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СТРУКТУРУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ 

ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

      Політична комунікація структурує політичну реальність, оскільки розділяє 

вимоги, потреби, інтереси дійових осіб політики на виражені та латентні, 

експліцитні та імпліцитні. Безглуздо відкидати думку про багатовимірність 

політичної комунікації, її символічну природу, тяжіння до багатоканальності (з 

огляду на багатоканальність людського сприйняття) та використання під час її 

здійснення екстралінгвістичних, або взагалі не пов’язаних із мовною 

специфікою засобів. Проте, в даному контексті політична комунікація 

розуміється як побудована на мові форма взаємодії людських істот, яка має 

стандартизований та повторювальний характер. Ареною зазначених взаємодій 

виступає політична сфера життєдіяльності суспільства, що характеризується 

високою інтенсивністю комунікативних обмінів та потребою у передаванні 

великих обсягів інформації. Специфічною рисою політичної комунікації є її 

виняткова важливість для суспільства, оскільки результатом багатьох 



комунікативних взаємодій у політиці є прийняття доленосних владних рішень, 

визначення стратегій розвитку соціуму та його окремих сегментів. 

      Зміст поняття політичної комунікації також пояснюється через її 

функціональну спрямованість на підтримання цілісності та інтегрованості 

соціуму та політикуму через поширення стандартних повідомлень, усім 

зрозумілих та всім потрібних відомостей. Політична комунікація є феноменом 

фактичних взаємодій суб’єктів політики, тому вона не несе в собі рис ідеальної 

проективності, як політична аргументація. Тому у зміст даного поняття входить 

також і сфера масової комунікації у її політично орієнтованому сегменті з усіма 

правилами та специфікою  масового інформування, обумовленого логікою 

роботи технічних засобів, досконалість яких зростає, проте маніпулятивна 

природа залишається незмінною.  

     Новий зріз та предметну основу теоретичного визначення комунікативних 

процесів у політичному житті запропонувала одна з найбільш авторитетних 

сучасних соціально-філософських течій – комунікативна теорія. Працюючи під 

впливом методологічних установок «лінгвістичного повороту у філософії», її 

засновники – Ю. Габермас та К. О. Апель здійснили дослідження структури 

відносин мовлення між індивідами та групами у суспільстві. Для політологічної 

теорії комунікації ця перспектива стає поштовхом для виходу з глухого кута 

невизначеності способу трактування раціональності та однобічного розгляду 

мотивацій дій політичних акторів з позицій класичного постмодерну. 

      Центральним поняттям для здійснення проекту комунікативної 

раціоналізації суспільства у Ю. Габермаса виступає аргументація. Вона являє 

собою одночасно найбільш поширену практику мовлення, спосіб побудови 

комунікативних повідомлень та єдиний наявний прояв логічної, тобто такої, що 

обумовлюється та підпорядковується лише розуму, культури виразу думок. 

Відповідно до особливої форми раціональності, яку має реалізувати втілення 

ідеї комунікативної діяльності, до аргументації також висувається низка вимог, 

які розкриваються в морально-етичній перспективі.  

     На думку автора однієї з найбільш фундаментальних концепцій лібералізму, 

яка лежить в основі сучасного розуміння даного соціально-політичного 



феномену, Дж. Ролза, розумність спілкування із політичних питань закладена 

на дополітичному рівні у самому образі судження, притаманного усім без 

винятку членам ліберального суспільства [256, c. 72].  

     Розсудковість політичної поведінки індивідів ліберального соціуму 

обґрунтовує «природність», яка є свідченням  автентичності у порівнянні з 

іншими концепціями. Істотно важливою рисою розсудковості виступає її 

поширеність на всіх індивідів, що робить її своєрідним правилом гри, якого не 

можна не враховувати. Розсудковість є онтологічною обставиною і тому не 

ставиться під сумнів. Впевненість у тому, що всі члени суспільства поділяють 

та використовують спільні розсудкові правила, орієнтує систему в цілому на 

співробітництво. 

     Особливе місце у структурі політичної взаємодії демократичних країн 

посідає електоральний вибір. Це обумовлено його вагою у визначенні 

перспектив політичного розвитку, виробленні внутрішньої та зовнішньої 

політики держави, впливом на всю сферу політичної діяльності. Електоральний 

процес активізує усю політичну систему, змушує працювати у 

«надзвичайному» режимі політичних акторів, мас-медіа, інституції 

громадянського суспільства, громадян..  

     В період електорального вибору відбувається структурування політичних 

акторів, активізується процес руху політичного капіталу, підвищується 

інтенсивність взаємодії громадян та влади, посилюється залежність еліт та 

політичних лідерів від підтримки громадян, які прагнуть через ці еліти 

структурувати поле політики за власними інтересами. 

      Вступаючи в політичний діалог, комунікативну взаємодію з оточенням з 

метою оцінки наявних альтернатив електорального вибору, індивіди починають 

вибудовувати спільний когнітивний простір, тобто узгоджувати свої тезауруси, 

погляди, думки, оцінки, судження з партнерами. Формуються значення і 

смисли, за допомогою яких люди перевіряють прийняті рішення на вірогідність 

(оцінюють правдоподібність прийнятого рішення) і можливість реалізації.      

Цікавим, на нашу думку, є те, що в ході такого оцінювання і перевірки 

прийнятих рішень включається механізм ідентифікації. Оскільки людина – це 



істота насамперед соціальна, то в процесі взаємодії, комунікації перевіряється 

не тільки індивідуальне (чи особисте) рішення під кутом зору його вірогідності, 

можливості реалізації, доцільності, а й те, наскільки це рішення співвідноситься 

з оцінками й думками найближчого оточення або представників тієї самої 

соціальної групи (страти та ін).  

     Дещо спрощуючи, основні ідеї даного підходу можна звести до наступних: 

звичайним громадянам не варто знати в деталях внутрішню і зовнішню 

політику діючої адміністрації, для того, щоб судити про цю політику, реально 

вони оперують лише одним видом даних – вони знають, як їм жилося при даній 

адміністрації. Іншими словами, існує безпосередній зв’язок між становищем в 

економіці і результатами виборів, і при голосуванні виборець виходить з того, 

що саме уряд несе відповідальність за економічний стан країни. Якщо жилося 

добре – голосуй за чинний уряд (чинного президента, представників партії 

влади), якщо погано – за опозицію.  

    Очевидно, що недостатня компетентність громадян породжує зловживання 

владою з боку правлячого класу, у тому числі – під час виборчих кампаній. При 

цьому, демократична модель політичної взаємодії передбачає, що «правителі» і 

«громадяни» в політичній системі виступають значною мірою 

взаємозамінними.  

     Таким чином, щоб бути здатним замінити правителів та увійти до 

правлячого класу за результатами електорального вибору, громадянин повинен 

демонструвати постійний інтерес до суспільного і політичного життя, бути 

добре поінформованим щодо програм політичних партій та акторів, брати 

спільно зі своїми співгромадянами активну участь у вирішенні суспільних 

питань, активно впливати на політику уряду через механізм голосування, 

висловлювати свою точку зору, відвідувати політичні мітинги та ін. Проте, 

очевидно, що лише невелика кількість громадян в демократичних країнах 

відповідають цій класичній моделі.  

Література: 



1. Ролз Дж. Політичний лібералізм / Дж. Ролз; пер з англ. 

О. Мокровольський / Дж. Ролз. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. 

– 382 с.  

 

 

 

 

М.М. Бліхар,  

кандидат економічних наук, 

ННІ права та психології НУ «Львівська Політехніка» 

 

ЗАХИСТ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ:  

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ 

 

Інвестиційна діяльність пов’язана з певним ризиком для іноземного 

інвестора. Обсяг іноземних інвестицій, значною мірою, залежить від 

ефективного комплексу гарантій в сукупності з реально працюючим 

механізмом їх реалізації. Це найважливіше завдання для інвестиційного клімату 

в будь-якій державі, оскільки в її інтересах створити сприятливу політичну 

ситуацію, яка буде сприяти залученню в національну економіку 

довгострокових іноземних інвестицій. 

Загалом угоди щодо захисту іноземних інвестицій ставлять перед собою 

такі завдання: створити сприятливий режим для інвестицій і пов’язаної з ними 

діяльності; забезпечити належний захист іноземної власності; надати 

інвесторам можливість безперешкодного переказу доходів, отриманих від 

інвестиційної діяльності; гарантувати розгляд спорів у міжнародному 

арбітражі. 

