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СМЕРТЬ ЕКСПЕРТИЗИ. ЕТИЧНИЙ ВИМІР СЬОГОДЕННЯ 

 

Вже майже рік людство стоїть на краю прірви. Світова пандемія внесла величезні 

зміни в нашу культуру і взагалі поставила під сумнів її існування. Сьогодні людина  

налякана тим, що відбувається навколо. Засоби масової інформації наперебій повідомляють 

сумну статистику щодо COVID-19. Паніка, страх, втрата орієнтирів, розуміння всієї 

складності ситуації змушують нас постійно знаходитись  у стані очікування. На нашу думку, 

головне завдання людства в цій ситуації очікуванння позитивних зрушень «в бік життя» – не 

втратити свою людяність. 

Як стверджує Вікіпедія: «Пандемія COVID-19 стала причиною серйозних соціально-

економічних наслідків, включаючи найбільшу світову рецесію після Великої депресії і 

масовий голод, що торкнулася близько 265 млн. людей. Це призвело до перенесення або 

скасування безлічі спортивних, релігійних, політичних і культурних  заходів, а широко 

поширений дефіцит поставок збільшився панічними покупками. Школи, університети і 

коледжі були закриті або на загальнонаціональній, або на місцевій основі, в 172 країнах, що 

торкнулося приблизно 98,5% світового населення шкільного та студентського віку» [4]. 

Але, можна небезпідставно стверджувати, що найстрашніший ворог в наш час, який 

призводить до катастрофічних наслідків, це – ДЕЗІНФОРМАЦІЯ. 

І,  якщо конспірологічні версіі щодо COVID-19, якими перевантажений Інтернет, не 

завдають шкоди здоров’ю людини (конспірологічні версії поширювалися в соціальних 

мережах, текстових повідомленнях, а також рядом державних ЗМІ різних країн. У числі 

найбільш поширених версій такого роду – твердження, що вірус є біологічною зброєю із 

запатентованою вакциною, інструментом регулювання чисельності населення або 

результатом шпигунської операції), то медична дезінформація про способи профілактики, 

лікування і самодіагностики коронавірусної хвороби, яка також поширювалася в соціальних 

мережах, стає руйнівною силою, що призводить до тяжких наслідків. Всесвітня організація 

охорони здоров'я оголосила подібні  альтернативні версії «інфодемією» (англ. Infodemic) –

вибуховим зростанням недостовірної інформації під час спалахів і ускладнення отримання 

чіткої достовірної і корисної інформації в умовах інформаційного шуму, яка становить 

небезпеку для всесвітньої охорони здоров'я. 
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З цього приводу дуже цікавою є книга американського науковця та політолога  Тома 

Ніколса  «Смерть експертизи» [3], в якій він  доводить,  як Інтернет вбиває наукові знання. На 

думку вченого «... експертне знання, або професійна компетентність, ще не загинуло 

остаточно, йому загрожує небезпека». Ніколс доволить, що сучасна людина завдяки Інтернету 

отримує будь яку інформацію, тому вважає експертне знання не компетентним: «Замість того 

щоб ставити розумні питання, пацієнти або клієнти наполегливо пояснювали професіоналам, 

чому їх порада помилкова. У кожному разі сама думка про те, що фахівець знає, що він або 

вона робить, відкидалася спочатку. І ніколи ще ми не помилялися так сильно». 

Довіра Інтернету і недовіра фахівцям-лікарям особливо сьогодні призводить до 

жахливих наслідків. Автор також стверджує, що: « Інтернет це багатюще сховище знань, але 

в той же час – засіб поширення повальної дезінформації. Інтернет не тільки отупляє багатьох 

з нас, він робить нас більш жорстокими: сидячи на самоті за клавіатурою, люди схильні 

більше сперечатися, ніж обговорювати, і більше ображати, ніж слухати». 

