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СЕКЦІЯ I. ПОЗИТИВНІ ТА ДЕСТРУКТИВНІ ПРОЦЕСИ В 
СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 

ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 
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Львівський національний університет ім. І. Франка  

РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ  

ЯК КРОК ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Стаття присвячена дослідженню розвитку транскордонного співробітництва України в контексті 

євроінтеграційних процесів як фактора впливу на молодіжну політику. Запропоновані результати 

соціологічного дослідження щодо пріоритетних напрямів розвитку транскордонного співробітництва з 

країнами-сусідами, очікування молоді з приводу членства України в Європейському Союзі.  

Статья посвящена исследованию развития трансграничного сотрудничества Украины в контексте 

евроинтеграционных процессов как фактора влияния на молодежную политику. Предложены 

результаты социологического исследования по приоритетным направлениям развития трансграничного 

сотрудничества со странами-соседями, ожидания молодежи по поводу членства Украины в Европейском 

Союзе. 

This article is devoted to research the development of cross-border cooperation of Ukraine in context of 

European integration processes as a factor of influence on youth policy. Results of the survey on priority areas of 

cross-border cooperation with neighboring countries, expectations the youth about Ukraine's membership in the 

European Union is proposed. 
Ключові слова: транскордонне співробітництво, Україна, Європейський Союз, молодь. 

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, Украина, Европейский Союз, молодежь. 

Keywords: cross-border cooperation, Ukraine, European Union, youth. 

У сучасних процесах розвитку світової економіки чітко прос тежується тенденція до охоплення всіх 

сфер суспільного життя глобалізаційними змінами, що проявляється у формуванні інформаційного 

простору і ринків капіталів, товарів, робочої сили, в посиленні техногенного впливу на природне 

середовище через розширення і ускладнення взаємозв‘язків та взаємозалежностей між країнами. 

Міжнародні інтеграційні процеси с тають визначальними і до того ж значною мірою набувають 

регіонального відтінку. Все більша роль у міждержавних відносинах надається регіонам. У зв‘язку з цим 

зростає значення транскордонного співробітництва.  

Транскордонне співробітництво є одним з перспективних напрямів міжнародної інтеграції. Воно 

передбачає здійснення спільних проектів між адмініс траціями, громадськими об‘єднаннями і 

комерційними структурами прикордонних територій країн-сусідів. Сфери транскордонного 

співробітництва охоплюють розвиток прикордонної інфраструктури, туризм і рекреацію, екологію і 

охорону навколишнього середовища, культурний обмін тощо.  

Співпраця України із сусідніми державами Європи є дуже важливою в контексті перспектив 

входження нашої країни до Європейського союзу. Концепція політики регіонального розвитку в Україні 

має формуватись на основних досягненнях країн ЄС, для яких транскордонне співроб ітництво як механізм 

економічної співпраці, а відтак і економічного розвитку, останнім часом стало пріоритетним.  

Стан і перспективи транскордонного співробітництва в Україні є одним із важливих напрямів 

євроінтеграції. Посилення транскордонного співробітництва відкриває нові можливості для активізації 

соціально-економічної діяльності в прикордонних регіонах.  

У Європі вже давно прийшли до усвідомлення значення та переваг співпраці у транскордонному 

просторі, основою якої являється потреба стабільнос ті, покращення життєвого рівня населення, усунення 

обмежень, спричинюють роз‘єднання людей та організацій в прикордонних регіонах. Це зумовило значне 

зростання кількості громадських об‘єднань та організацій, задіяних у транскордонній діяльності. 

Початкові форми транскордонного співробітництва носили випадковий та тимчасовий характер, 

орієнтувались лише на проблеми що виникали у конкретний момент часу. Із сучасним посиленням 

світових глобалізаційних тенденцій зростає важливіс ть переведення співробітництва у транскордонному 

просторі на пос тійну основу для попередження проблем, що зумовлює важливість пошуку все більш 

ефективних форм транскордонного співробітництва. Створення всіх необхідних умов для цього процесу 

забезпечується ефективною політикою Європейського Союзу, сприятливим, соціальним та політичним 

кліматом, достатнім рівнем фінансування громадських ініціатив.  
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Розширення Європейського Союзу, вступ України до СОТ, світова економічна криза, інші процеси 

глобалізації мають суттєвий вплив на соціально-економічний розвиток української держави. Важливим 

кроком для України є використання потенціалу транскордонного співробітництва як інноваційного 

інс трументу державної регіональної політики.  

З боку Європейського Союзу та Ради Європи здійснюються планомірні заходи для створення 

«Європи без роз‘єднуючих кордонів», забезпечення «територіального вирівнювання» між регіонами з 

метою зменшення диспропорцій у їх розвитку. На підтвердження особливого значення такої політики та 

віднесення пов‘язаних із її реалізацією завдань до числа пріоритетних було розроблено низку важливих 

правових інструментів, які застосовуються для підтримки транскордонного співробітництва, а саме: 

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або 

владами та два додаткові Протоколи до неї, Регламент Європейського Парламенту та Ради 1082/2006 про 

Європейські угрупування з міжтериторіального співробітництва (EGTC) від 5 липня 2006  р. тощо. 

Враховуючи зазначене, а також чинні розвинуті механізми фінансування регіональної політики ЄС 

(TACIS 1991-2006 ЄС – 2,4 млрд. євро, СВС – 90 млн. євро; ENPI 2007-2010 – 295 млн. євро; 2010-2013 

Східне партнерство – 600 млн. євро), нова державна регіональна політика повинна передбачати 

можливості для розширеного предс тавлення регіонів України в Європейському соціальному, 

економічному та політичному просторах. Велике значення має також і розвиток співробітництва з 

країнами-членами СНД та іншими державами-сусідами [1, с. 8].  

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. 

Дослідженнями тенденцій соціальних змін в Україні та Європі, стану економіки та рівня життя населення 

займаються Є. Головаха, та А. Горбачик. Великий доробок праць, що стосуються етнонаціональної 

структури прикордоння та етносів взагалі зроблений В. Євтухом. Дослідженням пограниччя культур 

займалися такі польські науковці, як К. Чижевський, Г. Красовська, З. Курч, В. Кавалко, М. Маліковскі 

тощо. Питання прикордонних територій та транскордонного співробітництва розробляли П. Бєлєнький, 

І. Михасюк, М. Мальський, Н. Мікула, І. Студенніков, Р. Федан. Питання, пов'язані з функціонуванням 

Карпатського регіону та «Карпатського єврорегіону» є предметом аналізу праць таких дослідників, як 

С. Мітряєва, В. Пила, В. Кравців, І. Школа та інші.  

Проте багато проблем, які стосуються функціонування прикордонних регіонів України за нових 

геополітичних умов в контексті розширення ЄС та зміни статусу транскордонного співробітництва 

регіонів у оновленому Євросоюзі, залишилися не вивченими. Фрагментар ність розробок обумовлює 

необхідніс ть системного дослідження теоретичних і прикладних засад макро- і мезорегіональної 

інтеграції. Відчувається і потреба в переосмисленні загальної моделі міжрегіонального  / транскордонного 

співробітництва України за нових євроінтеграційних умов. Особливої уваги заслуговує активізація 

транскордонного співробітництва західних прикордонних регіонів України з східними прикордонними 

регіонами ЄС-держав Центральної та Східної Європи. 
Метою статті: є вивчення досвіду транскордонного співробітництва на українсько-польському 

пограниччі в контексті євроінтеграційних процесів, окреслення шляхів вдосконалення молодіжної 

політики на основі результатів  соціологічних досліджень.  

Основним завданням політики транскордонного співробітництва є нівелювання негативного впливу 

кордонів на життя громадян. Розв‘язанням цих проблем на європейському рівні займаються такі 

організації, як Рада Європи, Європейський Союз, Європейська Асоціація прикордонних регіонів тощо. 

Основною метою їх діяльності є прагнення проводити єдину політику в транскордонному співробітництві 

як політику задоволення загальноєвропейських інтересів за допомогою встановлення спільних правил, 

відображених у міжнародних конвенціях та угодах, до яких приєднуються окремі держави.  