У міжнародному праві наявними є три загальні принципи, які стосуються 

цієї проблеми: національне право захисту інвестицій, у разі необхідності, 

повинно бути скорегованим згідно з міжнародним стандартом захисту; 

державні заходи, які ущемляють міжнародні інвестиції, не повинні мати 



дискримінаційний характер; державні заходи, що ущемляють міжнародні 

інвестиції, не повинні мати конфіскаційний характер [1, c. 298–299]. Ці 

принципи випливають з таких непорушних загальних принципів міжнародного 

права, як повага до приватної власності та повага до набутих прав. Вони, 

сукупно, й наповнюють зміст міжнародного стандарту захисту іноземних 

інвестицій. 

Державні заходи, що шкодять міжнародним інвестиціям, не повинні бути 

дискримінаційними. Проблема дискримінації виникає тільки тоді, коли 

інвестиції, що засновані особою однієї держави на території іншої, менш 

захищені, ніж інвестиції, що створені на території цієї ж держави або її 

власними громадянами, або особами інших країн. Більше того, державні 

заходи, які ущемляють іноземні інвестиції, не повинні бути конфіскаційними. В 

даному випадку йдеться, головним чином, про експропріацію та націоналізацію 

іноземних інвестицій. Використані терміни позначають найпоширеніші форми 

позбавлення власності, і за своєю суттю ці форми являють собою акти держави, 

за якими право власності переходить з приватного сектора до державного. 

Система державних гарантій прав та інтересів іноземних інвесторів 

ґрунтується на трьох таких рівнях: 

 на рівні законодавства країн-одержувачів – законами України, а саме: 

38 глава Господарського Кодексу України «Іноземні інвестиції»; Закон України 

«Про режим іноземного інвестування»; Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність»; Закон України «Про захист економічної 

конкуренції»; Закон України «Про природні монополії»; Закон України «Про 

цінні папери і фондову біржу»; Закон України «Про митний тариф України» 

тощо; 

 на багатосторонньому рівні, а саме: Конвенція про порядок вирішення 

інвестиційних конфліктів між державами та іноземними особами (Вашингтон, 

1965 р.); Конвенція про заснування багатостороннього Агентства з гарантій 

інвестицій (Сеул, 1985 р.); Угода про співробітництво у галузі інвестиційної 



діяльності (Ашгабат, 1993 р.); Конвенція про захист прав інвестора (Москва, 

1997 р.); 

 на двосторонньому рівні, здебільшого, за допомогою укладення 

міждержавних угод щодо заохочення та захисту інвестицій. 

У двосторонніх інвестиційних договорах гарантуються основні права 

іноземних інвесторів, в тому числі на повний захист їх інвестицій. Ця гарантія 

полягає в тому, що держава, в яку інвестується, бере на себе зобов’язання, а 

зокрема: компенсувати інвестору будь-який збиток заподіяний неправомірними 

діями або бездіяльністю офіційної влади; на справедливе і рівне ставлення до 

інвестора державою, в яку інвестують, яка зобов’язується утримуватися від 

прийняття невиправданих або дискримінаційних заходів, що можуть нанести 

шкоду управлінню і користуванню капіталовкладеннями, їх утримання, 

передачі або ліквідації; на здійснення діяльності в умовах дії режиму 

найбільшого сприяння та національного режиму; на безперешкодну 

репатріацію доходів і капіталовкладень; на захист від незаконної експропріації 

власності та компенсації в разі її вилучення на недискримінаційній основі в 

публічних інтересах; на врегулювання спорів у незалежному міжнародному 

арбітражі [2, c. 186]. 

Загалом усі розвинені держави володіють національними механізмами 

гарантій захисту інвестицій, які характеризуються, здебільшого, спільними 

рисами. По-перше, гарантії надаються тільки особам (фізичним або 

юридичним), які мають державну приналежність того, хто виступає гарантом. 

По-друге, гарантії надаються цим особам для здійснення інвестицій в певних 

країнах, які оцінюються під кутом зору їх політичної стабільності (не стану 

економічного розвитку). У цьому відношенні участь держави, на території якої 

планується здійснити інвестицію, у двосторонніх чи багатосторонніх договорах 

про захист інвестицій, є бажаною умовою. По-третє, національні механізми 

гарантій завжди страхують тільки від політичних ризиків [1, c. 302]. 

Гарантії у разі зміни законодавства про іноземні інвестиції полягають у 

тому, що якщо гарантiї захисту iноземних iнвестицiй, зазначенi в Законi «Про 



режим іноземного iнвестування» в подальшому будуть змiнюватися 

спецiальним законодавством України про iноземнi iнвестицiї, то протягом 

десяти рокiв з дня набрання чинності такого законодавства на вимогу 

iноземного iнвестора застосовуються державнi гарантiї захисту iноземних 

iнвестицiй, зазначенi в цьому Законi. 

Гарантії щодо примусового вилучення, а також від незаконних дій органів 

влади та їх посадових осіб. Iноземнi iнвестицiї в Українi не пiдлягають 

нацiоналiзацiї. Державнi органи не мають права реквiзувати iноземнi iнвестицiї, 

за винятком випадків здiйснення рятiвних заходiв у разi стихiйного лиха, 

аварiй, епiдемiй, епiзоотiй. Окрім того гарантії у разі припинення інвестиційної 

діяльності. У разi припинення інвестиційної дiяльностi iноземний iнвестор має 

право на повернення не пiзнiше шести мiсяцiв з дня припинення цiєї дiяльностi 

своїх iнвестицiй у натуральнiй формi, або ж у валютi інвестування в сумi 

фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) 

без сплати мита, а також доходiв з цих iнвестицiй у грошовiй чи товарнiй формi 

за реальною ринковою вартiстю на момент припинення iнвестицiйної 

дiяльностi, якщо iнше не встановлено законодавством або мiжнародними 

договорами України. 

Підсумовуючи можемо відзначити, що завданням держави є створення 

стабільного політичного, соціального та економічного середовища. Проте при 

встановленні державно-правових гарантій захисту іноземних інвестицій 

держава змушена балансувати між необхідністю залучення іноземних 

інвестицій в економіку країни і необхідністю забезпечувати національні 

інтереси. 
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УКРАЇНА - ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ 

 

        Євроінтеграція є важливим стратегічним напрямом розвитку України. 

Економічна інтеграція з ЄС – це шлях до модернізації.  Європейський Союз – 

це спільнота з більш як 50-річною історією, яка довела свою життєздатність та 

ефективність. Держави ЄС традиційно посідають найвищі сходинки рейтингів 

за рівнем життя громадян, тривалості життя, пенсійного забезпечення і 

добробуту. Також Європейський Союз має багатий доробок єдиних стандартів 

за безліччю сфер, таких як якість продуктів харчування, охорона здоров’я, 

соціальний захист, екологія, безпека на дорогах, умови для розвитку бізнесу, 

можливості для молоді і цей список можна продовжувати. Найголовніше, що ці 

стандарти не просто декларуються, але й дійсно впроваджуються.[1].  

     Метою статті є аналіз останніх публікацій 2013 року, які висвітлюють 

перспективи співпраці України та ЄС на сучасному етапі. 

      25 лютого 2013 року відбувся довгоочікуваний саміт Україна – ЄС. 

Нинішній саміт став 16-м в історії відносин України і ЄС та першим після того, 

як в 2012 році було перервано традицію щорічних переговорів на найвищому 

рівні - незважаючи на зусилля української сторони, зустріч так і не відбулася. 

Востаннє саміт Україна-ЄС проходив у Києві, у листопаді 2011 року. Тоді 

керівники Євросоюзу наголошували на "важкій атмосфері" у відносинах 

України і ЄС внаслідок кримінального переслідування Юлії Тимошенко та 

інших представників опозиції. 

     Ще перед самітом на початку лютого 2013 року у Києві Штефан Фюле, 

комісар ЄС сказав: "У висновках Ради Міністрів закордонних справ 

Європейського Союзу 10 грудня 2012 року було абсолютно чітко заявлено: 

орієнтирами є три критерії. Це вибіркове правосуддя, виборче законодавство і 



впровадження реформ, передбачених порядком денним асоціації‖. 

Відповідаючи на заяви Штефана Фюле стосовно трьох критеріїв, що їх 

офіційний Київ має виконати до листопадового саміту "Східного Партнерства", 

Микола Азаров сказав: "Для нас це не нові завдання, по суті, більшість з них 

були і лишаються актуальними і передбачені порядком денним роботи 

української влади".[2] 

      На саміті у лютому 2013 року Україна – ЄС від  Євросоюзу були присутні 

президент Європейської Ради Герман ван Ромпей, президент Європейської 

Комісії Жозе Мануель Баррозу, а також єврокомісар з питань енергетики 

Гунтер Еттінгер та єврокомісар з розширення та європейської політики 

сусідства Штефан Фюле. За результатами цього саміту у Брюсселі керівники 

ЄС і президент України Віктор Янукович у спільній заяві підтвердили 

сподівання на підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між ЄС 

та Україною, як тільки будуть виконані усі попередні умови та буде очевидний 

прогрес України у виконанні зобов'язань. [3] 

      Під час саміту було підписано угоду про надання Україні макрофінансової 

допомоги у розмірі 610 мільйонів євро. Однак ця допомога може бути отримана 

Україною лише у разі, якщо Києву вдасться відновити співпрацю із 

Міжнародним валютним фондом.  

