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ПСИХОЛОГІЧНІ І ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 

ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК РОЗВИТОКОСОБИСТОСТІ 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕКАК РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

MENTAL DEVELOPMENT AS A PERSONAL DEVELOPMENT 

Максименко С. Д., 

д-р психол. наук, проф., 

дійсний член НАПН України, 

директор Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України 

 
Розвиток особистості є визначальним і випереджальним відносно 

окремих психічних структур і механізмів. Лише дослідження розвитку 

цілісної особистості може пояснити особливості розвитку її частин, і аж 

ніяк не навпаки. Розвиток особистості полягає в організації та інтегруванні 

людиною свого внутрішнього світу. Це – шлях до себе, шлях самопізнання і 

самоусвідомлення. Власне кажучи, психічний розвиток тільки то дістає 

розвитком особистості, коли він починає являти собою рефлексію людиною 

власного досвіду. З цього моменту людина сама визначає напрями власного 

розвитку, контролює його і несе за нього відповідальність. 

Особистість є складною системою, що саморозвивається, тобто сама 

моделює і реалізує власну ґенезу. Існування (функціонування, розвиток) 

окремих ліній розвитку особистості (змістовних «вузликів» її структури) 

має досить жорстку подвійну зумовленість – детермінованість. 

Особистість створюється (в тому сенсі, що вона і є твір) двома іншими 

люблячими особистостями, і як така вона є постійним продовженням і 

довічним рухом-розвитком людського духу, культури, цивілізації. Так, довічне 

існування особистості при «конечності» життя окремої людини виводить у 

дуже актуальну площину– проблему часу. Його дійсні виміри є соціально не 

дослідженими у психології. Між тим він є неодноріднимі біологічним у 

людині. Співвідношення цих двох феноменів також виявляється змінним: 

вихід на одиниця будь-якого соціального – взаємодія– визначає початок руху 



нової особистості. Соціальне стає біологічним, і цеє кардинальний момент, у 

світлі котрого і соціалізація, і вихованняє процесами обов’язковими. 

Дослідження особистості як саморуху унікальної цілісності не може бути 

достатнім, якщо не вирішується проблема вихідних рушійних сил цього 

довічного і водночас такого короткого плину. 

Особистість існує як цілісна структура, що забезпечує реалізацію функції 

саморозвитку, саморуху. Всебічний поглиблений аналіз людського існування, 

а також численних теоретичних уявлень про нього дозволяє нам визначитись 

у цьому аспекті: витоком саморозвитку (а отже, і особистостів цілому) є 

нужда як енергетично-інформаційна сутнісна якість, що забезпечує експансію 

життя в онто-і філогенезі. Нужда виступає як єдина вихідна інтенцій на сила, 

діяльність котрої «запускає» складну систему «особистість» і забезпечує її 

розвиток як саморозвиток. Вона, ця сила, є унікальним носієм динаміки 

життя, зокрема життя людини. Нужда породжує не просто існування і не 

просто онтогенез; саме нужда зумовлює унікальне явище життя і його 

розвитку: еволюція життя виявляється спрямованою, і спрямована вона в бік 

постійного ускладнення і прогресу. Таким чином, нужда визначає наявність у 

біологічній еволюції детермінанти: розвиток виявляється детермінованим не 

наявним рівнем морфологічної, анатомічної будови чи функціонування. 

Нужда виступає як стрижень, що пронизує особистість у її житті, 

з’єднуючи у складну цілісність біологічне і соціальне. Вона – це той вектор, 

на якомусходяться і виявляютьсяуєдиному вихідному біологічне і 

соціальне. Нужда завжди виступає конституантом – і в соціальному 

середовищі, і в самому існуванні, і в тілесній організації людини. Вона є 

дійсно тим вихідним, тим вододілом, що дає можливість по-новому 

подивитися на всі теорії, і ця категорія вміщує у собі всі парадигми і несе у 

собі ту хвилю нового підходу до розуміння особистості, який не 

вичерпується мотиваційно-потребовою сферою та іншими окремими 

частинами цього грандіозного і чудового утворення. 

У своєму «розгортанні» нужда «зустрічається» із соціальними і 

біологічними факторами оточення людини і задає змістовні точки – одиниці 



тезаурусу особистості. Вони, ці одиниці, є і вузликами структури, і водночас 

– лініями розвитку особистості, саме вони є «пусковими деталями», що 

створюють рух складного механізму розвитку особистості. 

 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСТІЛЬНИХ Т-ІГОР 

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАСТОЛЬНЫХ Т-

ИГР 

TYPOLOGY PSYHOLOGICAL DESKTOP T-GAMES 

Большакова А. М. 

д-р психол. наук, проф., 

завідувачка кафедри психології 

Харківської державної академії культури 

 

Вивчення існуючих на сьогодні настільних психологічних Т-ігор 

дозволяє типологізувати їх (визначити види) за декількома важливими 

критеріями. 

За домінуючою методологією психологічної гри (теоретична база 

створення, особливості пояснення отримуваних учасниками результатів, 

термінологією та ін.) можна виокремити ігри: 

– власне психологічні (методологія гри базується на науково 

обґрунтованих знаннях про особливості психічної діяльності людини та 

суспільства, процедура проведення та тлумачення (обговорення) результатів 

відповідає класичним законам та правилам проведення психотренінгів та 

психологічного консультування); такі ігри зазвичай надають учасникам 

можливість опрацювання широкого кола як внутрішньоособистісних, так і 

соціально-психологічних проблем); 

– коучингові (методологія гри базується на різних методологічних 

концепціях коучингу); такі ігри майже виключно спрямовуються на 

опрацювання процесу досягнення конкретної мети, на початку процесу гри 

значна увага та час приділяються «правильному, коучинговому» 

формулюванню цілі; 



– езотеричні (методологією створення гри та пояснення отримуваних 

результатів є певна сукупність «таємних, прихованих» знань, які не 

відповідають сучасним науково обґрунтованим відомостям, наприклад «22 

Аркана Таро», «Ліла», «Лілачакра» та ін.); такі ігри можуть бути побудовані 

на уявленнях астрології, карт Таро (та інших передбачувальних систем), 

положеннях східних релігій та духовних практик. Слід зазначити, що 

езотеричні ігри можуть передбачати психологічний варіант проведення та 

інтерпретації отримуваних результатів, при якому езотеричні концепти 

використовують як символи, метафори та об’єкти проекцій для виявлення 

учасником гри своїх особистісних та соціально-психологічних якостей; 

– фінансові (методологією створення гри є економічні закони у 

поєднанні з психологічними принципами аналізу монетарної поведінки та 

установок особистості). 

За змістовою особливістю цільової спрямованості настільні 

психологічні Т-ігри можна класифікувати на універсальні (це більшість ігор, 

що існують на сьогодня, у них можна брати участь з будь-яким 

запитом/метою та навіть без запиту) і спеціалізовані (які передбачають 

опрацювання цілі лише з певної сфери людського буття, наприклад гра 

«Обличчям до обличчя» – це прояснення стосунків з оточуючими, «Карма Н» 

– вивчення психологічних механізмів досягнення фінансового 

благополуччя). Ще одним параметром класифікації настільних 

психологічних Т-ігор, важливим для розуміння архітектоніки та механіки 

їхнього створення і проведення, є особливості структури ігрового простору. 

За цією ознакою можна виділити ігри з ігровим полем (структурованим на 

певні елементи, що відповідають змісту гри, та не структурованим) й ігри 

без ігрового поля (на сьогодня таких лічені одиниці, наприклад, 

найвідоміші«Лабіринт віддзеркалень», «Імперія магів», «Колісниця»). 

За передбаченими особливостями взаємодії гравців можна 

виокремити ігри інтровертовані (у яких спілкування гравців виключається, 

або не є обов’язковим, наприклад «Лілачакра») та екстровертовані (ігри, у 

яких взаємодія з іншими учасниками передбачена правилами та є важливим 



механізмом особистісної динаміки, наприклад «Імперія магів» або 

«Колісниця»). 

За типом запиту (мети) учасника, то він може бути узагальненим 

(вивчити себе) чи конкретним: відкритим (якщо учасник повідомляє його 

іншим та ведучому, а також промовляє усі усвідомлення та розуміння, що 

«приходять» під час гри) та закритим (гравець не промовляє ані своєї 

мети/проблеми, ані проміжних/кінцевих варіантів її опрацювання). Хоча у 

сучасних психологічних іграх (де одним з провідних принципів є вільне 

самовизначення та комфорт учасників) приймаються як узагальнені, так і 

конкретні закриті запити, найбільш продуктивним, з точки зору ефективності 

надання психологічної допомоги, є конкретні відкриті запити, які дозволяють 

ведучому гри спрямовувати особистісну динаміку учасника. 

За психологічною особливістю регуляції розгортання ігрового процесу 

можна виокремити ігри екстерналізовані та інтерналізовані. В 

екстерналізованих іграх динаміка та напрям руху учасників ігровим простором 

визначаєтьсяза принципом «долі» – зазвичай для цього використовують 

кубики з різною кількістю граней –шість (власне кубик), чотири, вісім, десять, 

дванадцять та ін. В інтерналізованих іграх просування учасника по ігровому 

полю залежить від результатів його дій (прийнятих рішень, усвідомлених 

особливостей, досягнутих домовленостей та ін.). 

За ролю ведучого у процесі настільної психологічної Т-гриможе бути 

роллю власне ведучого (керівника процесу, який роз’яснює правила, надає 

завдання, задає питання, коментує дії та висловлювання учасників) та 

«еталонного гравця» (у цьому випадку ведучий, поряд з організацією 

ігрового процесу, на рівних правах з іншими гравцями опрацьовує свій 

особистий запит). Слід зазначити, що участь ведучого у грі в якості гравця є 

доцільною лише за потреби у розширенні репертуару стратегій мислення та 

поведінки, за якими можна спостерігати у грі, чи за необхідності 

дотримання визначеної кількості гравців. 

 



ТІЛЕСНЕ БУТТЯ ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ ЦІЛІСНОГО АКТУ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕЛЕСНОЕ БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛОСТНОГО 

АКТА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

BODY'S EXISTENCE OF A HUMAN IN THE CONTEXT OF A WHOLE 

ACT OF LIFE 

Бондар К. В., 

науковий кореспондент, 

Інститут психології імені Г. С. КостюкаНАПН України 

 

Вирішення низки актуальних проблем сьогодення є неможливим без 

звернення до тілесної сутності людини, котра піддається в умовах 

інформаційного суспільства все більшій маніпуляції, зазнає руйнівних 

впливів через посилення «віртуалізації» життя, забруднення довкілля, 

агресивне вторгнення новітніх технологій, зростання бідності, тероризму, 

руйнування усталених традицій життєдіяльності, що призводить до появи 

негативних змін у психіці людини і відображається на стані її психічного, 

психологічного та соціального здоров’я. Експерти ВООЗ констатують, що 

здоров’я людини залежить від таких чинників, як: спосіб життя (50%), 

спадковість (22%), стан навколишнього середовища (18%), система охорони 

здоров’я (10%).З цього висновуємо: найбільш вагомий фактор, що впливає 

на стан здоров’я людини, а відтак, і на її тілесність, є спосіб життя. 

Психологічним механізмом формування способу життя особи є 

схематизми свідомості (за О. І. Генісаретським) або універсалії свідомості 

(за Ю. М. Швалбом).Прикладом таких універсалій-схематизмів є ідеї: 

щастя, користі, обов’язку, самоствердження, вигоди, розумності тощо. Так, 

ідея користі покладена в основу концепту «здорового способу життя». 

Базова ідея може змінюватись і це призводить до зміни способу життя. 

Сучасний спосіб життя у США базується на ідеї успіху, в Україні – на ідеї 

виживання. Ідея виживання відображає прагнення людини до 

самозбереження, котре неможливо розглядати у відриві від тілесності 



людини, її «окультуреного єства» (у термінології Ю. М. Швалба), 

оскількизреальністю тілесного існування людина стикається постійно. Хоча 

у повсякденному житті вона часто вже не помічає свого тіла, у тілесності є 

багато способів проявитися. Одна з найбільш поширених і найбільш 

неприємних - хвороби. Крім цього, дуже велика й область «нормальної» 

тілесності: існування тіла можна знайти практично у кожний момент нашої 

життєдіяльності, наприклад,«слабкості», «втоми», чи, навпаки, «сили», 

«пожвавлення» тощо. 

Яскравим прикладом способу життя людини тілесної є аскеза, котра 

полягає у тому, аби стримати себе від згубних наслідків впливу плотського 

начала (первинних потреб - за сучасною термінологією), котріпроявляються 

у хтивості, надмірному захопленні їжею, алкоголем, сном, й призводять до 

втрати людиною своєї свободи й активності, спрямованої на утвердження у 

бутті ідеї добра як сенсу життя та базової ідеї організації способу життя. 

Тілесність розкривається через аналіз способів виявлення людиною, 

зважаючи на природну форму її буття (тілесної організації), соціальні 

сутнісні характеристики. Спосіб включення індивіда до суспільного способу 

життя безпосередньо впливає не лише на становлення і розгортання 

людиною потенцій тілесності, а й духовності, а відтак, тілесність людини, 

як продукт саморозвитку природної основи людини, розглядається як 

природно-культурний феномен іманентно соціального походження. А це 

значить, що, зважаючи навіть на свою власне фізичну (субстратну) 

організацію, природно-матеріальні якості (як живе і здорове тіло), тіло 

людини постає не більше, як «заготовка» для формування способу життя 

людини, що може бути заповнена будь-яким соціальним змістом. 

Припускається однак, що зміст такого заповнення, а відтак, і повноцінна 

актуалізація природних і духовних потенцій людини залежить від стану 

самої «заготовки»: повноцінності чи пошкодження матеріального субстрату 

психіки (мислення). Наголошується, що згадані типи функціонування 

тілесності не зумовлюють самі собою зміст психічного, а лише принципову 

можливість розвитку психічного у його адекватних формах. Розгортання 



людиною у предметній діяльності своїх природних (родових) сил 

(можливостей) зовсім не виключає факту розвитку останніх відповідно з 

притаманними їм закономірностями, що і дає підставу виокремлювати 

завдання вивчення специфіки (логіки) розвитку тіла людини, а саме: 

специфіки тілесного буття людини у контексті цілісного акту 

життєдіяльності (способі життя, праці, спілкуванні, пізнанні) особистості. 
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Дезадаптація, як й адаптація, розглядається як процес, прояв і 

результат. Дезадаптація, як процес, означає зниження адаптаційних 

можливостей людини в умовах середовища життєдіяльності в цілому або в 

певних умовах (узакладі дошкільної освіти, класі, групі). Вона може 

проявлятися по-різному: 

- мати мляво поточний характер і бути практично непомітною, 

проявляючись лише на певному етапі у вигляді серйозних проблем 

особистості; 

- різко виражений, коли людина у певній ситуації виявляється 

абсолютно не пристосованою до неї і не може знайти себе в ній. Наслідки 

такої дезадаптації завжди досить серйозні. 

Дезадаптація, як прояв, єзовнішньою характеристикою 

неблагополуччя людини, яке знаходить відображення у її нетиповій 

поведінці, відношенні і результативності діяльності в умовахпевного 

середовища. Форми прояву дезадаптації у кожного свої. Нерідко зовні 



визначити прояв дезадаптації непросто. Необхідно добре знати людину і її 

типові прояви у різних ситуаціях. 

Дезадаптація, як результат, свідчить про порівняльну оцінку якісно 

нового, яке не відповідає зовнішнім умовам, нетипового для людини за 

рівнем її колишніх можливостей поведінки і ставлення до оточення і 

діяльності. По відношенню до дитини (вихованця закладу дошкільної 

освіти, учня) - це свідчення того, що її поведінка, відносини з дітьми та 

дорослими і результативність діяльності унавчанні та іграх не відповідають 

тим соціальним нормам, які характерні для її однолітків у цих умовах. 

Категорія дезадаптованих використовується по відношенню до певної 

категорії людей (дезадаптовані діти, дезадаптована група і таке інше), а 

також по відношенню до середовища, що обумовило деформаційні явища 

(шкільна дезадаптація, сімейна дезадаптація і таке інше). 

Групи чинників дезадаптації людини діляться на внутрішні і зовнішні. 

Внутрішні (особистісні) чинники дезадаптації людинипов’язаніз 

недостатньою реалізацією її соціальних потреб як особистості. До них 

відносяться: тривала хвороба; обмежені можливості людиниу спілкуванні з 

оточуючими; тривала ізоляція людини незалежно від її віку (вимушеначи 

примусова) від середовища повсякденної життєдіяльності; перемикання на 

інший вид діяльності (тривалу відпустку, тимчасове виконання інших 

службових обов’язків і таке інше). 

Зовнішні (середовищні)чинники дезадаптації людиниє незвичними 

для неї, створюють дискомфорт,  тією чи іншою мірою стримує 

особистісний прояв. До них відносяться:придушення особистості новизною 

навколишніх обставин (прихід дитини узаклад дошкільної освіти, школу; 

зміна групи, класу); придушення особистості групою. Особливо це 

характерно для підлітків: прояв жорстокості (насильство, бойкот) з їхнього 

боку по відношенню до однолітків; негативний вплив ЗМІ і таке інше; 

низька культура сімейного виховання і криза сучасної сім’ї, яка призвела до 

різкого зростання кількості неповних сімей, сімей з неблагополучними, 

конфліктними відносинами;незахищеність окремих груп населення 



(безробітних, страйкуючих, емігрантів, біженців, багатодітних та неповних 

сімей);недоліки в медичному обслуговуванні, що не дозволяють своєчасно 

виявляти загрози здоров’ю, забезпечувати її необхідною медичною 

допомогою;недосконалість системи дошкільного виховання, ігнорування в 

організації, формах і методах педагогічної роботи об’єктивних 

особливостей послаблених дітей і тих, що мають особливі потреби. 

Усі перераховані чинники представляють безпосередню загрозу для 

адаптивності окремих осіб, цілих групи і, особливо, дитини, її розвитку, 

виховання і навчання. 

 

СТРУКТУРА САМОСВІДОМОСТІ ДИТИНИ 

СТРУКТУРА САМОСОЗНАНИЯ РЕБЕНКА 

STRUCTURE OF SELF-CONSCIOUSNESS OF THE CHILD 

Глазова К. В., 

студентка групи ПС-20-19 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Науковий керівник: д-р психол. наук, проф.Євдокимова Н. О. 

 

Структури самосвідомості дитини включає у себе п’ять ланок. 