Європа вирізняється різноманіттям культур, з їх регіональними, національними і міжнародними 

специфіками, де 60 різних мов спілкування є лише одним з показників цього різноманіття. Культурні 

відміннос ті проявляються по-різному у мовах, музиці, живописі, архітектурі тощо, а також в економіці, 

будівництві, у формах відпочинку та переміщеннях, менталітеті населення. Ці культури формуються 

значною мірою відмінностями ландшафтів, міс т і способів розселення, як це склалося в Європі. Таке 

різноманіття представляє безцінний потенціал для с тійкого просторового розвитку. Політика Ради Європи 

спрямована на збереження культурного різноманіття і намагається створити умови, коли сучасні форми 

соціального, економічного і технічного розвитку не будуть нівелювати різні культурні ідентичності.  

Параметри транскордонних процесів, що були охарактеризовані, носять в цілому об'єктивний 

характер. Але, оскільки носіями транскордонної взаємодії є люди з притаманними їм судженнями та 

оцінками, то аналіз транскордонних явищ без врахування суб'єктивних компонентів був би неповним. 

Як оцінюється все, що відбувається на кордоні і навколо нього, молоддю сусідніх країн, що вони 

хотіли б змінити в існуючому порядку, чого очікують від транскордонного співробітництва в ближчий час 

і в перспективі? Відповіді на ці та інші подібні питання дозволяють встановити в процесі управління 

транскордонними потоками зворотний зв'язок, без якого воно не може бути ефективним. 

Вивчення суспільної думки про транскордонні процеси, як видається, слід проводити на двох рівнях: 

рівні опитування населення прикордонних територій (з тією чи іншою репрезантивністю) та експертному 

рівні. 
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Прикладом соціологічного дослідження широкої репрезентатив ності може бути обстеження, 

проведене в державах-членах і в країнах-кандидатах в травні-червні 2006 року Соціологічною службою 

ЄС (Євробарометром). Це дослідження було присвячене питанню Європейської політики сусідства. 

Важливим, наприклад, є показник позитивного сприйняття громадянами ЄС відносин Союзу з країнами-

сусідами - 68%. 90% респондентів упевнені, що співробітництво із країнами-сусідами важливе для 

боротьби з організованою злочинніс тю і тероризмом, для економічного розвитку (88%), для зменшення 

потоків нелегальної міграції (64%). Відповідаючи на питання, які країни є сусідами Євросоюзу, його 

громадяни найчас тіше називають Україну (58%), Росію (57%), Білорусь (50%) та країни південного 

Середземномор'я [2]. 

Звернемося до аналізу даних всеукраїнського опитування, здійсненого фондом "Демократичні 

ініціативи" у грудні 2008 р. (опитано 2021 особу, вибірка за статтю, віком, освітою, типом поселення та 

областю проживання репрезентує населення України). Зважаючи на значну стереотипізованість уявлень 

населення, зміни у ставленні можна краще зафіксувати у предс тавників молодших вікових груп, які не 

перебували тривалий час під впливом радянської пропаганди. Виходячи з цього, спинимося докладніше на 

особливостях громадської думки щодо проблем європейської та євроатлантичної інтеграції, порівнюючи 

ставлення молоді до 35 років із орієнтаціями респондентів старших вікових груп. 

Розглянемо тенденції у с тавленні до ЄС (рис. 1). Нагадаймо, що загальне позитивне ставлення до ЄС 

засвідчили у цих групах відповідно 62,5% респондентів молоді та 53,5% всього населення. Вод ночас 

необхідніс ть вступу України до Євросоюзу підтримують 50,8% молодих респондентів і 39,9% решти 

опитаних. І хоча 49% молоді та 42% решти опитаних вважають, що зближення України з Євросоюзом 

відповідає інтересам України, таких, хто погоджується з тим, що це відповідає також інтересам ЄС, як 

серед молоді, так і серед решти респондентів, лише третина. Третина ж, навпаки, вважає, що зближення 

України з Євросоюзом не відповідає його інтересам. Отже, бажання зближення у час тини населення 

поєднується з уявленням про те, що європейські країни не надто зацікавлені у тісніших зв'язках з 

Україною. Не випадково, відповідаючи на запитання, чи хотіли б жителі країн Європейського Союзу 

бачити Україну в складі ЄС, погодилися з таким припущення лише чверть опитаних у всіх вікових групах, 

а от протилежну думку висловили близько 40%. Більше того, попри праг нення до зближення з ЄС, опитані 

не згодні з тим, що Європейський Союз розуміє потреби України (серед молоді так вважають 40,6%, серед 

решти опитаних - 45,9%). Відповідно згодні з тим, що таке розуміння існує, 29,4% молоді і 22,7% 

представників старших груп [3]. 

 

Отже, у молодіжному середовищі загалом менше упередженості в оцінках, відповідно й 

інформаційна кампанія за умов її активного ведення має кращі перспективи щодо зміни с тавлення саме 

молодих людей до вступу України до ЄС. Проте можна припус тити, що загалом інформування, хоч і 

непомітно для самих респондентів, також робить певний внесок у долання стереотипних уяв лень, причому 

в молодіжному середовищі ці процеси відбуваються доволі активно. 
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Рис. 1. Система орієнтацій молоді щодо Євросоюзу (%) 



6 

На нашу думку, до форм реалізації можливостей активізації центрів транскордонного 

співробітництва слід віднес ти проведення спільних наукових досліджень та розробок, культурно-освітніх 

заходів, обмін студентами та професорсько-викладацьким персоналом, організацію конференцій, форумів 

тощо. 
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БАГАТОРІВНЕВИЙ РЕГІОНАЛІЗМ В КРАЇНАХ ЄС  

У статті автор розкриває сутність регіональної політики Європейського Союзу. Досліджує 

номенклатуру територіальних одиниць Євростату. Розкриває основні підходи до реалізації регіональної 

політики в середині держави та досліджує механізми впливу держави на розвиток регіонів. 

В статье автор раскрывает сущность региональной политики Европейского Союза. Исследует 

номенклатуру территориальных единиц Евростата. Раскрывает основные подходы к реализации 

региональной политики внутри государства и исследует механизмы влияния государства на развитие 

регионов. 

The author reveals the essence of the regional policy of the European Union. Researching the nomenclature 

of territorial units Eurostat. Reveals the basic approaches to regional policy in the middle of the state and 

explores the mechanisms of state influence on regional development.  
Ключові слова: ЕС, NUTS, регіональна політика. 

Ключевые слова: ЕС, NUTS, региональная политика. 

Keywords: EU, NUTS, regional policy 

У найзагальнішому сенсі під регіональною політикою розуміється політика центру щодо регіонів. Під 

регіоном в ЄС розуміється адмініс тративно-територіальна одиниця держав-членів ЄС. Тобто під 

регіонами практично розуміємо будь які субнаціональні, тобто входять до держави, територіальні 

одиниці. Однак оскільки рівнів і типів таких одиниць може бути безліч і в різних державах -членах ЄС 

територіально-адміністративні системи можуть сильно відрізнятися, в ЄС на початку 1980-х років була 

вироблена методика позначення регіонів різного рівня. Головним чином ця система використовується в 

статис тиці та розробці регіональної політики.  

NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics)  Номенклатура територіальних одиниць для 

статис тики, встановлена Статис тичним офісом Європейського Союзу (Євростат). Дане розділення 

служить для вирішення таких завдань: 

1. збору, розвитку і гармонізації регіональної статистичної інформації в ЄС; 
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2. соціально-економічному аналізу регіонів різних рівнів; 

3. формулюванню регіональної політики ЄС. 

Сучасна номенклатура для країн ЄС включає в себе: 

• 97 територіальних одиниць рівня NUTS I (чисельність жителів від 800 тис. до 3 млн. чол.). Основні 

соціально-економічні регіони ЄС  великі одиниці адміністративно-територіального поділу держав, таких 

як регіони Бельгії, Болгарії, Польщі, Швеції, Великобританії, землі Німеччини;  

• 271 територія рівня NUTS II (чисельність жителів від 3 до 7 млн. чол.). Основні регіони для 

реалізації регіональної політики ЄС (також можуть збігатися з регіонами країн ЄС, меншими за 

чисельністю населення  землі в Австрії, області в Чехії, автономні співтоварис тва в Іспанії, регіони в Італії 

і т.д.); 

• 1303 території рівня NUTS III (чисельніс ть жителів від 150 до 800 тис. чол.). Невеликі регіони для 

специфічних заходів у рамках регіональної політики ЄС (муніципалітети, префектури, райони, округи, 

провінції і т.д. в різних країнах ЄС та країнах кандидатах) [3]. 