      Сторони також ухвалили спільну доповідь щодо виконання умов 

Меморандуму про взаєморозуміння у галузі енергетики, у якому підтвердили, 

що Україна є надійним партнером Європи, який намагається забезпечувати 

надійний транзит газу до Європи. У доповіді також наголошується на 

важливості української ГТС для забезпечення транзиту газу. При цьому ЄС 

підтвердив наміри всіляко підтримувати модернізацію української ГТС. 

Керівники ЄС також сподіваються, що підписання Угоди про асоціацію з 

Україною може відбутися до кінця 2013 року, у листопаді на саміті країн 

"Східного Партнерства" у Вільнюсі.[3] 

     Аналізуючи співпрацю Україна – ЄС у 2012 році,  у річній доповіді 

Єврокомісії про виконання Європейської політики сусідства щодо Києва були 

зроблені висновки, що Україна не виконала більшості з основних рекомендацій 



Європейського Союзу. "У 2012 році Україна не виконала більшості із ключових 

рекомендації, які містилися в доповіді про реалізацію Європейської політики 

сусідства", - підсумовують експерти Єврокомісії. "Тим не менш, вона зробила 

крок вперед у проведенні реформ судової системи та системи юстиції завдяки 

ухваленню нового Кримінально-процесуального Кодексу та іншого важливого 

законодавства", - наголошується в доповіді [4]. 

     Також серед позитивних елементів ЄК називає ухвалення законів "Про 

притулок" та "статус біженця", хоча і вказує на те, що їхня імплементація ще не 

достатня. Проте ухвалення нового КПК і закону про свободу асоціацій були 

затьмарені випадками вибіркового правосуддя і проведенням у жовтні 2012 

року парламентських виборів, які показали погіршення демократичних 

стандартів, вважають у ЄК.  

       Рівень корупції залишається високим, хоча були вжиті заходи у сфері 

боротьби з відмиванням грошей, організованою злочинністю, наркобізнесом і 

торгівлею людьми, перераховується у звіті.  

      Прогрес у здійсненні структурних реформ для підвищення 

конкурентоспроможності був повільним, констатує ЄК. [4] 

     У цьому звіті Єврокомісія озвучила нові вимоги до України. Вона закликає 

Україну вдосконалити виборче законодавство та реформувати судову систему 

так, щоб виключити політично мотивовані вироки. Про це йдеться в 

оприлюдненій у середу доповіді Єврокомісії щодо реалізації Європейської 

політики сусідства за 2012 рік, присвяченій Україні, в якій виділені 8 

рекомендацій [4]:  

-  створювати "надійну систему виборів" на основі Кодексу про вибори і з 

зауважень ОБСЄ - БДІПЛ щодо жовтневих виборів. Єврокомісія закликає 

виконати рішення Європейського суду з прав людини та рекомендації 

Ради Європи, пов'язані з незаконним затриманням, умовами утримання 

під вартою і меддопомоги для осіб під вартою; 

-   переглянути у співпраці з Радою Європи/Венеціанською комісією закон 

про прокуратуру, Кримінальний кодекс, роль Вищої ради юстиції, закони 

про судоустрій та статус суддів, про міліцію; 



-   активізувати боротьбу з конфліктом інтересів та корупцією, у тому числі 

в судах, покращувати діловий клімат; 

-   рекомендується розробити і використовувати держстратегію управління 

фінансами; розширити сферу компетенції Рахункової палати і внести 

поправки в закон про цивільну службу у відповідності з нормами ЄС; 

-  закликають до всеосяжного і прозорого реформування Конституції. у 

відповідності з конституційними нормами і у співпраці з Радою Європи / 

Венеціанською комісією. Також Єврокомісія закликає збільшити зусилля 

для задоволення критеріїв, викладених у Плані дій щодо лібералізації віз; 

-   рекомендують дотримуватися зобов'язань щодо прав біженця і прав 

людини, зокрема принципу неприпустимості примусового повернення. 

Також Єврокомісія закликає у співпраця з МВФ просуватися до 

фінансової стійкості в енергетичному секторі; 

-   утриматися від введення протекціоністських заходів, таких, як мита на 

транспортні засоби, які потенційно порушують зобов'язання, взяті в 

рамках СОТ, і відкликати повідомлення про перегляд своїх зобов'язань у 

СОТ; 

-   виконати зобов'язання в рамках Договору про Енергетичне 

співтовариство (як це відображено в Угоді про асоціацію). 

Підсумовуючи останні результати у налагодженні співпраці України з 

Європейським Союзом, хочеться сподіватися, що у листопаді 2013 року у 

Вільнюсі буде підписана  Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом і вже у 2014 ріці ми будемо жити в європейській 

країні.  
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ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

СЛОВАЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ 

 

     Інституційні реформи, що відбувалися в Словаччині в контексті переходу до 

демократії, були орієнтовані як на часткові, поступові кроки в напрямку 

демократизації владних інститутів, так і на кардинальні, якісні перетворення в 

цій сфері, які дозволили б витворити сучасну європейську систему ефективного 

державного управління. 

       Листопадові події 1989 р. поклали початок демократизації політичної 

системи Чехословацької Соціалістичної Республіки. Впродовж 1990-1992 рр. 

було проведено позачергові вибори до представницьких органів влади, введено 

в дію механізм т.зв. «люстрації» державного апарату, реформовано державні і 

політичні структури, що залишилися в спадок від комуністичного режиму. 

Парламентські і комунальні вибори 1990 р. легітимізували зміну політичного 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/02/130207_fule_in_kyiv_sd.shtml
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/02/130207_fule_in_kyiv_sd.shtml
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/02/130225_summit_ukraine_results_sd.shtml
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/02/130225_summit_ukraine_results_sd.shtml
http://nowyny.eu/news/v_ukrajini_rujnujut_demokratiju_i_na_poradi_es_ne_zvazhajut/2013-03-21-7964
http://nowyny.eu/news/v_ukrajini_rujnujut_demokratiju_i_na_poradi_es_ne_zvazhajut/2013-03-21-7964


режиму, заклали основи плюралістичної системи партій і парламентської 

демократії в Словаччині. 

     В контексті парламентських виборів 1992 р. провідні словацькі та чеські 

політичні сили взяли курс на посилення самостійності державного розвитку 

обох республік, що, зрештою, призвело до розпаду Чеської та Словацької 

Федеративної Республіки. У вересні 1992 р. була ухвалена Конституція 

Словацької Республіки, а з 1 січня 1993 р. Словаччина розвивається як 

самостійна держава. 

       Наступний етап розвитку системи органів державної влади охоплює період 

від створення Словацької Республіки в 1993 р. до зміни владної коаліції в 1998 

р.   Це надзвичайно складний період в розвитку молодої держави, пов'язаний з 

розпадом федерації, творенням самостійної державно-владної системи. 

Конституція 1992 р. та закладена нею інституційна структура політичної 

системи були далекі від досконалості, що не сприяло демократичному розвитку 

Словаччини. Владні інститути функціонували в 1994-1998 рр. на межі 

конституційності: з боку правлячої парламентсько-урядової більшості на чолі з 

Прем’єр-міністром В.Мечіаром здійснювалися спроби переглянути 

Конституцію з метою концентрації влади і обмеження можливостей опозиції. 

Противагою цим авторитарним тенденціям була позиція  двох інших 

конституційних органів – Президента (М.Ковача) та Конституційного суду. 

Правлячі політичні сили неодноразово порушували Конституцію, принципи 

правової держави, парламентаризму та розподілу влади, подеколи вдаючись до 

відверто кримінальних дій (викрадення словацькими спецслужбами сина 

Президента М.Ковача).  

       Найбільш проблемним у конституційному розвитку було функціонування 

інституту президентства. Впродовж 1994-1998 рр. відносини між Урядом та 

Президентом були позначені значною напругою, що було зумовлено як 

відмінністю поглядів на розвиток держави, так і особистим протистоянням 

В.Мечіара і М.Ковача. Ознакою кризи конституційної системи було те, що 

після закінчення терміну повноважень Президента М.Ковача в березні 1998 р. 

Національна рада СР впродовж року не змогла обрати нового Президента, що 



зумовило необхідність внесення правових змін щодо його повноважень і 

способу обрання. На противагу авторитарним тенденціям в державно-владній 

системі відбулася активізація і консолідація демократичних сил, громадськості 

в контексті парламентських виборів 1998 р., що, зрештою, і призвело до 

поразки режиму В.Мечіара. 

