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після такої операції; такі органи будуть порятунком для людей, які потрапили 
у аварію чи катастрофу, або людей, яким необхідна пересадка органів; 

– клонування може допомогти людям, що страждають тяжкими генети-
чними захворюваннями; гени, що визначають певну хворобу при клонуванні 
можна «видаляти», і таким чином народиться точна, абсолютно здорова копія 
людини; 

– клонування дає можливість бездітним або нетрадиційним парам мати 
своїх власних дітей; також це буде можливістю для родичів повернути своїх 
померлих дітей або чоловіка/дружину, які, наприклад, зможуть замінити їм 
трагічно померлих родичів. 

На сьогодні клонування залишається досить привабливою та багатообі-
цяючою перспективою, проте вона є і надто загрозливою. Причиною для 
цього є недостатня кількість досвіду виконання таких операції та ситуація, що 
склалася у законодавстві більшості країн, яке забороняє проведення подібних 
дослідів. 
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ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ  
В УТОПІЯХ ТА АНТИУТОПІЯХ 

На протязі тривалої історії люди намагались побудувати «рай» на землі. 
У 1156 році Томас Мор написав твір під назвою «Утопія» (грец. – «місце, 
якого немає»), в якому змалював наближений до ідеалу суспільний устрій. 
Сама назва твору є алегоричною, а описаний в ньому устрій так і залишився 
невтіленою мрією. Такі історичні особистості як Платон, Герберт Уеллс, Карл 
Маркс намагалися спроектувати нову цивілізацію, але суспільство відкинуло 
їх як фантазерів з утопічними поглядами. Піонерам соціальних перетворень 
протистояв існуючий стан речей, який влаштовував привілейовані шари сус-
пільства. Основна ж маса населення, привчена до існуючої рутини, машина-
льно продовжувала вести звичний спосіб життя. Привілейовані кола були не-
гласними охоронцями сформованого порядку речей. Світогляд можновладців 
відповідав перевагам їх положення. 

Глибоко вкорінені культурні норми, згідно з якими хтось повинен про-
грати заради виграшу іншого, до цих пір впливають на прийняття наших рі-
шень. Наприклад, ми все ще чіпляємося за поняття конкуренції та приймаємо 
неадекватну винагороду за працю (мова йде про мінімальний розмір заробіт-
ної плати), хоча все це вже не відповідає нашим можливостям і відбивається 
на почутті власної гідності. 
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У соціальному середовищі важливу роль відіграє людський фактор. Уп-
равління само по собі не створює ніяких духовних і матеріальних цінностей, 
але воно сприяє оптимізації відповідних зусиль окремих виконавців. Чи пот-
рібне воно в утопіях? 

Сутність управління виявляється у діяльності, яка за своїм змістом є 
впливом на волю і поведінку людей, їх взаємовідносини і спільні дії. Такий 
вплив не виникає сам по собі. Рушійною силою управління виступають інте-
лект і воля людини. Завдяки цьому управлінський вплив є цілеспрямованим, 
тобто визначає напрямки спільної діяльності, її проміжні і кінцеві результати. 
Не завжди такі результати є позитивними (війни, соціальні вибухи і проте-
сти), кожний хоче на чомусь «нажитися». 

Управління необхідне там і тоді, де і коли виникає потреба в об’єднанні 
дій певної кількості людей заради досягнення спільної мети, або особистої. 
Кожна людина сама керує своїми вчинками, але для того, щоб група людей 
здійснила певні узгоджені дії, необхідно визначити спільні цілі, шляхи їх ре-
алізації і спрямувати на їх досягнення поведінку кожного члена спільноти. В 
цьому полягає організуюча спрямованість управління. 

Зазвичай управління в антиутопіях перетворюється на монархію і тира-
нію. Уся влада зосереджується навколо особи або групи осіб. В утопії рі-
шення будуть прийматися на основі досліджень та аналізу, завдяки техноло-
гіям. Це призведе до соціальної стабільності. 

Я вважаю, що людство не може досягти Утопії саме через розбіжності в 
думках різних груп населення, в розбіжності їх цілей. Завдяки технологіям, 
людство може створити сприятливі умови для забезпечення високого рівня 
життя з усіма зручностями. Але ідеальне суспільство в сучасних реаліях мо-
жливе лише на папері. Навряд чи може бути «утопія», коли люди знаходяться 
в конфліктних відносинах, ведуть гонку озброєння і креслять кордони країн. 
Якщо не боротися з цими проблемами, вірогіднішою картиною подальшого 
існування людства стане «антиутопія», яку найчастіше зображують як мож-
ливу картину майбутнього.  
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ПРОБЛЕМА РЕЙДЕРСТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

Поглинання одними компаніями інших є звичайною господарською 
практикою країн з ринковою економікою. Однак в економіці України такі по-
глинання часом набувають форми рейдерства.  

У світі під терміном «рейдерство» розуміють недружнє поглинення під-
приємства проти волі його власників або керівника. В Україні суть цього 