Регіональна політика ЄС орієнтована в основному на території рівня NUTS II і III. Щоб зрозуміти 

принципи, механізми та специфіку регіональної політики Європейського Союзу, необхідно спочатку 

визначити логіку будь-якої регіональної політики, будь то політика держав, регіонів або міжнародних 

організацій,  кожна може мати свої «центри» і «регіони». Регіональна політика як політика, направлена на 

регіональний розвиток всередині держави чи іншого типу політичної спільноти, націлена на вирівнювання 

соціально-економічного становища та ефективний економічний розвиток на всій території співтовариства.  

Найбільш природно регіональна політика виглядає в державах, оскільки саме вони найбільш 

зацікавлені в цілях, які зазвичай досягаються за допомогою регіональної політики. До них найчастіше 

відносяться такі завдання: 

 забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку на всій території держави чи 

спільноти;  

 зниження відмінностей і диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку між 

регіонами;  

 забезпечення безпеки, стабільнос ті і лояльнос ті усіх регіонів по відношенню до 

центральних органів управління, в тому числі прикордонних, периферійних і економічно 

слабких. 

Це означає, що держава і будь-яке політичне співтоварис тво найчас тіше намагається підтримувати 

свої слабкі регіони для забезпечення соціального порядку, власної легітимнос ті і цілісності, а також в 

цілому збереження та забезпечення єдиного політичного, соціального та економічного простору [1]. 

Для розуміння того, яким чином можливе досягнення цих цілей, потрібно визначити, які інс трументи 

є в розпорядженні держави. В цілому, виділяються два основних механізми реалізації політики: 

регулювання та перерозподілу [2]. Регулювання пов'язане з формуванням обов'язкових стандартів, норм і 

правил, відповідність яким фіксується в різних ліцензіях, сертифікатах, дозволах, дипломах і т.д.  

Їх дотримання є обов'язковою передумовою і умовою ведення економічної діяльності на території 

регулювання. 

Другий інструмент реалізації державної політики  розподіл і перерозподіл фінансових та інших 

засобів. Держава збирає податки з населення та організацій за затвердженими нормами і розподіляє ці 

кошти на різного роду потреби. Йдеться про розподіл, коли держава фінансує виробництво товарів і 

послуг для забезпечення загального блага і розвитку загальної інфрас труктури. З одного боку, тут 

маються на увазі послуги, які надає власне держава і які не можуть бути передані на реалізацію приватним 

структурам. До них відносяться, перш за все, силові структури, такі як армія, пол іція, в'язниці. З іншого 

боку, деякі послуги можуть при державному фінансуванні та відповідному контролі бути передані у 

виконання приватним чи недержавним організаціям. До них належать соціальні послуги населенню, які 

можуть надаватися як державними, так і недержавними, тобто приватними або громадськими, 

структурами. Це, наприклад, послуги у сфері культури, освіти, наукових досліджень, охорони здоров'я, 

соціального забезпечення, захисту навколишнього середовища або інфрас труктурні умови, такі як 

будівництво доріг, мостів, аеропортів і т.д. Питання про те, скільки яких податків збирається з населення і 

бізнесу, скільки фінансування виділяється на ці соціальні функції, а також питання про те, хто їх реалізує, 

вирішується в рамках політичної системи в кожній державі і в кожний період часу окремо. Однак у 

більшому або меншому обсязі держава завжди займається розподілом державних коштів на такі програми 

та проекти. 

Йдеться про перерозподіл, коли зібрані від однієї групи населення податки держава перерозподіляє 

на користь іншої. Звичайно, найбільш яскравий приклад перерозподілу являє собою сфера соціального 

забезпечення, де держава перерозподіляє кошти від більш високоприбуткових до менш дохідних груп 

населення.  

Регіональна політика також найчас тіше реалізується за допомогою перерозподілу, якщо вона 

докладає зусиль для вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку різних територій однієї 

держави. У цьому випадку перерозподіл йде від багатших регіонів до бідних: від регіонів  донорів до 

регіонів  реципієнтів. На практиці, однак, розподіл і перерозподіл буває складно розрізнити: наприклад, у 
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випадку регіональної політики перерозподіл виражено недостатньо явно, оскільки всі кошти надходять у 

центр і потім вже розподіляються в інші регіони, що відповідають певним критеріям. 

Найчастіше регіональна політика орієнтується або на вирівнювання соціально-економічного 

становища різних регіонів, або на більш ефективний економічний розвиток регіонів. Це певною мірою дві 

протилежні стратегії. У першому випадку  орієнтації на вирівнювання  перерозподіл податкових коштів на 

підтримку слабких регіонів може відбуватися в рамках системи міжбюджетних відносин автоматично, 

тобто виділятися регіонам з певними низькими соціально-економічними показниками. Критика такої 

стратегії очевидна: у ній губляться стимули для власного розвитку регіонів.  

У другому випадку логіка протилежна: заохочуються ті регіони, які найбільш активно розвиваються і 

мають найкращі передумови розвитку. Центр заохочує не слабкі, але найактивніші і перспективні з 

погляду розвитку регіони. Ця стратегія виправдана з точки зору економіки, але не обов'язково з точки зору 

політичних інтерес ів центру, пов'язаних з підтримкою лояльнос ті з боку всіх регіонів.  

З двох крайніх визначень стратегій регіональної політики на практиці вибираються проміжні 

варіанти. Найчастіше центр все ж підтримує слабкі регіони, але прагне до с творення с тимулів для їх 

власного розвитку. Це можливо при формулюванні певних критеріїв, умов, цілей і можливих напрямів 

використання коштів, що виділяються. Саме в цьому полягають варіації регіональної політики, що 

залежать від того, як визначаються критерії та умови виділення коштів регіонам, на які статті витрат і 

яким чином вони використовуються. Навколо цих питань точаться дискусії, приймаються концепції та  

проводяться реформи регіональної політики. Тому дані аспекти у ЄС найбільш важливі для розуміння 

принципів його регіональної політики. 

Таким чином, регіональна політика Європейського Союзу як міжнародної організації особливого 

типу, природно, має свою специфіку в цих питаннях. Незважаючи на те, що тут також викорис товуються 

загальні механізми перерозподілу, унікальніс ть цієї організації ускладнює і привносить свою специфіку в 

їх застосування. 
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В статі проаналізовано особливості етнополітичних процесів в Автономній Республіці Крим та 

здійснено загальний огляд етнополітичних проблем, які існують в даному регіоні. 
Ключові слова: етнополітика, етнополітичні процеси, Автономна Республіка Крим, кримчакі, 

караїми, етнополітичні конфлікти. 

Етнополітичні процеси в Україні – складний та багатогранний феномен. У зв‘язку зі складним 

процесом державотворення нашої держави на особливу увагу заслуговують питання, що стосуються 

етнополітичних процесів, які відбуваються в Автономній Республіці Крим (АРК). Невизначеність в сфері 

етнополітики, яка до сьогодні існує в Україні сприяє розвитку етнополітичних конфліктів та виникненню 

різноманітних протиріч на ґрунті етнонаціональних відносин.  
Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасному стану етнополітики в Україні приділяють 

мало уваги, що сприяє, і в подальшому сприятиме загостренню етнополітичних протиріч в нашій країні. 

Територіальні претензії Російської Федерації щодо АРК – постійні, і з кожним роком стають дедалі 

агресивнішими. Тому, на особливу увагу, в даному випадку, заслуговують питання етнонаціональних та 

етнополітичних процесів, які, безпосередньо відбуваються в АРК.  

Дослідженню проблем етнополітики та етнополітичних процесів в Україні та АРК присвячено роботи 

відомих українських вчених та дослідників, зокрема І. Ф. Кураса, Михальченко М., Андрущенко В., 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction./
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Поліщук Ю., Нагорної Л., Канчука М., Євтуха В., Войнолович В., Котигоренко В., Калакури О., Макаренко 

Н. та інших.  