        За результатами парламентських виборів 1998 р. до влади прийшла 

коаліція демократичних сил, діяльність якої зумовила якісно новий етап 

модернізації державно-владної системи. Урядова коаліція на чолі з Прем’єр-

міністром М.Дзуріндою взяла курс на усунення зловживань і недоліків в 

діяльності державних структур, що залишилися в спадок від минулого режиму. 

Одним з перших кроків демократичних сил було ухвалення в січні 1999 р. змін 

до Конституції щодо введення прямих виборів Президента народом.  

        В контексті реалізації євроінтеграційного курсу уряд М.Дзурінди проводив 

подальшу інтенсивну модернізацію системи органів державної влади 

відповідно до вимог Європейського Союзу. Зокрема в 2001 р. Національна Рада 

СР внесла ряд змін до Конституції, серед яких слід відзначити: запровадження 

інституту омбудсмена, зміну порядку обрання суддів (призначаються і 

відкликаються не Парламентом, а Президентом за рекомендацією Судової 

ради), також відбувся перерозподіл ряду повноважень між гілками влади. 

Впродовж 2001-2005 рр. проведено реформи в системі публічного управління з 

метою адаптації системи державного управління та місцевого самоврядування 

до вимог ЄС. Зовнішній вплив був важливим фактором внутрішніх 

інституційних змін не тільки в Словаччині, але й в усій Центрально-Східній 

Європі. Однак першочерговий вплив на характер перетворень в Словацькій 

Республіці мала первинна консолідація і рішучість демократичних еліт, 

активність громадських організацій, підтримка з боку суспільства та ін 

Після вступу Словаччини до ЄС у 2004 р. процес інституційної модернізації 

політичної системи не завершився, що відобразилося  в прийнятих 

конституційних поправках. Свідченням того, що законодавство не тільки 

оновлюється, але й вдосконалюється є стабільна робота державно-владного 

механізму, значне послаблення конфліктності у сфері розподілу влади та 



функціонуванні владних інститутів. Ключові політичні актори у своїй 

діяльності не виходять за межі встановлених демократичних правил, 

Конституції. Сучасний стан розвитку владних інститутів дає підстави говорити 

про Словаччину як консолідовану демократію, щонайменше на інституційному 

рівні суспільно-політичної системи. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ ЗА 

КОРДОНОМ  

 

Інформаційний простір, у якому формується сприйняття України у світі, 

розвивається під впливом процесів глобалізації, але вони задають 

односпрямований вектор динаміки національного іміджу. Останній зберігає 

статичні характеристики, відтворює вкорінені розхожі уявлення, але не 

розмивається. Більше того, універсалізація побуту й стандартів споживання 

підсилює прагнення національного співтовариства зберегти й підтримати 

унікальний культурний досвід. Відкритий простір інформації й комунікацій 

розширює можливості участі в такому досвіді (через туризм, канали 

гуманітарного обміну й т.п). Ці можливості успішно використають, наприклад, 



такі не найпривабливіші  з погляду  багатства культурної спадщини країни, як 

Фінляндія, Нова Зеландія або Ірландія. Тут цілеспрямовано підтримують 

образи національної культурної самобутності, заробляючи іміджевий капітал на 

новітніх інформаційних технологіях, і на єтнокультурних традиціях. 

Найважливішою складовою позитивного іміджу держави залишається динаміка 

якості життя. 

Однієї з основних причин, що ускладнюють процес формування 

позитивного іміджу України за кордоном, є незавершеність процесу 

демократизації, що відображається в нестабільності й непередбачуваності 

внутрішньої (політична криза) і зовнішньої політики (відмова від вступу в 

НАТО, намір здійснювати політику нейтралітету) держави; крім цього, імідж 

України активно занижується українською опозицією. 

Так, наприклад, недавно Народний депутат фракції Партії регіонів, член 

постійної делегації Верховної ради в ПАСЄ, член Комітету ПАСЄ з юридичних 

питань і прав людини Сергій Кивалов заявив, що представники опозиції, 

дбаючи лише про свої політичні інтереси, не упускають можливості виставити 

Україну в найгіршому світлі: " Так депутати від "Батьківщини", члени 

української делегації ПАСЄ, під час обговорення доповіді про політв'язнів в 

Азербайджані істерично призивали включити в резолюцію й нагадування про 

Україну, хоча це... не вписується ні в які норми", - відзначив він. За його 

словами, "манера все ставити з ніг на голову на догоду своїм корисливим, 

вузькополітичним цілям в очах парламентаріїв інших держав і  преси" підриває 

імідж України [1].   

Після Давоського форуму  2013 р. Прем'єр-міністр Микола Азаров ході 

зустрічі зі членами секретаріату Національного союзу журналістів заявив, що 

опозиція "принизила" Україну. "На останньому Давоськом форумі українська 

опозиція була єдиним представником своєї країни, хто виступав і говорив - в 

Україні корупція, туди не можна вкладати гроші, там править злочинний 

режим", - сказав він. "Не знайшлося нікого іншого, хто б свою країну на 

міжнародному форумі так принижував", - відзначив М. Азаров. "Усередині 



країни я допускаю будь-які виступи опозиції, у будь-якій тональності й з будь-

якими фактами. Але як же ти себе називаєш патріотом, думаєш, нібито, про 

благо народу й країни, і так цю країну ненавидиш?" - сказав він. М. Азаров 

відзначив, що він аналізував те, як проходив форум і порівняв виступи інших 

країн. "… були представники російської опозиції на цьому форумі. Виступи 

російської й української опозиції - небо й земля. І за рівнем мислення, і за 

рівнем розуміння проблем", - додав він [2].  

Однак, справедливості заради слід зазначити, що на шкоду іміджу 

України діють не тільки  опозиціонери, але й представники державної влади. 

 Так, на думку екс-президента Леоніда Кравчука, яку він висловив під час 

зустрічі зі студентами Національного університету імені Тараса Шевченка, 

Голова Держагентства з інвестицій і керування національними проектами 

Владислав Каськів принизив Україну, допустивши скандал навколо 

будівництва LNG терміналу (26 листопада Держінвестпроект підписав угоду 

про співробітництво з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) у рамках 

будівництва LNG-терміналу в Одеській області)..  

  "Я хочу поставити запитання: ті наші люди, які готовили меморандум до 

підписання, якби  вони були професіоналами, той же Каськів, він що, не 

повинен був перевірити - хоча б телефоном - хто буде підписувати 

меморандум?" - сказав він. 

Л. Кравчук відзначив, що такі безвідповідальні дії, зокрема  з боку       В. 

Каськіва, призвели до погіршення іміджу України. "Це - факт приниження 

України. Він (Каськів) принизив, опустив Україну нижче ватерлінії" [3].  

Як відомо, зовнішній і внутрішній іміджи держави  перетинаються. Тому 

зусилля, спрямовані на формування позитивного іміджу України, повинні бути 

спрямовані як на закордонну аудиторію, так і на власних громадян, які 

відчувають явний дефіцит позитивних національних цінностей. 
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КОМП’ЮТЕР І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

        Все більше і більше людей починають замислюватися про негативну дію 

електроприладів на здоров'я людини. Оскільки ми живемо в століття цифрових 

технологій і технологічного прогресу, то щодня і всюди нас оточують такі 

негативні випромінювання. Будь-який пристрій, який виробляє або споживає 

електроенергію, створює електромагнітне випромінювання. Це 

http://podrobnostі.ua/power/2013/01/24/883783.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/02/1/6982662/


випромінювання концентрується довкола пристрою у вигляді 

електромагнітного поля. Сьогодні електромагнітне опромінення в 100 

мільйонів разів перевищує те, що відчували наші діди. Тривалий вплив 

штучних електромагнітних випромінювань серйозно погіршують здоров'я. 

Деякі прилади, на зразок тостера або холодильника, створюють дуже низькі 

рівні електромагнітного випромінювання. Інші пристрої (високовольтні лінії, 

мікрохвильова піч, телевізор, монітор, комп'ютер, мобільний телефон) 

створюють небезпечні негативні випромінювання на тіло людини. 

      Особливо стрімко в наше життя входять комп'ютери і телевізійні системи. 

Сьогодні у всьому світі комп'ютери займають важливе місце у роботі, житті та 

відпочинку людей. Без них вже неможливо уявити сучасний світ. Ніхто, мабуть, 

не стане заперечувати той факт, що для багатьох людей комп'ютер став 

важливою і необхідною частиною способу життя. В даний час жодна галузь 

людської діяльності не обходиться без застосування комп'ютерної техніки. 