Перша ланка являє собою кристал особистості, що включає її ім’я, 

ідентифіковане з тілесною і духовною індивідуальністю. 

Ім’я та його значення. У дошкільному віці дитина починає 

усвідомлювати, що вона має індивідуальне ім’я. При нормальних стосунках 

у сім’ї вона любить своє ім’я, бо постійно чує ніжне звертання до себе. Їй 

подобаються всі домашні варіанти її дитячого імені, вона вже знає, як її 

будуть називати, коли вона стане дорослою. Завдяки імені і займеннику «Я» 

дитина навчається виділяти себе як персону. Ім’я набуває особливого 

значення, що дає їй можливість уявити себе як окрему, виняткову людину. 

Дитина органічно, починаючи з раннього віку, ідентифікує своє ім’я 

з собою тілесним, що формує у неї образ власного тіла. 



Формування образу тіла. За нормальних умов дитина постійно 

вправляється у різноманітних рухах і діях. Численні вправи, якими дитина 

займається разом із дорослим, представляють собою не просто мускульну 

роботу (скорочення і розслаблення), а й формують складні інтеграційні 

зв’язки між мускульною роботою, зором, дотиком, тілесним почуттям 

рівноваги і координації у просторі, а також загальним результатом усіх 

зусиль і переживань. При цьому кожен рух має бути чітко збалансованим не 

тільки на рівні пальців, кисті, усієї руки, усього тіла, а й на рівні результатів 

від зробленої вправи. 

Друга ланка структури самосвідомості - це зазіхання на визнання– 

одна з найзначніших людських потреб. Вона ґрунтується на прагненні 

дістати високу оцінку своїх досягнень, що відповідають соціальним 

вимогам суспільства. 

Зазіхання на визнання з боку дорослого проявляється у тому, що 

дитина постійно слідкує за дорослим – скільки уваги приділили їй, а скільки 

– її братику чи взагалі іншій дитині. Зазіхання на визнання може виявлятися 

й у прагненні «бути кращим, аніж інші». Це прагнення створює мотиви 

успіху, є однією з умов розвитку волі і формування рефлексії, тобто 

здатності усвідомлювати свої переваги і недоліки, і, безумовно, відіграє не 

останню роль у формуванні особистості дитини. 

Третя ланка структури самосвідомості несе в собі ціннісні орієнтації 

на свою стать як на соціальну роль і фізичну і психічну сутність, тобто 

відбувається гендерна ідентифікація. 

Гендерна ідентифікація - це ототожнення себе з фізичною і 

психологічною статтю чоловіка чи жінки, і прагнення відповідати 

прийнятим у культурі, насамперед у родині, стереотипам чоловічої чи 

жіночої поведінки. 

Позиція дитини як представника своєї статі визначає специфіку 

розвитку самосвідомості. Усвідомлення своєї статевої належності має 

найважливіше значення для розвитку особистості: почуття тотожності зі 

своєю статтю, прагнення підтримати «престиж» своєї статі у рамках 



соціальних очікувань визначають основні позитивні досягнення у розвитку 

особистості. Тому так важливо, щоб хлопчик мав чоловічий зразок для 

наслідування і солідаризувався з ним, а дівчинка ідентифікувала себе з 

мамою. 

Четверта ланкаструктури самосвідомості несе в собі ціннісні 

орієнтації на індивідуальний життєвий шлях людини. У цьому випадку мова 

йде про психологічний час особистості. 

Психологічний час особистості– індивідуальне переживання своєї 

фізичної і духовної зміни протягом часу, представлене у самосвідомості 

особистим минулим, сьогоденням і майбутнім. У дитячому віці дитина 

лише відкриває для себе існування свого індивідуального минулого, 

сьогодення і майбутнього. 

П’ята ланка структури самосвідомостінесе в собі ціннісні орієнтації 

на соціальний простір, представлений у суспільній свідомості правами й 

обов’язками. 

Соціальний простір- це умови розвитку і буття людини, що 

визначаються значеннями і змістом прав й обов’язків людини. 

Зазначимо, що сформувати гармонійну самосвідомість не просто. 

Самосвідомість формується у процесі активної взаємодії з навколишнім 

світом, опановуючи соціальний досвід, суспільні цінності. На основі 

відображення людиною об’єктивних відносин відбувається формування 

внутрішніх позицій особистості, індивідуальних особливостей психічного 

складу, складається характер, інтелект, його ставлення до навколишніх і 

самого себе. Ніхто не народжується на світ з готовим характером, 

інтересами, волею тощо. Усі ці властивості виробляються і формуються 

поступово, у ході всього життя, з моменту народження і до зрілості. 
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Сучасний етап розвитку освіти характеризується інноваційними 

змінами, які набувають особливої актуальності в освітньому процесі, 

щопередбачає і модернізацію системи фізичного виховання, оскількивоно 

має потенційні можливості психолого-педагогічного впливу на розвиток 

особистості здобувачів вищої освіти. 

Діяльнісно орієнтований підхід дофізичного вихованняу закладах 

вищої освіти забезпечує врахування фізичних здібностей, індивідуально-

 психологічних особливостей та мотивів здобувачів до занять, ставлення 

особистості до розвитку важливих психічних і психофізіологічних якостей, 

найбільш значущих у майбутній професійній діяльності, що зумовлює 

набуття науково-відповідного досвіду діяння у доступній сфері життя. 

Застосування діяльнісно-орієнтованого підходу сприяє залученню студентів 

до позааудиторної спортивно-масової роботи з метою реалізації 

біологічних, соціальних і духовних потреб у руховій активності, здоровому 

способі життя та отримання задоволення від занять різними формами 

фізичного виховання. 

Діяльнісно-орієнтованефізичне вихованняполягає у синтезі 

фізкультурно-спортивних методів та засобів з урахуванням індивідуальних 

особливостей здобувачів, їхніх мотиваційних пріоритетів та спортивних 



уподобань.Задля формування мотиву вдосконалення здобувачів, що 

передбачає прагнення прискорити темпи власного розвитку, зайняти гідне 

місце у суспільстві, потрібно розробляти все більш ефективні моделі 

фізичного виховання, що враховують особливості кожного здобувача, 

новітні науково- методичні розробки. 

Психолого- педагогічними умовами реалізації діяльнісно-

орієнтованого фізичного виховання є: забезпечення максимальних 

можливостей для засвоєння кожним здобувачем цінностей фізичної 

культури і спорту, використання здоров’язберігаючих технологій 

спортивної підготовки, об’єднання здобувачів в однорідні навчально-

 тренувальні групи за спортивними інтересами, що дає змогу розкрити і 

реалізувати реальні та потенційні можливості здобувачів розв’язувати 

освітні завдання.Виконання цих завдань сприятиме досягненню істотного 

зниження захворюваності молоді, підвищенню рівня профілактичної 

роботи, стимулюванню у студентської молоді прагнення до здорового 

способу життя, зменшенню поширення шкідливих звичок, розвитку 

морально-вольової підготовленості та реалізації творчого потенціалу 

особистості здобувача. 

Організація занять у моделі діяльнісно-орієнтованого фізичного 

виховання відбувається на основі вільного вибору здобувачем виду спорту, 

що надає йому можливість переходу з однієї групи в іншу, виносить заняття 

за рамки обов’язкового розкладу, сприяє формуванню спортивного стилю 

життя. Фізичне виховання забезпечує і процес пізнання, оскільки спорт стає 

особливим видом діяльності, що спонукає до творчої пошукової активності 

з фізичної культури і розробки новітніх програм з фізичного виховання, які 

на практиці показують все більшу ефективність застосування спеціальних 

знань у галузі фізичної культури. 

Для реалізації моделідіяльнісно-орієнтованого фізичного вихованняв 

умовах закладу вищої освіти необхідно забезпечити: комплексний підхід до 

гармонійного формування всіх складових здоров’я людини; удосконалення 

фізичної та психологічної підготовки до активного життя і професійної 



діяльності на принципах, що забезпечують оздоровчу спрямованість та 

врахування індивідуальних особливостей; використання різноманітних 

форм рухової активності та засобів фізичного вдосконалення. 

Упровадження визначених концептуальних основ є практичною 

трансформацією національної системи фізичного виховання студентської 

молоді відповідно до вимог загальноєвропейських стандартів та принципів 

гуманістичного змісту вищої освіти. 
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ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ СТАТУС ПСИХОЛОГА: 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

PSYCHOLOGIST'S COMPETENCE STATUS: PSYCHOSOMATIC 

APPROACH 

Євдокимова Н. О., 
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Становлення особистості психолога як суб’єкта професійної 

діяльності нерозривно пов’язано з її компетентнісним статусом, що 

визначається наявністю у неї певного набору компетенцій – ресурсу 

досягнення високого рівня компетентності у професійній діяльності. 

Компетентнісний статус особистості психолога визначає її можливості 

вирішувати певні класи задач у галузі його професійної діяльності: 

комунікативні, інтенціональні, психодіагностичні, інтерпретаційні, 

консультативні, психокорекційні, психореабілітаційні, психопрофілактичні, 

оргуправлінські, методичні, дидактичні, виховні, прогностичні, 

дослідницькі, проективні, експертні і т.п. Від того, наскільки сформована 

особистість психолога, залежитьефективність їхньоговирішення, оскільки 



для психолога його власна особистість єінструментомйого психологічної 

практики. 

Виходячи з того, що особистість виступає психосоматичною єдністю 

(Дж. Піракос), а її основою є тіло, тілесно-почуттєвий досвід розглядається 

нами як фундамент професійного розвиткупсихолога. Дослідження тілесних 

відчуттів і станів, робота з ними, осягнення переживаньлюдини суттєво 

розширює можливості психолога у роботіз клієнтом, формуючипри 

цьомуставлення довласного організмуяк інструменту Я. 

Тілесно-почуттєвий досвід психолога підтримує цілісність його 

організму як інструменту Я, запускаючи механізм 

конгруентності/інконгруентності між Я і досвідом. Особистісні смисли 

направляють його дію на психологічну самодопомогу – пропрацювання 

психологом власних особистісних дефіцитів, суб’єктивні смисли – на 

роботу з клієнтом (психокорекційну, психореабілітаційну, консультативну, 

психопрофілактичну). Якість цієї психологічної допомоги напряму 

пов’язана з компетентнісним статусом психолога. У процесі психологічної 

допомоги психолог відтворює психосоматичні патерни, котрі у подальшому 

ним рефлексуються і накопичуються, підвищуючи його професійну 

компетентність. 

Відтак, під професійною компетентністю психолога ми розуміємо 

конгруентну систему його здатностей вирішувати професійні задачі, 

базуючись на своєму тілесно-почуттєвому досвіді, особистісних і 

суб’єктивних смислах, ціннісних переживаннях, володінні техніками 

тілесно-психологічної саморегуляції, відтворенні психосоматичних 

патернів, їхній рефлексії, перетворюючи власний організм в інструмент Я 

при психологічній самодопомозі та роботі з клієнтом. 

Формування професійної компетентності психолога при навчанніу 

закладі вищої освіти проходить такі стадії: пізнавальну, емоційну, 

діалогічну, ціннісно-смислову, каузальну, регуляційну, рефлексивну, 

«заземлення». 



I стадія – пізнавальна – передбачає пізнання свого тіла й 

особливостей його функціонування, осягнення зв’язку між психічними і 

фізіологічними процесами. 

II стадія – емоційна – вивільнення витіснених і подавлених емоцій. 

III стадія - діалогічна – побудова тілесного каналу свідомо-

підсвідомої комунікації, набуття навичок ведення внутрішнього діалогу між 

«Я у тілі» і «Я- тіло». 

IV стадія – ціннісно-смислова – усвідомлення цінності власного тіла, 

його прийняття, робота з «почуттєвою тканиною» (у розумінні 

О. М. Леонтьєва), змістом котрої є особистісні і суб’єктивні смисли як 

результат оцінки тілесного досвіду. 

V стадія – каузальна – розкриття захисних функцій свідомості, що 

блокують усвідомлення психічних процесів, набуття здатності бачити у тілі 

причину і наслідок подій свого внутрішнього і зовнішнього простору. 

VI стадія – регуляційна – навчання технікам тілесно-психологічної 

саморегуляції та їхньому застосуванню на практиці, набуття навички по 

їхньому застосуванню, трансформація цієї навички у звичку. 

VII стадія – рефлексивна – ретроспективна рефлексія тілесного 

досвіду, психосоматичних поведінкових патернів, проспективна рефлексія 

тілесних можливостей і потенціалів. 

VIII стадія – «заземлення» (у розумінні А. Лоуена) – набуття 

здатності твердо стояти на ногах у фізичному сенсі, поява відчуття опори, а 

також метафора фройдівського «принципу реальності», що забезпечує 

життє стійкість і можливість безперервного розвитку, як особистісного, так 

і професійного. 

Змодельована нами процесуальна розгортка професійної 

компетентності задає вектор професійної підготовки здобувачів у рамках 

суб’єктно просторової парадигми вищої освіти, визначаючи у майбутньому 

компетентнісний статус психолога. 
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Психологічна служба вищої освіти має на меті виявлення і створення 

оптимальних соціально- психологічних умов для розвитку особистості 

учасників освітнього процесу та розвивального освітнього простору закладу 

вищої освіти. 

Психологічна служба закладу вищої освіти (ЗВО) може надати 

допомогу у розробці професіограм, діагностичного інструментарію для 

виявлення загальних і професійних здібностей абітурієнтів і здобувачів, 

здійснювати супровід особистісного і професійного розвитку учасників 

освітнього процесу. Особливої актуальності діяльність психологічної 

служби набуває, коли йдеться про фахову підготовку майбутніх психологів, 

оскільки безперервний супровід професійних профільних програм 

забезпечує практичну складову підготовки майбутніх психологів. 

Психологічна служба ЗВО – система, котра інтегрує у собі основні 

структурні одиниці: психологічну діагностику (індивідуальну і групову), 

консультування, психологічну профілактику, пропаганду психологічних 

знань, соціально-психологічну адаптацію здобувачів вищої освіти, 

підвищення рівня їхньої психологічної культури тощо. 

Основними у діяльності психологічної служби ЗВО є завдання 

психологічної підтримки і супроводу здобувачів в особистісному і 

професійному розвитку відповідно до етапів розгортання цих процесів. 

На етапі адаптації (перший курс) – завдання психологічної служби 

полягає у наданні допомоги здобувачеві в адаптації до нових умов 

життєдіяльності. Тому у технологічну програму цієї роботи входять: 



1) діагностика готовності до навчально-пізнавальної діяльності, 

мотивів навчання, ціннісних орієнтацій, соціально-психологічних 

установок; 

2) допомога здобувачам у розвитку їхніх адаптаційних здібностей і 

регуляції життєдіяльності; 

3) психологічна підтримка першокурсників у подоланні труднощів 

самостійного життя і вибудовуванні комфортних взаємин з однокурсниками 

і педагогами;  

4) консультування першокурсників, що розчарувалися в обраній 

спеціальності, і корекція професійного самовизначення при компромісному 

виборі професії. 

На відносно благополучному етапі інтенсифікації (другий і третій 

курси навчання у ЗВО) функції психологічної служби зводяться до 

діагностики особистісного й інтелектуального розвитку, надання допомоги 

у вирішенні проблем, що виникають у взаєминах з однокурсниками і 

педагогами, а також у суто особистих стосунках. Відповідно, тут необхідні 

технології розвивальної діагностики, психологічного консультування, 

корекції особистісного й інтелектуального профілів. 

На етапі ідентифікації (четвертий, п’ятий і шостий курси 

навчання) завдання психологічної служби полягають у контрольній 

діагностиці професійних здібностей, допомозі у знаходженні професійного 

поля реалізації, підтримці у знаходженні сенсу майбутньої життєдіяльності. 

Головне – допомогти випускникам професійно самовизначитися і знайти 

місце роботи. 

Організація і структура служби психологічного супроводу майбутніх 

психологів у ЗВО – це складне питання, не вирішене поки однозначно. 

Досвід професійних установ вищої освіти різноманітний: лабораторії, 

організовані при кафедрах психології; спеціальні центри у структурі 

підрозділів навчально-методичних чи виховних відділів; або ж, що значно 

перспективніше, з нашої точки зору, інституціалізовані психологічні 

служби. Очевидно, що за відсутності спеціальних документів, що 



регламентують цю діяльність на державному рівні, кожний освітній заклад 

визначає структуру й організовує діяльність психологічної служби залежно 

від власних уявлень про її призначення та змістовні завдання. Незалежно від 

обраної закладом вищої освіти організаційної моделі психологічної служби, 

головне пам’ятати про її основну місію –допомогти майбутньому фахівцю 

найповніше реалізувати свої можливості у всіх сферах життя, зокрема йу 

професійній діяльності,усвідомити себе як суб’єкта власного життя, її 

творця. 
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Наративний підхід до ідентичності, дослідження так званої «наративної 

ідентичності», а також використання наративного аналізу і методу наративного 

інтерв’ю останнім часом набувають все більшої популярності у соціальній 

психології. Наративна ідентичність – це особистісна ідентичність, яка 

формується при прочитанні свого життя у світлі творів культурного 

середовища, котрі виступають посередниками цього процесу, при цьому 

читання є діяльністю, що опосередковує текст і життя людини в цілому. 

Загалом наративний підхід являє собою міждисциплінарну галузь знання, 

яка почала свій розвиток у лінгвістиці, філософії, соціології та історіографії,і 

відносно нещодавно стала використовуватися у психологічних теоретичних та 

емпіричних дослідженнях. У психології наративний підхід зосередив увагу на 

автобіографічних «Я-наративах», тобто історіях, розказаних від першої особи, що 

оповідають про перипетії власного життя. Особиста історія надає відчуття 

цілісності життю, дозволяє утримати розрізнені частини досвіду, зберігає 



спадкоємність «Я» учасі та просторі, тим самим підтримуючи особистісну 

ідентичність. 

Натепер у психології існують різні концепції оповідання (розповіді про 

себе), тому говорити про наративну психологію можна лише як про дуже 

широке поле досліджень, об’єднаних інтересом до загального феномену. 

