИС-
КУРСІ СТОМАТОЛОГІЇ

Січова Д. Ю., викладач кафедри філології та соціально-гуманітар-
них дисциплін Полтавський інститут економіки і права Універ си -
тету «Україна»
АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ІНОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ
ПЕРЕЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ
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СЕКЦІЯ №5
«ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

Керівник секції: Адамчук Н. В., к.філол.н., доцент кафедри журналіс-
тики, видавничої справи, поліграфії та редагування 

Секретар: Денисенко В. А., доцент кафедри журналістики,
видавничої справи, поліграфії та редагування 

Багрій В. В., IV курс , група ЖР17/1, спеціальність «Журналістика»,
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О., доцент
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖАНРІВ ЖУРНАЛІСТИКИ В ЗАРУБІЖ-
НИХ ЗМІ

Буймер В. В., IV курс, група Ж-19.3-1-mk, спеціальність «Журна -
лістика» Миколаївський інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Микола їв сько -
го фахового коледжу Університету «Україна»
БЛОГ ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Бусняк Н. А., II курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журналістика»
Інститут філології та масових комунікації Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д. іст. наук, доцент
«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ МЕДІА
ДІЯЛЬНОСТІ»

Вовкотруб Ю. А., IV курс, група ЖР17/1, спеціальність «Журна ліс ти -
ка» Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., доц. канд. наук із соціальних кому-
нікацій
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕКСТИ У СУСПІЛЬНІЙ КО -
МУ НІКАЦІЇ

Гребенюк Д. А., lV курс, група ЖР-17/1, спеціальність «Журна ліс тика»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., ст. викладач Науковий
консультант: Ярошовець Т. І., к. філос. н., доцент ЧИ Є БЛОГЕР
ЖУРНАЛІСТОМ У XXl СТОЛІТТІ



Григоренко О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ: ПРОБЛЕМИ,
ОЦІНКИ

Голішевська Д., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА З ЛЮДЬМИ З ІНВА-
ЛІДНІСТЮ

Захаров І. В., ІІ курс, група ЖР-19-1-мс-kd, спеціальність «Журна -
лістика» Центральноукраїнський фаховий коледж Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.
КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦЬКОГО ЖУРНАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
КОНТЕНТ

Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаївського фахового коледжу
Університету «Україна»
РОЛЬ МЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬ-
НОГО ІМУНІТЕТУ МОЛОДІ

Кривенко М. О., ІІІ курс, група 3ПО, спеціальність «Початкова
освіта» КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фахо-
вий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ВІДГУК НА ВИКЛИКИ СЬО-
ГОДЕННЯ

Курлюк В.С., IІ курс, група Ж-19-1мс-mk, спеціальність «Журна -
лістика» Миколаївський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Кандюк-Лебідь С. В., директор Миколаїв сько -
го фахового коледжу Університету «Україна»
ПОНЯТТЯ «МЕДІАСЕРЕДОВИЩЕ» ТА «ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПРОСТІР» У ТЕРМІНОЛОГІЇ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВА

Літус Е. В. , ІV курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журналістика»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д-р іст. н., доцент
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА
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Марисюк М. А., IV курс, група ЖР-17-1, спеціальність «Журна ліс тика»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О.
НОВИНИ НА РАДІО, ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИКИ В КОНТЕК-
СТІ СПРЯМУВАННЯ РАДІОСТАНЦІЇ

Матузінський В. Р., IV курс, група ЖР 17/1, спеціальність
«Журналістика», кафедра журналістики, видавничої справи, полі -
графії та редагування
Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»
РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-РАДІО В УКРАЇНІ

Мушта А. С., IV курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ МАТЕРИНСТВА В СУЧАСНИХ ЗМІ

Нестеренко М. І., IV курс, група ЖР-17-1, спеціальності «Журна ліс ти -
ка» Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лоза Г. І., доц., канд. наук із соціальних кому-
нікацій 
ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕНТУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Ніколаєв М. С., IV курс, кафедра журналістики, видавничої справи,
поліграфії, та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., к. філол. н., доцент
МОТИВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЦІ УКРАЇН-
СЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Рабомизий В. О., Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна»
МІСЦЕ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ У АМЕРИКАНСЬКИХ
НОВИНАХ

Сергійчук А. В., ІІ курс, група ЖР-19-1-мс-kd, спеціальність «Жур -
на лістика» Центральноукраїнський фаховий коледж Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ НА -
УКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ВИДАННЯ НА АМЕРИКАНСЬКІЙ
ВЕРСІЇ NATIONAL GEOGRAPHIC



Товстоган В. В., ІI курс, група ЖР–19–1, спеціальність «Журна ліс -
тика» Центральноукраїнський інститут розвитку людини Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Кравченко О. В., к. ф. н.
КОНТЕНТ ТА ПРОБЛЕМИ НОВИНОГО КОНТЕНТУ У РЕДАК-
ЦІЇ «ДЕНЬ»

Уманець О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
РЕЦЕНЗІЯ ЯК ЖАНР ПИСЬМОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТРАНС-
ФОРМАЦІЯ ЖАНРУ

Шаблій В. І., IV курс, група ЖР-17/1, спеціальність «Журна ліс ти ка»
Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Денисенко В. А., д. істор. н., доцент
ТЕХНІКА ІНТЕРВ’Ю ЯК ТРАДИЦІЙНА ФОРМА ЖУРНАЛІСТ-
СЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щур Д. А., ІV курсу, ЖР-17-1 спеціальність «Журналістика» 
Інс титут філології та масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Данько-Сліпцова А. А., старший викладач
УКРАЇНСЬКИЙ СЕГМЕНТ МЕРЕЖІ YOUTUBE: КОНТЕНТ
ТОПОВИХ УКРАЇНОМОВНИХ БЛОГЕРІВ
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СЕКЦІЯ №6
«РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧІ ПРОЦЕСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИ-
КА ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

Керівник секції: Бобренко Р. В., к.п.н., доцент кафедри журналістики,
видавничої справи, поліграфії та редагування 

Секретар: Козак П. М., старший викладач кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії 
та редагування 

Віткович А., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., канд. філол. наук, доцент
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА НОВИННИЙ КОНТЕНТ ТА
ЙОГО ЕВОЛЮЦІЮ

Голішевська Д. П., ІV курс, група ЖР-17/1 Інститут філології та
масових комунікацій Університету «Україна»
Науковий керівник: Ярошовець Т. І., к.філос.н., доцент кафедри
журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В СУЧАСНИХ УКРА-
ЇНСЬКИХ МАСМЕДІА

Киричук С., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Сєриков А.Н., Заслужений журналіст України
ІМІДЖЕВИЙ СПЕЦВИПУСК ПРО УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»
ЖУРНАЛУ «ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА»

Корнієнко О. Ю., ІV курс, група ВC-17-1, спеціальність 061 «Жур -
налістика» (Видавнича справа та редагування: редагування мульти-
медійних видань) Інститут філології та масових комунікацій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Сазонова Ю. О., к. н. із соц. ком., доц.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РЕДАКТОРА ТА ШЕФ-РЕДАКТОРА
В СПОРТИВНОМУ ЗМІ: ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кучма О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ОРИГІНАЛЬНИЙ ТИП ХУДОЖНЬО-
ГО МИСТЕЦТВА



Меньків М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
ТВОРЧІСТЬ ТА КРЕАТИВНІСТЬ РИСИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Мацелюх М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої
справи та редагування
Науковий керівник: Сєриков А.Н., Заслужений журналіст України
ПРОМОЦІЯ ВИДАВНИЦТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. НА ПРИ-
КЛАДІ САЙТУ «ВИДАВНИЦТВА «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»»

Некрашевич М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видав-
ничої справи та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
СУЧАСНІ РЕЛІГІЙНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ

Обух В., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої спра -
ви та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., канд. філол. наук, доцент
РЕДАКТОР ПЕРЕКЛАДУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
ПРОС ТОРІ

Опанасенко М., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Бобренко Р. В., канд. пед. наук, доцент
ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДІЙНИКІВ

Плосковітова І., IV курс, кафедра журналістики, поліграфії, видав-
ничої справи та редагування
Науковий керівник: Бобренко Р. В., канд. пед. наук, доцент
ВІЗУАЛЬНА ЕСТЕТИКА ЖУРНАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Поночовна К., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавни-
чої справи та редагування
Науковий керівник: Адамчук Н. В., канд. філол. наук, доцент
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ВИДАНЬ ПЕРЕКЛАД-
НОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇН

Чупик О., 4 курс, кафедра журналістики, поліграфії, видавничої спра -
ви та редагування
Науковий керівник: Ярошовець Т.І., канд. філос. наук, доцент
МОВНІ ЧИННИКИ РЕДАГУВАННЯ НОВИН НА КРИМІНАЛЬ-
НІ ТЕМИ
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СЕКЦІЯ №7
«ТУРИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ»

Керівник секції: Доценко А. І., к.е.н., доцент кафедри туризму, 
документних та міжкультурних комунікацій 

Секретар: Танська Л. В, старший викладач кафедри туризму,
документних та міжкультурних комунікацій 

Байдецька Л. В., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ В УМО -
ВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ

Коваленко М., старший науковий співробітник КЗ «Центр охорони
та дослідження пам’яток археології»
ПИТАННЯ ОХОРОНИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ НА
ПОЛТАВЩИНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ



ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №8

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Керівник секції: Адирхаєва Людмила Вікторівна, завідувачка кафедрою
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання,
к.пед.н., доцент 

Секретар: Колядич Оксана Іванівна, старший викладач кафедри
фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання 