Комп'ютер допомагає людині при вирішенні багатьох завдань, полегшує працю, 

відкриває нові горизонти для мислення та дій, надає нові можливості. Але не 

варто забувати про те, що існує і зворотний бік медалі. Тривала робота за 

комп'ютером негативно позначається на багатьох функціях нашого організму.       

     Можна виділити декілька чинників ризику, яким супроводжується вплив 

комп'ютера на організм людини: 

- проблеми, зумовлені наявністю електромагнітного випромінювання;  

-  проблеми зору;  

-  проблеми, пов'язані з м'язами і суглобами;  

-  стрес, депресія та інші нервові розлади, які обумовлюються впливом 

комп'ютера на психіку людини. 

     Коли всі пристрої ПК включені, в районі робочого місця користувача 

формується складне за структурою електромагнітне поле. Реальну загрозу для 

користувача комп'ютера представляють електромагнітні поля. Як показали 

результати численних наукових праць, монітор ПК є джерелом: 

- електростатичного поля;  



-  слабких електромагнітних випромінювань в низькочастотному і 

високочастотному діапазонах (2 Гц - 400 кГц);  

-  рентгенівського випромінювання;  

-  ультрафіолетового випромінювання;  

-  інфрачервоного випромінювання;  

-  випромінювання видимого діапазону. 

      Вплив їх на організм людини вивчено недостатньо, однак ясно, що воно не 

обходиться без наслідків. Дослідження функціонального стану користувачів 

ПК, проведені Центром електромагнітної безпеки, показали, що в організмі 

людини під впливом електромагнітного випромінювання монітора 

відбуваються значні зміни гормонального стану, специфічні зміни біострумів 

головного мозку, зміна обміну речовин. Монітор є сильним джерелом 

електромагнітного випромінювання, особливо його бічні і задні стінки, тому що 

вони не мають спеціального захисного покриття, яке є у лицьовій частині 

екрана. Катодне, ультрафіолетове, інфрачервоне, а також радіочастотне 

випромінювання екрана становить певну небезпеку. Однак з приводу її 

серйозності думки спеціалістів розходяться. Одні вважають, що 

випромінювання від дисплея, як від звичайного телевізора, не перевищує 

допустимих норм. Інші наполягають, що шкода від дисплейної техніки 

порівняно з телевізором значно більша. Останнє пояснюється близькістю 

екрана та тривалістю роботи з ним. 

    Низькочастотні електромагнітні поля при взаємодії з іншими негативними 

факторами можуть ініціювати ракові захворювання та лейкемію. Пил, 

притягується електростатичним полем монітора іноді стає причиною 

дерматитів особи, загострення астматичних симптомів, подразнення слизових 

оболонок. Технічний рівень сучасних моніторів не дозволяє повністю 

виключити існування шкідливих впливів. Однак це вплив необхідно 

мінімізувати.  

     Захист людини від небезпечного впливу електромагнітного опромінення 

здійснюється рядом способів, основними з яких є: зменшення випромінювання 

безпосередньо від самого джерела, екранування джерела випромінювання, 



екранування робочого місця, поглинання електромагнітної енергії, 

застосування індивідуальних засобів захисту, організаційні заходи захисту. 

     Отже культура застосування нових інформаційних технологій потрібна зараз 

практично усім. Роботи по вдосконаленню та дослідженню захисних засобів у 

всіх напрямках продовжуються і сьогодні. Поєднання слів "людина" і 

"комп'ютер" стало звичним для нашого сприйняття. Хотілося б додати до цих 

слів ще одне: "людина" - "комп'ютер" -"безпека". Як швидко поєднання цих 

слів стане звичним, залежить від кожного з нас. Обладнуючи комп'ютеризовані 

місця в офісі або встановлюючи комп'ютер вдома - задумаймося про це! 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: НЕБАЙДУЖИЙ 

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

 



Ще 100 років назад на вулицях, парках і скверах ви б зустріли ошатних і 

поважних молодих панів і панянок, перемовини яких нагадували б діалоги із 

творів класичної літератури. А яку картину можна побачити зараз?! Наче, й 

гарні на вроду, добре одягнені молодики гучними компаніями розпивають пиво 

або ж смалять цигарки. Здавалося, це ще нічого – лише собі шкодять, - але, 

коли вони починають розмову, то мовою це назвати вкрай важко… Можливо, я 

перебільшую, та навряд знайдеться людина, яка хоча б раз не бачила цієї 

«картини». Доросле покоління часто нарікає на недостатній рівень виховання в 

навчальних закладах. Але це ж лише крапля в морі стосовно формування 

належного культурного рівня молодої особи - основи чемності і вихованості 

закладаються змалечку. 

Аналізуючи нормативну базу, зокрема ЗУ «Про вищу освіту» [1], здається, 

що нині матеріальні показники домінують над моральними вимогами до 

особистості студента. Такі якості, як людяність взаємодопомога, моральність, 

співчуття, доброта висвітлені як другорядні в інших документах, так би мовити 

факультативні ознаки ідеального студента, тоді як на перший план висунуто 

цілеспрямованість, змагальність, наполегливість тощо. Про таке свідчать і 

результати багатьох соціологічних досліджень: значна частина сучасних 

студентів усе більше асоціює себе не як «висококультурний, високоморальний 

професіонал», а з такими категоріями, як «цілеспрямований мажор», 

«кар’єрист», «протежер» або домінуючий «середняк», «центровик» та «ледар». 

Як бачимо, у сучасному студентському середовищі з’явилися ознаки суттєвої 

диференціації і неоднорідності, що відповідним чином відбивається і на 

світогляді студентів. Підґрунтям до того стало зіткнення нових стилів життя, 

цінностей, технологій і засобів сполучення [3, с. 8]. На зміну поколінням, 

орієнтованих на згуртованість, дружелюбність, альтруїзм, колективістський дух 

прийшли нові тенденції, які сприяють розвитку особистої відокремленості, 

егоїзму, певному занепаду культурних і моральних якостей тощо [2, с. 100]. 

Перейшовши після школи у новий життєвий етап – студентство, молодь 

часто намагається якомога скоріше подорослішати. Дійсно, подалі від батьків, 

вилетівши із сімейного гніздечка, часом навіть найпокірніші вчорашні школярі 



вдаються у «всі гріхи». І тут, я вважаю, що естафетну паличку виховання 

необхідно перейняти ВНЗ, що впустив до себе нового студента. «Першачка» 

необхідно так зацікавити, аби в нього не виникло дурних думок. Як і у багатьох 

інших ВНЗ, в моєму університеті вже на початку 1-го навчального року 

здійснюється низка заходів для першокурсників – це і різноманітні конкурси, 

на кшталт «Найрозумніший першокурсник», ознайомлювальні з фахом 

екскурсії та заняття. Десь в середині осені, коли вже похолоднішало на дворі, 

можна зігрітися теплом від вражень з «Дебюту першокурсника», на якому всі 

охочі демонструють свої таланти. На жаль, досвід показує, що лише невелика 

кількість новачків продовжує займатися творчістю. Адже, вона, як будь-яке 

мистецтво, вимагає великих жертв, насамперед – часу. Але, все-таки, як 

приємно подивитись на вже повноцінних учасників студентського життя на 

великих змаганнях: Студвесні, Кубку Президента України з КВК! 

Безумовно, не кожна людина має творчі нахили, та це не є діагнозом. 

Кожен із нас – особливий і може проявляти себе в будь-якій іншій сфері. 

Головне – бажання і воля. Навчальні заклади, зокрема і студентське 

самоврядування, пропонують безліч заходів для молоді: конференції, семінари, 

конкурси, тренінги, симпозіуми, читання і т.д. Важка праця – думати, 

осмислювати, доходити до певних висновків та виражати свої погляди, але як 

же приємно тримати у руках збірник, в якому є твоя особиста робота! 

       Якщо ні у творчості, ні в науці, людина не відчуває себе «у власній 

тарілці», то це не привід зупиняти пошуки. Зараз існує така кількість видів 

спорту, що не знайти себе бодай у чомусь є майже неможливим. Добре, 

звичайно, коли особа впевнена у собі і своїх силах. Багато ж хто потребує 

підтримки, аби правильно спрямувати себе у студентському житті та й надалі. 

Тому, мені здається, було б доречним мати у штаті співробітників кожного з 

факультетів ВНЗ хоча б 2-3 спеціалісти, які допомагатимуть адаптуватися і 

правильно зорієнтуватися ще не звиклій після шкільництва дитині. 