Варто зазначити, що дослідженням проблем етнонанціональних та етнополітичних процесів в  Україні 

займається Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.  

Загалом етнополітична ситуація в АР Крим визначається комплексними питаннями взаємодії трьох 

найбільших етнічних груп Криму – кримських татар, українців та росіян. Головним конфліктогенним 

чинником етнополітичної ситуації залишається невирішеність соціально-економічних, соціокультурних, 

політичних проблем кримськотатарської спільноти.  

Значна частина конфліктогенних чинників у Криму детерміновані комплексом причин, серед яких – 

наявність у свідомості слов‘янської більшості кримчан численних стереотипів у відношенні до 

кримськотатарської спільноти. Спорадично виникають конфлікти і на політичному ґрунті та через загальне 

несприятливе економічне середовище в Криму. 

Розгляд теми дослідження, на нашу думку, варто розпочати з історії, а саме з питання появи на 

території України кримчаків, та їх державних утворень та прослідкувати іс торію входження півострову у 

територіальний прос тір України.  

Отож, у передгірному і гірському Криму, а також на Південному березі, мешкали таври. Від таврів і 

походить с тародавня назва гірської і прибережної частини Криму Таврика, Таврія, Таврида. До наших днів 

збереглися і були досліджені залишки укріплених прис танищ і житлових споруд таврів, їхні кромлехи 

(кільцеподібні огорожі з вертикально пос тавлених каменів) і таврські гробниці - «кам'яні скрині» [2].  

Новий період іс торії Таврики починається із захоплення Криму скіфами. Цей період характеризується 

якісними змінами у складі населення. Дані археології свідчать, що після цього основу населення північно-

західної частини Криму складали народнос ті, що прийшли з Придніпров'я.  

У VI—V століттях до н. е., коли в степах панували скіфи, на узбережжі Криму заснували свої 

торговельні колонії вихідці з Еллади. На згадку про себе вони залишили назви найважливіших с тародавніх 

міст. Так, Пантікапей або Боспор (сучасна Керч) і Кафа (Феодосія) були побудовані колоніс тами з 

давньогрецького міста Мілета. Херсонес, розташований в межах нинішнього Севастополя, споруджений 

греками з Гераклеї Понтійської.  

У першій половині V століття до н. е. на берегах Чорного моря виникають дві самостійні грецькі 

держави. Одна з них — демократична рабовласницька республіка Херсонес Таврійський, до складу якого 

входили землі західного Криму: Керкинітіда (Євпаторія), Калос Лімен (Чорноморське). Інша - Боспорська 

автократична держава, столицею якої став Пантікапей («шлях риби»).  

Ім'я кипчаків ще в XIX столітті носили 23 кримських села. Назву гори Аю-Даг (Ведмідь-гора) багато 

дослідників зводять до половців. Звідти ж й Артек (від імені Артик або Артук сина половецького хана). У 

Криму виникали сотні грецьких поселень — полісів. 

До кінця III століття до н. е. держава скіфів значно скоротилася під натиском сарматів. Скіфи були 

вимушені перенести свою столицю на річку Салгір (поблизу Сімферополя), де виник Неаполь Скіфський.  

Скіфська держава в Криму існувала до другої половини III століття н. е. і була знищена готами, які 

з'явилися тут (за переказами, зі Скандинавії) приблизно на початку III століття. Перебування в кримських 

степах готів продовжувалося порівняно недовго. Під могутнім натиском гунів у IV столітті н. е. вони були 

вимушені піти в гористі місця Криму, де поступово змішалися з нащадками скіфів тавра. До історичних 

пам'ятників того періоду відносяться так звані печерні міста, розташовані в Бахчисарайському районі і в 

зоні Севастополя. 

Після розпаду Римської імперії (VI століття) Крим потрапляє до сфери впливу Візантії. Візантійський 

імператор Юстиніан I (527—565), прагнучи зміцнити свої позиції в Тавриді і захистити візантійські 

володіння на узбережжі від степняків-кочівників, перетворює Херсонес на могутню фортецю.  

Відомо, що в 774 році до берегів Чорного моря з Єрусалиму бігли євреї. Тоді Таврією володіли хазари, 

і вони прийняли євреїв доброзичливо. Мабуть, кримчаки як народніс ть сформувалися на основі саме тих 

євреїв-переселенців у VIII столітті. Проте єврейські поселення з'явилися в Криму набагато раніше: у I 

столітті євреї проживали в Пантікапеї і мали значну власність. У IV столітті у Пантикапеї існував 

єврейський храм — синагога. Проживали євреї і в Херсонесі. У 300 році вони разом із греками 

піднімалися на озброєну боротьбу проти насаджуваного Римом християнства. Зараз у Криму проживає 

близько 18 тисяч євреїв.  

У другій половині IX століття, після ослаблення Хозарського каганату, до Криму проникають угри — 

угорці. Наприкінці VIII — початку IX століть, після виникнення держави Київська Русь, київські князі, 

переслідуючи політичні цілі, які були пов'язані з торгівлею, організовують походи до Криму, на південне 

узбережжя. Слов'янська колонізація досягає Керченської протоки.  

Християнс тво стало відоме у Криму відразу ж після його запровадження в Київській Русі. У 988 році 

(за іншими джерелами — в 989 році) князь Київської Русі Володимир, зайнявши Корсунь, прийняв тут 

офіційне хрещення (оголошення) і відтоді став примусово вводити християнс тво на Русі. Проте київські 

князі, направляючи сили і енергію на об'єднання слов'янських земель Придніпров'я і боротьбу з 

кочівниками, поступово втратили позиції в Тавриці. Якщо при Володимирі Красне Сонечко Крим, за 

словами Карла Маркса, належав Русі, то у XII столітті велика частина півос трова стала половецькою 
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(кипчаківською) [2]. 

Вперше монголо-татари потрапили до Криму в 1223 році. Вони зруйнували Судак, який у той час був 

найбагатшим із торгівельних центрів Криму. Положення скорених народів півострова стало надзвичайне 

важким. Золотоординські завойовники обклали їх непомірно важкою данню — ясаком, вивозили рабів і 

продавали до інших країн. Після завоювання монголами Таврії в першій половині XIII століття вони у ряді 

місць увійшли незначним шаром до складу правлячої феодальної еліти Криму.  

Після розпаду Золотої Орди залишки татаро-монголів у Криму підпали під вплив тюркської мови і 

були тюркизовані. Тоді Мангуп був столицею найбільшої держави середньовічної Таврики — князівства 

Феодоро. Найперші відомості про це князівство відносяться до першої половину I століття. Мангуп був 

однією з найбільших фортець середньовічного Криму (90 га) і при необхідності приймав під захис т значні 

маси населення. У липні 1475 року Мангуп був обложений турками-османами. Увірвавшись до міста, 

турки винищили майже всіх жителів, розграбували і спалили Мангуп. На землях князівства був утворений 

турецький кадилик (округ). 

 Захопивши в XV столітті Таврику, турки за допомогою італійських фахівців створили на Перекопі 

могутню фортецю Ор-Капу. Із того часу у Перекопського валу з'явилось інше ім'я — Турецький. З кінця 

XV століття турки і татари в Криму поступово переходять від кочових форм господарства до осілого 

землеробства. 

У XIV — XV століть між українськими землями та Кримом утворилася широка степова смуга, що 

заселялася українцями і татарами, які не бажали визнавати над собою ніякої влади. Слов'яно-тюркське 

населення цього регіону, власне, і поклало початок козацтву. На початку XV століття згадується про 

татарських козаків, а в 1492 році з'являються відомості про козаків-християн. У першій половині XVI 

століття відбувається процес злиття двох козацтв в єдине, тобто запорозьке. Для раннього козацтва 

притаманна двомовність. Багато запорожців гарно розмовляли татарською мовою. До речі, і в Криму 

українська мова не була рідкістю. Нею писалися листи в Литовське князівство, а деякі кримські хани 

вільно розмовляли українською. 

У 1768 році Крим стає ареною воєнних дій між Російською та Османською Імперіями. Наслідком цієї 

війни стала Кючук-Кайнарджійська мирна угода, за якою Кримське ханство отримало незалежність від 

Османської імперії, проте вже у квітні 1783 року було анексовано Російською імперією. З приєднанням 

Криму до Росії він став не тільки великим портом для міжнародної торгівлі, але й основним місцем 

відпочинку вищої російської знаті. На півос трові почалося будівництво нових міст — Сімферополя і 

Севастополя. До Криму приїжджали на відпочинок і проживали тут вищі чини держави: Потьомкін, 

Воронцов, Юсупов, Олександр III і багато інших.  