Андрющенко Г. М, .І курс, група ФТ-20-1М, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва А. В., професор, к. пед. н., доцент
ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Антонюк В. Г., ІІІ курс, група ФК-18-1-hm, спеціальність «Фізична
культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Матвійчук В. М., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХАТХА-ЙОГИ ЯК КОМПЛІ-
МЕНТАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНИХ
ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Балан О. Є., асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізич-
ного виховання, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ

Балан О. Є., асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії і фізич-
ного виховання, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ ПРАКТИЦІ

Бородіна О. С., к. пед. н., доцент кафедри соціально-реабілітацій-
них технологій Житомирський економіко-гуманітарний інститут
Університету «Україна»
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕ-
РІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Вангородський С. І., І курс, група ЗФТ-20-1м, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., доктор пед. наук, професор
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ
В УК РАЇНІ

Величко І. І., I курс, група СПО-20-1м, спеціальність «Спеціальна
освіта» 
Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з науково-мето-
дичної роботи Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
ЗАСТОСУВАННЯ ЇЗДИ НА ВЕЛОСИПЕДІ В ОЗДОРОВЧОМУ
ТРЕНУВАННІ

Воробйов С. Д., група ЗФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ЗАЙВА ВАГА І ГЕНЕТИКА

Гета А. В., ІІ курс, група СПО-19-1, спеціальність «Спеціальна освіта»,
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Вишар Є. В., ст. викладач
ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Гета А. В.,, к.фіз.вих., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти, Полтавський інститут економіки і права Універси -
тету «Україна»
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Голівець Л. І., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ ПРИ COVID-19

Голівець Л. І., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична тера-
пія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Ук -
раїна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ post-COVID-19



Голівець Л. І., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
НЕЙРОСТИМУЛЯЦІЯ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОЛОВНИМ БОЛЕМ НАПРУГИ (ГБН)

Гусар Г. А., I курс, група ФЗТ-20-1м, спеціальность «Фізична терапія,
єрготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. м. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ З ДЦП В
УМОВАХ БУДИНКА ДИТИНИ

Довга С. А., I курс, група ФЗТ-20-1м, спеціальность «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. м. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ З РАС
В УМОВАХ БУДИНКА ДИТИНИ

Єлісєєв М. Д., І курс, група ФТ-20-м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н, професор
ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ
СТОПИ У ДІТЕЙ ВІКОМ 6-14 РОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТО-
СУВАННЯ МАНУАЛЬНОГО М’ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ

Житовоз М. П., аспірант, заслужений тренер України
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н., професор Інститут
соціальних технологій Університету «Україна»
ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМИ
СЛУХУ

Ковальчук В. А., ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність «Фі -
зична культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних техно-
логій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кравчук Л. С., к. пед. н., доцент
СПОНУКАЛЬНІ ЧИННИКИ ЩОДО ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА
ЙОГО НАСЛІДКИ НА СТАН МОЛОДОГО ОРГАНІЗМУ
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Колядич О. І., старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготе-
рапії та фізичного виховання Інститут соціальних технологій
Університету «Україна» 
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗМУ
ЛЮДИНИ ПІД ЧАС КОРОТКОТРИВАЛОЇ ТА ДОВГОТРИВАЛОЇ
АДАПТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Кравчук Л. С., І курс, група ФТ-20-1м-hm, спеціальність «Фізична
те рапія, ерготерапія» Хмельницький інститут соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Антонецька Н. Б., к.мед.н., доцент
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТ -
НОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГО-
ТЕРАПІЇ

Кудінова А. Г., магістрантка спеціальності «Спеціальна освіта. Фі -
зична реабілітація», Полтавський інститут економіки і права Уні -
верситету «Україна»; магістр спеціальності «Переклад», міжнарод-
ний факультет Української медичної стоматологічної академії.
Науковий керівник: Вишар Є. В., старший викладач кафедри соці-
альної роботи, Полтавський інститут економіки і права Універ си -
тету «Україна»
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТІНФАРКТНИХ ХВОРИХ: СУ -
ЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Кузьменко Я. Р., ІІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична те ра пія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Купріяненко А. В., І курс, група ФТ-20, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент, професор
кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ АКУШЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ
ПРИ СИМФІЗИТІ ВАГІТНИХ

Ловейко І. О., І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ ІЗ ХРЕБЕТНО-
СПИННОМОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ



Ловейко І. О., І курс, група ЗФН-20-1м , спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ РУХОВОЇ АКТИВ-
НОСТІ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО
ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Лук’янчук Д. Д., І курс, група ЗФН-20-1м , спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ОПЕРАТИВНИХ
ВТРУЧАННЯХ НА СЕРЦІ ТА СУДИНАХ

Матвійчук В. М., І курс, група ФТ-20-1м-hm, спеціальність «Фі -
зична терапія, ерготерапія» Хмельницький інститут соціальних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Антонецька Н. Б., к. мед. н., доцент
ПРОБЛЕМИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я І ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ В СУП-
РОВОДІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМ

А. Є., ІІІ курс, група СПО-18-1, спеціальність «Спеціальна освіта»
Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»
Науковий керівник: Гета А. В., к.фіз.вих., доцент
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕН-
ТОСТІ ВЧИТЕЛЯ З АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Михальченко Т.М., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична
терапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач
БІОЛОГІЧНА РОЛЬ МАГНІЮ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

Михальченко Т.М., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична
терапія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст. викладач
ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА
СЕРЦЕВО-СУДИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
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Міськів Д.Р., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична тера-
пія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст викладач
БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІЗИЧ-
НОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Міськів Д.Р., ІІ курс, група ФТ-19-1, спеціальність «Фізична тера-
пія», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Колядич О. І., ст викладач
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВ-
НОСТІ

Петрук І. О., ІІІ курс, група ФТ-18-1, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Холодова О. С., ст. викладач
ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ
ТЕРАПІЇ

Резнік О. І., асистент кафедри «Фізичної реабілітації та соціально-
го забезпечення» Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
ВПЛИВ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОРГАНІЗМ

Романов О. С. І курс, група ЗФН-20-1м ,спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н. професор
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ / РЕАБІЛІ-
ТАЦІЇ

Савчук О. І., І курс, група ФТ-20-1м-hm, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Хмельницький інститут соціальних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дрюков О. В., к. н. з фіз. виховання і спорту, доцент
ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗДОРОВ’Я ЗБЕРІГАЮЧА ТЕХ-
НОЛОГІЯ

Сергєєва О. О., І курс, ЗФТ-20-1м, спеціальність «фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ
АУТИЧНОГО СПЕКТРА В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ



Сокол О. І., І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н. доцент
ВИКОРИСТАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ З МЕ -
ТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТОВНОСТІ ЗНИЖЕННЯ НАДМІР-
НОЇ ВАГИ

Ткачук Г. С., І курс, група ЗФН-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., докт. пед. н. професор
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРИКЛАДНОЇ КІНЕЗІО-
ЛОГІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Туровець Г. М., лікар школа І–ІІІ ступенів №168 м. Києва, фізич-
ний терапевт, ерготерапевт, старший викладач кафедри фізичної
терапії, ерготерапії та фізичного виховання Інститут соціальних
технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ ПРИ АСИМЕТРИЧ-
НОМУ ТОНІЧНОМУ РЕФЛЕКСІ (АСШТР) У ДІТЕЙ ШКІЛЬНО-
ГО ВІКУ

Хоанг К. Б., І курс, група ЗФН-20-1м , спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ ТЕ -
РАПІЇ

Христян Г. Є., І курс, ЗФТ-20-1м, спеціальність «фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., професор, к. пед. н., доцент
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ У ПІЗНЬОМУ ВІДНОВНОМУ ПЕ РІ -
ОДІ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Цирковняк О. О., асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та
фізичного виховання Інституту соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор
МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
ДІТЕЙ З ПРОЯВАМИ ЮРА
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Чинка О. П., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
АРТ-ТЕРАПІЯ, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Шевчук В. С., ІІ курс магістратури спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету «Ук раїна»
Науковий керівник: Любенко В. О., к. мед. н., доцент
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПОРУ-
ШЕННЯХ ПОСТАВИ

Шуляк Д. С., ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність «Фізична
культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Савчук О. І., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КЛАСИЧНОЇ ГОМЕОПАТІЇ ЯК КОМ-
ПЛІМЕНТАРНОГО МЕТОДУ У ЛІКУВАННІ ТА ОЗДОРОВЛЕН-
НІ ОРГАНІЗМУ

Юхименко А. І., І курс, група ФТ-20-1М, спеціальність «Фізична
терапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва А. В., професор, к. пед. н., доцент
РАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ (ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ДВОХ
РОКІВ) З ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Ямшанова Н. А., I курс, група ФТ-20-1м, спеціальність «Фізична те -
рапія, ерготерапія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Адирхаєва Л. В., к. пед. н., доцент
ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ДО СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ РЕАБІ-
ЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Ярмолинський В. С., ІV курс, група ФКіС-17-1-hm, спеціальність
«Фізична культура і спорт» Хмельницький інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Савчук О. І., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ПРИ ПАНКРА-
ТІОНІ



СЕКЦІЯ №9
«СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Керівник секції: Базиленко Анастасія Костянтинівна, завідувачка
кафедрою соціальної роботи та педагогіки, к. психол. н.,
доцент 

Антонюк О. В., І курс, група ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Со ці -
альна робота» Хмельницький інститут соціальних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лучко Ю. І., к. пед. н.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ
ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Бараєва Д. О., ІІІ курс, група 3 ПО, спеціальність 013 «Початкова
освіта» КЗВО КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний
фа ховий коледж»
Науковий керівник: Товт І. С., к. і. н., доцент
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ
НАСИЛЬСТВА ДІТЕЙ