Пройшовши етап перших курсів, вже не так дивишся на все, що тебе 

оточує. Це, так звана, «школа молодого бійця»: як проведеш перший бій 

(насамперед, з самим собою), так буде і надалі. Тому, аби не відчувати гіркоти 



поразки в майбутньому, необхідно пройти через бар’єри невпевненості, страху 

та сумління на самому початку шляху під назвою «доросле життя».  
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ПРОБЛЕМА ЖИТТЯ, СМЕРТІ ТА БЕЗСМЕРТЯ В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ 

ЛЮДИНИ 

 

     Життя і смерть – вічні теми духовної культури людства. Про них міркували 

пророки й основоположники релігій, філософи і моралісти, діячі мистецтва і 

літератури, педагоги і медики. Проблема життя, смерті та безсмертя завжди 

була й залишається предметом філософської та релігійної думки, наукових 

досліджень. Вона – одна з "вічних" світоглядних, естетичних, наукових 

проблем. 

    Людина, на відміну від інших живих істот, не просто живе, а знає, що вона 

живе, знає, що й інші особи людського роду також усвідомлюють цей факт її і 

свого існування, а всі вони знають, що їх життю настане кінець, який і є 



смертю. Це дає змогу обмінюватись думками відносно нашого земного 

співіснування, корегувати відношення до власного життя й життя інших. 

    Всі світові релігії в цілому принижують значення земного життя - ристалища, 

для протистояння добра і зла, грішних і праведних, де останні, гонимі і 

скривджені. Справжнє життя для праведних - у безтурботному спостеріганні 

Бога в райських умовах, як плата за віддану віру і попереднє страждання за неї.       

Найголовнішим у житті є відшукання його сенсу, якому людина буде приділяти 

увагу всі свої роки. 

     Філософія за свою довгу історію дала багату палітру відповідей, серед яких є 

оптимістичні й песимістичні, конструктивні й деструктивні, такі що 

принижують або возвеличують людину. 

     Поряд з поняттям "життя" паралельно існує поняття "смерть". Все, що 

народжується - помирає в свій час, вічно живе лише душа. Часи змінюються. Як 

на Заході, так і в нас нині відбувається лавиноподібне зростання інтересу до 

проблеми смерті як внутрішнього чинника людського життя, котрий потребує 

особливого ставлення, особливої культури. 

     Мотиви сучасних звернень до традиційної концепції смерті як переходу до 

потойбічного безсмертя досить зрозумілі, адже обґрунтовані деякою мірою 

релігією. Усвідомлення своєї конечності - сумна перевага людини над 

тваринами. Той, хто не знає про смерть, не може жити, відчувати, діяти так, як 

міг би смертний. 

    У різні епохи ставлення до смерті було різним. В античній, греко-римській 

культурі переважало спокійне ставлення до смерті. Смерть не має відношення 

ні до тих, хто живе, ні до померлих, бо для одних вона не існує, а інші вже не 

існують. У християнстві, яке виникло в кризову епоху історії, поняття смерті 

виступає як віра у воскресіння й вічне блаженне життя праведників. 

    З другої половини XIX ст. і в XX ст. поширюються філософські вчення які 

ставлять проблему смерті й трагічного сприйняття її неминучості  на одне з 

перших місць. 



     Сьогодні дослідники переконані, що відношення людей до смерті 

обумовлене культурно і дехто вказує, зокрема, на зв'язок цього відношення з 

історично мінливим сприйняттям часу. 

      Смертна кара, аборти, самогубства, навмисні вбивства - найпоширеніші 

проблеми сьогодення. 

      Поряд із смертю існує поняття "безсмертя", яке люди частіше відносили до 

прерогативи богів, духів, душі. Смертні ніколи не залишали  сподівань досягти 

колись власного тілесно-душевного безсмертя. Ми не можемо безапеляційно 

стверджувати, що ніколи і ні за яких обставин людство не подолає смерть, не 

віднайде засобів продовження життя до бажаних рубежів Залишимо це науці. З 

позиції філософії важливо інакше: а заради чого людина хотіла б жити вічно, 

що їй потрібно досягнути. Мабуть, всьому свій кінець. Привертають увагу 

громадськості й так звані "наукові" підтвердження життя після смерті. Кожного 

дня ми за крок до смерті. 

      На мою думку, життя, смерть та безсмертя об'єднує така ознака як час: у 

кожного із нас свій час жити і помирати; безсмертя є лише тоді, коли є вічність. 

Час невблаганний, проте він даний кожній людині, все в її руках. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНОЮ МОЛОДДЮ 

 

Соціальна робота належить до новітніх професій, які виникли й 

утверджуються з метою задоволення насущних потреб суспільства і його 

громадян. Вона покликана створювати необхідні умови не лише для 



соціального забезпечення окремих індивідів, груп, громад, а й для розвитку 

їхньої спроможності вибудовувати своє життя та мобілізовувати внутрішні 

ресурси для подолання життєвих криз. У більшості країн світу соціальні 

працівники відіграють важливу роль в плануванні, реалізації, оцінюванні та 

науковому вивченні соціальних програм, розрахованих на підтримку 

найрізноманітніших верств населення. Соціальна робота сприяє формуванню, 

здійсненню і реабілітації життєвих сил людини. Британський фахівець Стівен 

Шардлоу наголошує на таких напрямах соціальної роботи сьогодення, як: 

допомога людям, які зіткнулися з проблемами, у пошуку шляхів їх розв’язання; 

допомога людям – допомогти собі; надання допомоги не тільки тим, хто її 

потребує, але й вживання заходів щодо захисту вразливих верств суспільства 

від інших осіб; здійснення догляду за особами, неспроможними це зробити 

самостійно та ін. 

Програма соціальної роботи з військовозобов’язаною молоддю ставить за 

мету організацію допомоги курсантам, призовникам та військовослужбовцям у 

вирішені соціально-психологічних проблем шляхом надання інформаційних, 

психологічних, педагогічних і корекційних послуг, які в значній мірі 

визначають моральні норми, формують політичні, релігійні та світоглядні 

концепції сучасного молодого українця. При цьому, домінуючим є 

індивідуальний, адресний підхід та створення системи комплексного впливу на 

особистість. 

Реалізація програми спрямована на вирішення завдань зменшення кількості 

злочинів серед військовослужбовців (в тому числі випадків ухилення від 

проходження військової служби); формування стереотипів потреби здобуття 

належної фахової освіти, логічного мислення, ряду зафіксованих істин і 

методів, що становлять основу людських знань; вироблення у молоді поведінки 

усвідомленого проходження строкової служби у Збройних силах України; 

створення комплексної системи соціальної допомоги молодій людині, яка 

потрапила у нове, небачене до цього, суспільне середовище; засвоєння інших, 

більш складних істин, доказ яких не завжди буває простим, а іноді й можливим. 



Діяльність програми спрямована на роботу з такими категоріями клієнтів: 

призовники (юнаки до 18 років, які призиваються на дійсну строкову військову 

службу), курсанти (юнаки і дівчати, в основному від 15-17 до 22-23 років, 

слухачі спеціальних парамілітарних і військових навчальних закладів), 

військово-службовці (особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, 

солдати строкової і надстрокової служби та військової служби за контрактом), 

члени родин призовників, курсантів, військовослужбовців (батьки, брати, 

сестри, дружини, діти й інші близькі родичі, а також опікуни й особи, які 

здійснюють піклування над призовниками), молодь, яка звільнилася із 

Збройних сил України. 

Основні проблеми звернень військовослужбовців, що потребують 

проведення індивідуальних консультацій стосуються таких питань: проблеми 

особистості (внутрішньо-особистісні конфлікти, проблеми стосунків із 

оточенням, адаптація до курсантського чи військового колективу, зняття 

психологічної напруги, перевантаження, соціальна ізоляція, підтримання 

зв’язків із родиною), аспекти армійського життя (казармений побут, нестатутні 

взаємовідносини, проблеми першого та останнього періодів служби, 

суїцидальні та гоміцидні наміри), сімейні питання (внутрішньо-сімейні 

конфлікти, виховання дітей у родині) та ін.  

Під час індивідуальних консультацій соціальні працівники використовують 

методи психологічного впливу та бесіди з елементами переконання і 

навіювання. До форм соціальної роботи відносять: соціально-психологічний 

тренінг, психокорекційні вправи та діагностичне обстеження. Окремим 

методом соціальної роботи є використання лекцій, які несуть профілактичне й 

інформаційне спрямування. 

Етапами соціальної роботи з військовозобов’язаною молоддю є вивчення 

морально-вольових якостей особистості, військово-професійної спрямованості, 

особливостей навчання, спілкування і поведінки в колективі (визначається не 

тільки поведінка молодої особи в тому чи іншому випадку, але і ставлення до 



навколишнього суспільного середовища в цілому), визначення адаптації до 

військової служби, а також профілактика суїцидальних проявів та ін. 