Наратив розуміється як форма, що організовує досвід і контролює дії й емоції; 

як когнітивна схема, що дозволяє пояснювати і долати труднощі; як результат 

роботи дискурсу, виражений усоціальних інтеракціях; як звіт про минуле, що 

забезпечує саморозуміння; як інструмент формування ідентичності, що надає 

життю цілісності та осмисленості. Для осмислення вчинків людина 

звертається до традиційних сюжетів, характерних для її культури, за 

допомогою котрих можна об’єднати події життя у єдине ціле. У старшому 

підлітковому віці, юнацтві і ранній дорослості люди починають 

реконструювати своє минуле, сприймати своє сьогодення і передбачати 

майбутнє у термінах певної інтерналізованої (такої, що розвивається) «Я- 

історії». Саме у цей час відбувається інтеграція переконань і цінностей у 

єдину особисту ідеологію та прийняття відповідальності за реалізацію певних 

життєвих проектів і планів, ідентичність таким чином виступає у ролі 

інтегруючої конфігурації«Я-в-світі-дорослих». 

У наративі не просто описується певний «світ, де я міг бижити», але 

схвалюються або засуджуються дії героїв, при цьому власне герої поділяються 

на «хороших» і «поганих», автор неодмінно (явно чи неявно) дає моральну 

оцінку подіям, що відбуваються. Звідси, наратив – це завжди розповідь про 

цінності, проте, що для людини є важливим, правильним, проте, заради чого 

варто жити, або проте, в ім’я чого варто померти. 

Розуміти наративи–значить осягнути ставлення авторів до життя, 

усвідомити їхнє бачення світу, аудіагностичній та психотерапевтичній роботі 

осмислення власних наративів є запорукою розв’язання більшості 

психологічних проблем, особливо таких, що час від часу повторюються у житті 

людини. 
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З позицій діяльнісного підходу процес професійного розвитку 

особистості варто розглядати як особливу форму активності (діяльності) 

особистості, точніше кажучи, як сукупність різних форм діяльності, які, 

взаємодіючи і змінюючи один одного на різних етапах професіоналізації, 

забезпечують формування й реалізацію особистості професіонала. 

Для кожного етапу професіоналізації характерний свій «ансамбль» 

форм діяльності, серед яких виділяються провідна й другорядні.Провідна 

діяльність забезпечує формування новоутворення цього етапу і є системною 

для організації інших видів активності.Зміна провідного виду діяльності 

означає й зміну напрямку розвитку особистості професіонала. 

Професійний розвиток особистості – це особлива форма спільної 

діяльності суб’єкта професіоналізації і суспільства в особі батьків, учителів, 

майстрів, інститутів соціалізації. По мірі розвитку професіонала форми 

спільної діяльності змінюються, що програмує роль суспільства, яке 

змінюється якісно. На стадії самостійної діяльності визначається і результат 

діяльності, і способи його досягнення. 

З позицій діяльнісного підходу необхідне розведення понять 

трудової діяльності, професійної діяльності і професіоналізації як особливої 

форми активності (діяльності) особистості; паралельно з цими поняттями 

повинні бути розведені поняття суб’єкта професійної і трудової діяльності, 



суб’єкта професіоналізації у цілому. У рамках такої «концептуальної 

демаркації» необхідно визначити всі форми діяльності, реалізовані у ході 

професіоналізації, а також те, наскільки вони вичерпують останню. 

Відтак, провідним напрямком дослідження професіоналізації 

повинно стати формування індивідуальних способів і стилів діяльності 

професіонала на різних стадіях становлення, подолання своїх стереотипів 

поведінки, мислення, відносин, виявлення об’єктивних і суб’єктивних 

критеріїв ефективності різних форм діяльності, реалізованих у ході 

професіоналізації. 

Це приводить до нового етапу розвитку, переводячи його на новий 

рівень функціонування. З появою нового рівня функціонування старий не 

зникає, а зберігається з деякими специфічними тільки для нього функціями 

як один з ієрархічних рівнів нової системи. Так, стереотипи поведінки, 

мислення, властиві людині до періоду навчання, не зникають, а 

зберігаються, але вже в іншому ієрархічному рівні для вирішення завдань у 

сфері конкретної професійної діяльності. 

Тільки у результаті розвитку виникає новий якісний стан суб’єкта, 

що виступає як зміна його складу чи структури, тобто виникнення, 

трансформація його елементів і зв’язків. 
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Волонтерська діяльність майбутніх психологів дозволяє їм зробити 

особистий внесок у вирішення соціальних проблем, і водночас розвивати 

власну професійну самосвідомість, професійну ідентичність, набувати 

практичний досвід та поглиблювати інтерес до обраної професії. 

Функціями волонтерської діяльності майбутніх психологів є: 

1) аксіологічна функція– формування у волонтерів системи 

духовно- моральних цінностей, що визначають гуманістичну спрямованість 

особистості, в основі котрої - ставлення до людини як вищої цінності, 

визнання права на свободу, щастя, розвиток і творчий прояв сутнісних сил; 

2) адаптаційна функція– активневключення майбутніх фахівців у 

волонтерську діяльність за рахунок встановлення довірчих відносин з 

іншими членами руху, оволодіння способами конструктивного спілкування, 

участі у заходах; 

3) функція передачі культурної спадщини– знання, уміння і 

навички, досвід творчої діяльності; 

4) компенсаторна функція– створення у процесі спільної 

соціально- цінної діяльності умов для саморегуляції особистості волонтера, 

використання його суб’єктного досвіду; 

5) креативна функція– побудова процесу діяльності волонтерів на 

основі творчості, коли особистість пізнає, творчо перетворює, розвиває й 



удосконалює себе, створює творчий продукт, що має цінність для інших; 

6) регулятивна функція– реалізація програм на всіх рівнях 

особистісного зростання, що дозволяє вносити корективи у процес розвитку 

соціальної активності молоді, визначає лінію поведінки волонтерів у процесі 

їхньої діяльності і спілкування. 

Найважливішим напрямом волонтерської діяльності є надання 

психологічної допомоги категоріям людей, що її потребують. Можна 

виокремити такі головні напрями діяльності волонтерів-психологів: 

1) соціально-психологічна та реабілітаційна робота, попередження і 

подолання негативних явищ у молодіжному середовищі: 

  психологічна допомога молоді та підліткам, що перебувають у 

кризовому стані, схильні до суїциду; 

  психологічна робота з молоддю, схильною до асоціальної 

поведінки; 

2) психологічна допомога соціально незахищеним группам 

населення: 

  підтримка та розвиток соціально дезадаптованої молоді; 

  профілактика вживання наркотичних речовин; 

  профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом; 

  психологічна підтримкаосіб, що постраждали від морального, 

фізичного насильства чи насильства в сім’ї; 

  психологічна підтримка та розвиток творчих здібностей інвалідів; 

  психологічна допомога самотнім матерям, неповним сім’ям; 

  соціально-психологічна робота з групами ризику; 

3) обставинах за місцем проживання, у стаціонарних інтернатних 

установах та закладах, у реабілітаційних установах та закладах, в установах 

та закладах денного перебування, у територіальних центрах соціального 

обслуговування, в установах та закладах тимчасового або постійного 

перебування та в інших закладах соціальної підтримки чи догляду; 

психологічна допомога особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; 



4) психологічна допомога особам, постраждалим від військових дій 

на Сході країни – вимушеним переселенцям, військовослужбовцям та 

членам їхніх сімей тощо. 

Здійснюючи волонтерську діяльність, майбутній психолог має 

додаткову можливість подальшого особистісного розвитку, у змозі набувати 

нові професійно значущі знання та навички, удосконалювати здібності, 

стимулювати ініціативу і творчість. 

Отже, волонтерство – це певний погляд на життя, формування 

світогляду, збагаченого соціальним і культурним досвідом, набуття 

соціальних знань й умінь, доброчинна допомога людям, а також додатковий 

ресурс професійного розвитку й удосконалення професійно важливих для 

майбутнього фахівця навичок. 
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Упродовж свого розвитку людина створює себе перед дзеркалом, 

приміряючи на себе різні ролі, бачить у собі різних людей і погоджується 

виконувати ці ролі, інтегруючи в собі їхню різноманітність, і звикається з 

ними. По мірі проходження людиною самоідентифікації у процесі свого 

історичного розвитку й у процесі набуття знань про своє тіло дзеркало було 

для неї засобом і способом визначати свої кордони, окреслюючи свої контури, 

стаючи у такий спосіб видимим і відмінним від інших. Ясність і чіткість 

відображення як фізичного явища, так само як і наявність певної дистанції 

між віддзеркаленим «оригіналом» і його зображенням у дзеркалі, дають 



можливість створення ілюзії та обману. Дзеркало змушує забути про те, що 

його поверхня – це перешкода, яка заважає бачити і сприймати реальність. 

Той, хто дивиться на себе, не може створити себе як «чисте, абсолютне 

видовище», оскільки він є одночасно і суб’єктом й об’єктом, що розривається 

між тим, ким він є насправді, і тим, що він знає про себе. Людина усвідомлює, 

що між нею і її відображенням існує певна дистанція, але у той же час 

продовжує ототожнювати себе зі своїм зображенням. Саме ця подвійна 

позиція призводить до внутрішнього конфлікту. 

Саме стадія дзеркала породжує фантазм розщепленого тіла. 

Роздроблене тіло – ось що чекає на людину по той бік ілюзорної єдності. Однак 

породжується воно заднім числом. До образу цілісного тіла не було ніякого 

розщепленого тіла. Для того щоб щось могло розділитись, повинен існувати 

цілісний стан. Саме тому розщеплюваному тілу ретроспективно передує 

цілісний стан. А власне Его є неаутентичною інстанцією, яка функціонує 

заради того, щоб приховати відсутність єдності – це ілюзія цілісності. 

Відчуженість власного образу потребує постійного перепривласнення. 

Ототожнюючи себе з образом, який надходить ззовні, дитина робить перший 

крок до визнання себе – власного Его. Це визнання приходить від Іншого, і 

воно завжди повинно буде поновлюватися. Цілісність власного Его носитиме 

відбиток уявної, ілюзорної цілісності, котра буде підтримувати людину 

протягом усьогожиття, але, визнаючи себе в Інших, у цій ситуації ідентифікації 

суб’єкт буде радикально відчужений від себе – від істинного суб’єкта, від 

свого бажання. У пошуку свого власного Его він змушений змагатися зі своїм 

власним образом. 

З позицій структурного психоаналізу завершеного і цілісного образу 

як тіла та Его не існує; незважаючи на ілюзорну повноту, яку дзеркальний 

образ повертає суб’єкту, завжди залишається щось невидиме, те, що випало 

з суб’єкта – його нестача. 

Досвід суб’єкта завжди відділений від нього у часі, що і створює 

можливість для нескінченної гри його присвоєння і відчуження, для 

переінтерпретації власного Его. Его –мінливе, Его змушене щоразу 



інтегрувати себе у часі. Засоби, якими Его заявляє про себе, цілком штучні. 

Довіряючи «власному Его», ми помиляємося. Йдеться про помилку, яка 

носить структурний характер і зумовлена тим, що сам акт ідентифікації, 

котрий, здавалося б, виходить із суб’єкта, в певному сенсі суб’єкту не 

належить, оскільки несвідомо структурований «мовою Іншого». Вважаючи, 

що Его, яке генетично виникло як відповідь на запит Іншого, є його 

власним, суб’єкт робить помилку, а це призводить до того, що він плутає 

своє справжнє бажання з бажанням Іншого. Цей незбіг утворює тріщину у 

суб’єкті. 

Отже, порушення ідентичності і труднощі в інтерсуб’єктивних 

взаєминах тісно пов’язані. Сильне, проте незадоволене, бажання визнання і 

підтримки від інших призводить до того, що особистість знаходиться у 

небезпеці, і послаблюється почуття самоефективності. 

Люди зазвичай прагнуть подолати внутрішню «відсутність», 

звернувшись до інших. У результаті такого звернення неявно 

передбачається, що в діалектичному зв’язку з іншими бонус буття буде 

реалізований. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАДАПТАЦІЯ СУЧАСНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАДАПТАЦИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF THE MODERN 

PERSONALITY 

Панов М. С.,  

канд.психол.наук, 

КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна Академія» ЗОР 

 

Реадаптація сучасної особистості уявляється як процес формування і 

розвитку її соціальної активності, прояву соціальних, соціально-

психологічних, біопсихічних механізмів регуляції життєдіяльності. Це – 



поєднання соціально- спрямованої активності особистості з динамікою 

різних рівнів соціального середовища. 

Дії, спрямовані на досягнення змін у життєдіяльності, є суттю 

реадаптивної діяльності особистості,що здійснюється для задоволення 

власних потреб. Функціонування ж особистості в умовах, які не 

відповідають її індивідуальним потребам, ускладнюють життєдіяльність та 

загрожують можливою дезадаптацією. Тому в усуненні невідповідності між 

вимогами умов, з одного боку, та очікуваннями і можливостями суб’єкта – з 

іншого, полягає реальне значення соціальної реадаптації особистості. 

Щоб вирішити проблему характеристики змісту макро-соціального і 

мікро- соціального середовища, пропонується поділити його на два типи: 

«реальне» і «потенційне». Середовище, до якого безпосередньо залучена 

особистість, можна вважати реальним мікро-соціальним середовищем. 

Соціальне середовище, що перебуває безпосередньо за межами 

життєдіяльності особистості, можна визначити як потенційне мікро-

соціальне середовище – в тому сенсі, що воно може перетворитися на 

реальне мікро-соціальне середовище певної особистості. 

Така диференціація має значення не тільки для теорії, але й для 

практики управління процесом соціальної реадаптації. Адже вона 

передбачає необхідність: 

- цілеспрямованого «конструювання» такого реального мікро-

соціального середовища, яке стимулювало б формування в особистості 

певних соціальних якостей, що сприяють її адаптації в потенційних мікро-

соціальних середовищах (звільнення з роботи, безробіття, невизначеність 

тощо); 

- розробку динамічної моделі особистості з урахуванням 

особливостей і вимог потенційних соціальних середовищ. 

Макро-соціальне середовище слід також розглядати як 

найважливіший структурний компонент сучасного соціального середовища. 

Адже це середовище глобальних соціальних процесів, і його вплив на стан і 

поведінку людини в умовах сучасних комунікацій неминуче зростає. 



На основі аналізу структурних компонентів соціальної реадаптації 

особистості (соціальна адаптована ситуація, соціальна адаптивна потреба, 

психічна адаптивна потреба) з’ясовується роль кожного з означених 

компонентів. 

Під соціально реадаптованою ситуацією розуміємо відносно новий і 

незвичний для особистості стан соціального середовища, що вимагає певної 

перебудови її поведінки, зміни попередніх форм і способу життєдіяльності. 

Процес соціальної реадаптації може здійснюватися двома шляхами: на 

основі надбаного соціального досвіду особистість порівнює свої дії з 

реальною ситуацією, або, керуючись засвоєними нормами, стереотипами, 

принципами тощо, вона перетворює соціальну ситуацію відповідно до своїх 

життєвих потреб. 

Соціальна потреба є основною спонукальною силою у формуванні та 

розвитку соціальної активності, її спрямованої діяльності й адаптації.Вона 

може проявитися у двох найсуттєвіших формах:особистість має потребу 

наблизити свої соціальні цінності, орієнтації, настанови тощо до вимог 

соціальної ситуації і через цю потребу може адаптуватися до певної 

ситуації;конкретна соціальна ситуація не створює можливостей для 

задоволення потреб особистості, і тому її соціальна активність 

спрямовується на зміну ситуації відповідно до своїх потреб. 
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Соціальні чинники, що сприяють розвитку Інтернет-залежності, 

можна розподілити на дві групи - макросоціальні і мікросоціальні. Перша 

група - це суспільство, в якому живе людина, включаючи його історію, 

культуральні традиції, мораль і моральні цінності, політичні й економічні 

проблеми, ставлення до дітей, сім’ї, рівень терпимості до залежностей, моду 

і т. д. Друга група - це безпосереднє оточення людини, насамперед сім’я і 

люди, з якими вона спілкується, від яких залежить, друзі та колеги по 

навчанню і роботі. 

Останнім часом більшість дослідників схиляється до висновку, що 

саме мікросоціальні чинники є першорядними у формуванні залежності. 

До мікросоціальних чинників належить: виховання у неповній, 

«деформованій» (з вітчимом, мачухою), асоціальній сім’ї. Важливу роль 

також відіграє тип виховання у сім’ї, так виникненню залежної поведінки 

сприяють гіпопротекція (емоційна холодність по відношенню до дитини), 

домінуюча гіперпротекція (надмірна опіка і контроль), потуральна 

гіперпротекція (дитину безмірно балують, поспішають задовольнити 

найменше бажання, без упину захоплюються як дійсними здібностями, так 

й уявними талантами, позбавляють усіляких труднощів, від необхідності 

самому чогось досягати), альтернуюче виховання (до дитини 

пред’являються суперечливі вимоги, уродині відсутні основи і традиції, а 



норми поведінки непостійні, неконгруентність між словами та діями у 

сім’ї). 

Психологічні чинники ризику виникнення залежності - це труднощі 

пристосування до навколишнього середовища, конфліктність, 

незадоволеність, незрозумілість людьми, утома, боязкість, усвідомлення 

своєї неповноцінності, іншими словами - фрустрація, стан психічного 

дискомфорту при незадоволенні тих чи інших потреб. Саме наявність 

низького фрустраційного порогу представляється найважливішим 

психологічним чинником розвитку психічної залежності. 

Вплив особистісної складової на розвиток залежності доводять 

твердження вчених, що одна з причин односпрямованої (акцентурованої) 

активності (захоплення іграми, сексом, трудоголізм) - особистісна 

дисгармонія, а саме: недостатній особистісний розвиток і функціонування у 

сфері духовного буття, у напрямі пізнання і самопізнання, міжособистісної 

взаємодії. Ця залежність виникає як певний варіант компенсації 

перебільшення цінності подій, породжуваних в акцентурованій активності 

(праці, грі, сексі), як спроба витіснити значення інших цінностей, не 

пов’язаних з акцентурованою активністю. 

Зниження самодостатності, автентичності у разі браку 

самоідентифікації, послабленні почуття соціальної належності до певної 

групи - усе це умови, які спрямовують до інтеракційної залежності 

(наприклад, від деструктивного культу). Фрустрована потреба бути 

прийнятим іншими, недостатній авторитет і повага у значущому колі, 

знижена самоповага підштовхують індивіда до глибшого занурення в 

інтеракцію. 

Якісний аналіз показав, що основним чинником, завдяки якому всі ці 

явища отримали широке поширення, є анонімність особистості в Мережі. 

Анонімність ув’язана з чотирма головними розладами: 

1. Посилення різних відхилень від норми, брехня і навіть скоєння 

кримінальних дій типу перегляду та скачування непристойних або ж зовсім 

заборонених картинок (дитяча порнографія), які широко розповсюджені на 



багатьох сайтах. Важливо, щоб люди, які розважаються переглядом 

подібних зображень, тим самим задовольняючи свої сексуальні фантазії, не 

намагалися контактувати з дітьмиу реальному житті. Така поведінка дуже 

часто починається як цікавість і закінчується як потяг. 