Переломним моментом в історії Криму, який наклав суттєвий відбиток на його подальший розвиток і 

етнонаціональну ситуацію, є приєднання півострова в 1783 році до Росії. Вс тановлення новою владою 

півос трова нового економічного та правового порядку, а також політика, спрямована на "витіснення 

туземного населення із насиджених місць" (А. Озенбашли) зумовили масову еміграцію корінного і 

найбільш численного на той час населення Криму - кримських татар - до Туреччини, Румунії, Болгарії, 

Польщі та інших країн. В результаті трьох етапів еміграції з Криму виїхали, за різними оцінками, від 500 

тис. до 1 мільйона кримських татар. На 1921 р. кримські татари складали лише 25,7% населення 

півос трова. За деякими оцінками, сьогодні лише в Туреччині проживає близько 5 мільйонів кримських 

татар та їх нащадків. Нечисленні групи проживають також в Румунії, Болгарії, США, Німеччині.  

Наступним, не менш переломним і трагічним моментом в історії Криму стала масова депортація 

сталінським режимом народів Криму. Перше масове вигнання зачепило кримських німців, підставою для 

депортації яких стала "загроза можливої співпраці радянських німців з окупантами". Протягом 25 днів, 

починаючи з серпня 1941 р., із Криму були вивезені в Ставропольський край 61 тис. осіб, в т. ч. 50 тис. 

німців і понад 10 тис. осіб інших національнос тей. Услід за німцями були депортовані більш як 1,5 тис. 

етнічних австрійців, румун, угорців та італійців [6]. 

18 травня 1944 р. почалася депортація кримських татар, в ході якої було переселено в Середню Азію, 

Урал і Сибір близько 200 тис. осіб - тобто все кримськотатарське населення півострова. У ході депортації і 

в перші роки висилки загинуло близько половини депортованих кримських татар. В червні 1944 р. долю 

кримських татар розділили кримські вірмени, болгари і греки. Депортації зазнали близько 11 тис. вірмен, 

більш як 12 тис. болгар та 14,5 тис. греків. Разом з ними були відправлені на спецпоселення турки,  курди, 

перси, цигани, які теж проживали в Криму. Всього за роки Другої світової війни з Криму було депортовано 

близько 300 тис. жителів. 

Більшос ті представників депортованих із Криму народів у радянський час було заборонено 

повертатися до Криму. Для кримських татар ця заборона офіційно діяла до 1967 р., а фактично їм 

дозволили повертатися на батьківщину лише наприкінці 80-х років. Масове повернення депортованих 

кримських татар, вірмен, болгар, греків, німців та інших народів почалося в 1989 р. - після прийняття 

Верховною Радою СРСР Декларації "Про визнання незаконними та злочинними репресивних актів проти 

народів, що підлягли примусовому переселенню, і забезпечення їх прав" [5]. 

Історичною особливістю Криму є різноманітність національного складу  населення.  Тут формувалися 

три корінні етноси - кримські татари, караїми та кримчаки. В різний час тут поселилися німці, греки, 
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вірмени, росіяни, українці, болгари, євреї, поляки, чехи, цигани, італійці, естонці та інші. На даний час в 

Криму проживають предс тавники більш як 80 національностей. Основну частину населення півострова 

складають росіяни, українці, кримські татари. Значною є також частка білорусів, євреїв, вірмен, греків, 

німців, болгар, циган, поляків, чехів, італійців. Нечисленні, але помітні в культурі малі народи Криму - 

караїми та кримчаки. 

Що ж стосується сучасного стану етнополітичних процесів в АРК, то варто зазначити що вони 

характеризуються помірною активністю її мешканців у процесі прийняття політичних рішень. Українська 

влада намагається «толерантно» вирішувати проблеми, які виникають на півос трові та зважати на 

етнополітичні та етнонаціональні особливості даного регіону.  

Незважаючи на це Крим продовжує залишатися одним з найбільш конфліктогенних регіонів України. 

Основним джерелом потенційних конфліктів є процес повернення депортованих громадян на свою 

історичну батьківщину, що пов'язаний з численними труднощами їх облаштування і відновлення прав.  

Напруженіс ть міжетнічних відносин виявляється в соціально-економічній, політико-правовій сферах, 

функціонуванні мов, освіти рідними мовами, культури й у міжконфесійних взаєминах. Серед 

перманентних конфліктів варто назвати конфлікти по лініях: українські національні організації - російські 

національні організації, кримськотатарські національні організації - російські національні організації, 

Українська православна церква Київського патріархату й Українська православна церква Московського 

патріархату (УПЦ МП).  

На останок варто зазначити, що незважаючи на всі протиріччя, які існують в Криму українській влад і 

вдається не загострювати етнополітичні та суспільно-політичні процеси в Автономній республіці Крим.  
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА У СВІТІ 

У даній статті особлива роль надається дослідженню питань інформаційно-комунікаційного 

характеру, а саме розвитку та становленню інформаційного суспільства у світі, суті процесу 

інформатизації суспільства, питанням міжнародної комунікації і проблемам глобального міжнародного 

розвитку у сфері інформації та комунікації. 

В данной статье особенная роль уделяется исследованию вопросов информационно-

коммуникационного характера, а именно развитию и становлению информационного общества  в мире, 
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сущности процесса информатизации общества, вопросам международной коммуникации и проблемам 

глобального международного развития в сфере информации и коммуникации.  

In this paper, a special role is given to research on information and communication nature as the 

development of the information society in the world, the essence of the process of information society, 

international communication and global issues of international development in the field of information and 

communication. 
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформатизація, інформаційний ресурс, інформаційно-

телекомунікаційні технології (ІТТ). 

Ключевые слова: информационное общество, информатизация, информационный ресурс, 

информационно-телекоммуникационные технологии (ИТТ).  
Key words: information society, informatization, information resources, information and telecommunication 

technologies. 

ХХ століття стало періодом занепаду індустріальної цивілізації, кризою породженої нею наукової 

парадигми, та одночасно періодом зародження принципово нової, постіндустріальної парадигми.  

До цього підштовхнула серія глобальних криз, непередбачуваних катастроф, не підтвердження 

вироблених на базі попередніх парадигм прогнозів, радикальні зміни у світовому цивілізаційному 

просторі. 

Інтенсифікується наукова думка, з‘являється велика кількіс ть сміливих гіпотез при одночасному 

занепаді прес тижу науки в суспільстві, розчаруванні в ідеї прогресу та її носії – науці. Спос терігається 

глобальна криза науки, що є провісником та вихідною точкою чергової наукової революції. Внаслідок 

саме такої революції і повинно відбутися становлення та розвиток постінформаційної цивілізації – 

інформаційного суспільства. 

Термін ―інформаційне суспільс тво‖ зайняв міцні позиції в лексиконі закордонних політичних діячів 

різного рівня. Найбільш яскраво це проявляється в діяльнос ті адміністрації Президента США (національна 

інформаційна інфрас труктура), Ради Європи (інформаційне суспільс тво), Канади, Великобританії 

(інформаційна магіс траль). Не відс тають у розробці відповідних програм і концепцій розвитку 

інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІТТ) держави Європейського співтовариства, азіатські 

країни, а також  впливові міжнародні організації. [1]  

Інформаційне суспільство відрізняється від суспільства, у якому домінують традиційна 

промисловість і сфера послуг тим, що інформація, знання, інформаційні послуги, і всі галузі, пов‘язані з 

їхнім виробництвом (телекомунікаційна, комп‘ютерна, телевізійна) рос туть більш швидкими темпами, а 

також є джерелом нових робочих місць, стають домінуючими в економічному розвитку.  

Виникає принципово новий тип соціальних відносин – інформаційні відносини, які обумовлюють 

появу нового типу суспільства – інформаційного. Народжується нова парадигма виробничого процесу, 

основну рису якого становить не просто інформація, а нова економічна категорія – інформаційний ресурс. 