Отже, сучасна соціальна робота є активним елементом громадянського 

суспільства, заснована на гуманному ставленні людини до людини. Вона 

відрізняється від філантропії (благодійництва) та інших видів діяльності, 

зорієнтованих на допомогу у вирішенні проблем людини чи групи людей, 

розвитком техніки подолання труднощів і вироблення навичок самодопомоги. 
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ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

      Сучасна підприємницька діяльність може ефективно здійснюватись і 

розвиватись за умови належного дотримання вимог не тільки економічного, а й 

соціально-духовного та політичного характеру. 

      Бізнес утворює важливий складовий елемент сучасного суспільства,  

оскільки економічна діяльність - це діяльність людей, то її можна оцінити з 

позицій моралі так само, як і будь-який інший різновид людської діяльності. 

Бізнес як складова частина суспільства, не може функціонувати без певних 

морально-етичних принципів. Тільки за наявності загальної атмосфери 

моральності підприємницька діяльність може стати більш досконалою і 

поширеною. Як показали результати соціологічних досліджень, на першому 

місці серед сукупності особистих якостей наших бізнесменів міцно тримається 

професійна безкультурність. Багато хто значно більше дбає про власну 

кишеню, ніж про свою репутацію. 

       Існує точка зору, що підходи етики та економіки категорично 

відрізняються: в етиці ідеться про благо для всіх, універсалізацію моральних 

норм, а в економіці звертається увага на аналіз матеріальних стимулів та 

особистий інтерес.  

      Спробуємо прослідкувати ставлення до підприємництва та його моральності 

у різні часи. 

       У текстах Старого Заповіту пророки викривали можновладців і встановили 

тісний зв'язок між поняттями багатий і нечестивий, немилосердний, злий, а 

також між поняттями бідний і покірливий, лагідний, благочестивий. Але в 

Євангеліях засуджувалося багатство несправедливе, нажите нечесною працею, 

з порушенням моральних принципів людських взаємовідносин. 



      Формуванню ділової активності сприяв і протестантизм, і православна 

церква, яка завжди займалася комерційною діяльністю, намагаючись 

пом'якшити її морально, внести в неї ідеали служіння людям. Релігійні реформи 

у кінці 19 - на початку 20 століття, які стали наслідком розвитку капіталізму в 

Україні , призвели до того, що у Галичині греко-католицьке духівництво, у 

1870-х роках, намагалося займатися підприємницькою діяльністю. 

      Конфлікт між мораллю і прибутком є однією з головних проблем етики 

бізнесу.  

       Для декого моральні стандарти - це те, про, що багато говорять, але мало 

хто їх виконує, а дехто взагалі відкидає існування етики бізнесу.  

      Так, Мільтон Фрідман та Альфред Кар, вважають, що заради успішного 

бізнесу можна зневажати суспільними цілями, а також, на їхню думку правила 

практичної діяльності бізнесу протилежні особистісній етиці. Така ситуація 

склалася завдяки розповсюдженому скептицизму і впевненості в тому, що 

більшість ділових людей будуть ігнорувати етичні норми, якщо вони будуть 

суперечити основному завданню бізнесу - отримання прибутку. 

     Проте Роберт Соломон доводить, що такі чесноти як вірність, чесність, 

справедливість, ощадливість, є необхідними компонентами як і бізнесмена, так 

і звичайної людини. 

 Річард де Джордж називає неморальність бізнесу міфом, який в більшій мірі є 

сподіванням самих бізнесменів, які ніби спрощують існуючі проблеми.  

Підтвердженням своєї думки він вважає численні статті про викриття 

хабарництва, випуску шкідливої продукції та ін., якби суспільство дійсно 

вважало бізнес неморальним, то його не цікавили б подібні теми. 

      Для країн в яких відбувається перехід до ринкової економіки, особливо 

важливим є вивчення та впровадження етики бізнесу. Як зазначив 

американський вчений В. Вейгль в економіці таких країн необхідна 

децентралізація структур, відповідальних за прийняття рішень та необхідність 

створення етичної інфраструктури. А це вимагає відчуття довіри та поваги і до 

вчинків людини. Багато дослідників дійшли висновку, що спад ефективності 



виробництва спостерігався в ті періоди коли занепадали вищевказані моральні 

цінності. 

     XXI століття стало ерою інформаційних технологій, які з легкістю можуть 

використовуватися для загального блага (наприклад, поширення 

демократичних процесів у суспільстві) або ж використовуватися невеликою 

групою лідерів для використання важливої інформації у їхніх особистих цілях. 

Тому так важливо зрозуміти, що бізнес впливає на особистість, сприяючи 

формуванню цілей та бажань, які вимагають певних чеснот, що сприяють 

розвитку особистості.  

       Останнім часом в Україні проблеми етики бізнесу виходять на передній 

план. Перехід до ринку в українській економіці вимагає створення етичної 

інфраструктури для нових економічних інституцій. В такій ситуації, перед 

підприємством виникає вимога взяти на себе відповідальність у розвитку 

творчої ініціативи, зрушенні процесу етичної консолідації суспільства. 

     Отже, можемо зробити висновок, що підприємницька діяльність неможлива 

без етичних принципів, це пояснюється тим, що основою такої діяльності є 

людина, яка і є першоджерелом етичних норм. Бізнес, активізуючи особистий 

інтерес, сприяє відтворенню у суспільстві соціальних ініціатив і є інструментом 

зміцнення демократії. Ринкова економіка та бізнес є необхідними 

компонентами демократичного суспільства, розвиток якого тісно пов'язаний з 

мораллю. Підприємницька діяльність ставить собі за мету отримання прибутку, 

але це не є ознакою неморальності бізнесу, адже в першу чергу підприємство 

забезпечує суспільство продуктами та послугами, надає робочі місця, а також 

сприяє економічному зростанню країни. Звісно не виключається можливість 

неетичної поведінки підприємця, але особистість, яка шукає вигоду за будь- яку 

ціну для себе, або для корпорації, неправильно розуміє мету бізнесу. Багатство 

приносить користь лише коли задовольняють всі потреби, але не спричиняють 

надмірне бажання володіти непотрібними речами. Тому, людина повинна 

забезпечувати себе необхідними матеріальними цінностями, які необхідні для 

щасливого життя. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В 

ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

Центральною проблемою під час аналізу творчої особистості є 

проблема носія творчого потенціалу – індивіда, здатного до процесу 

творіння. Природа творчості — одне з найголовніших питань в 

дослідженні розвитку творчої особистості. Актуалізація психологічних 

механізмів розвитку творчої особистості є складним процесом, що 

пов’язаний з віковим становленням особистості У наукових працях 

сучасних дослідників психології творчості юність розглядається як етап 

перехідного стану до самостійної творчості творчих особистостей, саме в 

цей період формується людська особистість, починаються прояви її 

здібностей, нахилів, стратегічних та ситуативних патернів майбутньої 

сталої поведінки [1,2]  

 Період юності характеризується наступними рисами: 

1. В юності у молодої людини виникає проблема вибору життєвих 

цінностей, коли особистість прагне сформувати внутрішню позицію 

стосовно себе, стосовно інших людей, а також до моральних цінностей. 

2. Це сенситивний період для емпатії: в юності загострюються здібності до 

відчуття станів інших, здатності переживати емоційно ці стани як свої. 

3. Одночасно загострюється потреба до відокремлення, прагнення 

відгородити свій унікальний світ від вторгнення інших людей з метою 

укріплення почуття особистості, щоб зберегти свою індивідуальність, 

реалізувати свої домагання на визнання. 



4. У цілому це період розвиненої рефлексії, що дає можливість для тонкого 

відчуття власних переживань і одночасно — співвіднесення інтимного з 

нормативним. 

5. Юності притаманне прагнення до самовизначення у професійному і 

суспільному плані. 

Вивчення розвитку творчої особистості в юності дозволяє визначити 

мотиваційні довготривалі установки, які характеризують спрямованість 

особистості на створення творчого продукту. В період юності мотиваційна 

сфера особистості перебудовується таким чином, що домінуючу позицію в 

її структурі займають схильності. Схильності визначають як спрямованість 

на конкретну діяльність, як потреба в будь-якому виді діяльності, як 

професійна спрямованість особистості. До специфічних особливостей 

схильностей відносять: спонукання до діяльності, яке завжди співпадає зі 

змістом цієї діяльності; при умові вибору адекватної її діяльності 

схильності трансформуються в інтереси; при відсутності діяльності, що 

відповідає схильностям, з'являється незадоволеність своєю діяльністю [3]. 

Психологічні аспекти життєдіяльності і життєтворчості 

розглядаються сучасними науковцями в різних напрямках, але в їх основі 

лежить погляд на особистість як відносно сталу систему ставлень людини 

до навколишньої реальності й форм саморегуляції, вивчаються 

закономірності формування і розвитку особистості, процеси її 

самовизначення, життєвий шлях, стратегії і варіанти життя, відстоюється 

ідея єдності, цілісності життєвого шляху. 