Бугайчук О. О., III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Власенко Н. Л., ІV курс, група ЗСР-17, спеціальність «Соціальна ро -
бота» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Дика В. А.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ
У СКЛАД НИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ. ДОСВІД СОЦІАЛЬ-
НИХ СЛУЖБ

Вугальтер А., ІІІ курс коледж «Освіта»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент Інститут соці-
альних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
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Гарбар Ю. П., І курс, ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Соціальна
робота» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Чайковський М. Є., д. пед. н., професор
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ДІТЕЙ З ОСОБ-
ЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАЗ ЗАКЛАДУ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Гуринович О. Р., І курс, СР-20-1м-hm,спеціальності «Соціальна ро -
бота» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Польовик О. В., к. пед. н.
ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ

Гурський Р. С., студент магістратури спеціальності «Спеціальна
осві та» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПСИ-
ХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТ-
НІМИ ПОТРЕБАМИ

Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Денисенко А. О., ІІ курс магістратури спеціальності «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ

Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Гоняйлова Т. І., ІІ курс магістратури спеціальності «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ВИДИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬ-
СТВІ

Зозуля А. П., І курс, група ПЛ-20-1-nk, спеціальність «Психологія»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
ЗВ’ЯЗОК ПАМ’ЯТІ З ОСОБИСТІСТЮ ЛЮДИНИ



Ковалінська М. М., V курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спе -
ціальна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., с. н. с.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТ -
РІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ

Костюк К. А., І курс, група ЗСПО-20-1м, Спеціальність «Спе ці аль -
на освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. псих. н.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДО -
ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Кравченко О., ІІІ курс (мс) спеціальність «Соціальна робота»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У НАПРЯМКУ СОЦІАЛЬНОЇ
РОБОТИ: ПЕРСОНАЛЬНИЙ АСИСТЕНТ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Левіщенко О. В., V курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спе ці -
альна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Литовченко О. В., к. пед. н., с. н. с.
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙ-
НОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПО -
ТРЕБАМИ

Литовченко О. В., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАКЛАДІ ПОЗА-
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Лопушинський Д. М., IV курс, група ЗСР-4.1, спеціальність «Соці -
альна робота» Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Закусило О. Ю., старший викладач
ПРЕВЕНЦІЯ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА

Максимова А. Є., ІІІ курс, група ПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси -
хологія», Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Пшенична М. В., к. е. н.
РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ
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Марчук Я. Б., І курс магістратури, група ЗСПО-20-1м спеціальність
«Спеціальна освіта» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ЮРИСДИКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЗРАЗКІВ
ПОВЕДІНКИ ОСОБИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕ-
БАМИ

Міцінська К. М., І курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Спе ці -
альна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Базиленко А. К., к. психол. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ШКІЛЬ-
НОГО ВІКУ З РОЗЛАДОМ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Пасічник Л., тудентка магістратури спеціальності «Спеціальна осві-
та», Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АСИСТЕНТА ДИТИНИ В ІНКЛЮ-
ЗИВНОМУ КЛАСІ

Рустамова Е. Г., IV курс, група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Сабадин М. М., І курс, група ЗСПО-20-1М, спеціальність «Спеці -
альна освіта» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Євдокимова В. В., к. соц. н.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ ПСИХО-
ЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ УЧНІВ З ОСОБЛИВИ-
МИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Соколова М. О., I курс, група ЗСПО-20-1м, спеціальність «Соці альна
робота» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Кириленко В. Г., к. психол. н, доцент
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬ -
МИ ТА МОЛОДДЮ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ



Шамрій Л. А., І курс, СР-20-1м-hm,спеціальності «Соціальна робо-
та» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ІЗ ІНТЕЛЕК-
ТУАЛЬНОЮ ОБДАРОВАНІСТЮ В УМОВАЗ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬ-
НОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Шмель Л., студентка магістратури спеціальності «Спеціальна осві-
та» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванова І. Б., к. пед. н., доцент
КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІ ТЕЙ
З ООП, В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

413



414

СЕКЦІЯ №10
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ»

Керівник секції: Османова Алімє Мамедівна, завідувачка кафедрою
психології, к. психол. н. 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент цивільного, адмі-
ністративного, господарського права та правоохоронної діяльності
ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ПСИХОЛО-
ГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Бабікова О. В., І курс, група ЗПЛ-20м-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент
КОНФЛІКТИ У СЕРЕДОВИЩІ ПІДЛІТКІВ

Бітюкова О. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісовий А. К., ст. викладач
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА КОРЕКЦІЯ ПІДВИЩЕНОЇ
ТРИ ВОЖНОСТІ ТА СТРАХІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬ-
НОГО ВІКУ

Бойко О. В., ІІ курс, група ПЛ18-1, спеціальність «Психологія»,
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В ГРУПІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Бойченко А. О., ІІ курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Пси хо ло -
гія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С .М., ст. викладач
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВІДНОСИН БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Бочеварова О. О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., зав. кафедрою
психології
ОСОБИСТІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ І КРИЗОВИХ
СИТУАЦІЯХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ



Вишар Є. В., старший викладач кафедри соціальної роботи та спе-
ціальної освіти Полтавського інституту економіки і права
Університету «Україна»
Клеценко Л. В., к.пед.н., старший викладач кафедри фізичної тера-
пії та ерготерапії Національного університету «Полтавська політех-
ніка імені Юрія Кондратюка»
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙ-
НОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА
ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ, ЕРГОТЕРАПЕВТІВ

Вірченко М. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Чиханцова О. А., канд. психол. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МО -
ЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ПАРНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ТАНЦЯМИ

Гаджимагомедова Д. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність
«Психологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ МОЛОДІ
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Горбатюк А. С., ІІ курс, група ЗПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психо ло -
гія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
 СУБ’ЄК ТА

Давиденко М. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Дацюк В. В., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»
Інс титут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст. викладач
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПАНДЕ-
МІЇ
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Заіка В. М., к. псих. н., доцент кафедри соціальної роботи та спеці-
альної освіти Полтавський інститут економіки і права Університету
«Україна»
Ківшик О. М., ІІ курс магістратури, спеціальність «Психологія»
Інс титут соціальних технологій Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПІДЛІТ-
КОВОМУ ВІЦІ

Згуржак С. О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, про-
фесор
ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА З БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХО-
ВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Злобіна Л. С., ІІ курс, група ЗПЛ-18-1-nk, спеціальність «Психо ло -
гія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
ПОНЯТТЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ЛЮДИНИ

Зубенко М. О., ІІ курс, група ПЛ-19-1-nk, спеціальність «Психоло гія»,
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
ТЕМПЕРАМЕНТ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

Іванюк І. Я., старший викладач Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА: КРИТЕРІЇ ЗРІЛОСТІ

Ільків Ю. Ю., група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ НЕВРОТИЧ-
НИХ РОЗЛАДІВ

Кирюшко Г. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол.н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ



Климчук Н. Ю., І курс, група ЗПЛ-20-І-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., канд. психол. наук, завідуюча
кафедрою психології
СУЧАСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУ-
ШЕНЬ У ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Козак А. А., І курс, група ЗПЛ-20-1м-hm, спеціальність «Психо -
логія» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент
РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ДИТИНИ

Комазова К. Ю., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., зав. кафедрою
психології
ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ БАТЬКІВ,
ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ,
МЕТОДАМИ ГЕШТАЛЬТТЕРАПІЇ

Коробієвська Н. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., канд. психол.
наук, доцент
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСІВ У СТУ-
ДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Кравцова О. Ю., І курс, група ПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯ-
ЦІЇ ПІДЛІТКІВ ЯК УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ
ПОВЕДІНКИ

Крамаренко Н. В., ІІІ курс, група ЗПЛ-18-1-nk, спеціальність «Пси -
хо логія» Новокаховський гуманітарний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Лісна С. М., ст. викладач
НАДІЙНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
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Крамниста Л. О., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст. викладач
КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Крамниста Л. О., ІІІ курс, група ПЛ 18-1, спеціальність «Пси хо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ОСОБ -
ЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Ладягіна О. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психологічних наук, про-
фесор
СХИЛЬНІСТЬ ДО РИЗИКУ ЯК ФАКТОР ОБИРАННЯ СТРАТЕ-
ГІЙ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Малиновська Ю. Б., магістр, група ЗПЛ-20-11-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., канд. психол. наук, зав.
кафедрою психології
РОЗВИТОК САМОСВІДОМОСТІ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСО-
БАМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Мінько А.О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Питлюк-Смеречинська О. Д., доцент кафедри
психології РЕФЛЕКСІЯ ТА САМОКОУЧІНГ ЯК МЕХАНІЗМ
РОЗВИТКУ Я-КОНЦЕПЦІЇ

Мудренко І. В., І курс, группа ЗПЛ-20-1м-ist, спеціальність «Пси -
хо логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубчак Г. М., д. психол.н., професор
СМИСЛОВА ТИПОЛОГІЯ САМОГУБСТВ ЯК ЧИННИК ЕФЕК-
ТИВНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Музиченко Д. С., I курс, група ПЛ-20-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шпак С. Г., к. псих. н., доцент
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕН-
ТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЯК ВАЖЛИВОГО КОМПО-
НЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ



М’ясникова Ю. Г., ІV курс, група ПЛ-17-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол.н, доцент
РОЗЛАДИ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Нікітіна І. М., І курс магістратури ЗФ, група ЗПЛ-20-II-1м, спеці-
альність «Психологія» Інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н., зав. кафедрою
психології
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ ТА РІВНЯ СУБ’ЄКТИВНО-
ГО ВІДЧУТТЯ ЩАСТЯ ОСОБИСТОСТІ

Никитенко О. В., I курс, група ЗПЛ-20-II-1м, спеціальність «Пси -
хологія», Інститут соціальних технологій Університет «Україна»
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ
У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Овчаренко О. Ю., ІІ курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. псих. н.
ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олексова О. М., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н, зав. кафедрою
психології
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО
НАВЧАННІ У ШКОЛІ