2. Віртуальний світ, в якому людина відчуває себе набагато 

комфортніше, створює загрозу для успішності реальному житті. 

3. Інтерактивні компоненти мережі полегшують створення кібер-

залежності, котра негативно впливає на сімейні відносини і стабільність 

сім’ї як такої, що,у першу чергу, веде до віддалення людей у реальному 

житті і до розлучення. 

4. Можливість створення альтернативних он-лайн персонажів, 

залежно від настрою і бажання самого користувача, що створює можливість 

піти від реального світу з його емоційними проблемами (наприклад, стрес, 

депресія, неспокій), або ж від простих життєвих труднощів (велика кількість 

роботи, проблеми у навчанні, раптове безробіття, розлади у сім’ї). Миттєва 

втеча у фантастичний світ Інтернету слугує підтримкою для звикання, за 

яким слідує погіршення настрою і психологічні розбіжності. 
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До особливостей толерантної до невизначеності людини належать: 

прагнення до пошуку ситуацій невизначеності; приємні емоції, відчуття 

комфорту під час виникнення таких ситуацій; здатність працювати над 

вирішенням проблеми навіть у тих умовах, коли необхідна інформація є 



недостатньою, незвичною, суперечливою, а ситуація непрогнозованою; 

здатність витримувати напруження кризових, стресових обставин. 

Найпростіший спосіб позбутися невизначеності – постулювати 

визначеність, навіть зумовленість . Це можуть бути інстинкти , рефлекси 

(рефлекс цілі і рефлекс свободи) , доля, сексуальні потяги, прагнення до 

смерті і т. п. 

Найскладніше – зрозуміти, як людина у реальній життєвій ситуації 

протистоїть невизначеності і досягає визначеності (ефекту, результату). 

Апогей невизначеності настає у критичній, непередбачуваній, 

надзвичайній ситуації. Її подолання потребує узгодженої і напруженої 

активності багатьох динамічних функціональних систем чи органів (у 

просторіччі – силдуші). 

У процесі несення варти у зоні проведення АТО, чи при 

переслідуванні порушника військовослужбовець дуже часто знаходиться у 

ситуації невизначеності. Залежно від досвіду й особливостей психіки, 

людина у таких ситуаціях може відчувати страх, тривогу, розгубленість, 

дезорієнтування у просторі, надмірне напруження чи навпаки може 

спостерігатися загальмованість реакцій. 

Здатність долати і контролювати переживання, котрі виникають у 

такій ситуації, приводить до вибору правильних дій і прийняття вірних 

рішень, тобто спостерігається так звана «опанувальна поведінка» як 

толерантність до невизначеності. 

Толерантність до невизначеності пов’язується з частиною шляху до 

успіху і позитивним ставленням до ризику. Толерантність до 

невизначеності, як якість, означає те, як людина усвідомлює, відчуває, 

інтерпретує і реагує на ситуації з подвійним смислом. Це ситуації, які 

невідомі чи то з причин недостатньої інформації, чи через непослідовність в 

одержуванні важливої інформації.Для підтримки нормального 

психологічного стану особистості необхідне формування позитивних 

переживань та усунення негативних. 
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Принципи професійних відносин між керівниками та практичними 

психологами закладів освіти – базові ідеї, правила, покладені в основу цих 

відносин. За нашим уявленням, цілісна система принципів професійних 

відносин між керівниками та практичними психологами закладів освіти є 

cистемною організацією, побудованою нами на підставі рефлексивно-

методологічного аналізу наукових підходів щодо освіти, і полягає в 

інтеграції базових та принципів, що їх доповнюють. Ці принципи 

реалізуються комплексно і забезпечують функціонування всієї системи 

професійних відносин у закладах освіти. 

1. Принцип оптимальностіслугує умовою забезпечення необхідної 

та достатньої кількості вимог, що висуваються керівником закладу освіти до 

практичного психолога. 

2. Принцип конкретного цілепокладання– взаємодія керівника та 

практичного психолога закладу освіти при побудові дерева цілей освітньої 

діяльності освітнього закладу та при планування цільових кроків щодо 

реалізації місії та мети освіти. 

3. Принцип цілеспрямованості відображає реальні соціально 

значущі та перспективні цілі професійних відносин, що ведуть до розвитку 



освітнього закладу, атакож до особистісного та професійного розвитку 

керівника та практичного психолога. 

4. Принцип перспективності і значущості мети вказує на 

недиз’юнктивність (у термінології А. В. Брушлінського), тобто 

неперервність, розвитку професійних відносин керівника та практичного 

психолога закладу освіти як психолого-педагогічної системи, що акумулює 

в собі генеративно-породжуючий потенціал усієї освітньої системи закладу. 

5. Принцип об’єднаного розподілу праці з опорою на спільну 

творчість та миследіяльність керівника та практичного психолога закладу 

освіти. 

6. Принцип функціональності, що передбачає постійне оновлення, 

уточнення і конкретизацію функцій керівника та практичного психолога 

закладу освіти відповідно до сучасних умов розвитку суспільства та 

освітнього простору. 

7. Принцип комплексності передбачає послідовність у реалізації 

професійних відносин керівника та практичного психолога закладу освіти з 

урахуванням етапів (стадій) розвитку цих відносин. 

8. Принцип системного самовдосконалення передбачає постійну 

оптимізацію професійних відносин між керівником та практичним 

психологом закладу освіти на основі партисипаторного підходу (навчання 

через справу, вибудовування професійних відносин на базі набутого 

досвіду). 

9. Принципи взаємодовіри: вияв взаємної поваги один до одного, 

визнання авторитетності та позитивних якостей один одного, за 

необхідності уміння дійти компромісу, поступитися один одному. 

10. Принципи народної педагогіки: гідності («Ніколи не принижуйся 

для досягнення мети»); самооцінювання («Вивчай самого себе, знай свої 

сильні і слабкі сторони»); подолання («Не сумуй через поразку»); 

солідарності («Робімо разом те, що нам необхідно»); пізнання («Вік живи – 

вік учись»). 
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Т-гра є різновидом групових ігор, орієнтована на знаходження 

оптимальних шляхів, рішень у складних ситуаціях та значущих векторах 

активності, спрямована на роботу з особистими запитами щодо досягнення 

цілей учасників в умовах змодельованого середовища та символічного 

розгортання сюжету чи ритуалу,за принципом побудови має потужний 

мотивувальний потенціал. 

У Т-грі відображаються суб’єктивні (психологічні, особистісні, 

міжособистісні, світоглядні, сенсожиттєві), а не об’єктивні категорії. 

Оскільки в ігровий процес вбудована особиста мета, цей світ суб’єктивної 

реальності стає проявленим. 

Аналіз відомих Т-ігор дає можливість стверджувати, що проходячи 

етапи Т-гри людина набуває нового досвіду: 

− аналізу ресурсів й обмежень; 

− ресурсного використання символів; 

− інтерпретації метафор; 

− прийомів використання візуалізацій; 

− вербалізації внутрішніх подій. 

У результаті гри відбувається перебудова внутрішньої картини світу 

і самої системи внутрішнього простору. Крім того, учасник отримує 

зворотній зв’язок від внутрішньої реальності, що дає можливість 



скорегувати власний спосіб дій. 

Метою Т-гри є: 

− створення умов для екологічної діагностики патернів і сценаріїв 

своєї поведінки, власних установок й переконань як причин поточної 

ситуації; 

− пошук таких моделей взаємодії з зовнішнім світом та векторів 

розгортання змісту внутрішнього світу, які сприяють успіху у досягненні 

цілей та прагнень. При реалізації мети Т-гри важливим є створення таких 

умов для завершення гри, які забезпечують рефлексію учасниками того, що 

здійснено, та запуск значущих особистісних трансформацій. 

Аналізуючи змістовні характеристики гри, слід зазначити, що до 

деякої міри, гра завжди символічна, отже, така, що сприяє вищим формам 

функціонування психіки. Такий розвивальний потенціал гри виходить із 

сутнісної характеристики символу. Поєднання культурно-історичного та 

мета- когнітивного підходу дає можливість стверджувати, що символ це − 

вид репрезентації когнітивної карти світу особистості, що: 

− є інформацією, закодованою у вигляді умовних знаків образної 

чи абстрактної форми, котра забезпечує доступ до конгломерату культурно-

 історичногодосвіду; 

− слугує каркасом для об’єднання особистісних смислів з 

явищами дійсності, котрі їх актуалізували; 

− бере участь у створенні смислових моделей реальності, завдяки 

співвіднесенню її феноменів зі змістом індивідуального чи групового, 

свідомого або ж несвідомого досвіду переживань. 

Враховуючи можливості Т-гри для реалізації розвивальних, 

психокорекційних та психотерапевтичних цілей і недостатність науково 

операціоналізованих, коректно апробованих та верифікованих Т-ігор із 

психосоматичною спрямованістю актуальними виявляються науково- 

методичні розробки зазначеного формату. 
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Військово-кримінальне законодавство, будучи обов’язковим 

атрибутом правових систем сучасних держав, знаходиться на стику двох 

галузей права – кримінальногота військового, тому найчастіше іменується 

військово- кримінальним. В окремих країнах військово-кримінальне 

законодавство настільки відокремлене від кримінального права, що по суті 

являє підгалузь права (ФРН). Концепція військово-кримінального права 

відхиляється, кримінальна відповідальність військовослужбовців 

регулюється  спеціальними нормами єдиного кримінального закону. 

Військово-кримінальне законодавство проходить етапи становлення і 

розвитку відповідно до військово-правової ідеології та принципів, 

прийнятиху тій чи іншій державі, а також несе на собі відбиток належності 

до відповідної правової сім’ї. У зв’язку з цим можна виділити романо-

 німецьке (Франція, Німеччина) й англосаксонське(Великобританія, США) 

військово-кримінальне законодавство. 

Становлення військово-кримінального законодавства та його 

розвиток проходило у рамках романо-германської правової сім’ї. У певний 

період воно набуло рис соціалістичного права. Вітчизняне військово-

кримінальне законодавство формується як складова частина єдиного 



кримінального права країни, яка переживає перехідний період від 

соціалізму до ринкових відносин. 

Військово-кримінальнезаконодавство складається з норм, у яких 

визначено особливості застосування до військовослужбовців та осіб, 

прирівняних до них, інститутів і норм Загальної частини кримінального 

права, а також сформульовані конкретні склади злочинів, в основному 

військові (проти військової служби). 

У сучасному військово-кримінальному законодавстві, що 

складається головним чином з норм із описом конкретних складів 

військових злочинів, міститься низка положень, які можна віднести до 

Загальної частини кримінального права. Ці положення в одних країнах 

мають форму закінченої Загальної частини військово-кримінального закону 

(ФРН) або кодексу військової юстиції (Франція), в інших - без будь-якої 

системи розташовані устаттях військово-правових актів (США, 

Великобританія), по-третє – викладені в несистематизованому виглядіу 

кримінальному кодексі. 

Законодавчий досвід свідчить, що оптимальна структура Загальної 

частини військово-кримінального законодавства повинна містити, як 

мінімум, норми, що визначають: межі дії військово-кримінального 

законодавства у просторі і по колу осіб;поняття військового злочину 

(злочини проти військовоїслужби);особливості застосування до 

військовослужбовців загальних видів кримінальних покарань;види 

спеціальних військових покарань і порядок їх застосування як в мирний, так 

і у воєнний час;правові підстави звільнення військовослужбовців від 

кримінальної відповідальності і покарання. 

Аналіз системи інститутів і норм Загальної частини військово-

кримінального законодавства зіставлено з аналогічним законодавством 

Франції і Німеччини та вказує на можливість її подальшого вдосконалення. 

Особлива частина військово-кримінального законодавства більшості 

країн передбачає, як правило, відповідальність за такі діяння:злочини проти 

порядку підлеглості (субординації) і дотримання військової честі; ухилення 



від військових обов’язків;порушення спеціальних правил несення 

військової служби;злочини проти зберігання і використання озброєння, 

військової техніки та іншого військового майна;військові посадові 

злочини;злочини, що здійснюються у воєнний час, в умовах надзвичайного 

положення, в бойовій обстановці у мирний час. 

У сучасному військово-кримінальному законодавстві, на відміну від 

зарубіжного досвіду і вперше за багаторічну історію його розвитку, відсутні 

склади військових посадових злочинів. Порушення військовими 

посадовими особами спеціальних правил, що регулюють їх діяльність, 

можуть завдати істотної шкоди різним складовим бойової готовності. 

Специфічний характер суспільної небезпеки військових посадових злочинів, 

обумовлений особливостями військово-службових відносин, повинен бути 

врахований успеціальних нормах, в яких слід передбачити відповідальність 

за зловживання посадовими повноваженнями, перевищення посадових 

повноважень й умисну бездіяльність по службі, а також недбалість. 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

УКРАИНЕ 

LEGAL REGULATION OF RENTAL RELATIONS IN UKRAINE 

Дімов С. Д., 

студент групи П-20-19 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Науковий керівник: канд. юрид. наук Бідей О. М. 

 

Однією з важливих передумов підвищення ефективності оренди, 

удосконалення керування нею й обґрунтованого прогнозування 

надходження орендної плати є аналіз ринку об’єктів оренди. Український 

ринок об’єктів оренди є досить різнорідним і масштабним. Однак дотепер у 

літературі цей ринок комплексно не досліджувався. 



Процеси становлення ринкових відносин в Україні мають свої 

особливості на рівні підприємства, становище котрого у ринковій економіці 

докорінно змінюється. Для створення за часів соціалістичної економіки 

українських підприємств усе відчутнішою стає потреба у кардинальних 

змінах з метою досягнення конкурентоспроможності в нових умовах. 

Перехід до ринкової системи господарювання пов’язаний з 

виникненням і поширенням самостійної та ініціативної діяльності суб’єктів 

економічних відносин, спрямованої на виробництво продукції, надання 

різноманітних послуг з метою одержання прибутку. І це цілком зрозуміло. 

Адже, як свідчить світовий досвід, саме підприємницький сектор є 

надійною основою, головним структуроутворюючим елементом 

конкурентно-ринкового середовища, важливою рушійною силою розвитку 

економічної системи. Рухливий і динамічний підприємницький сектор 

сприяє вирішенню низки соціально-економічних проблем, розширює 

можливості працевлаштування населення, повнішого задоволення потреб 

споживачів. 

Зростання ролі підприємств у формуванні ринкової системи, 

становленні нових форм економічних зв’язків супроводжується 

руйнуванням сталих мотиваційних механізмів залучення людей до праці, 

появою незвичних мотивів і стимулів до суспільно корисної продуктивної 

діяльності. Внаслідок таких трансформаційних зрушень виникають якісно 

відмінні від попередніх періодів концептуальні проблеми ринкових 

перетворень, серед яких чільне місце посідають теоретичні положення про 

підприємства, вміння практично застосувати ці положення до нових умов 

господарювання. 

Практика трансформаційних зрушень свідчить про співіснування 

негативних і позитивних тенденцій. Так, ринкові перетворювання 

супроводжуються інтенсивним розвитком не державного сектору, появою 

нових форм власності і господарювання, що розширює потенційні 

можливості. 



В Україні до початку приватизації більшість необхідних 

законодавчих актів було розроблено й уведено в дію. Але в них є один 

істотний недолік – сьогодні залишаються в силі два взаємовиключних 

положення – у Законі «Про оренду майна державних підприємств і 

організацій» і в Законі «Про приватизацію майна державних підприємств 

України». Так, перший документ надає можливість трудовим коллективам 

узяти його в оренду з викупом, а другий–стверджує, що все державне майно 

повинне бути рівномірно розподілене між громадянами України через 

систему сертифікатів. 

Приватизація проводиться як в Україні, так і в країнах з ринковою 

економікою. Слід підкреслити, що будь-яке посилання на світовий досвід 

приватизації вимагає зваженого підходу: по-перше, механізму масової 

приватизації у таких масштабах, як в Україні, у країнах з традиційно 

ринковою економікою не існує, а по-друге, обсяги приватизації у західних 

країнах та її темпи, порівняно з Україною, незначні. 

Світовий досвід роздержавлення і приватизації свідчить, що 

підприємства всіх форм власності можуть бути високоефективними і 

конкурентноздатними, якщо вони функціонують в умовах конкуренції, 

діють за законами ринкової економіки, не розраховуючи на бюджетне 

фінансування та різноманітні пільги. 

Відтак, важливим елементом приватизації в Україні є кардинальне 

реформування відносин власності і принципово якісна зміна на цих основах 

виробничих відносин. Тому головне призначення приватизації міститься в 

ефективному об’єднанні майна і власника. 
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Іслам є основою системи мусульманських законів. У цілому вплив 

релігії в законотворчих процесах – характернеявище, однак норми 

мусульманського права Шаріату у цьому відношенні займають особливе 

місце. При розкритті питання правової системи Ісламу, необхідно 

разглядати Шаріат і мусульманське право спільно, хоча Шаріат охоплює 

більше питань, як світського, так і релігійного характеру. Тут об’єднані в 

єдину систему норми моралі й етики, господарські питання, закони, які 

регулюють свята, правила поведінки віруючих , сімейні та інші питання. 

У Шаріаті основних два релігійних напрямки в Ісламі: сунізм і шиїзм 

– виникли у другій половині VII ст. в Аравії у ході релігійно-політичної 

боротьби в халіфаті – представленічотирма правовими школами. 

Правознавці-шиїти, навідміну від сунітів, свої юридичні докази засновують 

не тільки посилаючись на висловлювання Пророка Мухамада – мирйому, 

але і шиїтських імамів (12 мусульманських духовних керівників-лідерів VII-

 ІХ ст). 

У шаріатських судах обов’язки судді виконували кази (кади). 

Функції кади розподіляються по шиїтських і сунітських напрямках, а за 

предметами системи судового провадження та її організації в обох 

напрямках – однакові. 

У житті мусульманських держав з радикальними структурами влади 

керування, вищевказані два основні напрямки відіграють велику роль і 

мають величезне значення для суспільно- політичного життя як усередині 

держави, так і зовні. 