 Суб’єктом творчої діяльності виступає сама творча особистість на 

всіх стадіях її становлення. Творча особистість за складом і характером 

притаманних їй психічних якостей є дуже складним синтезом творчого 

потенціалу, вона характеризується великою кількістю різноманітних 

якостей притаманних носіям творчого потенціалу. 

Творча сутність людини є ядром індивіда, вона може бути 

охарактеризована у його можливостях конструктивно вирішувати не 

тільки порівняно прості, але й досить складні проблеми, що виникли у 



професійному чи повсякденному житті. На всіх стадіях становлення творча 

особистість характеризується загальним творчим потенціалом суб’єкта, 

його здібностями, готовністю до виконання творчої діяльності та іншими 

параметрами, які прямо чи опосередковано впливають на перебіг творчої 

діяльності. До найбільш вагомих характеристик чинників, що впливають 

на формування творчого потенціалу, відносять наявність стимулювання 

творчих проявів особистості. 

Творча особистість включає в себе ряд компонентів та характеристик 

притаманних цьому поняттю. До основних характеристик творчої 

особистості відносять: здатність до самоактуалізації, креативність,  

готовність до ризику, нерівномірність успіхів під час вивчення різних 

навчальних предметів, наявність творчого потенціалу, високий рівень 

мотивації, готовність до ризику, самобутність, розвиток емпатії, 

семантична гнучкість. [4] 

 Характеризуючи творчу особистість в цілому, можна констатувати 

такі її особливості:  

1. інтелектуальний потенціал – гнучкість, швидкість, дивергентність, 

здатність до наслідування. 

2. Допитливість – внутрішня пізнавальна мотивація, відчуття нового. 

3. Ініціатива – постійна активність і зайнятість, працелюбність, любов до 

труднощів. 

4. Незалежність, самостійність, прагнення до самовираження. 

5. Наполегливість, відданість справі. 

6. Оригінальність, творчість: прагнення до творчих задач та 

занять, винахідливість. 

7. Ерудиція, самореалізація. [5] 

Таким чином, у процесі свого життя, творча особистість проходить 

декілька етапів свого розвитку, основним з яких вважається період юності. 

Розвиток творчої особистості — це постійні змінення, переходи, 

перетворення родових, соціально-типологічних властивостей в 



індивідуальні, особистісно-смислові її якості, що виникають в ході 

онтогенезу. Особистісне зростання корелює з розвитком у напрямі 

самореалізації та самоактуалізації людини. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
       Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку 

суспільства, а проблема формування її свідомості — однією з провідних у 

соціології. Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним 

процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з'ясувати її 

труднощі та проблеми. Серед них є традиційні — кохання, дружба, пошуки 

сенсу життя, створення сім'ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від 

факторів соціального життя. Йдеться про вибір професії, життєвого шляху, са-

мовизначення, професійну мобільність тощо. Не менш актуальними є здоров я, 

освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками [1]. 

      Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обходитися простим 

констатуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих 

людей. Потрібен глибокий системний аналіз буття молоді.  

         Сучасні суспільні процеси різко змінили соціальне, матеріальне і 

політичне становище молоді, тому поняття, що характеризували молодь 

колишнього суспільства («соціальний портрет молоді», категорії («потреби», 

«поведінка», «діяльність»), потребують сучасного аналізу, переосмислення та 

уточнення. 

Український дослідник Г.Труханов визначає молодь як соціальну 

спільноту, що посідає певне місце в соціальній структурі суспільства й набуває 

соціального статусу в різноманітних соціальних структурах (соціально-класові, 

професійно-трудові, соціально-політичні тощо), має спільні проблеми, 

соціальні потреби та інтереси, особливості життєдіяльності тощо [2]. 

Дискусійним і сьогодні є питання вікової періодизації молоді. Згідно з 

найбільш поширеною точкою зору, віковими межами молоді вважається період 

від 16 до 30 років. Але в соціологічній літературі є й інші підходи. Деякі 

соціологи до групи «молодь» відносять осіб віком 11-25 років, інші - 15-28 або 



16-24 роки тощо. Останнім часом Законом України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII  

визначає, що «молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 

35 років; неповнолітні - громадяни віком до 18 років». 

З точки зору проблем ринку праці молодь неоднорідна і за віком, і за 

освітнім рівнем, і за якісним складом своїх цілей і потреб. У зв'язку з цим в 

соціальній групі «молодь» можна виокремити щонайменше чотири різні 

підгрупи, для яких будуть характерні специфічні проблеми:  

1. 14-16-літні – це період становлення особистості, навчання і 

засвоєння індивідом цінностей, норм, зразків поведінки, властивих даному 

суспільству. У цей період виникає необхідність закладання у молодої людини 

стійкого стереотипу в оцінці та ранжуванні потреб як у трудовій, так і в 

дозвільній сфері життєдіяльності.  

2. 16-18-річні: у цьому віці характерне прагнення адаптуватися до 

нових умов життя; вони готові до зміни професії, приймають ринкові відносини 

як об'єктивні, шукають способи пристосування до них.  

3. 18-23-річні, як правило, мають середню освіту і професію. У 

багатьох випадках професія виявляється незатребуваною, і в цьому випадку 

гостро постає питання професійного перенавчання, а іноді і професійної 

реабілітації. У цей період необхідний цілий комплекс заходів адаптації молоді 

до реального життя, забезпечення нормального включення її в процес 

виробництва.  

4. молодь старша від 23 до 35 років – це період досягнення трудової і 

соціальної стабільності, економічної самостійності та професійного 

самовизначення [3].  

Останнім часом, окрім безробіття, загострилося чимало молодіжних 

проблем, серед яких найголовнішими є: 

— низький рівень життя, значна економічна та соціальна залежність від 

батьків; 

— шлюбно-сімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімейних 

конфліктів); 
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— низька народжуваність — вже протягом трьох з половиною десятиліть 

в Україні зберігається рівень народжуваності, який не забезпечує навіть 

відтворення поколінь; 

— матеріальна незабезпеченість, відсутність умов для поліпшення 

житлових умов; 

— поганий стан здоров'я і зростання рівня соціальних відхилень 

(злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція); 

— втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму [1, с.213-

215]. 

Вирішення цих проблем потребує розробки і втілення у соціальну 

практику державної молодіжної політики, яка повинна бути зорієнтована на 

створення нової системи професійної підготовки молоді з урахуванням 

тенденцій сучасного соціально-економічного буття, потреб ринку праці, 

подолання відчуження молоді від політичних та суспільних процесів.  

Головними структурними ланками такої політики повинні стати заходи 

щодо вдосконалення системи освіти молоді, формування та реалізації її 

соціальних та економічних інтересів, масштабна профорієнтаційна робота, 

участь у політичній діяльності, реалізації духовних запитів і потреб. 

До числа особливо тривожних тенденцій у молодіжному середовищі 

відноситься відставання рівня освіти від рівня, досягнутого більш розвиненими 

країнами; падіння престижу загальної і професійно-технічної освіти; 

збільшення числа молоді, що починає трудову діяльність із низьким рівнем 

освіти, при цьому не маючи бажання продовжувати навчання; орієнтація 

багатьох ланок освіти на масове відтворення робітників, службовців і 

спеціалістів без урахування вимог ринку праці; непідготовленість кадрів вищої, 

професійної і середньої школи до роботи в нових умовах, що посилює 

відставання матеріально-технічної бази всіх рівнів від нормативних вимог; 

зниження інтелектуального рівня аспірантського корпуса - майбутнього 

української науки, відтік обдарованої молоді із багатьох вузів до інших країн. 

Молоде покоління здебільшого виявилося без надійних соціальних 

орієнтирів. Руйнація традиційних форм соціалізації, заснованої на соціальній 



обумовленості життєвого шляху, з одного боку, підвищило особисту 

відповідальність молодих людей за свою долю, поставивши їх перед 

необхідністю вибору, з іншого боку - виявило неготовність більшості з них 

включитися в нові суспільні відносини. Вибір життєвого шляху став 

визначатися не здібностями й інтересами молодої людини, а конкретними 

обставинами. 

З огляду на зазначені пробеми, соціальна робота серед молоді передбачає 

наявність знань основних тенденцій розвитку молодіжної культури, 

психологічних особливостей і т.д. Соціологія молоді вивчає молодь як 

соціальну спільність, особливості її соціалізації, виховання, процес соціальної 

спадкоємності й успадкування молоддю знань і досвіду старших поколінь, 

особливості способу життя, формування життєвих планів, ціннісних орієнтацій, 

виконання соціальних ролей. Ці знання необхідні соціальним робітникам для 

того щоб ефективно побудувати роботу.  
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