Олійник К. О., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорунженко Г. В., ст.викладач
ПРОБЛЕМА САМОСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ

Олійник Т. В., І курс, група ПЛ-20-1м, спеціальність «Психологія»
Інститут соціальних технології Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., доктор психол. наук, професор
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ АТИТЮДІВ У СТУДЕНТІВ-
ПСИХОЛОГІВ
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Отенко С. А., аспірант, кафедра психології Інститут соціальних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., професор
САЛЮТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ДЖЕРЕЛО ПСИХОЛОГІЧ-
НОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Пастушенко О. К., ІІІ курс, група ПЛ-18-1, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Курбатова А. О.
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ ПРОФЕ-
СІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Пилипко Ю. О., І курс, група ЗПЛ-20-11-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З., д. психол. н., професор
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ В ЗРІЛОМУ
ВІЦІ

Рапацька О. В., ІV курс, група ЗПЛ-17-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол. н., доцент
НОМОФОБІЯ АБО СУСПІЛЬСТВО В ІНШІЙ РЕАЛЬНОСТІ

Семенова Н. С., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М., к. психол. н, зав. кафедрою
психології
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВ, ЩО ВИХОВУЮТЬ
ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Рудюк О. В., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Психо -
логія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Сердюк Л. З.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Смірнова І. В., І курс, група СР-20 1м, спеціальність «Соціальна
робота» Житомирський економіко-гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Артеменко А. Б., старший викладач
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ



Фіщенко А. О., І курс, група ЗПЛ-20-ІІ-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДПРИЄМ-
НИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Чеченко Т. Є., І курс, група ЗПЛ-20-II-1м-ist, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Лісовий А. К., ст. викладач
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕВРОТИЧНИХ
РОЗЛАДІВ У ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Шиверська Л. О., I курс, група ЗПЛ-20-II-1м, спеціальність «Пси -
хологія» Інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Османова А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ ДИТИНИ В НЕПОВ-
НІЙ СІМ’Ї

Щербан Ю. І., ІV курс, група ЗПЛ-17-2-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Левицька Л. В., к. психол. н, доцент
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПОДОЛАННІ
ТРИВОЖНОСТІ

Якушко Н. А., І курс, група ЗПЛ-20м-1-hm, спеціальність «Пси -
хологія» Хмельницький інститут соціальних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Кондратюк С. М., к. психол. н., доцент
ПРОЯВ НАСИЛЬСТВА СЕРЕД ПІДЛІТКІВ

Яцишин О. В., І курс, ЗСР-20-1м-hm, спеціальність «Соціальна ро -
бота» Хмельницький інститут соціальних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Островська Н. О., к. пед. н.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ,
СХИЛЬНИХ ДО АГРЕСІЇ
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ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
СЕКЦІЯ №11

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Бригінець Олександр Олексійович, професор кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності, д. ю. н. 
Хорт Ігор Володимирович, к.ю.н., доцент кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права
та правоохоронної діяльності 

Секретар: Оксана Григор’єва, фахівець кафедри цивільного,
господарського, адміністративного права та правоо-
хоронної діяльності 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент цивільного,
адміністративного, господарського права та правоохоронної діяль-
ності
РЕЖИМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОКРЕМА КАТЕГО-
РІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Алексик В. В., V курс, спеціальність «Право», Інститут права та сус-
пільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Орловська І. Г., к. ю. н., доцент
ПРИНЦИП РІВНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТА-
ТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Анаховська П. Є., III курс, група ЗПЗ 20.3-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВО НА ПРАЦЮ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА УКРАЇН-
СЬКА РЕАЛЬНІСТЬ

Баєва В. О., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право» Ново -
каховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Притула О. В., ст. викладач
ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ



Бобраніцька К. О., IV курc, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право»
Бі лоцерківський інститут економіки та управління Університету
«Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., доцент, кандидат юридичних
наук, завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук
АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ ЯК ЗАХІД АДМІНІСТРА-
ТИВНОГО ПРИМУСУ

Божинська А. О., IV курс, група 401, спеціальність 293 «Міжнародне
право» ПВЗО «Київський міжнародний університет»
Науковий керівник: Данченко Т. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОЛЬОТІВ НАД
ДЕРЖАВНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ

Бойко І. О., ІІІ курс, група ЗПЗ-20.3-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ: КРИТЕРІЇ ВИ -
ЗНАЧЕННЯ

Брагіда А. А., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право» Но -
вокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРАВОПОРУШЕННЯ

Валієва Д. Т., ІІІ курс, група ЗПЗ-20.3-1 Інститут права та суспіль-
них відносин Університету «Україна»
Науковий керівник : Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРАВА ЛЮДИНИ: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Вербовецька А. В., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
ДІТЕЙ
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Воробйов В., V курс, спеціальність «Право» Миколаївський міжре-
гіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬ-
НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гапон А. М., студентка III курсу, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Пра -
во» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ

Гевчук Х. І., ІІІ курс, гр. ЗПЗ-20-1-tr спеціальність «Право» Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
РЕФЕРЕНДУМ

Глущенко М. В., III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ОСНОВНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ

Григор’єва О. В., фахівець кафедри цивільного, господарського,
адміністративного права та правоохоронної діяльності Інститут
пра ва та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: КРИТЕРІЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко А. Л., к. ю. н., доцент
СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА



Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ
ВІДНОСИН

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТИТУЦІЙ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ЗАВДАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ЧЕРГОВІСТЬ СПАДКУВАННЯ

Гришина А. Г., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ

Дмитрів С. О., асистент кафедри права та фінансів, Луцький інсти-
тут розвитку людини Університету «Україна»
ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к.ю.н., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Тереценко А. Л., к. ю. н., доцент
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕР -
ЖАВИ ЯК ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ

425



426

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СУДІ

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Федоренко Т. В., к. ю. н., доцент
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНО-
МУ ПРОЦЕСІ

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Дубенко Г. В., ІV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ГАЛУЗЕЙ

Журавський Д. О., V курс, група ПЗ 20-1м, Спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник : Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ
ОСОБИ

Заворотніков П. О., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність
«Право» Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач
АУТСТАФІНГ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Зощенко А. О., I курс магістратури, група ПЗ-20-1м, спеціальність
«Право» Інститут права та суспільних відносин Університету
«Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ
ПРАВ ДІТЕЙ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ



Зубчук Б. П., III курс, група ЗПЗ 20.3-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ПРАВОВА ОСНОВА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ
ПРАВ ЛЮДИНИ

Івахов В. В., І курс, гр. ПЗ-20-1-tr спеціальність «Право» Інститут
права та суспільних дисциплін Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

Калюжна І. С., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
МІЖНАРОДНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ

Коваленко А. А., ІІІ курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин, Університету «Україна»
Науковий керівник: Таланчук І. В., доцент кафедри цивільного, гос-
подарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК

Коваленко В. Ф., старший викладач кафедри правознавства та фі нан -
сів Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ:
ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Козяр С. М., ІV курс, група ПЗ-17-1мс-hm, спеціальність «Право»
Хмельницький фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Якименко А. А., старший викладач
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОЇ ДОКТРИ-
НИ ДЕРЖАВИ

Корякіна Т. В., І курс магістатури, група ПЗ-20-1м, спеціальність
«Пра во» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адмністративного
пра ва та правоохоронної діяльності
ПРАВО ДИТИНИ НА ЗАХИСТ ТА ДОПОМОГУ
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Кочержук О. Р., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ

Кравченко А. П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри пра-
вознавства та фінансів Полтавський інститут економіки і права
Уні верситет «Україна»
ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАР-
СЬКИХ ВІДНОСИН

Кравцова І. В., ІІІ курс, група ПЗ-18-1мс-tr, спеціальність «Право»
Тернопільський фаховий коледж Університету «Україна»
Науковий керівник: Паславська О. Я., к. ю. н., доцент
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ ЯК ОДНА З ПРО-
ВІДНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Ливацька О. В., III курс, група ЗПЗ-18-1 спеціальності «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Лісний І. А., старший викладач кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ДЕРЖАВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУ-
ВАННЯ ДЕРЖАВИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Луговий А. О., ІІІ курс, група ПЗ-18-1-if, спеціальність «Право»,
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент
ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА ЙОГО ОСНОВНІ
РИСИ

Макаров В. О., І курс магістратури, група ПЗ20-1м, спеціальність
«Пра во» Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ: ДОСВІД КА -
НАДИ



Марциновська З. В., V курс, група ПЗ 20-1м, Спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА
ЗМIСТ

Меньков Б. ІV курс, група ЗПЗ-18-1, спеціальність «Право» Пол -
тавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Кравченко А. П., доцент
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВО-
ВИХ ДОГОВОРІВ

Миронюк Т. Ю., ІІІ курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент, за -
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ

Монтрезор О. М., IV курс, група ЗПЗ-17-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна».
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент, за -
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
ЗАПОРІЗЬКА СІЧ І ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРА-
ВОВІ АСПЕКТИ

Москвичов І. В., група ПЗ-20-1.3 Інститут права та суспільних від-
носин
ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО НЕДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ

Новікова В. О., ІІІ курс, група ЗПЗ-18-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ФОРМА ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЕННЯ

Орличенко В. В., І курс, група ПЗ-20/1м, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕПРАВДИ-
ВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
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Орловська І. Г., к. ю. н., доцент, доцент кафедри теорії права, між-
народних та політичних відносин Інституту права та суспільних
відносин Університету «Україна»
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ ПРАЦІ

Пивоварчик А. І., ІІІ курс, група ПЗ-18-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Таланчук І. В., доцент кафедри цивільного, гос -
подарського адміністративного права та правоохоронної діяльності
МIЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ

Пилипенко В. В., ІІІ курс, група ЗПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Коваленко В. Ф., старший викладач
ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Пікалюк І. М., IV курс, група ПЗ-2018-1-lk, спеціальність «Право»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Пікалюк С. С., ст. викладач
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМО-
ВАХ ПАНДЕМІЇ

Пікалюк С. С., старший викладач кафедри права та фінансів Луць -
кий інститут розвитку людини Університету «Україна»
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТАНОВЛЕННЯ НАДОМНОЇ ТА
ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В ТРУДОВОУМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Поліщук Ю. А., III курс, група ЗПЗ 19.3-1 спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент, за -
відувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНО-
ЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМИ
ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Пономаренко М. М., ІV курс, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ



Попова Д. А., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право»
Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Судак І. М., старший викладач
ЖИТЛОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Правик О. О., ІV курс, група ЗПЗ-19.3-1, спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права
АГЛОМЕРАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД КИЇВЩИНИ

П’явка А. О., І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право» Пол -
тавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Стрілко Д. Л., старший викладач
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Романовська В. А., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Романчук І. О., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ЗА КОНСТИТУ -
ЦІЄЮ УКРАЇНИ

Рустамова Е. Г., IV курс , група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
СУТНІСТЬ МЕТОДУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУ-
ЛЮВАННЯ

Рустамова Е. Г., IV курс , група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент
ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕ -
ГУЛЮВАННЯ
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Рустамова Е. Г., IV курс , група ПЗ 18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Ізуїта П. О., к. ю. н., доцент
ХАОС ЯК ВИКЛИК ДЛЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент, доцент кафедри права та фінансів
Рязанцева Н. О., старший викладач кафедри права та фінансів
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ, ЙОГО ЗНАЧЕН-
НЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Серік А. С., ІІІ курс, група ЗПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
Науковий керівник: Товста С. П., старший викладач
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ В РЕСПУБЛІЦІ
ПОЛЬЩІ

Скільська М. І., викладач правничих дисциплін Тернопільський
фаховий коледж Університету «Україна»
ПІДПРИЄМЦІ ЯК СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Скільська М. І., викладач правничих дисциплін Тернопільський
фаховий коледж Університету «Україна»
ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА
ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

Смакула І. Ю., викладач циклової комісії інформаційної справи,
природничих та суспільних дисциплін Тернопільський фаховий
коледж Університету «Україна»
ФОРМИ ЗАХИСТУ ТА ВИДИ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬ-
НИХ ПРАВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Сова Д. А., III курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ ГРОМАДЯН-
СЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Стрілко Д. Л., старший викладач кафедри правознавства та фінан-
сів Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІ-
ЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
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Тимчишин А. М., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри «Право» Івано-
Франківської філії Університету «Україна»
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Товста С. П., старший викладач кафедри правознавства та фінансів
Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІ-
НІСТРАТИВНОГО СУДУ

Троценко К. В., I курс, група ПЗ-20-1м, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Філь Д. М., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач
ПРОБЛЕМИ ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Хомяк Р.,V курс, спеціальність «Право» Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.
ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Хорошавін М. Ю., IV курс, група ЗПЗ-20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
ПРАВО НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙ-
НИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Худойдотова З.-С. Ш., IV курс, група 401,спеціальність 293
«Міжнародне право» ПВЗО «Київський міжнародний університет»
Науковий керівник: Чернецька О. В.
ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ДІЮЧИХ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРО-
ДАЖУ



Царик В. О., І курс, гр. ЗПЗ-20-1-tr спеціальність «Право» Інститут
права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Скільська М. І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ

Чамата Ю. В., III курс, група ЗПЗ 18-1 спеціальність «Право» Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
СПОСОБИ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ
І ПРАКТИКИ

Чукаєва О. М., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст.викладач
ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Шевчук О. І., ІІІ курс, група ЗПЗ 20.3-1 спеціальності «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., к. ю. н., доцент, завідувач кафедри
цивільного, господарського, адміністративного права та правоохо-
ронної діяльності
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ГРОМА-
ДЯН НА МИРНІ ЗБОРИ

Ярчук О., V курс, спеціальність «Право» Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку людини ВНЗ «Україна»
Науковий керівник: Половченя А. Б., к. ю. н.
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

Яценко К. С., IV курc, група ПЗ-17-1, спеціальність «Право» Біло цер -
ківський інститут економіки та управління Університету «Україна»
Науковий керівник: Сидоренко В. В., доцент, кандидат юридичних
наук, завідувач кафедри права та соціально-поведінкових наук
АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ НЕ ПОВ’ЯЗАНЕ З ПРО-
ВАДЖЕННЯМ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВО-
ПОРУШЕННЯ

Яцюк В. С., IV курс, група ПЗ-17-1-if, спеціальність «Право» Івано-
Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Слободян І. Ю.
МОЖЛИВІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ФУНКЦІЙ
МЕДІАТОРА НОТАРІУСУ
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СЕКЦІЯ №12
«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Керівник секції: Кіслов Денис Васильович, д.н.держ.упр., професор
Лісовський Петро Миколайович , д.філос.н., професор 

Секретар: Оксана Григор’єва, фахівець кафедри цивільного,
господарського, адміністративного права та правоо-
хоронної діяльності 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент цивільного, ад -
міністративного, господарського права та правоохоронної діяльності
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Басенко Р. О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафед-
ри правознавства та фінансів, Полтавський інститут економіки і пра -
ва Університет «Україна»
ЯКІСТЬ ОСВІТИ В РАННЬОМОДЕРНІЙ МОЛОДІЖНІЙ ПОЛІ-
ТИЦІ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ: ОКРЕМІ ЗАУВАГИ

Бундак О. А., к. і. н., доцент Луцький інституту розвитку людини
Університету «Україна»
ОСВІТНІ ПРІОРИТЕТИ ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Вдовцова О. Є., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Войтова Р. А., ІІ курс магістратури, група 2, спеціальність «Пра -
воохоронна діяльність» Хмельницький університет управління та
права імені Л. Юзькова
Науковий керівник: Івановська А. М., кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансово-
го права
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙ-
НИХ ОРГАНІВ: ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ АНТИКО-
РУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ



Гарах А. Г., ІІІ курс, група ПЗ-18-1мс-lk, спеціальність «Право»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Попов А. А., к. ю. н., доцент
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ЗАПОБІГАННЯ ХАРАСМЕНТУ

Дем’янюк О. Й., доктор історичних наук, професор Луцький інсти-
тут розвитку людини Університету «Україна»
ПРОБЛЕМИ Й ТРУДНОЩІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІЇ В ХІХ СТОЛІТТІ

Мартинюк С. О., ІІ курс, група ПЗ-19-1, спеціальність «Право»
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Сивич В. О., к. п. н., доцент
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СВІ-
ДОМОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Марченко М. І., І курс магістратури, група ЗПЛ-20-1М, спеціаль-
ність «Психологія» Рівненський інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Іванисик О. М., викладач Васильківський
фаховий коледж Університету «Україна»
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ТА КОПІНГ-
СТРАТЕГІЇ У ЖІНОК СЕРЕДНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Плішко І. О., І курс, група ЗПЗ-20-1, спеціальність «Право», Пол -
тавський інститут економіки і права Університет «Україна»,
Науковий керівник: Стеблянко В. С., старший викладач
ІНТЕГРОВАНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УП РАВ -
ЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД

Романовська В. А., І курс, група ПЗ-20-1-nk, спеціальність «Право»
Новокаховський гуманітарний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Юрченко С. С., ст. викладач
КНЯЖА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Савич В. О., к. пол. наук, доцент кафедри теорії права та міжнарод-
них і політичних відносин Інститут права та суспільних відносин
Університету «Україна»
РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ СТУДЕНСТВА
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Смірнов О. А., ІV курс, група ПЗ-17-1 спеціальності «Право» Інс -
титут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Хорт І. В., кандидат юридичних наук, доцент
завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного
права та правоохоронної діяльності
РОЛЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В РОЗШИРЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стадник С. Р., II курс, група ЗП 19, спеціальність «Право»
Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методич-
ної роботи Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
«СВОБОДА СЛОВА» ЯК СКЛАДОВА ДЕМОКРАТІЇ

Фролікова А. С., ІІІ курс, група СФ-18-1, спеціальність «Філо со -
фія» Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара
Науковий керівник: Бродецька Ю. Ю., д. філос. н., професор
ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО ТА УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: СЛІ-
ДУЮЧИ РОЗДУМАМ Е.ФРОМА



ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №13

«ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Забара Станіслав Сергійович, завідувач кафедри
інформаційних технологій та програмування, д.т.н.,
професор 

Секретар: Котков Володимир Богданович, студент IV курсу,
групи ПІ-18.3-1, спеціальності «Програмна інженерія» 

Бойчук A. О., група КІ-18-1, спеціальність «Комп’ютерна інжене-
рія» Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самрай В. П., к. т. н., с. н. с.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Буяло Д., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Василик В. Л., IІІ курс, група ПІ-18-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Іляш Ю. Ю., к. т. н., доцент
ПАТТЕРНИ В ПРОГРАМУВАННІ

Вітановський В. А., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PHOTOSHOP

Голубець Б. Р., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ЇЇ ВИДИ

Голубчик О. М., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з
науково-методичної роботи Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
МЕРЕЖЕВІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СПЕЦИФІКА ВИБОРУ І
ФУНКЦІОНУВАННЯ
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Гордеев В., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
РОЗУМНИЙ БУДИНОК

Горкавенко В. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ЯКІСТЬ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ

Горлінський В., IV курс, група ПІ-17-1 Інститут комп’ютерних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Горлінський В., IV курс, група ПІ-17-1, Інститут комп’ютерних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