Сунути – найбільшчисленні і живуть в основному у: Туреччині, 

Албанії, Індії, Пакистані, Афганістані, Йорданії, Іраку, Лівані, Сірії, Африці, 

США, республіках СНД та інших країнах. Суніти поряд з Кораном 

визнають святість Суни (зразок для мусульман – канонічнісказання про 

вчинки і дії пророка Мухамада – мирйому, що не ввійшли в Коран) і 

керуються висловлюваннями «Ла илахаіл-лалах, МухамаданРасул-лалах» 

(Немає Бога крім Аллаха і Мухамад – пророкйого), а шиїти доповнюють це 

словами «Алиян вали –юлах» (Алі – йогоспадкоємець). 

Шиїти, другі за чисельністю,- прихильникинапрямку в Ісламі. Шиїти 

вважають, що право бути спадкоємцем місії Мухамада – мирйому, належить 

тільки по прямим його нащадкам, тобто дітям, онукам та правнукам, на 

відміну від сунітів, які дотримуються думки про керування халіфатом 

особою найбільш впливою серед мусульман на виборній основі. У наш час 

послідовники шиїзму живуть в Ірані, Іраку, Афганістані, Індії, Пакистані, 

Ємені, Лівані, у республіках СНД та інших країнах. 

Основна відмінність шиїтської системи мусульманського права від 

сунітської – це неприйняття аналогії закону. У цілому богословська 

юридична школа Шаріату – масхаб (араб. шлях, напрямок) утворилася у 

VIII столітті і має 4 напрямки. Через відсутність єдиної судової системи, 

зводу законів (кодексу) кожен напрямок дотримувався тієї чи іншої школи. 

Загально прийнятими школами були: ханіфатська, маликітська, шафиїтська 

та ханбалітська (назви вони одержали від імен своїх творців). 
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Відповідно до загальної теорії держави таправа,від регульованих 

відносин залежить розмежування права по галузях та інститутах. Оскільки 

міжнародне приватне право регулює майнові та особисті немайнові 

відносини, тобто цивільно-правові відносини, то саме воно входить до 

складу внутрішньої системи права, будучи самостійною галуззю цієї 

системи. 

Реальні життєві відносининормуються відповідними цивільними 

правопорядками, кожен з яких має свою територію. Найчастіше це 

територія відповідної держави, але іноді й суб’єкта, штату, кантону чи 

області всередині певної держави. Однак далеко не всі реальні життєві 

відносини можуть бути опосередковані (нормовані) виключно правом тієї 

чи іншої країни. Спільнота народів, що являє собою міжнародне 

громадянське суспільство, значно ширше окремих юридично організованих 

в державу народів, і в цьому феномені закладена об’єктивна основа 

виникнення, існування і подальшого розвитку міжнародного приватного 

права– йогосоціально-правове обґрунтування. З давніх часів, але особливо в 

сучасну епоху,у суспільстві спостерігається постійний обмін матеріальними 

благами, майновими об’єктами і культурними та духовними цінностями. 

Цей обмін і відповідні йому відносини виникають з соціального життя і 

внутрішньої потреби людей. Досить згадати про еміграційні хвилі, які 



приносять в чужі країни сотні, тисячі, а іноді і мільйони нових поселенців, 

про ту масуіноземців, які тимчасово або на постійній основі живуть в 

кожній країні, про сезонних робітників, про відносини, які іноземці 

зав’язують з місцевими громадянами і між собою, про юридичні угоди, 

щодня тисячами укладених людьми і фірмами, а іноді самими державами, у 

рамках світового торгового обороту, інвестиційних процесів, наукових, 

культурних і спортивних зв’язків. 

Цілком природно, що поряд з тими правовідносинами, які замкнуті і 

тяжіють до території однієї держави, існує безліч таких, які своїми 

окремими елементами стикаються з правопорядками, встановленими в 

межах інших держав, тобто суб’єкти правовідносин можуть бути 

іноземцями по відношенню один до одного, об’єкт права, з приводу якого 

правовідносини виникли, може перебувати за кордоном, тобто в межах дії 

іншої правової системи, суб’єктивне право могло виникнути на одній 

території, а його реалізація може вимагатися на іншій і т. п. В англо-

американській правовій літературі це пов’язують з наявністю «іноземного 

елемента». 

Для політичної системи громадського порядку Англії, США 

характерно те, що відсутня писана бланкова норма - норми принципу 

[lexgeneralis]. Більш того, в країнах англо-американської правової традиції 

розробник доктрини «publicpolicy» (теоретик права) і суддя, як правило, - 

цеодна і та ж особа. Як справедливо зауважив французький учений 

Мольдоран: «Тут немає іншої доктрини, крім тієї, яка присутня в суді, і 

через судове рішення заповнює собою все правознавство». Можна 

стверджувати, що політика за таких обставинах через соціально 

детерміноване рішення судді повсюдно веде наступ на право. Саме політиці 

належить останнє слово у визначенні змісту громадського порядку. 

В Італії і Франції існує юридично-політична система норм, які 

охороняють публічний порядок країни. Вона характеризується тим, що тут 

спостерігається поєднання писаних норм з судовою практикою і доктриною. 

Роль норми - принципу виконує ст. 6 ЦК Франції, в якій мовиться: «Не 



можна шляхом приватних угод порушити норми законів, що охороняють 

громадський порядок і добрі звичаї». Крім того, у цій системі підвищена 

роль судді, який у низці випадків може суб’єктивно інтерпретувати той чи 

інший закон, який охороняє громадський порядок країни. Тут політики і 

право йдуть рука об руку. 

Сьогодні до кінця невирішеними питаннями у праві США, Англії, 

Європи є такі, як саме поняття «іноземний елемент», «супер імперативні 

норми» як правове явище, нарешті, вироблення єдиного розуміння, що є 

«публічний порядок» у контексті сучасного міжнародного приватного 

права. 
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Одним з великих досягнень розвитку політичного та правового 

мислення в планетарному масштабі останніх десятиліть минулого століття 

стало формулювання ідеї цілісності, неподільності світу, а також 

взаємозв’язку і взаємозалежності країн і народів. Ця обставина послужила 

відповідним імпульсом для теоретичних побудов не тільки в науці 

міжнародного, а й міжнародного приватного права, яке за своїм 

призначенням і суті відображає у своїх функціях глобалізм регульованих 

суспільних відносин, значною мірою обслуговуючи й опосередковуючи 

вищезазначені процеси. 



Усвідомлення першорядності ролі права у міжнародних та й у 

внутрішньодержавних відносинах стало другим характерним явищем того ж 

періоду. Виниклі в умовах змін практичні потреби не могли не породити 

інших підходів до міжнародного і міжнародного приватного права, 

поновлення сприйняття в цілому теоретичних основ того й іншого. 

Примітно, що правознавці–фахівців області внутрішньодержавного права 

змушені були з більшою інтенсивністю звертатися до міжнародного права, 

порівняльного правознавства та ін., а юристи-міжнародники активізували 

використання загальної теорії держави і права. Подібні тенденції є 

закономірними, оскільки нові явища сучасного суспільного життя 

вимагають їхнього осмислення з позицій як загальнолюдських знань, так і 

спеціальних напрямків (наприклад, досліджуючий предмет з юридичної 

точки зору). Недарма ще до революційні російські вчені висловлювали 

впевненість у тому, що ключ до вирішення спільних питань учення про 

право слід шукати з урахуванням міжнародного права. У світлі цього 

настільки ж закономірними повинні були б стати дослідження, що 

розкривають внутрішнє взаємопроникнення різних правових наук, що 

забезпечують теоретичну розробку основних понять на самому високому 

рівні правових абстракцій, тобто категоріальному рівні юридичної науки. 

Правові категорії міжнародного приватного права як частини 

внутрішньодержавного права з міжнародним правом полягають, перш за 

все, у відсутності загальності та гіпотетичної обов’язковості всіх його норм 

(за винятком певної категорії принципів і норм), характерному для уявлень 

про право як рівней обов’язкове для всіх мірило, застосування до всіх 

суб’єктів, у внутрішньодержавному праві. Міжнародне право є «власне 

зобов’язуючим» для окремо взятого суб’єкта відповідно умов його приписів 

щодо їх дії учасі, по колу осіб й у просторі, на відміну від 

внутрішньодержавного права, в якому норми звернені до всіх, але 

конкретно приводяться в дію лише у необхідних випадках. Джерело ж 

міжнародного права в об’єктивному сенсі у будь-якому випадку є 



одночасно і джерелом суб’єктивних прав і зобов’язань його суб’єктів, що 

містяться у ньому. 

Кваліфікація теорії міжнародного права і теорії міжнародного 

приватного права у якості спеціальних наук забезпечує обом порушеним 

галузям можливості активізації використання особливих інструментів 

їхнього функціонування - тих, які, по-перше, не відомі галузевим наукам 

або не поміщаються в межі останніх, а по-друге, значною мірою пов’язані з 

об’єктною сферою позитивного права в тому і в іншому випадках. Її 

створюють,відповідно, міжнародні суспільні відносини, які передбачають 

як власний (вузький) сенс цього поняття, тобто міждержавні (між 

державами і похідними від них суб’єктами), регульовані міжнародним 

публічним правом, так і більш широке значення (тобто відносини, що 

лежать у сфері міжнародного життя, у тому числі господарського або 

цивільного обороту), властиве міжнародному приватному праву. Розвиток 

зазначених типів соціальних відносин і систем регулювання 

супроводжується появою специфічних засобів їхнього вивчення (наприклад, 

такого окремого сегменту науки про міжнародні відносини, як «теорія 

ігор»), які, природньо, не вміщаються ні в рамки правової науки взагалі, ні 

тим більше у рамки галузевої юридичної науки внутрішньодержавного 

права. 
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Більшість учених-міжнародників погоджуються з тенденцією 

загальної теорії держави і права щодо розмежування терміну «джерело 

права» на матеріальний і формально-юридичний. 

Однак у поняття формального та матеріального джерел 

міжнародного права представники різних шкіл вкладають різний зміст. Як 

справедливо зазначається в літературі, для англосаксонського напрямку є 

характерною належність до матеріальних джерел міжнародного права 

«історичних» джерел, далеких, непрямих і тих, які «ініціювали» появу норм 

міжнародного права. А до формальних джерел міжнародного права 

належать прямі, безпосередні і юридично обов’язкові джерела, правові 

процедури і методи створення норм міжнародного права. Представники 

радянської школи міжнародного права під матеріальними джерелами 

розуміли матеріальні умови життя суспільства. До формальних джерел вони 

відносили ті, в яких знаходили своє конкретне вираження норми права, 

перш за все міжнародні договори та міжнародні звичаї. 

Відносно особливостей формально-юридичних джерел міжнародного 

права, перш за все, зазначимо, що вони зумовлені особливостями самого 

міжнародного права, яке істотно відрізняється від будь-якої 

внутрішньодержавної системи права. У ній немає верховної влади, якій 

були б підпорядковані всі суб’єкти, немає законодавчих, виконавчих і 

судових органів, які існують у державах. Більшість фахівців-міжнародників 

проводять відмінності між правом внутрішньодержавним і міжнародним по 

низці найважливіших моментів, зокремаза способом, сутністю, по 

суб’єктах, об’єкту регулювання, способам функціонування. 

На сьогоднішній день проблематика, пов’язана з джерелами права як 

спільно-теоретичною категорією, залишається не до кінця дослідженою і 

вимагає подальшого вивчення. Найбільші труднощі уцьому випадку 

становить відсутність чітких критеріїв, сукупність яких дала б можливість 

виділити джерела права з низки схожих явищ. Щоб з’ясувати причину 

порушення права правниками пропонується використовувати сукупність 

таких критеріїв: наявність у джерелі норм права; обов’язковість джерела; 



офіційно-документарна форма; визнання державою за тією чи іншою 

формою вираження права статусу «джерело права». 

Слід погодитися з виділенням низки специфічних особливостей 

міжнародного права як особливої системи права. Як підкреслює більшість 

дослідників, міжнародне право відрізняється від права 

внутрішньодержавного по суб’єктах, об’єкту (предмету) регулювання, 

порядку створення норм, формі їхнього зовнішнього вираження (джерел) і 

функціонуванню міжнародно-правових норм. 

Це знайшло своє відображення і в умовах, пропонованих нами для 

визначення джерела міжнародного права. У силу того, що в міжнародному 

праві держава не тільки бере участь у формуванні міжнародно-правових 

норм, а й є суб’єктом міжнародного права, вимог і визнання державою 

статусу «джерело права» зливаються в один критерій, який у літературі 

отримав назву «персоніфікована обов’язкова нормативність». 

Слід відмовитися від поділу джерел міжнародного права на основні, 

допоміжні, додаткові і т. д. Такий поділ є, швидше за все, наслідком 

невпевненості, чи потрібно відносити те чи інше правове явище до джерел 

права чи ні. Наявність же чітких критеріїв дозволяє відповісти на питання 

однозначно. Або документ (правове явище і т. д.) відповідає цим критеріям і 

є джерелом права, або не відповідає. У цьому випадку можна однозначно 

стверджувати, що те чи інше явище не є джерелом права, аргументуючи 

таке твердження саме невідповідністю пропонованим критеріям. 
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Важливою віхою у становленні та розвитку цивільного 

законодавства стало прийняття Верховною Радою України нових 

Цивільного та Господарського кодексів України. Ці нормативно-правові 

акти запровадили нове бачення на численні інститутицивільного права, 

положення, теорії. Це зумовлює, у свою чергу, необхідність їхнього 

додаткового ретельного вивчення та аналізу, формування нових підходів до 

розуміння тих чи інших юридичних явищ. 

Правове регулювання діяльності суб’єктів підприємництва є 

важливим чинником розвитку не лише суто правових, а й економічних 

ринкових відносин у державі. У зв’язку з цим, такий аспект їхньої 

діяльності, як майнова відповідальність, посідає одне з вагомих за своєю 

значущістю місць. 

Незважаючи на ґрунтовні дослідження, проблеми цивільно-правової 

відповідальності, особливо у світлі прийняття нових Цивільного та 

Господарського кодексів України, не втратили своєї актуальності. Нові 

положення кодексів започатковують нові тенденції розвитку цивільної 

науки. Це, у свою чергу, викликає проблеми праворозуміння, тлумачення 

відповідних норм права і, як наслідок, неоднакове застосування цих норм 

суб’єктами права та судами. Відтак, особливо гострою є проблема захисту 



особою своїх прав, особливо якщо він виражається у формі, наприклад, 

відшкодування збитків. 

Одними з найбільш актуальних аспектів дослідження майнової 

відповідальності були і залишаються дотепер визначення поняття, складу, 

розміру відшкодування збитків. Це зумовлено особливо високою вагою 

проблем відшкодування правопорушником завданих збитків, повернення 

потерпілому того, на що він розраховував у своїй діяльності. 

Проблемним залишається визначення правової природи стягнення 

інфляційних збитків та трьох процентів річних. Варто зазначити, що багато 

авторів узагалі не вважають їх формою відповідальності. Судова практика 

не може вирішити цієї проблеми самостійно – не лише у конкретних 

рішеннях судів, а й у роз’ясненнях вищих судових інстанцій знаходимо 

неоднакове тлумачення ст. 625 ЦК України. 

Будь-яке юридичне поняття формулюється, виходячи з характерних 

ознак того чи іншого аналізованого явища. Таким чином, для осмислення, 

розуміння юридичної відповідальності загалом та цивільно-правової 

відповідальності зокрема необхідно виділити власне такі ознаки, які би дали 

змогу ідентифікувати, відмежувати відповідальність від інших суміжних 

юридичних явищ. 

Поняття цивільно-правової відповідальності впродовж історії науки 

цивільного права постійно змінювалося (уточнювалося, удосконалювалося), 

а з прийняттям нових Цивільного та Господарського кодексів України цей 

процес продовжився. Поняття та характерні риси цивільно-правової 

відповідальності дещо змінилися, враховуючи нові підходи до її розуміння 

та суті.  

Українська судова практика з вирішення господарських спорів 

містить певні неузгодженості: з одного боку, відсотки річних не визнаються 

мірою відповідальності, з іншого боку, до них застосовується скорочена 

позовна давність, як до неустойки. Така неузгодженість призводить до 

неоднозначного тлумачення норм Цивільного та Господарського кодексів 

щодо стягнення відсотків річних за прострочення виконання грошового 



зобов’язання. В цілому, господарські суди тлумачать аналізовані 

нарахування не як міру відповідальності, не як санкції, а як плату за 

користування капіталом. 

Отже, можемо констатувати, що застосування адміністративно-

господарських санкцій не може вважатися цивільно-правовою 

відповідальністю, оскільки у цивільному праві відносини сторін базуються 

на засадах юридичної рівності та рівноправності. У зв’язку з цим, викликає 

заперечення факт визнання законодавцем господарсько-правовою 

відповідальністю реалізацію органами державної влади своїх повноважень. 

Це суперечить загальним засадам цивільного законодавства. 
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Історична доля для українських земель склалася таким чином, що 

після перебування під гнітом монголо-татарських завойовників, вони були 

поділені між різними іноземними державами, яким пощастило уникнути 

татарського загарбання. Південна Україна у ХV ст. являла собою 

найвіддаленіші території Великого князівства Литовського. У 1475 р. 

Кримське ханство стало васалом Туреччини, що призвело до активізації 

експансії на сусідні християнські землі. Мешканці степового прикордоння 

стали першими жертвами татарських погромів, які згодом набули 

регулярного характеру і досягали навіть Волині. Литовський уряд мало дбав 

про захист південних українських земель. Єдиною, ненадійною і хиткою, 

охороною населення були окраїнні пункти - скромні земляні укріплення, 

обнесені валом і ровом. Їх вистачало, щоб боронитись від наскоків ворога, 

який сам не мав ні гармат, ні машин для облоги. 

Жителі прикордоння повинні були на власний страх захищати себе 

від войовничих сусідів, і тому треба було взятися за зброю. А так, як 

небезпека не зникала ніколи, то необхідно було ставати професійними 

воїнами.Запоріжжя охоче приймало всіх з усіх волостей «без усяких 

розпитувань чи вдячності за гостинність» і не лише приймало, але й 

«розуміло» всіх, хто вирішив пов’язати своє життя з неспокійним 



Прикордонням [1, с. 11,14]. Тому що ніяких благ та користі звання 

запорожця не давало, лише тільки злидні, прикрості та небезпеку. 