Від способів використання цього виду ресурсів залежать темпи науково-технічного та техніко-

економічного розвитку країни. Фундаментом їх виробництва і використання є інтелектуально-духовний 

потенціал держави, який стає головним чинником, що має визначати рівень та динаміку розвитку країни.  

Інформаційний ресурс виробляється в інформаційній сфері суспільс тва, до якої належать наука, 

освіта, система управління, зв‘язку, а також машинно- інформаційна мережа. Вже зараз інформаційна 

сфера розвинених країн поглинає більше 60 % трудових ресурсів. У США в цю сферу залучено близько 80 

% всіх працюючих, приблизно 20 % залучено в традиційні промислові галузі, і менш як 3 % - у сільське 

господарство. Така сама картина спостерігається і в найбільш розвинених країнах Західної Європи, де в 

інформаційній сфері працює 70-75 % фахівців. Інформаційна сфера стає таким чином одним з 

вирішальних чинників у подальшому русі на шляху інтелектуалізації суспільного виробництва. [2] 

Інформаційна сфера поступово стає фундаментальним базисом усіх видів економічної діяльності – 

від фінансово-кредитних операцій до промислового і сільськогосподарського виробництва, бо вона 

виконує найважливішу функцію – інформаційне забезпечення господарської діяльності та керівництво 

нею.  

 Самі інформаційні послуги закономірно витікають з інформатизації суспільства.  Отже, 

інформатизація – це сукупність взаємопов‘язаних організаційних, правових, політичних, соціально-

економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення 

інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі с творення, розвитку та 

використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудова них на 

основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.   

На думку багатьох дослідників, процес інформатизації повинний міс тити в собі три діалектично 

взаємозалежних процеси: 

- медіатизацію - процес удосконалювання засобів збору, збереження і поширення інформації;  

- комп‘ютеризацію - процес удосконалювання засобів пошуку й обробки інформації;  

- інтелектуалізацію - процес розвитку здібнос тей людей до сприйняття і породження інформації 

(знання), тобто процес підвищення інтелектуального потенціалу суспільс тва, включаючи використання 
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засобів штучного інтелекту. Масова інформатизація суспільства неможлива без ЕОМ з інтелектуальним 

(тобто дружнім до людини) інтерфейсом.[3] 

Фахівцями відзначається, що, на жаль, соціальна інформатизація час то розуміється тільки як 

розвиток інформаційно-комунікативних процесів у суспільстві на баз і новітньої комп‘ютерної і 

телекомунікаційної техніки. У дійсності, інформатизацію суспільс тва в принципі треба трактувати як 

розвиток, якісне удосконалювання, радикальне посилення за допомогою сучасних інформаційно-

технологічних засобів когнітивних соціальних структур і процесів.  

Поширення ІТТ характеризується всеохоплюючим характером і швидкіс тю упровадження в усі 

сектори - у промисловість, сферу послуг, державне керування, освіту тощо. У зв‘язку з таким масштабним 

впливом можна було б очікувати високих темпів економічного росту. Однак насправді вплив ІТТ 

залежить від їхньої соціальної прийнятності, від тих с труктурних і інституціональних змін, що повинні 

бути зроблені для повної реалізації їхнього потенціалу: реорганізації бізнесу, переосмислення взаємин 

держави і час тки приватного сектору, нового виду організації роботи, нових механізмів регулювання. 

Однак ці та інші інституціональні перетворення значно відстають від темпів технологічного прогресу. [3] 

 В ідеалі розвиток цих нових ІТТ:  

- розширює права громадян шляхом надання моментального доступу до різноманітної інформації;  

- збільшує можливості людей брати участь у процесі прийняття політичних рішень і стежити за діями    

урядів;  

- надає можливість активно виробляти інформацію, а не тільки її споживати;  

- забезпечує засоби захисту приватного життя та анонімності особистих послань й комунікацій. [4] 

Ціна за зручніс ть, швидкість передачі й одержання інформації, різноманітні інформаційні послуги - 

втрата анонімності. Усі кроки по інформаційній магістралі можна прос тежити і внес ти в постійно 

зростаючі бази даних. Це, в свою чергу, різко підвищує можливіс ть скоєння комп‘ютерних чи 

інформаційних злочинів проти людини, які визначаються як суспільно небезпечні дії, що посягають на 

встановлений в суспільстві порядок інформаційних відносин та само собою скоюються з використанням 

електронно-обчислювальної техніки. Так чи інакше предметом посягання стає саме інформація – головний 

ресурс інформаційного суспільства. 

Як правило, причина невдач у реалізації проектів упровадження ІТТ як на рівні стосунків індивідів, 

так і на рівні держави – у невмінні сполучити технологічні інновації з організаційними.  

Проблеми доступу до необхідної інформації і рівноправної участі всіх країн у глобальному процесі 

інформатизації перебувають у центрі уваги ООН, зокрема Комітету з інформації. Важливим є той факт, 

що ООН вжила заходів, аби країни, що розвиваються, за наявності відповідної допомоги мали можливість 

повною мірою отримувати вигоди в галузі інформатики при вирішенні завдань соціально-економічного 

розвитку. Це насамперед стосується інформації про науково-технологічні нововведення, доступ до якої 

має бути однаковим для країн з різним рівнем технічного розвитку (багатства). 

Генеральна Асамблея ООН виявила глибоку занепокоєність диспропорціями, які склалися між 

розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. Адже це безпосередньо впливає на можливість 

останніх ефективно інтегруватись у світове співтовариство, й відтак і на їх міжнародну 

конкурентоспроможність. Тому ООН на різних міжнародних форумах закликає до "нового міжнародного 

порядку в галузі інформації і комунікації", який розглядається як неперервний процес, що розвивається 

шляхом: [5] 

1. розширення допомоги у створенні інфраструктури і потенціалу країн, що розвиваються, країн з 

перехідною економікою в галузі комунікацій з належним урахуванням їх потреб і пріоритетів;  

2. надання можливості державним, приватним та іншим засобам масової інформації в країнах, що 

розвиваються (а також у країнах з перехідною економікою), вільно і незалежно розробляти власну 

політику в галузі інформації та комунікації, розширяти учас ть ЗМІ і приватних осіб у 

комунікаційному процесі, здійснювати вільний потік інформації на всіх рівнях;  

3. забезпечення прав журналістів вільно та ефективно виконувати свої професійні обов'язки, 

рішучого засудження нападу на них;  

4. сприяння продовженню і зміцненню програм практичної підготовки працівників віщання і 

журналіс тів державних, приватних та інших засобів масової інформації в країнах, що 

розвиваються;  

5. активізації зусиль на регіональному рівні й співробітництва між країнами, що розвиваються, з 

метою зміцнення потенціалу в галузі комунікації й удосконалення інфраструктури засобів масової 

інформації і техніки зв'язку в країнах, що розвиваються, особливо в галузях підготовки кадрів і 

розповсюдження інформації;  

6. надання допомоги у дос тупі країнам, що розвиваються, до сучасної техніки зв'язку, яка є на 

відкритому ринку тощо.[5] 

Для успішного вирішення проблеми інформаційної нерівнос ті, притаманної сучасному етапу епохи 

глобальної інформатизації, розвиненим країнам необхідно насамперед вжити заходів щодо стимулювання 

зростання з тим, щоб подолати власні структурні проблеми і сприяти глобальному економічному підйому. 
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Водночас слід відкрити країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою більш широкі 

можливості для торгівлі і зростання.  

З другого боку, потрібно узгодити зусилля для вирішення таких застарілих проблем, як 

заборгованість, доступ до технологій та мобілізація фінансових коштів для розвитку. Створення рівних 

умов для всіх не дозволить забезпечити справедливу конкуренцію, якщо між учасниками існує величезна 

нерівність у можливостях. Крім перерахованих вище, негайного спільного вирішення потребують і 

проблеми загальнолюдських цінностей, які породжуються процесом формування інформаційних систем. 

До них передусім належать такі проблеми:  

1. роль суспільного сектора у створюваних електронних мережах, зокрема в Інтернеті;  

2. загальнодоступність даних, що належать до царини "суспільних благ" та культурних цінностей 

(закони, звіти урядів, дані суспільних фондів, літературна класика, наукові статті та тези наукових 

доповідей тощо), які збагачують життя людини, але ігноруються процесом глобалізації;  

3. мультилінгвізм (англійська сьогодні єдина мова спілкування в Інтернеті, тоді як існує від 5 до 6 тис. 