Гуркін І. С., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ВИДИ ТА МОДЕЛІ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ

Давидчук В. А.,Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., доцент
ЗАСІБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ МЕТОДАМИ МЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

Дричак О. Ю., IV курс, група ЗПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Гринчишин Т. М., к. т. н., доцент
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ У ЗАХИЩЕНИХ МЕРЕЖАХ

Жук О. Ю., III курс, група KI-17-1мс (КІ-18-1ict), спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
РОЗРОБКА МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ



Забудський В., III курс, група KI-17-1мс (КІ-18-1ict), спеціальність
«Комп’ютерна інженерія» Інститут комп’ютерних технологій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ

Зубко Р. А., ст. викладач Інститут комп’ютерних технологій Уні вер -
ситету «Україна»
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОБУДОВИ IFS-ФУН-
КЦІЙ ФРАКТАЛЬНОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Іванов А. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙ-
НИХ ВИДІВ ФАЗОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

Іванов А. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БАГАТОПОЗИЦІЙ-
НИХ ВИДІВ ФАЗОВОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ

Іващенко О. О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ДО ПИТАННЯ ПРО ОКРЕМІ ВИДИ ТЕСТУВАННЯ

Іващенко О. О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
НАЛАШТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ API
NEWMAN ТА POSTMAN

Карпенко Г. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IOT) РОЗВИТОК ТА СТАТИСТИКА

Коваленко Я. О., ІІ курс, група КІ-19-1-nk, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія» Новокаховський гуманітарний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Михайлов К. М., к. т. н., доцент
ПОРІВНЯННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ C++ ТА PYTHON

440



441

Ковальчук П. О., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Луцький інститут розвитку людини Університету «Ук -
раїна»
Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач
ОГЛЯД КРАЩИХ CMS

Корда І. О., IV курс, група ПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Копей В. Б., д-р техн. н., доцент
PYTHON-ПРОГРАМА ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОЛІ-
НОМІАЛЬНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ

Короскіна А. І., ІV курс, група ЗПІ-17-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Саган Н. З.
ПРОГРАМНІ СИСТЕМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ WEB-САЙТІВ

Кунець І. В., ІІІ курс, група КІ-18-1, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ЗРУЧНІ МОВИ ДЛЯ РАДІОАМАТОРІВ І РАДІОІНЖЕРІВ

Маковський В. М., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ю -
терна інженерія» Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач
ВИБІР РОУТЕРА WI-FI

Петренко М. В., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ОНЛАЙН ДОСТУПУ ДО ЗВЕДЕНИХ
ДАНИХ БІБЛІОТЕК ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ОТРИМАННЯ
ДАНИХ

Райєнд Р. І., ІІ курс, група ПІ-19-1-if, спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення» Івано-Франківська філія Університету
«Україна»
Науковий керівник: Зощак Л. М., ст. викл.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Рожкова К. І., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
МОНТАЖ ВІДЕО З ПРОГРАМОЮ VEGAS

Рожкова К. І., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
РОЗРОБКА ГЕНЕТИЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА «GENETIC CAL-
CULATOR»

Сеньків С. А., IV курс, група ПІ-41, спеціальність «Програмна інже-
нерія» Івано-Франківська філія Університету «Україна»
Науковий керівник: Курляк П. О., канд. техн. наук., доцент
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЙ ЛЮДЕЙ НА ЕЛЕКТРОННІЙ БІРЖІ

Слобода В. Р., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з
науково-методичної роботи Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна»
СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ

Стеценко Ю. С., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
МЕТОДИ ТА ПЕРЕВІРКА ШВИДКОСТІ ІНТЕРНЕТ З’ЄДНАННЯ

Стеценко Ю. С., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Ткаченко Р., V курс, група ПІ-20-1м, спеціальність «Інженерія про-
грамного забезпечення» Інститут комп’ютерних технологій
Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ ФОТОГРАФІЙ В ЛІНІЇ
НАДДАЛЕКОГО КОСМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ МАРС — ЗЕМЛЯ

.
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Цьок С. М., IV курс, група КІ 41, спеціальність «Комп’ютерна інже-
нерія» Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
Науковий керівник: Вовк П. Б., старший викладач
МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Шевченко О. А., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРОМ ЗА ДОПОМО-
ГОЮ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

Шепелюк Д. О., група ЗКІ-20-1м Інститут комп’ютерних техноло-
гій Університету «Україна»
Науковий керівник: Семенко А. І., д. т. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СИСТЕМ ПЕ -
РЕДАЧІ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ

Шматок О. О., Інститут комп’ютерних технологій Університету
«Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО
ВИДИ

Юрченко А. В., I курс група ПЗ-20-1-ipsv Інститут комп’ютерних
технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРАВОЗНАВСТВА

Яцевюк В. І., IV курс, група KI-17-1мс спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Самарай В. П., к. т. н., с. н. с., професор
КОМП’ЮТЕРНИЙ ЗІР



ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
СЕКЦІЯ №14

СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ:

ПІДСЕКЦІЯ №14.1
«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ 

І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»

Керівник секції: Ратушенко Антоніна Тарасівна, завідувачка
кафедрою технології харчування, к.т.н., доцент 

Брик Т.С., ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Харчові
технології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ СТЕВІЇ ТА ЇЇ ПОЇІДНИХ

Григорова О. О., І курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність 181 «Хар чові
технології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ОЗДОРОВ-
ЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Горбик А. Л., І курс, група ЗТХ-20.1м, спеціальність 181 «Харчові тех -
нології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

Джапаєв Е., ІІ курс, група ТХ-19.1мс, спеціальність 181 «Харчові
технології» Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ТОВАРОЗНАВЧАХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ВИДІВ СИРОВИ-
НИ В КУЛІНАРІЇ

Заглада М. Р., ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
КАПСАЇЦИН: ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ
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Ковтун В. А., ІІІ курс, група ТХ-20.3-3фмб, спеціальність 181 «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічний інститут Універ ситету
«Україна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
ВИКОРИСТАННЯ ДОБАВКИ ДИОКСИДУ ТИТАНУ У ХАРЧО-
ВИХ ВИРОБНИЦТВАХ

Семенова М., ІІІ курс, група ТХ-20.3-1фмб, спеціальність 181 «Хар -
чові технології» Інженерно-технологічний інститут Університету
«Ук раїна»
Науковий керівник: Оліферчук О. Г., старший викладач
НІТРАТИ У СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ



ПІДСЕКЦІЯ №14.2
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»
Кущевська Ніна Федорівна, завідувачка кафедрою
сучасної інженерії та нанотехнологій, д.т.н., професор

Базиленко О. В., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Автомо -
біль ний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
ВЛАСТИВОСТІ ГАЗУ БРАУНА ЯК ПАЛИВА

Боговик К. І., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна техно -
логія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОТРИМАННЯ ДИСПЕРСНОГО ПОРОШ-
КУ МІДІ В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Борисенко М. О., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ
У ПЕРЕДБАЧЕННІ ТА СТВОРЕННІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ

Борозинець А. В., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ НІКЕЛЬ —
ФУЛЕРЕН С60

Верещака А. О., IV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія» Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
ЗАПАСИ ТИТАНУ В УКРАЇНІ
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Гладкий О. В., І курс, магістр, група ХТ-20-1м, спеціальність «Хі -
мічні технології та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОСТАНУ РЕЧОВИНИ

Гнатів І. В., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна техно-
логія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ НІКЕЛЬ —
УЛЬТРАДИСПЕРСНИЙ АЛМАЗ З РІЗНИМИ АДСОРБЦІЙНО-
СТРУКТУРНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЧАСТИНОК

Гнатів М. В., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна тех-
нологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ — ВАЖЛИ-
ВИЙ НАПРЯМОК ГАЛЬВАНОТЕХНІКИ

Гончаренко С. С., ІV курс, група ЗХТ-19.3-2, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ НІКЕЛЬ —
ФТОРОПЛАСТ

Гудак М. М., ІІІ курс, група ХТ-20.3-1, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА КОМПОЗИЦІЙНИХ ПО КРИТ -
ТІВ Ni-WC

Дармостук М. О., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ДЕРЖАВНЕ ІГНОРУВАННЯ ПРОБЛЕМИ МАЛОТОНАЖНОГО
ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ



Демочко М. В., I курс, група ХТ-20-1м, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія» Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
ВИРОБНИЦТВО СПОЛУК ТИТАНУ НА УКРАЇНІ

Денисенко А. В., І курс, магістр, група ХТ-20-1м, спеціальність «Хі -
мічні технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАНО- І МАКРО-
ОБ’ЄКТІВ

Єроменко А. Р., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор

НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ НОВИХ МЕТОДІВ У НАНОТЕХНО-
ЛОГІЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ САМОСКЛАДАННЯ ТА САМО-
ОРГАНІЗАЦІЇ

Карпенко В. В., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна тех-
нологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ТЕХНІЧНА ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Коваленко Д.О., IV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічні
технології та інженерія» Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
СВІТОВІ ЗАПАСИ ТИТАНОВОЇ СИРОВИНИ

Колесников Р. О., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія»
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент 
БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЇ
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Коробко О. П., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна тех-
нологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
СТАН ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ ДИСПЕР-
СНОГО ПОРОШКУ МІДІ В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Краснокутська К. П., ІV курс, група ЗХТ-19.3-1, спеціальність
«Хімічна технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інс -
ти тут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ
СПОЛУК АЛЮМІНІЮ, СИЛІЦІЮ, МОЛІБДЕНУ, ЦИРКОНІЮ

Левченко І. І., IV курс, група ЗХТ-19.3-2, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОТРИМАННЯ ДИСПЕРСНОГО ПОРОШ-
КУ МІДІ

В НЕВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ: ВПЛИВ СКЛАДУ ОРГАНІЧНОЇ
ФАЗИ ТА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СОЛЕЙ МІДІ

Липовий А. О., ІV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
МАЛОТОНАЖНА ХІМІЯ — НОВИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СТРА-
ТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Новохатський В. В., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Авто -
мо більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗУ БРАУНА

Партика О. С., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Авто мо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЖЮЛЯ ВЕРНА: «ПАЛИВО З ВОДИ» І ГАЗ
БРАУНА



Плиткін І. І., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Авто мо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
те ту «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОЛІЗУ ВОДИ В ОСНОВІ ОТРИМАННЯ ГАЗУ
БРАУНА

Приходько О. А., І курс, магістр, група ХТ-20-1м, спеціальність
«Хімічні технології та інженерія», Інженерно-технологічний інсти-
тут Університету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА НАНОМАТЕ-
РІАЛІВ

Романчук М. П., І курс, магістр, група ЗХТ-20-1м, спеціальність
«Хімічні технології та інженерія», Інженерно-технологічний інсти-
тут Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СИНТЕЗУ НОВИХ НАНОМАТЕ-
РІАЛІВ

Сало В. А., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна техно-
логія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ЗРОСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПРИВАТНОЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сидоренко Ю. І., ІV курс, група ЗХТ-19.3-2, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ЕЛЕКТ РОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НІКЕЛЬ — УЛЬТРАДИС-
ПЕРСНИЙ АЛМАЗ

Сичок О. О., ІІІ курс, група ХТ-20.3-1, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
РОЛЬ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ НАНОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЇХ ОТРИ-
МАННЯ
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Слабський О. Я., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Уні вер -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ ЩОДО ГАЗУ БРАУНА:
ГІПОТЕЗА «МАГНЕКУЛ»

Собко О. А., IІІ курс, група ХТ-20.3-1, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ Ni-WC

Стеблянко В. С., старший викладач кафедри правознавства та фі нан -
сів, Полтавський інститут економіки і права Університет «Україна»
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВО-
РЕНЬ ТА КРИТИЧНИХ ЯВИЩ

Цеханович А. Є., І курс, магістр, група ХТ-20-1м, спеціальність
«Хімічні технології та інженерія», Інженерно-технологічний інсти-
тут Університету «Україна»
Науковий керівник: Малишев В. В., професор
НАПРЯМКИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФУНДАМЕН-
ТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОСТАНУ

Ціпцюра Р. Ю., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна тех-
нологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут Універ -
си тету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т. Ф., к. пед. н., доцент
ЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВІТКУ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Чабанець Т. М., ІІ курс, група ХТ-19-1м, спеціальність «Хімічна
технологія та інженерія», Інженерно-технологічний інститут
Університету «Україна»
Науковий керівник: Лукашенко Т.Ф., к. пед. н., доцент
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ОСО-
БИСТОСТІ

Ширай Ж. В., IV курс, група ХТ-19.3-1, спеціальність «Хімічні тех-
нології та інженерія» Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Брускова Д. Я., к. х. н., доцент
СТАН ПРОБЛЕМИ ТА РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЕЛЕКТРООСА -
ДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ



ПІДСЕКЦІЯ №14.3
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ 
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»

Секретар: Петренко Тетяна Володимирівна, старший викладач
кафедри автомобільного транспорту Університету
«Україна» 

Зіневич В. А., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Автомо біль -
ний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Університету
«Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
МОДЕЛЮВАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ І НАНОТЕХНОЛОГІЙ —
ДОСТОВІРНИЙ ПРОГНОЗ ЇХ ОЧІКУВАНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Маслун О. М., ІІІ курс, група АТ-20.3-1мс, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ В АВ -
ТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Музика Є. В., ІІІ курс, група АТ-20.3-1мс, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т. В., старший викладач
ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ
ТРАНСПОРТОМ

Павлусь Д. В., I курс, група АТ-20-1, спеціальність «Автомобільний
транспорт», Інженерно-технологічний інститут Університету «Ук -
раї на»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
СУЧАСНИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
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Петренко Т. В., старший викладач, кафедра автомобільного транс-
порту Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
ФУНКЦОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КАТА-
ЛІТИЧНОГО ПРИСТРОЮ

Петренко Т. В., старший викладач, кафедра автомобільного транс-
порту Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна
СУЧАСНИЙ ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЯ ВІД ЗЛО-
ЧИНЦІВ

Тропіна А. О., старший викладач кафедри автомобільного транс-
порту, Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Фафінгут М. П., ІІІ курс, група АТ-20.3-1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ГАЗ БРАУНА — ПАЛИВО З ВОДИ

Ходарченко В. П., ІІІ курс, група ЗХТ-18.1, спеціальність «Авто -
мобільний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ -
ситету «Україна»
Науковий керівник: Габ А. І., доцент
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ ЩОДО ГАЗУ БРАУНА:
ЕНЕРГЕТИЧНА ФОРМА ВОДИ

Черниш А. В., ІІІ курс, група ЗАТ-18.1, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універси -
тету «Україна»
Науковий керівник: Шахнін Д. Б., доцент
ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗУ БРАУНА

Шевчук Р.О., ІІІ курс, група АТ-20.3-1мс, спеціальність «Автомо -
більний транспорт», Інженерно-технологічний інститут Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Петренко Т.В., старший викладач
ЗАМКИ ДІАГНОСТИЧНОГО РОЗ’ЄМУ ЗАСІБ ЗАХИСТУ АВТО-
МОБІЛЯ ВІД УГОНУ

453



ПІДСЕКЦІЯ №14.4
«НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС І ДИЗАЙН»

Керівники секції: Гук Леонід Йосипович, завідувач кафедри дизайну,
заслужений працівник культури України
Хавхун Галина Миколаїна, доцент кафедри дизайну,
канд. архітектури 

Секретар: Безуглова Людмила Василівна, фахівець кафедри
дизайну 

Березнюк Д. О., І курс, група ДЗ 20-2, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник  Гук Л. Й., проф., засл. діяч культури
АРХІТЕКТУРА ВОЛОДИМИРСЬКОГО СОБОРУ У КИЄВІ

Волосатова О. І., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»,
Науковий керівник: Гук Л.Й., проф., засл. діяч культури
АРХІТЕКТУРА КОМПЛЕКСУ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОС-
ПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Завадська Г. А., ІІ курс, група А20-1(М), спеціальність «Архітектура
та містобудування», Відокремлений структурний підрозділ «Інс -
титут інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури»
Науковий керівник: Бібер С. Г., ст.викладач кафедри архітектурно-
проєктної справи
ВПЛИВ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ДИЗАЙНУ
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Лященко В. О., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник  Ломовський А. І., доцент
АРХІТЕКТУРА ПРИБУТКОВИХ БУДИНКІВ НА ПРИКЛАДІ БУ -
ДИНКУ БОГРОВА У КИЄВІ

Максакова О. Г., І курс, група А-20-1(М), спеціальність «Архі -
тектура будівель та споруд», Інститут інноваційної освіти Київ -
ського національного університету будівництва та архітектури
Науковий керівник: Бібер С. Г.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЖИТЛОВОМУ
БУДІВНИЦТВІ
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Метелиця Л. Е., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. І., доцент
АРХІТЕКТУРА ПРИБУТКОВОГО БУДИНКУ БАКСАНТА У КИЄВІ

Новиченко А. М., І курс, група ДЗ 20/2, спеціальність «Дизайн» Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. А., ст.викладач 
АРХІТЕКТУРА ЦЕРКВИ МИКОЛИ ПРИТИСКА У КИЄВІ

Обчекевич Я. С., І курс, група ДЗ 20-2, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Ломовський А. А., ст. викладач
АРХІТЕКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ У КИЄВІ

Онофрійчук Ю. М., І курс, група ДЗ 20\2, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд.арх.
ІСТОРІЯ ФОНТАНА «ФЕЛІЦІАН» («САМСОН») У КИЄВІ

Панченко С. М., І курс, група Дз-20-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст.викладач
АРХІТЕКТУРА МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО СОБО-
РУ В КИЄВІ

Ротт Б. Д., І курс, група ДЗ 20-1, спеціальність «Дизайн», Інже нер -
но-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник: Сухоцький А. П., ст.викладач
АРХІТЕКТУРА «САДИБИ РОДЗЯНКА» У м. КИЄВІ

Самолук А. С., ІІ курс, група ДЗ 19/1, спеціальність «Дизайн», Інже -
нерно-технологічний інститут університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд.арх.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОГО КОТЕДЖУ

Сокол З. С., к.філос.н., доцент, викладач Тернопільського фахового
коледжу Університету «Україна»
ДО ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ В ДИЗАЙНІ
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Сухорукова Н. С., Директор Тернопільського фахового коледжу
Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ МАЙБУТНЬОГО

Твардовська О. А., викладач Тернопільського фахового коледжу
Університету «Україна»
ТВОРЧЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЬОРУ В РОБОТІ ДИЗАЙНЕРА

Целовальнікова А. А., І курс, ст. гр. ДЗ-20-М, спеціальність «Ди -
зайн», Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Хавхун Г. М., доц., канд.арх.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОЗЕЛЕНЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ
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ПІДСЕКЦІЯ №14.5
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Керівник секції: Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України, директор
Інженерно-технологічного інституту Університету
«Україна»

Секретар: Тропіна Аліна Олексіївна, старший викладач кафедри
автомобільного транспорту Університету «Україна» 

Гордіна О. Р., II курс, група ДЗ-19-1 , спеціальність «Дизайн», Інже -
нерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ТРАВМАТИЗМ В УКРАЇНІ