Обороняючись від татарської небезпеки, ці «здобичники» засвоїли 

всі способи степової партизанської війни, й іноді від оборони переходили до 

наступу: часом і самі нападали на татарських чабанів, які задалеко 

заганялись в степ зі своїми отарами, або ж і на переїжджі каравани 

татарських, турецьких чи яких інших купців. Життя серед невпинної 

небезпеки, під загрозою щоденної зустрічі з ворогом, гартувало вдачу, 

утворювало відважні, уперті, витривалі характери. Вертаючись на зиму до 

своїх домівок, і приносячи здобич, зароблену власною працею або ж відняту 

у ворога, козаки приносили з собою дух степів, дух протесту проти всякого 

примусу, дух «сваволі й непослушенства». В очах мирного мешканця 

внутрішніх провінцій ці люди виглядали скоріше як якісь своєвільні 

розбишаки. Їх боялися й стереглися. Цих людей наприкінці ХV ст. на 

теренах так званого «Великого кордону», який протягом тривалого часу 

розділяв європейську та азійську цивілізації, намножилося стільки, що вони 

складали вже окрему суспільну верству й мали свою окрему назву - 

«козаки». Звідси, цілком закономірним було існування типологічно схожих 

явищ – гайдуків у Болгарії та Волощині, секеїв в Угорщині й Трансільванії, 

граничарів та ускоків у південних слов’ян, татарських козаків у Кримському 

ханстві, донського козацтва у Московії. Причини походження цих вільних 

громад відповідно позначилися на багатьох рисах їхнього внутрішнього 

устрою, соціальному становищі, формах і методах діяльності, стосунках із 

владою та суспільних функціях. Однак подібність українського козацтва до 

аналогічних прикордонних утворень не знімає питання про його 

особливість та унікальність щодо місця й ролі у вітчизняній історії. Адже, 

зародившись на прикордонні, козацтво, за порівняно незначний відрізок 

часу – протягом двох століть, не лише зросло чисельно і стало вагомою 

військовою силою, поширило свій вплив на більшу частину українських 

земель, а й піднеслося до усвідомлення та відстоювання 

загальнонаціональних інтересів [2, с. 6]. 



Слід зазначити, що не було держави, яка протягом усієї своєї історії 

самотужки воювала б проти усіх або постійно проти одного супротивника. 

Насправді ніякої історично обумовленої ворожнечі між народами не 

існувало, бо союзників у війні проти одних сусідів шукали зазвичай серед 

інших. Тож нікого не бентежило, коли учорашні супротивники ставали 

товаришами по зброї. Не дивно, що союзники-супротивники знали один 

одного, як облуплених. Адже постійна взаємодія між арміями сусідніх 

держав, що за різних обставин могли перебувати як по один бік лінії 

фронту, так і по різні, призводила до жвавого обміну тактико-стратегічними 

ідеями, технічними новинками та видами озброєнь [3, с. 6]. 

Наприкінці ХV століття козаки складали вже окрему суспільну 

верству. Козацтво хоч і жило на підвідомчій Польщі території, але досить 

часто проводило самостійну зовнішню політику. Спроби польського уряду 

навести між запорожцями лад на зразок регулярного війська 

наштовхувались на рішучий опір. Козаки відмовлялися визнавати владу 

центральних властей, а замість призначуваних старших обирали власних 

отаманів. Запорожцям заборонялося самовільно «лупити чабанів 

татарських», та вони на власний ризик виряджалися на військовий промисел 

у найдальші закутки Криму й Туреччини. Власті вимагали не приймати на 

Січ утікачів, а козаки перетворили її на надійне пристанище всіх 

скривджених і знедолених. Уряд не визнавав за січовиками жодних прав, а 

вони шаблею відвойовували собі краще місце під сонцем. Українське 

козацтво ставало реальною загрозою існуванню польсько-шляхетської 

влади в Україні. Воювати треба було на всі сторони світу з військовими 

формуваннями сильних держав, які, у свою чергу, самі постійно воювали 

одна з одною, і військове мистецтво козаків повинно було досягти такого 

рівня, щоб протистояти їм на рівних. 

І Польща, і Росія, і Туреччина вибудовували свій військовий 

потенціал для війни одна з одною, а також іншими супротивниками на 

континенті, створюючи коли треба союзи залежно від того, хто у даний 

момент був сильнішим. Козаків запорізьких вони не сприймали серйозно, 



ставлячись до них як до якогось непорозуміння. Перше, що впадає в око 

після ознайомлення з воєнною машиною країн, які оточували широкий 

український степ, це повна незахищеність козаків від зовнішнього 

вторгнення. Кордони не охоронялися, ніяких фортець, гірських масивів і 

засічних смуг не було. Відкриті усім вітрам з усіх боків. У козацької столиці 

не було свого постійного центру. Січі, як «летючі голландці», зникали й 

з’являлися знову у зелених плавнях. 
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Сьогодні неймовірно важко знайти більш суперечливу історико-

юридичну ситуацію, аніж територіальний спір між Російською Федерацією 

та Японією за чотири південно-курильські острови: Ітуруп, Кунашир, 

Шикотан, Хабомаї. 



Мета автора – на засадах наукових розвідок досліджуваної теми, 

переважно російськими, японськими, американськими, українськими 

фахівцями, надати об’єктивну оцінку правової ситуації навколо Курил через 

призму наявності та впливу американського чинника. 

Зауважу, що позиція США щодо територіальної проблеми між СРСР/ 

Росією та Японією неодноразово підіймалася доповідачем як в українських, 

так і закордонних наукових виданнях («Науковий Вісник Дипломатичної 

Академії України», «Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, «21 century: 

fundamentalscienceandtechnology»), але оприлюднення нових, насамперед 

архівних джерел (Архів зовнішньої політики Російської Федерації – фонди 

Референтури по США, секретаріату В. Молотова, А. Вишінського, 

В. Деканозова, С. Лозовського, М. Литвинова, І. Майського; матеріали 

Архіву Президента РФ – фонди Сталіна і Політбюро; Архів Державного 

департаменту США – фонди окремих структур і відомих дипломатів – 

Дж. Кеннана, Ч. Болена, А. Гаррімана, учасників радянсько-американських 

взаємин Г. Гопкінса, Дж. Девіса, У. Ліппмана) дозволили дещо «пролити 

світло» на складну і надзвичайно заплутану проблему. 

Достатньо цікавими,у контексті теми, є дані Управління стратегічних 

служб США (у різні часи в цьому радянському відділі працювали 

професори Дж. Моррісон – географ, В. Леонт’єв – майбутній лауреат 

Нобелівської премії, економіст; Б. Шмідт – політолог; Дж. Кертіс, Р. Такєр, 

А. Левін - історики), які знаходяться в «Оцінці радянської боєздатності» 

(квітень 1942-го року): «Японію примусять (Радянський Союз – Д. П.) 

віддати Курильські острови, Південний Сахалін, а може бути – ще й 

острови Цу та Сайшу» [1]. 

Про стратегічну перспективу майбутнього використання військовою 

авіацією США Курильських островів йшлося у запиті заступника 

Держсекретаря Дж. Грю воєнному міністру Г. Стімсону від 12 травня 1945 

року (мова ще йшла про скорочення погоджених радянських прав у Порт-



Артурі, Дальньому, отримання додаткових поступок щодо Манчжурії та 

Кореї) [2]. 

Відносно далекоглядних планів Вашингтона щодо Курил свідчить і 

той факт, що вони давно приваблювали американські Військово-повітряні 

сили як найкоротший повітряний коридор від Алеутських островів до 

Японії. Деякі військові керівники США навіть підіймали питання про 

створення воєнно- повітряної бази на Південних Курилах для стримання 

Радянського Союзу [3]. Не випадково 9 вересня 1945 р. відома газета «New 

York Times» писала про стратегічно важливе значення Курильських 

островів для СРСР – «це 750-мільний бар’єр між відкритим Тихим океаном і 

Східним Сибіром, який у японських руках блокував руських» [4]. 

Вважаємо, що саме Курильська проблема настільки загострила 

американсько-радянські відносини (особливо після призначення 12 серпня 

1945 р. Верховним Головнокомандувачем в Японії генерала Дугласа 

Макартура), що радянською стороною було підняте питання про прийняття 

капітуляції японських військ на Північному Хоккайдо з його майбутньою 

окупацією. Зрозуміло, що президент Трумен жорстко відкинув 

«хоккайдський варіант». На жаль, починали здавати нерви й у Сталіна, який 

на зустрічі 24 жовтня 1945 року з послом США Віл’ямом Аверіллом 

Гарріманом (прибув до Москви 18 жовтня 1943 р.; вважався позитивно 

налаштованим на подальший розвиток американсько-радянських відносин, 

уперше приїхав до СРСР у 1926-ому році) заявив: «Буде чесніше, якщо 

СРСР взагалі піде з Японії, ніж залишатися там у ролі меблі» [5]. 

Можливо, тепер, з часом, стає зрозумілою аргументація провідного 

наукового співробітника Інституту Далекого Сходу РАН, докт.істор.наук 

А. П. Маркова, який пише: «Проблема Південних Курил виникла як 

результат зусиль японської дипломатії добитися за підтримки США (курсив 

- Д. П.) перегляду узгоджень, прийнятих у Ялті та Потсдамі, що стосувалися 

Японії»[6, с. 47]. 



Незаперечним висновком є те, що визначити модель остаточного 

вирішення територіального спору Росії та Японії навколо Курил можна 

виключно з позиції сучасного міжнародного права. 
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Присутність вірмен в Україні, скоріше за все, сягає XIIIстоліття, 

коли невеликий вірменський осередок у Львові збудував у 1363-1370 р.р 

Вірменську церкву ( архітектор Дорінг ) [1]. Більшість вітчизняних 

істориків вважає, що основне розселення вірмен в Україні відбувалось через 

Крим у XV-XVII ст. і вони компактними громадами оселилися у Кременці, 

Івано-Франківську, Снятині, Бродах, Києві, Луцьку та інших містах 

[2].Разом з тим, видатний український історик Ярослав Дашкевич писав, що 



«вірменські поселення в Україні (головним чином у Криму, на 

Правобережній та у Західній Україні) існували протягом не менш дев’яти 

століть (XI-XIX)» [3,c. 258]. 

«Білих плям» в історії вірменської діаспори в Україні вистачає – це й 

Вірменський Статут, який затвердив польський сейм 1519 року, згідно 

котрого здійснювалося правосуддя у вірменських громадах в Україні; це й 

переселення (липень-вересень 1778p.) християн (греків і вірмен) з Криму, 

про що О. В. Суворов доповідав головнокомандуючому П. Румянцеву 18 

вересня щодо виїзду до Азовської губернії 31098 людей (греки більшою 

частиною осіли між річками Бердою та Кальміусом, де були засновані міста 

Маріуполь і Мелітополь; вірмени – на Дону,у фортеці святого Димитрія, з 

центром у Нахічевані, поблизу Ростова- на- Дону) [4,c. 185] 

Ми прагнемо розібратися, систематизувати, правдиво та об’єктивно 

подати найбільш видатні сторінки з історії вірмен в Україні, піднявши 

маловідомі факти розвитку вірменської спільноти, яка зробила величезний 

внесок в українську культуру, мистецтво, духовність, історію, політику, 

державність тощо. 

Як відомо, автором першого твору, надрукованого на Заході,який 

було присвячено вірменам в Україні,вважаєтьсяпольський історик, діяч 

Реформації Ян Ласицький (1534-1605), хоча заради об’єктивності 

відзначимо, що ще у XIV ст. іспанець Перо Тафур пише про те, що у Кафі 

(сучасна Феодосія) мешкають такі християнські нації, як руси, 

мінгрели,абазги, черкеси, болгари та вірмени [5, c. 610]. Нарис «Про релігію 

вірмен» був написаний Ласицьким між 1574 та 1580- им роками, але був 

надрукований лише після смерті автора –у 1615- ому році в Базелі. 

Встановлено, що Ласицький надсилав декілька своїх праць,у тому числі й 

згаданий нарис, відомому італійському друкареві П’єтро Перна, але той у 

1582-ому році помирає. 

Вражає блискуче виписана Яном Ласицьким характеристика вірмен: 

«Це благородні,людино любиві, відкриті,великодушні,свободо висловлюючі 



свої думки, але, разом з тим, обачливі, вишукувані, витончені, надійні люди 

з красивими рисами обличчя» [6]. 

Почесне місце в історії вірмен України посідає діяльність у Львові 

вірменського друкаря Ованнеса Карматанянца (Тер Йовганес Карматаненц і 

Іван Муратович-Керімович - одна й таж сама особа, 1589-1624р.р). 

15 грудня (або 25 грудня за новим стилем)1616 року була 

надрукована перша вірменська книга під заголовком «Псалтир Давіда» (480 

сторінок). 20 березня (або 30 березня за новим стилем )1618р. Карматанянц 

надрукував другу книгу вірмено- кипчакською мовою «Молитовник» 

(обсягом 168 сторінок). 

Деякі українські історики намагаються провести паралелі між 

друкарем Ованнесом Карматанянц і вірменським єпіскопом Молдавії 

Ованнесом Карматанянцем, який мешкав у Львові з 1665 до 1677-го років ( 

до речі, був прихильником унії Вірменської церкви з Римом, за що й був 

вигнаний вірменами Молдовії). Зауважу, що мова йде про різні особистості, 

а ми не ставимо під сумнів здобутки, внесок і чесне ім’я львівського 

друкаря Ованнеса Карматанянца, який займає гідне місце в історії 

книгодрукування в Україні та в історії вірменської культури. 

Неможна оминути діяльність блискучого вірменського історика 

Садока Барoнча (1814-1892), який усе життя мешкав на Західній Україні та 

справедливо вважається одним з кращих виразників вірмено-української 

дружби у галузі історичної науки. Баронч написав понад 30 книжок і 

близько 70 наукових статей [7]. Серед найвідоміших творів (усі книжки 

були видані польською мовою) – «Пам’ятники міста Жовкви» (1852), 

«Бідний Івась» (1854), «Пам’ятники міста Станіслава» (1858), «Язловецькі 

пам’ятники» (1862), «Вільне торговельне місто Броди» (1865), «Байки, 

анекдоти, перекази,приказки та пісні на Русі» (1866) (Термін «Русь» Баронч 

використовує в історичному значенні, маючи на увазі «воєводство Руське» у 

складі середньовічної Польщі), «Гологори» (1889), «Залозци» (1889), 

«Тартаков» (1890) та ін. Без сумніву, видатний вірменський історик Садок 

Баронч назавжди залишиться в історії, культурі, мистецтві України. 



Справжній історик, оповідаючи обрану проблему, ніколи не повинен 

ставити остаточну крапку, а залишати маленьке віконце у майбутнє. 

Досліджуючи історіювірмен в Україні, знайшов і для себе нову прогалину – 

матеріали мемуарів турецького мандрівника Евлія Челебі, який надає 

перепис населення Кримського ханства 1666-1667 р.р, згадуючи українців, 

кримських татар,вірменів, греків, євреїв,караїмів. 

До написання цього матеріалу мене «підштовхнув» і морально 

спонукав мій вірменський друг – колега, кандидат економічних наук, доцент 

Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика Арамян 

Армен Мартікович. 

Доречним у цьому сенсі, на завершення, буде вислів патріарха 

української історичної науки Ярослава Романовича Дашкевича, який не 

тільки відповідає концептуальній засаді обраної проблематики, але й 

підтримує, гартує, надихає на довгоочікувану перемогу мій особистий 

сьогоденний стан: «У науці, в боротьбі за історичну правду я ніколи не міг 

скаржитися на самітність, біля мене завжди були приязні душі українців та 

вірменів, литовців, латишів та естонців, росіян та поляків, євреїв та німців, 

французів та швейцарців, татар і, навіть, уйгурів та японців. Правда, 

українці були різні:також такі,що переходили на інший бік вулиці.Тепер 

вони,переважно, низько кланяються» [8,c. 295]. 
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Нереалізований у 1920-х роках план-проект східного кордону 

Польщі (початково лінії зупинки військ), рекомендований Верховною 

радою Антанти 8 грудня 1919 р., викликала до життя Друга світова війна. 

Розмежування, за яким пізніше закріпилася назва «Керзона лінія» чи «лінія 



Керзона», приблизно відповідало польському етнографічному кордону. На 

відміну від Польщі, Росія спершу не погодилася на пропозицію Антанти. 

Закладений у її основу етнічний принцип відповідав поширеному у 

тогочасних міжнародних відносинах гаслу про право націй на 

самовизначення, але йшов у розріз концепції більшовиків, яка ґрунтувалася 

на марксистській ідеї світової революції. 

Проектний начерк «лінії Керзона» був розроблений експертами 

зовнішньополітичного відомства Великобританії за сприяння прем’єр-

міністра Девіда Ллойд Джорджа. При розробці лінії розмежування її автори 

прагнули усунути диспропорцію між державним (політичним) та етнічним 

кордонами. Межа польської держави пролягала по лінії приблизного 

розселення поляків, українців, білорусів і литовців на сході. Ця думка 

визрівала в інтелектуальних колах під впливом розпаду Російської та 

Австро-Угорської імперій у 1917- 1918 рр., перманентних воєн 1918-1920 

рр., але так і не була імплементованау життя. Через гостру дипломатичну 

боротьбу і потужне міжнародне лобіювання територіальних домагань 

Польщі, сформульованих Романом Дмовським, початково окреслена лінія 

кордону не отримала повного втілення у декларації Антанти. Керзона лінія 

залишила на боці Польщі важливі центри української історії і тогочасної 

дійсності: БільськПідляський, БєлаПодляска, Володава, Холм, Грубешів, 

Любачів, Перемишль або Сяник. Однак лінія розмежування приблизно 

відповідала ареалу розселення українців і поляків, мала цілком реальну 

етнічну, ментальну і політичну основу. 

Спроби Української Центральної Ради добитися незалежності 

України і встановити лінію кордону з Польщею по р. Сян з нейтральним 

Львовом не мали успіху. Антанта не вела переговори з опозиційними 

силами. Наріжним каменем українсько-польського територіального 

конфлікту була територія Холмщини. У цій суперечці українці спиралися на 

етнічний принцип, а польська сторона висувала історичні претензії (1772 

р.). У наростаючому конфлікті Польща, Україна та Росія втратили шанси на 

примирення. Згідно з Ризьким мирним договором від 18 березня 1921 р., 



між Росією, Україною і Білоруссю, з одного боку, і Польщею – з іншого, 

кордон був встановлений, виходячи з лінії розташування Польської армії, 

без будь-яких етнічних чи історичних підходів. Межа кордону пролягла на 

схід від «лінії Керзона». У складі Польщі опинилася значна частина 

українських етнічних територій (Східна Галичина, Західна Волинь, Західне 

Полісся, Підляшшя, Посяння, Лемківщина та Холмщина) загальною 

площею 162 тис. кв. км, з населенням більше 11 млн. осіб. Вихід з «глухого 

територіального кута» був ілюзією. Довільно встановлена межа і 

суперечлива внутрішня політика Польщі посилили міждержавну і 

міжнаціональну ворожість. 