 Сьогодні, як ніколи,  гостро стають проблеми  медичної деонтології в Інтернеті.  В 

епоху пандемії, в пошуках панацеї від тяжкої хвороби,  лікарі на теренах Інтернету постійно 

вступають у протиріччя, на сьогодні існують зовсім протилежні  протоколи лікування  

COVID-19;  і,  незважаючи на мораль,  кожен лікар намагається довести доцільність саме  

свого лікування. Більш того, з виникненням поняття «дистанційне лікування» у мережі 

з’явились такі собі онлайн  консультанти – шахраї, які роблять фейкові сторінки і 

пропонують оплатні консультації тощо.  

Деонтологія медична (від грец. δέον (δέοντος) – сукупність етичних норм виконання 

лікарями професійних обов’язків. У більшості країн світу існують національні етичні 

кодекси лікарів. В етичному кодексі українського  лікаря передбачено заміну традиційного  

постулату «Не зашкодь» висловом «чини добро» [2]. Ми вважаємо,  що  сьогодні людині у 

тяжкому фізичному та психо-емоційному стані необхідно користуватися традиційними 

методами лікування і не нехтувати звертанням до сімейного лікаря. Лікарі в свою чергу 

повинні проявляти свої найкращі професійні та моральні якості, тому що саме на них лежить 

величезна відповідальність за життя людей. Також слід пам’ятати, що спекуляція на ліках,  

засобах захисту і тестування є аморальною. 

«Країни повинні працювати разом, вчитися один у одної і всіляко координувати свої 

зусилля. Для того, щоб перемогти вірус, спільноти, країни і весь наш регіон повинні 

проявити високий рівень солідарності, а громадяни –  зберегти психологічну стійкість. Свій 

внесок в боротьбу з вірусом повинен внести кожен з нас…», – з такими словами 

звертається  до усіх Європейське бюро ВООЗ [1]. 
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Час пандемії – це час випробування для кожного з нас, уміння брати інформацію з 

надійних джерел, порівнювати й критично осмислювати її, відсіювати неправду і 

дезінформацію. Адже це стає основою нашої безпеки. 
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СМЕРТЬ ЕКСПЕРТИЗИ. ЕТИЧНИЙ ВИМІР СЬОГОДЕННЯ 

 

В статті розглянуто вплив Інтернету на людську свідомість, особливо в епоху 

пандемії. Досліджено, як дезінформація  може вплинути  на здоров’я  та психо-емоційний 

стан людини. Підкреслено важливість медичної деонтології сьогодення. Наголошено на 

правильному вмінні використовувати інформацію, отриману зі ЗМІ.  
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DEATH OF EXAMINATION. ETHICAL DIMENSION OF TODAY 

 

The article considers the impact of the Internet on human consciousness, especially in the 

era of the pandemic. It has been studied how misinformation can affect a person's health and 
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psycho-emotional state. The importance of medical deontology today is emphasized. Emphasisis 

placed on the correctability to use information obtained from the media. 
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СМЕРТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ. ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

 

В статье рассмотрено влияние Интернета на человеческое сознание, особенно в епоху 

пандемии. Исследовано, как дезинформация может повлиять на здоровье и психо-

эмоциональное состояние человека. Подчеркнута важность медицинской деонтологии в 

настоящем. Отмечено важность правильного использования информации, получаемой из 

СМИ. 

 

Ключевые слова: пандемия, этика, дезинформация, медицинская деонтология, 
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РОЛЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

МЕНЕДЖЕРА 

 

Удосконалення управлінської підготовки майбутніх менеджерів є важливим питанням у 

сучасній теорії та практиці професійної освіти. Підготовка професійних менеджерів –  вкрай 

необхідний напрям освіти для України, затребуваний як суспільними перетвореннями, так і 

особистісними потребами тих, хто навчається за відповідними спеціальностями. Діяльність 

менеджера безпосередньо впливає як на добробут окремих підлеглих та і на успіх організації у 

цілому. Особистісні якості, знання та уміння менеджера мають визначальний вплив на 

корпоративну культуру, стиль міжособистісної взаємодії, атмосферу у колективі, успішність 

вирішення конфліктів, а також на результативність діяльності, продуктивність, економічні 

показники тощо. Однією з важливіших особистісних якостей, що необхідно формувати у 

майбутніх менеджерів є їх відповідальність. Отже, розвиток відповідальності у студентів є 