Заворотнюк Б. М., ІV курс, група МН-19.3-1-mk, спеціальність «Ме -
неджмент», Миколаївський інститут розвитку людини Університету
«Україна»
Науковий керівник: Ляшенко В. В., доцент кафедри підприємниц-
тва, управління та адміністрування
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ В СФЕРІ
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Малахова З.В., ІІ курс, група ДЗ-19-1, спеціальність «Дизайн»,
Інженерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ЕРГОНОМІКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛЮДИНИ

Самолук А. С., ІІ курс, група ДЗ-19-1, спеціальність «Дизайн», Ін -
женерно-технологічний інститут Університету «Україна»
Науковий керівник: Тропіна А. О., старший викладач
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТОРІВ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИ-
КИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
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ІНСТИТУТ БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
СЕКЦІЯ №15

«ПРИРОДА, МЕДИЦИНА, ЗДОРОВ’Я»

Керівник секції: Тугай Тетяна Іванівна, завідувачка кафедрою мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
доктор біологічних наук, професор 

Секретар: Мележик Ольга Вікторівна, доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій, екології та імунології,
кандидат біологічних наук 

Акшенцева В. Д., IV курс, група ПЗ18.2-1мс, спеціальність «Право»,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Терещенко А. Л., к. ю. н., доцент цивільного,
ад міністративного, господарського права та правоохоронної діяль-
ності
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У СВІТІ В УКРАЇНІ

Бабіч С. А., III курс, група МБ-18-1, спеціальність 091 «Біологія»,
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н, професор кафедри мікробіо-
логії, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
тех нологій 
ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ БАКТЕРІЯМИ

Бекмухамбетова О. М., І курс, ЗМБ-20-2м, спеціальність «Біоло -
гія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н, професор кафедри мікробіо-
логії, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ОСОБЛИВОСТІ РОСТОВИХ ПАРАМЕТРІВ У МІКРОМІЦЕТІВ,
ЯКІ ВИДІЛЕНІ З ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ

Блохін О. В., І курс магістратури, спеціальність «Біологія (Мік ро -
біологія, імунологія)», Інститут біомедичних технологій Універ си -
тету «Україна»
Науковий керівник: Білявська Л. О., д. б. н., с. н. с., Інститут мікро-
біології і вірусології НАН України
ВПЛИВ АНТИБІОТИЧНИХ РЕЧОВИН STREPTOMYCES NET -
ROPSIS НА РОСЛИНИ
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Богуцька О.В., І курс, група ЗМБ-20-1-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.
ШЛЯХИ СТАРІННЯ КЛІТИН ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES
CEREVISIAE

Борцевич С. В., к. мед. н., доцент, Луцький інститут розвитку люди-
ни Університету «Україна»
ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА — ЗАСІБ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОХО -
РОНИ ЗДОРОВ’Я

Верба Б., I курс, група МБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біологія»,
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ГАЗОННИХ ПОКРИТТІВ ТА ШЛЯХИ
БОРОТЬБИ З НИМИ

Волевач М. М., ІІІ курс, група МБ-18-1, спеціальність 091 «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. б. н., с. н. с., професор кафедри
мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біоме-
дичних технологій
ПЛАЗМІДИ

Герасименко Л. Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фун -
даментальних дисциплін, КЗВО «Рівненська медична академія» РОР
ДОМІНАНТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДІ -
ЯЛЬНОСТІ

Гладких Г.О., I курс, група МБ-20-1-М-fbmt, спеціальність «Біо ло гія»,
Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ШКІРИ ЛЮДИНИ: ОСОБИСТІСНІ ТА
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Горецька С. В., ІV курс, група ЗПУ-18-1, спеціальність «Публічне
управління та адміністрування», Інститут економіки та менед-
жменту Університету «Україна»
Науковий керівник: Дубас Р. Г., д. е. н., професор
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ
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Дахно Я. В., Слухач МАН наукового товариства «Еврика», Центр
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
ІНФАРКТ МІОКАРДА ЛЮДИНИ

Дубик А., Університет «Україна», Інститут мікробіології і вірусоло-
гії НАН України
АНТИБІОТИЧНІ РЕЧОВИНИ STREPTOMYCES VIOLACEUS ТА
ЇХ ВПЛИВ НА ФІТОНЕМАТОДИ

Дубинська Н.С., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність «Біоло -
гія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ МІКРОБІОТИ РЕПРОДУК-
ТИВНОЇ СИСТЕМИ ЧОЛОВІКІВ НА ОСНОВІ МІКРОСКОПІЇ
УРОГЕНІТАЛЬНИХ ВИДІЛЕНЬ ТА СЕКРЕТУ ПРОСТАТИ

Єрхова А. В., І курс, група ЗМБ-20-1-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Зелена Л. Б., к. б. н.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІОФАГІВ ПЕРЕД АНТИ-
БІОТИКАМИ

Зінчук Н.Ю., І курс, ЗМБ-20-1м, спеціальність «Біологія», Інститут
біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. біол. н.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБРОБКИ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ
ФУН ГІЦИДАМИ ТА АНАЛІЗ ЗМІН ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНИХ
ГРУП МІКРООРГАНІЗМІВ У РІЗОСФЕРІ РОСЛИН

Іванюх Н. О., І курс, ЗМБ-20М, спеціальність «Біологія»;
Тугай Т.І., д.б.н., професор кафедри мікробіології, сучасних біотех-
нології та імунології, Інститут біомедичних технологій Універси -
тету «Україна»
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЖИРНОКИСЛОТНОГО ПРОФІЛЮ КЛІ-
ТИННИХ ЛІПІДІВ HORMOCONIS RESINAE ЗА ОПРОМІНЕН -
НЯ 137CS

Івасенко В. Ю., III курс, група МБ-18-1, спеціальність «Мікро -
біологія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Тугай Т. І., д. біол. н.
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ МІКРООРГАНІЗМИ (ГЕМОМ)
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Каленська М. А., І курс, група ЗМБ-20-2М,спеціальність «Біологія»
освітній рівень «магістр», Інститут біомедичних технологій Уні -
верситету «Україна»
Науковий керівник: Чумак А. А., д. мед. н., професор
СЕРОЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ ПРОТИ SARS-
COV-2 В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ

Кибалюк Н. М., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ЯК НАУКИ

Кибалюк Н. М., викладач Тернопільського фахового коледжу Уні -
верситету «Україна»
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВОДОСХО-
ВИЩ

Костюченко М.-С.С., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність
«Біологія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН, ЯК ОСНО-
ВА ДІАГНОСТИКИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Кудрявцев К.К., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ

Куземко В.Ю., І курс, група ЗМБ-20-1м-fmbt, спеціальність «Біо -
логія», Інститут біомедичних технологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Мележик О.В., к.б.н., доцент кафедри мікро-
біології, сучасних біотехнологій та імунології Інститут біомедичних
технологій
ІНФОРМАТИВНІСТЬ І ВАЖЛИВІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
КРОВІ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Коперлян К. В., IV курс, група СПО-17-1, спеціальність «Спе ці аль -
на освіта»; 
Бундак О. А., к. і. н., доцент, заступник директора з науково-методичної
роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
ОЗДОРОВЧЕ ТРЕНУВАННЯ З ХОДЬБИ ТА БІГУ
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Кравчук В. С., 7 клас, Центр позашкільної роботи Святошинського
району м.Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
ТВАРИНИ З «ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ»

Литвиненко О. О., слухач МАН наукового товариства «Еврика»,
Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
ВИВЧЕННЯ КАКТУСІВ

Лісовський П. М., доктор філософських наук, професор кафедри
теорії права, міжнародних та політичних відносин Інституту права
та суспільних відносин Університету «Україна»
ФІЛОСОФСЬКА ПРИРОДА ПОСТОСВІТИ ТА ПОСТНАУКИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПОСТКОВІДНОЇ КРИЗИ

Лук’янчук М. В., Чумак А. А., д-р мед. наук, проф., ДУ «Націо наль -
ний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
СПІВВІДНОШЕННЯ БАКТЕРІЙ FIRMICUTES/BACTEROIDE-
TES І НЕАЛКОГОЛЬНА ЖИРОВА ДИСТРОФІЯ ПЕЧІНКИ

Марциновська Л. М., Сергійчук Н. М., Білявська Л. О., І курс, група
ЗМБ-20-1-2м, спеціальність «Біологія», Інститут біомедичних тех-
нологій Університету «Україна»
Науковий керівник: Білявська Л. О.
МІКРОБІОТА ГРУНТІВ, ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛА-
МИ ТА ЇХ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Милоградов М. О., 7 клас, Центр позашкільної роботи Свято шин -
ського району м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Милоградова С. О., 9 клас, Центр позашкільної роботи Свя то шин -
ського району м. Києва
Педагогічний керівник: Величко А. М., керівник гуртка-методист
ЛЮДИНА І ЗДОРОВ’Я

Олійник А. В., група ЗМБ-20-2м, спеціальність «Біологія», Інститут
біомедичних технологій група Університету «Україна»
Науковий керівник: Беспалова О. Я., к.б.н. 
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
COVID-19
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Оніщенко Д. І., слухач МАН наукового товариства «Еврика», Центр
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва
Педагогічний керівник: Литвиненко В. В., керівник гуртка-методист
РИНОПНЕВМОНІЯ КОНЕЙ

Пастушено Г.П., асистент кафедри мікробіології, сучасних біотех-
нологій та імунології, Інститут біомедичних технологій
РОЗСЛАБЛЮЮЧІ МЕХАНІЗМИ ДОНОРА NO – НІТРОГЛІ-
ЦЕНРИНУ НА СКОРОТЛИВИЙ АПАРАТ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗО-
ВИХ КЛІТИН СУДИН 

Пастушенко Г.П., асистент кафедри мікробіології, сучасних біотех-
нологій та імунології, Інститут біомедичних технологій
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