У 1939 р. план розмежування держав по «лінії Керзона» став у нагоді 

СРСР. Згідно з договором із Німеччиною від 28 вересня 1939 р., 

український відтинок його західного кордону практично відповідав 

визначеній Антантою межі держав. Реалістичність цього плану 

підтвердилася на Тегеранській конференції. Негативний суспільний 

резонанс у Польщі у зв’язку з остаточною втратою західноукраїнських 

земель, передусім Львова, зумовив вилучення назви «лінія Керзона» з усіх 

офіційних документів. З 1944 р. її замінило гасло: «Польські землі – Польщі, 

українські – Радянській Україні». Зміна ключової фрази пом’якшила 

негативне сприйняття нового кордону суспільством, але призвела до 

деформації історичної свідомості. І нині польська громадськість 

категорично не сприймає похідну від нього назву «Закерзоння». 

Протягом усієї війни «польське питання» (належність 

західноукраїнського етнічного терену, кордони держави на сході і заході та 

легітимний уряд) було одним з головних питань Східної Європи. Для 

Сталіна «польське питання» було ще українським та білоруським. На 

помітках сторінок з вимогами протилежної сторони він ставив запитання: 

«А Україна?». Громадськість вірила поширюваній пропаганді еміграційного 

уряду країни в Лондоні й сподівалася, що СРСР, поступаючись тиску США 

і Великобританії, звільнить територію від фашистської окупації й 

повернеться до лінії кордону станом на 17 вересня 1939 р. Натомість 



Німеччина поверне північні й західні землі польській державі (район Сілезії 

і Помор’я), втрачені кілька століть тому. Сталін не розумів, як можна 

завершити війну переможцем і залишитися на попередніх позиціях. Він 

ніколи не обіцяв Польщі повернутися до кордонів 1939 р. Сторони двічі 

розривали (1939, 1941 рр.) дипломатичні відносини. Непоступливість 

польського уряду в Лондоні навела його на думку про необхідність 

створення нового уряду. 

Під час зустрічі у Вашингтоні з президентом Ф. Рузвельтом 1942 р. 

С. Миколайчик просив пришвидшити відкриття 2-го фронту, допомогти 

врегулювати питання кордону і переселити українське населення. З 

ініціативою обміну населенням виступив президент США Ф. Рузвельт на 

Тегеранській конференції 1943 р. Ідею етнічних переселень наполегливо 

просував У. Черчіль, коли намагався отримати згоду польського 

еміграційного уряду на кордони на сході держави у варіанті, який склався 

після 1939 р. і котрий влаштовував СРСР. 

Узгодження питань про кордон і долю населення Й. Сталіним, 

Ф. Рузвельтом, У. Черчілем послугувало підставою для укладення 27 липня 

1944 р. угоди між урядом СРСР і ПКНВ про радянсько-польський кордон по 

«лінії Керзона». Уряд Радянського Союзу погодився на деякі виправлення 

зазначеної лінії на користь Польщі. Новий кордон остаточно відсікав від 

України етнічні землі Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини, на 

яких мешкали близько 800 тисяч українців. Водночас у межах СРСР/УРСР 

залишалася більша частина території західноукраїнських областей, що 

перебували в міжвоєнний період у складі Польщі. До війни там мешкало 

понад 1 мільйону поляків. Угода про кордон відкрила перспективи для 

міждержавного переміщення населення. 9 вересня 1944 р. голови ПКНВ Е. 

Осубка-Моравський і РНК УРСР М. Хрущов уклали в Любліні угоду «Про 

евакуацію українського населення з території Польщі й польських громадян 

із території Української РСР», яка декларувала добровільне переселення. У 

додатку до неї йшла робоча інструкція та пакет зразків форм звітної 

документації організаційно-виконавчих структур. 19 вересня 1944 р. РНК 



УРСР і ЦК КП(б)У прийняли відповідну ухвалу. Аналогічні документи 

польській стороні передав 22 серпня 1944 р. представник СРСР при ПКНВ 

генерал армії Микола Булганін. 

Залежність від військових дій СРСР змушувала західні держави йти 

на компромісні рішення. На Ялтинській конференції 1945 р. «польське 

питання» було одним із найбільш дискусійних. Й. Сталін мотивував своє 

бачення кордонів питанням честі щодо Польщі і безпеки Радянського 

Союзу. Він наголосив, що ця лінія «вигадана не росіянами». У. Черчіль і Ф. 

Рузвельт визнали, що претензії СРСР/Росії ґрунтуються не на силі, а на 

праві, оскільки він отримує значно менше території, аніж мала Російська 

імперія. На конференції не були підписані офіційні угоди. Радянський Союз 

ініціював підписання двосторонніх договорів. 21 квітня 1945 р. сторони 

уклали договір про взаємодопомогу і повоєнне співробітництво. Уряд 

Польщі звернувся до Москви з проханням уступити ділянку території. 

Згідно з договором про радянсько-польський державний кордон від 16 

серпня 1945 р., «лінію Керзона» було відкореговано. Радянський Союз 

відступив углиб України не на 5-8 кілометрів, як це передбачалося в Криму, 

а «до 30 кілометрів». Зазначена на карті лінія розмежування територій 

суверенних держав послужила підставою для ратифікації її законодавчими 

органами СРСР і Польщі. 
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Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» 

 

На початку 1990-х років були розсекречені архівні документи про 

виставку колекції Китайського мистецтва, яка розпочала діяти у січні 1940 

року в Москві, а потім, за ініціативою Всесоюзного Товариства культурного 

звʼязку (далі – ВТКЗ), була переведена у квітні 1941 р. до Ленінграду і 

відкрилася в Ермітажі. Як відомо, 22 червня 1941 року, після того, як 

фашистська Німеччина напала на Радянський Союз, діяльність виставки, а 

насамперед її експонати опинилися під загрозою. 

Нами проаналізовано переписку між Китайським посольством у 

СРСР і Народним Комісаріатом Закордонних справ (далі НКЗС) щодо 

історії повернення китайських музейних експонатів на батьківщину. 

Уперше Посольство Китайської Республіки звернулося до НКЗС 30 

червня 1941 року. У зверненні підкреслювалося, що Китай надав експонати 

«на тимчасове використання з державних і приватних колекцій, причому 

деякі… уявляють собою дуже цінні оригінали та унікуми». Також 

наголошувалося на тому, що Посольством отримано телеграфічне 

розпорядження Китайського Уряду про найскоріше повернення експонатів 

до Китаю. Цікаво, що у документі зазначалося, що «мова йде про 

повернення тільки експонатів, наданих у тимчасове використання для 

Виставки.., одночасно були прислані деякі предмети від Китайсько-

Радянського Товариства Культурного Зближення у Китаї в подарунок, які 

повинні залишитись у Радянському Союзі…». 



7 липня 1941 року НКЗС СРСР відповів, що «експонати у теперішній 

час запаковані та зберігаються разом з цінними колекціями Державного 

Ермітажу в безпечному місці». 

30 вересня 1941 року Посольство Китаю вдруге звертається до 

НКЗС, у якому йдеться, що «питання про відправку експонатів зворотно в 

Китай не знаходиться у звʼязку з військовими діями, а викликане 

необхідністю у цих експонатах у самому Китаї». Китайський уряд просив 

НКЗС відправити експонати спеціальним літаком до міста Ланьчжоу в 

Китаї. У першу чергу уряд Китаю просив відправити експонати Державного 

Музею давніх палаців у Бейпіні та Археологічного Відділення Академії 

Наук Китаю. 

30 травня 1941 року НКЗС надає Китайському Посольству в Москві 

обґрунтовану Довідку, де чітко по датах, починаючи з 19 червня 1941 р. і до 

29 квітня 1942 р., йдеться про конкретні дії як радянської, так і китайської 

сторін. Ми звернулиособливу увагу на повідомлення від 11 жовтня 1941р. 

про розмову завідувача 1-го Далекосхідного відділу Ліфанова з радником 

китайського посольства Лі Цзежуном щодо відправки експонатів і що вони 

«знаходяться у безпечному місці в Свердловську». 

28 вересня 1942 р. Китайське посольство повідомляло НКЗС, що 11 

серпня 1942 р. у місті Алма-Ата між Лі Найцзі (зав. відділом Державного 

музею Палаца) та професором І. М. Лурʼє (зав. відділом Сходу Державного 

Ермітажу) було підписано Акт про прийняття китайською стороною і 

передачею радянською стороною музейних експонатів. Особливо 

підкреслювалося, що в «Акті перераховуються номера залишених у 

Радянському Союзі предметів як дарунок Сталіну, так і призначених у 

подарунок Радянському Уряду». 

9 грудня 1942 р. спеціальною нотою НКЗС СРСР підтвердив 

правоздатність Акту від 11 серпня т. р. 

Вважаємо, що експонати китайського мистецтва з Алма-Ати до 

Китаю були вивезені літаком китайсько-радянського товариства «Хаші-



Ата». Таким чином, цінна колекція китайського мистецтва була повернута 

Китайській Республіці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКОНОМІЧНІ І КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

 

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУЧАСНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

УКРАИНЫ 

INTERNET BANKING AS AN INNOVATIVE ELEMENT OF THE 

MODERN BANKING SYSTEM OF UKRAINE 

Абдулгасанов Е.Ф., 

студент групи ФБСС-21-21 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Науковий керівник: канд. економ. наук, доц. Гарькава В.Ф. 

 

Сьогодні, коли кількість банківських послуг невпинно зростає, якість 

роботи установи з клієнтами визначається не тільки набором наданих 

послуг, а і рівнем упровадження комп’ютерних та Інтернет-технологій, які 

значно спрощують процес взаємодії клієнтів з банком. Банківська сфера є 

найбільш чутливою до їх розвитку. Це пояснюється необхідністю 

обслуговування клієнтів у великих географічних масштабах із 

мінімальними витратами, але з максимальним ступенем зручності та 

універсальності пропонованих послуг. 

Широкому застосуванню Інтернет-технологій сприяє і висока 

конкуренція у сфері банківського обслуговування. Інтернет дозволив значно 

розширити ринок банківських продуктів і послуг, ураховуючи всі види 

дистанційного обслуговування, у тому числі Інтернет-банкінгу. 

Ураховуючи постійні зміни внутрішніх і зовнішніх чинників, що 

впливають на банківську систему, необхідно постійно вивчати можливі 

проблеми розвитку Інтернет-банкінгу, як одного з видів дистанційного 

обслуговування та аналізувати шляхи вирішення цих проблем. 

Розглянемо деякі види дистанційного банкінгу: 



1. Відео-банкінг - це система інтерактивного спілкування клієнта з 

персоналом банку; вона надає клієнтові можливість віртуального 

спілкування з банком за допомогою спеціально призначених пристроїв, так 

званих «відео-кіосків», устаткованих моніторами. Відео-банкінг поки що 

залишається популярною формою дистанційного банкінгу переважно на 

Заході. 

2. РС-банкінг (традиційна система «Клієнт-Банк») - ця система 

здійснює доступ до банківського рахунку за допомогою персонального 

комп’ютера і прямого модемного з’єднання з комп’ютерною системою 

банку. Сучасний РС-банкінг призначений для обслуговування юридичних 

осіб у режимі off-line, тобто клієнт працює з фінансовими документами 

локально, а обмін інформацією з банком здійснюється в ході синхронізації - 

короткотермінового сеансу зв’язку через мережу Інтернет. Частоту 

проведення синхронізації обирає клієнт. Такі системи застосовуються, в 

першу чергу, корпоративними клієнтами, а її незручність полягає у тому, 

що скористатися доступом до рахунку можна лише з одного робочого місця. 

3. Телефонний банкінг надає можливість здійснювати операції з 

рахунком клієнта та отримувати інформацію щодо його стану за допомогою 

телефону у будь-якій точці світу. Завдяки телефонному банкінгу можна: 

отримувати інформацію про стан рахунків, переміщати кошти між власними 

рахунками, здійснювати платежі за кредитами та по кредитним карткам, 

піднімати ліміти на проведення операцій, дізнаватися курси валют та 

ін.Основною відмінністю телефонного банкінгу від Інтернет-банкінгу є те, 

що для здійснення різних операцій, користувачеві досить пройти 

верифікацію у телефонному режимі і назвати код доступу до телефонного 

банкінгу. Різновидом телефонного банкінгу є SMS-банкінг. SMS-банкінг - це 

спосіб оперативно отримувати інформацію - підтвердження про проведені 

операції за допомогою SMS-повідомлень на мобільний телефон. 

4. Інтернет-банкінг - це технологія віддаленого банківського 

обслуговування, яка дає змогу клієнтові отримувати банківські послуги 

через мережу Інтернет. Ця технологія з’явилася на початку 80-х років XX 



століття і з того часу набула популярності у світовій практиці банківської 

діяльності. Цей різновид дистанційних банківських послуг є найбільш 

прогресивним, зручним та передовим напрямом фінансових Інтернет-

рішень і дозволяє здійснювати максимальний спектр банківських послуг. 
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Тривимірна комп’ютерна графіка не тільки винесла кіномистецтво на 

якісно новий рівень, вона зробила ефекти доступними з економічної точки 

зору. Замість тисяч статистів сьогодні використовуються групи персонажів, 

стало можливим відмовитись від побудови великих декорацій. Крім того, 

тепер одна людина власними силами може створити анімаційний фільм, що 

раніше було абсолютно недосяжно. 

Тривимірна графіка незамінна у презентації майбутнього виробу 

(реклама і маркетинг). 

Для того щоб розпочати виробництво, необхідно намалювати, а потім 

створити 3D-модель об’єкта. А вже на основі 3D-моделі, за допомогою 

технологій швидкого прототипування (3D-друк, фрезерування, лиття 

силіконових форм і под.), складається реалістичний прототип (зразок) 

майбутнього виробу. 

Технологія 3D у створенні комп’ютерних ігор використовується вже 

понад десять років. У професійних программах досвідчені фахівців ручну 

промальовують тривимірні ландшафти, моделі героїв, анімують створені 

3D-об’єкти і персонажі, а також створюють концепт-арти (концепт-

дизайни). 



Технологія 3D-моделювання в архітектурі давно показали себе з 

найкращого боку. Сьогодні створення тривимірної моделі будівлі є 

незамінним атрибутом проектування. На підставі 3D-моделі можна 

створити прототип будівлі. Прототип може повторювати лише загальні 

обриси будівлі, або бути деталізованою збірною моделлю майбутньої 

будови. 

За допомогою 3D-графіки можна створити анімований персонаж, 

«змусити» його рухатися, а також, шляхом проектування складних 

анімаційних сцен, створити повноціннийанімованийвідеоролик. 

Уся сучасна кіноіндустрія орієнтується на кіно у форматі 3D. Для 

подібних зйомок використовуються спеціальні камери, здатні знімати в 3D-

форматі. Крім того, за допомогою тривимірної графіки, для кіноіндустрії 

створюються окремі об’єкти і повноцінні ландшафти. 

Сучасне виробництво неможливо уявити без промислового 

моделювання продукції. З появою 3D-технологій виробники отримали 

можливість значної економії матеріалів і зменшення фінансових витрат на 

інженерне проектування. З допомогою 3D-моделювання дизайнери-графіки 

створюють зображення деталей й об'єктів, які у подальшому можна 

використовувати для створення прес-форм і прототипів об’єкту. 

За допомогою тривимірної графіки досягається максимально 

реалістичне моделювання міської архітектури і ландшафтів з мінімальними 

витратами. Візуалізація архітектури будівель і ландшафтного оформлення 

дає можливість інвесторам й архітекторам відчути ефект присутності у 

спроектованому просторі. 

Метою тривимірної графіки є досягнення результату з якомога 

меншими витратами. Також комп’ютерна графіка усуває небезпеку для 

життя і здоров’я учасників зйомки. 
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Спецефекти стали невід’ємною частиною сучасного кінематографу. 

Саме за їх допомогою ми можемо торкнутися прекрасного, розширити 

власну свідомість, побачити неможливе і зробити його реальним. На 

сьогодні спецефекти приваблюють глядачів. Чим більше спецефектів, тим 

більші касові збори за перші 2 дні показу фільма. 

Спецефект – це технологічний прийом у кінематографі і телебаченні, 

призначений для візуалізації сцен, які не можуть бути отримані звичайним 

способом (наприклад, для візуалізації бойових дій кораблів майбутнього). 

Метою спецефектів є досягнення результату з якомога меншими 

витратами. Тому в кіновиробництві використовують по можливості 

двовимірні ефекти і монтаж, а не тривимірні. Ефекти дають можливість 

втілити на екрані те, що принципово не можна одержати іншими методами. 

Введення спецефектів перетворює фільм на більш видовищний і глядач 

отримує сильні емоції від перегляду. 

У кожної студії, яка займається цифровими спецефектами, є власна 

«рендерферма» - кластер із кількох сотень, а іноді і тисяч машин, які 

працюють тільки над візуалізацією. Рендеринг одного кадру може зайняти 

http://valiko.in.ua/kak-delayut-kino-%E2%80%93-2012-3-v-1/
http://valiko.in.ua/kak-delayut-kino-%E2%80%93-2012-3-v-1/


кілька днів. Це тому, що роздільна здатність кадру кіноплівки (35 мм) 

досить велика. Це може бути 4096×3112 або 4096×2214 точок. Це вимога 

кінотеатрів – сааме такі проектори встановлені у них. Новий формат IMAX 

має у 4 рази більшу роздільну здатність, оскільки ширина кадру 70 мм, 

причому плівка рухається горизонтально. Під час візуалізації ефектів до 

фільму Transformers 2: Revenge of the Fallen була задіяна рендер-ферма 

з 5700 ядрами. Виведення одного кадру може займати до трьох діб. 

Застосування і введення високоякісних спецефектів, легкість обробки й 

остаточного монтажу кадрів значно розширило можливості кінематографа, 

одночасно істотно поліпшивши якість екранного показу. У недалекому 

майбутньому може відбутися перехід на нову систему виробництва кіно за 

участю лише тривимірної графіки. 
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Завдяки розвитку науки і впровадженню новітніх технологій, важко 

уявити підростаючому поколінню, що колись людство обмежувалось 

можливістю створювати та зберігати інформацію застосовуючи чорнильне 

пероі лист паперу. Тим не менш, використання комп’ютерної техніки 

сьогодні дало змогу людству не тільки зекономити свій час, а й повністю 

поліпшити і прискорити реалізацію будь-яких ідей, розробок, бажань, 

фантазій. 