мов щоденного спілкування, з яких тільки близько 100 має шанс на виживання в таких умовах), 

невирішеність яких здатна спричинити глибокі соціальні, культурні та наукові наслідки;  

4. захист інтелектуальної власності, приватного життя та інформаційної безпеки в кіберпрос торі;  

5. адаптація людс тва до впливу глобалізації і переходу до інформаційного суспільства.  

Успішне і швидке вирішення цих проблем залежить насамперед від діяльності в цьому напрямі 

ЮНЕСКО та інших спеціалізованих організацій ООН. Серед найбільш важливих проблем, які підлягають 

негайному вирішенню, нині визнаються проблеми свободи доступу і захис ту приватнос ті в електронному 

світі. З огляду на це вищезгаданий Конгрес рекомендував ЮНЕСКО та іншим міжнародним організаціям 

зосередити свою увагу та діяльність у напрямах, що, по суті, є нормами інформаційної етики: [6] 

 підтримувати й захищати свободу висловлювань і забезпечувати захист приватного  життя особи як у 

кіберпросторі, так і в традиційному медіа-просторі;  

 сприяти подоланню бар'єрів між інформаційним багатс твом та інформаційною бідністю (світове 

суспільс тво вже сьогодні серйозно переймається процесом посилення інтелектуальної диференціації : 

виникла нова загроза - інформаційна нерівність; у розвинених країнах розгортається рух за надання 

рівних можливостей інформаційного доступу для всіх верств населення);  

 поширювати доступ до інформації, що належить до сфери "суспільного блага";  

 підтримувати розвиток освіти та навчання з метою досягнення загального середнього рівня 

компетентності;  

 сприяти діяльності всесвітнього електронного форуму з інформаційної етики, запроектованого для 

підтримки роботи ЮНЕСКО в цій галузі, а також міждисциплінарним обговоренням з усіх етичних 

аспектів нових комунікаційних технологій;  

 позитивно впливати на поширення культурної розмаїтос ті та мультилінгвізму (багатомовнос ті) у 

кіберпросторі та проводити заходи, які дозволяють кожній особі, кожній культурі і кожній мові 

привносити свій доробок у світову скарбницю знань та корис туватися її набутками.  

Усі світові інформаційні потоки контролюють усього 5 ТНК. Це такі, як Associated Press, Reuters, 

France Press, RCA, Ashet, RTL. Вони отримують 90% прибутків від розповсюдження інформації в 

міжнародних каналах. Монополія ТНК привела до незбалансованого обігу інформації з одного боку і з 

іншого – до надмірних прибутків самих корпорацій. Якщо подивитися на акціонерів цих ТНК, то видно, 

що 65% акцій RCA належать підприємствам Америки, що займаються виробництвом лазерної зброї; 55% 

акцій Ashet належать французьким корпораціям, що займаються виробництвом приладів нічного бачення. 

Аналогічна ситуація і в інших компаніях, тобто понад 50% прибутків цих корпорацій відходить до 

військово-промислового комплексу. Отже фактично, міжнародну інформаційну систему контролює 

ВПК.[9] 

У 1980 році ЮНЕСКО прийняла декларацію про міжнародний обмін інформацією, яка називалася 

"Новий міжнародний інформаційний порядок". Вона забезпечувала рівність держав у міжнародних 

інформаційних потоках і розподіл прибутків від рівноправно представленої інформації держав. У 1981 

році США і Великобританія відмовились підписувати цю декларацію і на знак протесту вийшли з 

ЮНЕСКО. Треба сказати, що США і досі не є членом ЮНЕСКО. Великобританія з приходом до влади 

нового уряду поновила своє членство, але до цих пір не виконує в повному обсязі своїх фінансових 

зобов'язань. Таким чином США, держава, яка має найбільші внески в ООН і отримує найбільші прибутки 

від діяльності інформаційних ТНК не підтримала цю програму і її реалізація була зірвана (були 

реалізовані лише окремі пункти). 

ЮНЕСКО знову повернулося до так званої "теорії рівного потоку інформації" і надало право ТНК 

здійснювати свою діяльніс ть незалежно від рівноправної участі країн у світових інформаційних потоках. 

Розподіл інформаційних ресурсів складає глобальну проблему, так само, як розподіл продовольчих 

чи енергетичних ресурсів. У системі сучасних продуктивних сил інформація та інформаційні технології 

набули відносно самостійного значення і визначають динамічний розвиток як окремих регіонів, так і 

окремих держав. Від володіння інформаційними ресурсами залежить місце тієї чи іншої держави в 

міжнародному співтоваристві. 
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Отже, інформація грає першорядну роль в міжнародних відносинах як засіб комунікації між 

народами і як інс трумент пізнання і розуміння.  

Проте слід відзначити, що сучасна міжнародна система інформації характеризується глибокою 

незбалансованістю між розвиненими країнами і країнами що розвиваються. Ця незбалансованість 

характеризується тим фактом, що розвинені країни тримають в своїх руках потік інформації від початку 

до кінця. Це панування торкається всього комплексу міжнародної сучасної системи комунікацій, тобто 

агентств друку, радіо і телебачення, кінематографії, журналів, книг і багатотиражних ілюстрованих 

видань, банків даних і рекламних агентс тв. 

Ця незбалансованість, природно, спричинила за собою думку про ''глибокий перегляд сучасної 

міжнародної системи інформації і про необхідніс ть встановлення нового всесвітнього порядку в області 

інформації, який, будучи одним з численних аспектів необхідної зміни положення в світі, має на меті 

надання допомоги проведенню інших реформ встановленню нових міжнародних порядків, більш 

справедливих і більш відповідаючих інтересам всього співтоварис тва людей.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА «ГЛОБАЛЬНИХ» ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Актуальність теми зумовлена всезростаючою роллю засобів масової інформації у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства і держави. В останні роки ХХ і на початку ХХІ століття з‘явився цілий ряд 

альтернативних засобів масової інформації які в певному сенсі виступають в ролі інструментів «м‘якої 

сили» держав, що брали участь у їх створенні. Як правило, ці держави, досягнувши певних економічних 

успіхів, отримали можливіс ть грати більш значиму політичну роль в міжнародній сфері. Вони 

намагаються донести до світової спільноти свою версію подій і запропонувати відмінну від інших 

новинарну повіс тку дня. В результаті особливої актуальнос ті набувають дослідження які присвячені 

можливостям участі національних засобів масової інформації у формуванні «глобальної»  повістки дня, а 

також аналізу ефективності реалізації інформаційної політики «глобальними» засобами мас ової 

інформації в Україні. Також цікавим є аналіз можливостей впливу «глобальних» ЗМІ на інформаційну 

політику нашої держави, особливо в сфері формування міжнародного іміджу України. Все це дає 

можливість осмислити роль інформаційної політики «глобальних» ЗМІ в Україні.  

Варто зазначити, що вирішення задач пов‘язаних із забезпеченням адекватного рівня впливу в 

інформаційній сфері на глобальному рівні є актуальним для України. В ос танні роки Україна активізувала 

зовнішньополітичні зусилля, які націлені на більш повне включення країни в міжнародно-політичні 

процеси і просування національних інтересів. В цьому випадку важливим є не лише оперативно реагувати 

на міжнародну інформацію про Україну, але й взаємодіяти з світовими ЗМІ. Разом з тим, такі події 

останніх  років як російсько-український газовий конфлікт 2005 – 2006 рр., або сучасний конфлікт 

«Євромайдан» демонструють обмеженні можливості впливу українських ЗМІ на інформаційний дискурс, 
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що створюється провідними світовими ЗМІ, так і на зміс тове наповнення їх новинарного віщання, що 

негативно впливає і на міжнародний імідж України.  

Актуальності теми додає й той факт, що інформаційна політика глобальних ЗМІ відіграє значну роль 

у формуванні міжнародного іміджу держави, їх політика може звести нанівець всі зусилля держави по 

формуванню позитивного міжнародного іміджу, привернути увагу світової спільноти до певних проблем, 

які є у держави і, навіть, знизити рівень довіри до держави, її політичних діячів та рішень, які вони 

приймають. 