Перші комп’ютери використовувалися лише для вирішення наукових 

і виробничих завдань. Щоб краще уявити отримані результати, проводилася 



їх графічна обробка, будувалися графіки, діаграми, креслення розрахованих 

конструкцій. Перші графіки на машині отримували в режимі символьного 

друку. Потім з’явилися спеціальні пристрої –графопобудовачі(плотери) для 

викреслювання креслень і графіків чорнильним пером на папері. Сучасна 

наукова комп’ютерна графіка дає можливість проводити обчислювальні 

експерименти з наочним представленням їх результатів. 

Розглянемо один із прикладів застосування комп’ютерної графіки, а 

саме: використання комп’ютерних програм для створення нотних партитур. 

Зовсім нещодавно нотні партитури писали вручну. Це займало дуже багато 

часу і терпіння. Як відомо, людським бажанням немає кінця. Тому саме для 

цього, з появою комп’ютерів, люди створили програми, які витіснили 

рукописне написання нот, при цьому відкривши багато можливостей для 

розвитку музики у суспільстві. 

Сьогодні існує багато нотних редакторів, які задовольняють потреби 

музикантів. Серед них популярними є:Sibelius, Finale, MuseScoreта ін.Цікаво 

те, що всі вони створені для написання нотних партитур, але далеко не у 

всіх є однакові функції. Так, наприклад, в одній програмі створений файл 

можна зберегти лише у форматі цієї програми. Відповідно, відкрити його за 

допомогою інших програм, у яких також використовується  комп’ютерна 

графіка, буде неможливо. В іншій, на відміну від першої, пропонуються 

різні варіанти форматів, що дає не тільки більше варіантів для роботи з 

нотами, а й пріоритетність у використанні. 

Водночас з розвитком людства у різних сферах діяльності, 

змінюються вимоги до програмного забезпечення. Сьогодні музиканту 

стало замало тільки набрати ноти на комп’ютері. Це змусило авторів 

програм модернізувати їх так, щоб була можливість набору тексту між 

нотними рядками. Така функція відкрила прекрасну можливість створювати 

нотні партитури для хору. І знову користувачу хочеться більше, не тільки 

ноти з текстом, а й можливість прослухати набрану мелодію. Знову задача 

для розробників. 



Насправді більшість вимог користувачів на сьогоднішній день вже 

повністю задоволені розробниками програмного забезпечення нотних 

редакторів. 

І, хоч більшість людей не знають, який шлях розвитку пройшла 

музика у тісному зв’язку з комп’ютерними технологіями, все ж таки 

залюбки нею насолоджуються. 
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Характерною рисою сучасного інвестигейторного медіатексту є все 

більша його візуалізація. Звідси – слідування принципу «мозаїчного» 

подання інформації, роздроблення текстів на «кліпи», використання багато 

фарбності та, безперечно, створення інфографіки. Особливість 

візуалізаційності, інфографіки – можливість продемонструвати максимум 

даних, використовуючи мінімум простору. 

Досліджуючи причини заміни цифрового контенту з інфографікою, 

можна стверджувати, що до того, як інфографіка дістала нинішню 

популярність, прінт-видання десятиліттями рухались у напрямку стиснення, 

ущільнення інформації, на шпальтах періодики щороку з’являлось дедалі 

більше цифрових даних. Цифрове відображення дійсності є дієвим засобом 

аргументації, але, в свою чергу, надмірна кількість даних спотворює 

інформацію та знижує ефективність рецепції. Саме тому незамінною стає 

інфографіка – довідкова або ілюстрована статистична інформація, надана 



різноманітними методами візуалізації: за допомогою графіків, діаграм, 

гістограм, ментальних мап тощо. 

Сьогодні вже немає сумнівів у тому, що інфографіка – це візуальна 

журналістика, тобто обробка інформації, зібраної журналістом, не в текст, а 

в графічну форму. Це наймолодший із журналістських жанрів, які існують 

[4]. Інфографіку поділяють на «ненасичену» (просту, неконцентровану) і 

«концентровану» (щільну, складну); так чи інакше інфографіка не просто 

узагальнює цифри і факти, вона розповідає історію нестандартними 

прийомами і допомагає актуалізувати інформацію [4]. Призначення 

застосування інфографіки – швидкість, легкість, повнота одержання 

інформації читачем. Часто цей жанр викликає емоції, чим додатково 

привертає увагу. 

Про критерії та показники ефективності інфографічних засобів у 

сучасному інвестигейторному медіатексті можна вести мову тільки з 

позицій змін у способі думок і почуттів людей, у характері їхньої 

практичної діяльності[1]. Кожному критерію властива своєрідність та 

індивідуальність. Не знаючи меж критерію ефективності цих компонентів, 

не можна стверджувати про її сутність. Поняття межі охоплює всебічну 

характеристику: просторову, часову, кількісну та якісну, що дає змогу 

виділити загальні і специфічні критерії, а також розкрити композиційні 

особливості кожного з них. 

Загальні критерії ефективності виражають переважно сукупні 

результати функціонування інфографічних компонентів у тексті. 

Загальними засадами впливу є використання у розглядуваних творах мета-

форм. За допомогою цих елементів інформація споживається як частина 

автоматизованого сприйняття неусвідомлених дій. «Специфічні критерії 

свідчать про окремі досягнення конкретних фігур. Окремий ефект – це лише 

фрагмент загального впливу інфографіки. Залежно від того, якою мірою 

проявляється вплив різних компонентів інфографотворчості медіа-тексту на 

ту чи іншу настанову людини (пізнавальну, політичну, морально-етичну і т. 



д.), можна говорити і про рівень їхньої ефективності в плані, що 

розглядається» [2, с. 206]. 

Інфографічно подана інформація наділена властивістю управління. У 

цьому її суть: вона – «управляючий зв’язок» і завжди діє як сигнал до зміни 

поведінки об’єкта, оскільки містить відомості про зміну його середовища. 

Убачаючи близькість інфографічних компонентів інтересам і потребам 

читача, треба передусім зазначити, що між суб’єктом у єдності його 

соціальних, психологічних і семіотичних характеристик і текстом, що є 

об’єктом сприйняття та розуміння, складаються складні відношення, які 

можуть бути описані за допомогою поняття «дистанція». «Довжина» 

дистанції між змістом тексту і суб’єктом, що сприймає його, визначається 

вищезазначеними соціальними, соціокультурними та психологічними 

особливостями тексту й читача[5]. 

Можна припустити, що в процесі сприйняття візуалізаційного 

інвестигейторного матеріалу масової інформації аудиторія оцінює його за 

трьома групами ознак. Одна група пов’язана з інструментальною роллю 

цього тексту, ступенем його стислості, доступності та корисності, 

можливістю використовувати у практичній діяльності. Друга група – зі 

ступенем адекватності змісту тексту і дійсності, яку знає аудиторія. Третя 

група ознак пов’язана з досконалістю, майстерністю, професіоналізмом 

творця певного тексту[3]. 

Досліджуючи ефективність впливу візуалізаційних компонентів 

розглядуваного медіа-тексту, звернемось до поняття сугестивності у 

журналістському контенті. Сугестивність – це властивість тексту нести, 

крім конкретної інформації, ще й таку, яка сприймається на рівні підтексту 

чи інтуїції. Сугестивність як систему визначають на міжсистемному рівні в 

контексті концепції: сугестивність на рівні композиції як системи графічних 

засобів. Сугестивність на концептуальному рівні – як співвідношення 

компонентів концепції. На смисловому рівні сугестивність виражається 

усією концепцією [6]. 



Отже, сугестивність, що наявна на межі філософії, психології та 

«високого» літературознавства, у деяких джерелах визнають характерною 

для поетичних творів. Сьогодні ми намагаємося стверджувати, що і для 

журналістського твору характерна сугестивність та ефективна рецепція, 

оскількиза рівнем впливу журналістська інфографотворчість не 

поступається іншим видам творчості. 
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Одним з пріоритетних напрямків сучасної фармації та медицини є 

створення нових біологічно активних сполук, що могли б замінити іноземні 

лікарські засоби на фармацевтичному ринку України. Аналізуючи 

літературу останніх років[1-3], достатньо велика увага приділяється 

речовинам, що містять 1,2,4-тріазол-3-тіони у своєму складі [4-5]. Саме 

тому синтез і дослідження фізико-хімічних та біологічних властивостей 

сполук на основі цього гетероциклу є важливим завданням сучасної 

синтетичної хімії та фармації на сьогодні. 

При плануванні проведення дослідження з біологічної активності 

завжди потрібно враховувати той факт, що вони є достатньо витратними. 

Тому перевірити широкий спектр фармакологічної активності одразу всіх 

синтезованих сполук дуже складно. Хоча необхідність у проведенні 

подібних досліджень безумовно існує, оскільки дозволяє виявити найбільш 

ефективні препарати. Метою нашого дослідження є синтез нових сполук на 

основі 1,2,4-тріазол-3-тіонів та віртуального скринінгу їх біологічної 

активностіз використанням комп’ютерної програми РАSS Online (Prediction 

Activitity Spectra for Substances) для визначення напряму досліджень їхньої 

біоактивності. 



PASS Online (Прогнозування спектру біологічної активності речовин) 

оцінює ймовірність належностідосліджуваної сполуки до «активних»Pa і 

«неактивних»Pi для більш ніж 6000 видів біологічноїактивності на основі 

аналізу навчальної вибірки, до якої включено понад1 млн біологічно 

активних сполук. Середня точність PASS Online прогнозування для усіх 

прогнозованих біологічних активностей становить близько 95 %. 

Програма PASS Online надає попередню логіко-структурну оцінку 

можливого біологічного ефекту за структурною формулою хімічної 

сполуки.Але недоліками цього прогнозу є не виявлення за допомогою 

програми основних та побічних фармакологічних ефектів, механізмів їхньої 

реалізації і таких токсичних проявів, як мутагенність, канцерогенність та 

тератогенність. 

У результаті комп’ютерного прогнозу біологічної активності похідних 

1,2,4- тріазол-3-тіону виявлено широкий спектр фармакологічних 

властивостей (гіпоглікемічних, актопротекторних, діуретичних, 

антиоксидантних, протимікробних та протигрибкових), який з високим 

ступенем вірогідності може бути притаманним вищезазначеним речовинам. 

Отримані результати свідчать про доцільність проведення подальших 

досліджень серед похідних 1,2,4- тріазол- 3- тіонів з метою визначення 

перспективних речовин для розробки нових фармакологічно активних 

засобів. 
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Ураження пародонта на сьогоднішній день є одними з 

найпоширеніших захворювань людини. Це актуальне питання має медичне 

та соціальне значення, що обумовлено широкою поширеністю та 

інтенсивністю ураження усіх вікових груп населення. За даними ВООЗ, 



близько 95 % дорослого населення планети страждає пародонтитом. Серед 

захворювань пародонта перше місце займає саме хронічний генералізований 

пародонтит (ХГП), особливістю котрого є схильність до хронізації з 

утворенням цілого комплексу патологічних ознак. Зміни метаболічного 

характеру за умов ХГП призводять не тільки до порушень вуглеводного та 

енергетичного обміну, але й сприяють порушенням активності 

глікопротеїдів, вагомим показником обміну яких є фукоза, що продукується 

клітинами мезенхіми, створює структурні елементи сполучної тканини і 

визначає стійкість сполучнотканинних структур до протеолітичних 

ферментів. 

З огляду на вищезазначене, доцільним є пошук та вивчення 

високоефективних і безпечних пародонтопротекторів. Раніше нами 

експериментально доведено, що одним із таких лікарських засобівє 

ацетилцистеїн, що має у структурі своєї молекули сульфгідрильну групу, а у 

процесі біотрансформації цього препарату відбувається деацетилювання, 

утворення L-цистеїну, котрий відіграє найважливішу роль у захисті 

організму від екзо- та ендогенних агентів. 

Нами проведено дослідження в динаміці концентрації фукози на 

моделі хронічного генералізованого пародонтиту при застосуванні 

ацетилцистеїну. 

ХГП відтворювали шляхом утримання щурів на спеціальній кальцій-

дефіцитній дієті зі зниженою жувальною функцією. Ацетилцистеїн тварини 

отримували щоденно натще перорально в дозі 100 мг/кг. Динаміку 

концентрації фукози визначали в крові щурів через 2, 4, 6 та 8 тижнів 

дослідження. 

Встановлено, що при фармакокорекції ХГП ацетилцистеїном, 

концентрація фукози в крові щурів через 2, 4 і 6 тижнів експерименту 

зменшується у середньому в 1,5 рази щодо «контрольного» (ХГП без 

лікування) рівня і не має достовірної різниці (P>0,05) з аналогічним 

показником інтактної серії. Це свідчить про здатність потенційного 

пародонтопротектора протистояти порушенням глікопротеїдного обміну та 



інгібувати подальший плин запального процесу, адже відомо що збільшення 

рівня фукози свідчить про порушення цілісності клітинних структур, 

підвищення активності мезенхімальної тканини органа-мішені 

(пародонтального комплексу), а також про активацію структур сполучної 

тканини. 

Таким чином, отримані результати переконливо вказують на вельми 

високу фармакотерапевтичну ефективність ацетилцистеїна щодо його 

здатностіпопереджати зниження активності одного з основних маркерів 

глікопротеїдного обміну – фукози в умовах ХГП. 
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Достеменне з’ясування фармакодинамічних ефектів,у т. ч. механізму 

дії патогенетичного лікарського засобу над оклінічному етапі його вивчення 

є експериментальне обґрунтування раціональної та безпечної 

фармакотерапії будь- якого патологічного стану чи захворювання. 

Як відомо, однією з ключових ланок патогенезу є надмірна та 

практично неконтрольована активація вільно радикальних процесів, що 



супроводжується одночасним зниженням функціональної активності 

практично всіх компонентів системи антиоксидантного захисту організму. З 

існуючого набору методів визначення кількості вільних радикалів у 

біосередовищах організму найбільш сучасним є біохемілюмінесценція 

(БХЛ), яка відрізняється максимальною інформативністю. Кінетику 

вільнорадикальних реакцій в експерименті оцінювали за низкою таких 

показників: амплітуда швидкого спалаху (І1), амплітуда повільного спалаху 

(І2), час індукції повільного спалаху (τ), а також загальна світлосума реакції 

(S), потужність антиоксидантної системи (Р)=

2
I

1
I

, радикальний пул (RP)=

2
I

1
I

S


, абсолютна радикальна активність (AR)=

S

1
I

, абсолютна 

антиоксидантна активність (AA)=
S

I2 ;показник прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги (PB)= τ
S

)
2

I
1

(I



, а також напруга 

антиоксидантної системи (PA)=

2
I

τ . 

Розрахунок досліджуваних параметрів проводили за допомогою 

спеціально розробленої комп’ютерної програми. 

Запропоновані нами методичні підходи суттєвим чином розширюють 

та доповнюють, як нам видається, існуючі уявлення про фармакодинаміку, у 

т. ч. механізм дії будь-якого лікарського засобу в частині впливу на 

прооксидантно- антиоксидантний гомеостаз. 
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На сьогодні понад 90% лікарських засобів мають промислове 

походження і трохи менше 10% виготовляються в аптеках. Відомо, що 

не завжди потреби пацієнта можна задовольнити за допомогою 

промислових лікарських засобів. У такому випадку вони залежать від 

майстерності приготування фармацевтом препарату в дозуванні або у 

формі, пристосованій до конкретної ситуації пацієнта. Як США, так і 

Європа визнають необхідність виготовлення лікарських засобів в 

аптеках з дотриманням норм і вимог, що пред’являються у цих країнах. 

Виготовлення препаратів в аптеці є важливим компонентом 

фармацевтичної практики та цінною фармацевтичної послугою, яка є 

невід’ємною частиною сучасної системи охорони здоров’я як у США, 

так і ЄС. 

Під екстемпоральними препаратами у США розуміють лікарські 

засоби, які фармацевт виготовляє для особливих потреб пацієнтів, коли 

фармацевтична промисловість не може це робити з економічних або 

логістичних причин. 

У США глави 795 і 797 Фармакопеї надають загальну інформацію 

про виготовлення лікарських засобів в аптеці і валідирують пов’язані з цим 

процедури і вимоги. Слід зазначити, що міжнародні організації, такі як 

ВООЗ і PIC / S, зробили дуже багато для гармонізації міжнародних 

стандартів. Законодавство США чітко розмежувало промислове 

виробництво і виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, виключило 



необхідність реєстрації лікарських засобів, що виготовляються в аптеці, в 

FDA. У наш час Ради фармації кожного штату, об’єднані професійно в 

Національну асоціацію (NABP), створюють єдині правила для захисту 

громадянського здоров’я при виготовленні лікарських засобів в умовах 

аптеки, а також гармонізують між штатами такі стандарти (у даний момент 

деякі стандарти і правила, прийняті у різних штатах, можуть відрізнятися 

один від одного). 

Було б непогано ввести в українське законодавство також поняття 

фармацевтична послуга і фармацевтична допомога (фармацевтична опіка). 

Найбільш часто лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки, 

використовуються утаких випадках: 

- алергії на наповнювачі, що містяться у лікарських засобах, 

вироблених фармацевтичною промисловістю; 

- для використання у педіатричній практиці, так як не завжди 

фармацевтична промисловість представляє дозування і лікарські форми для 

використання у педіатрії; 

- для поліпшення дотримання пацієнтом режиму лікування 

(compliance) або отримання додаткового синергетичного ефекту; 

- для виготовлення препаратів-сиріт (орфанні препарати) за 

наявності активного інгредієнта, який був розроблений спеціально для 

лікування рідкісного захворювання.До цих пір виготовлення таких 

лікарських засобів в умовах аптеки відіграє важливу роль у США. 

Незважаючи на субсидування і пільги уряду у розробці препаратів-сиріт, до 

цих пір зберігається їхній дефіцит. Часто препарат, виготовлений в аптеці, 

може бути єдиною можливістю отримати лікування; 

- для виготовлення лікарських засобів для клінічних випробувань 

і плацебо (тільки у госпітальній аптеці, спеціально для цього оснащеної); 

- для виготовлення ліків з проблемою стабільності, що може 

обмежувати промислове виробництво таких препаратів; 

- для виготовлення лікарських препаратів, що знаходяться на 

останньому етапі реєстрації, тільки якщо його активна речовина широко 



відома і вже була комерціалізована (тобто використовувалося в інших 

препаратах); 

- для більш точної «настройки» терапії, наприклад, при лікуванні 

больового синдрому. 
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