Об‘єктом  роботи є інформаційна політика «глобальних» ЗМІ. 

Предметом роботи є вплив «глобальних» ЗМІ на інформаційну політику України та її міжнародний 

імідж. 

Мета полягає в дослідженні ролі та можливостей впливу «глобальних» ЗМІ на інформаційну 

політику України.  

Для досягнення мети дослідження видається необхідним вирішити наступні задачі: 

- визначити суть і зміст державної інформаційної політики;  

- окреслити коло суб‘єктів та об‘єктів державної інформаційної політики;  

- з‘ясувати суть поняття «глобальні» засоби масової інформації (ЗМІ); 

- дослідити особливості діяльності «глобальних» ЗМІ як сегменту світового інформаційного 

простору;  

- розкрити структурні особливості та оцінити вплив «глобальних» ЗМІ на інформаційну 

політику держави;  

- проаналізувати вплив «глобальних» ЗМІ на міжнародний імідж України.  

Ступінь вивчення проблеми. Питаннями ролі та впливу засобів масової інформації на державну 

інформаційну політику займаються представники різних наукових шкіл. Серед зарубіжних робіт великий 

інтерес представляють дослідження школи журналістики Колумбійського університету, а також один з 

великих європейських центрів - Дортмундська школа журналістики на чолі з Гюнтером Рагером. 

Публікацій Міжнародної асоціації дослідників ЗМІ і комунікацій (JAMCR), ЮНЕСКО, TACIS, 

Європейського інституту медіа, а також до робіт теоретиків інформаційного суспільс тва Д. Белла, Ж. 

Бодріяра, Н. Гарнема, Е. Гідденса, М. Кастельса, Ж. Ліотара, Й. Масуда, М. Пайора, Е. Тоффлера, Ю. 

Хабермаса, Д. Харві, Т. Шиллера і т. д. 

Значний внесок в аналіз і розуміння ЗМІ як засобу розповсюдження ідей і цінностей, їх впливу на 

суспільно-політичний устрій країн світу зробили Г. Лассуел, Д. Лернер, Дж. Карен і Дж. Парк, Г. Шиллер, 

В Шрам. Як інструмент гегемонії і влади в міжнародних відносинах ЗМІ розглядали С. Амін, Й Гальтугн, 

Е Герман, С. Латуш, Т. Макфейл, П. Шлезінгер, Д. Холін, Н. Хомській.  

В інформаційному суспільс тві політика та інформація – це взаємозалежні явища, що впливають одне 

на одного в процесі соціального управління. Дійсно, якість інформації та її доступніс ть, сучасні 

інформаційні технології, що радикально збільшують обсяг і швидкість поширення інформації, викликають 

глибокі зміни в політиці конкретної держави, роблять суттєвий вплив на характер і системи владарювання 

(точна інформація підвищує ефективність влади, дозволяє вчасно скорегувати обраний напрямок дій, 

відреагувати на обставини, що знову з'явилися ).  

У Законі України "Про інформацію" державна інформаційна політика визначається як сукупність 

основних напрямів і способів діяльності держави з одержання, використання, поширення та зберігання 

інформації [4, с. 4]. 

Головними напрямами і способами здійснення державної інформаційної політики згідно із Законом 

України "Про інформацію" [4, с. 10 – 14] є: 

- забезпечення доступу громадянам до інформації;  

- створення національних систем і мереж інформації;  

- зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових основ 

інформаційної діяльності;  

- забезпечення ефективного використання інформації; 

- сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню національних інформаційних 

ресурсів; 

- створення загальної системи охорони інформації; 

- сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і гарантування 

інформаційного суверенітету України. 

Однак при визначенні основних напрямків державної інформаційної політики слід враховувати 

сучасні умови суспільного розвитку, а саме формування інформаційного суспільства, яке сприяє 

поширенню процесів глобалізації, усуненню комунікаційних бар'єрів як на міждержавному рівні, так і на 

рівні окремих громадян. Саме ці аспекти зумовлюють зміну с тавлення до сутності самої державної 

інформаційної політики, а саме акцентують увагу не лише на процесах збирання, обробки та зберігання 

інформації, а передусім – на активній участі держави в процесах творення відповідної інформації, з метою 

протидії можливим інформаційним впливам ззовні (різноманітним засобам ведення сучасних 
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інформаційних війн тощо), а також напрацювання ефективних механізмів її поширення зсередини (тобто 

серед своїх громадян) і ззовні (на міжнародній арені).  

Державну інформаційну політику розробляють і здійснюють органи державної влади загальної 

компетенції, а також відповідні органи спеціальної компетенції. Вс і громадяни України, юридичні особи і 

державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, 

використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і 

законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Реалізація права на інформацію громадянами, 

юридичними особами і державою не має порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, 

духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси 

юридичних осіб. Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його 

особисто, крім випадків, передбачених законами України. 

Суб‘єктами інформаційних відносин є: громадяни України, юридичні особи, держава. Відповідно до 

Закону України ―Про інформацію‖  суб‘єктами інформаційних відносин також можуть бути інші держави, 

їх громадяни та юридичні особи, міжнародні організації та особи без громадянства [1, с. 112 – 116].  

Об‘єктами інформаційних відносин є: документована або публічно оголошувана інформація про події 

та явища в галузі політики, економіки, культури, охорони здоров‘я, а також у соціальній, екологічній, 

міжнародній та інших сферах [5, с. 258 – 261]. 

Національний інформаційний простір – надзвичайно важливе політичне поняття, яке у вартісній 

шкалі соціальних ціннос тей можна поставити на друге місце після державної незалежності. Держава 

зобов'язана забезпечити викорис тання свого інформаційного поля в інтересах саме держави та її громадян 

[4, с. 6].  

Отже, інформаційна політика держави – це діяльність держави в інформаційній сфері, спрямованої на 

задоволення інформаційних потреб людини і громадянина через формування відкритого інформаційного 

суспільс тва на основі розвитку єдиного інформаційного простору цілісної держави та його інтеграції у 

світовий інформаційний простір з урахуванням національних особливостей і інтересів при забезпечен ні 

інформаційної безпеки на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях.  

«Глобальні» ЗМІ – це новинарна організація, яка прагне до розвитку міжнародної складової своєї 

інформаційної діяльнос ті. В якості «глобальних» можна розглядати ЗМІ, котрі включені в м іжнародний 

обмін інформацією, цитуються в ЗМІ інших країн, володіють міжнародною мережею представництв і 

можливостями розповсюдження новинарної продукції на місцях, користуються регулярною увагою з і 

сторони експертного і бізнес-спільноти, держав, міжнародних організацій. Тому дане поняття не може 

бути асоційованим виключно із західними ЗМІ [2, с. 85 – 89]. 

Загалом до міжнародних «глобальних» ЗМІ насамперед належать газети і журнали, які мають 

відповідні права на видання в більшості країн світу.  

Глобальною стає діяльність різнорівневих ЗМІ (локальний, регіональний, «глобальний» спектр), які 

об‘єднанні системою перехресного моніторингу (міжнародні супутникові телеканали формують глобальне 

інформаційне мовлення; інформаційні агентс тва забезпечують глобальний новинарний моніторинг в 

режимі реального часу). Використання характеристики «глобальний» обмежується проблемою 

сприйняття, що відображає усталену на даний момент у світі структуру інформаційного ринку з 

переважанням західних (в основному, американо-британських) медійних ТНК і ЗМІ. Крім того, у 

більшос ті так званих «глобальних» ЗМІ є внутрішня національна або регіональна аудиторія. Разом з тим, 

дана характерис тика дозволяє визначити ЗМІ, відносно глобальної новинарної мережі, як вузлових 

елементів. 

Класифікація каналів: 

1) «локомотиви» новинарного мовлення (CNN, BBC, Al-Jazzera), які відносяться до типу 

каналів «конкурентного впливу», при цьому катарський канал входить в підгрупу 

«глобально-регіональних»; 

2) група «претендентів» (RussiaToday, France24, CCTV-9) на перехід в категорію 

«конкурентного впливу», в тому числі «глобально-регіональну» підгрупу;  

3) канали регіонального типу з виходом на світову аудиторію ( Al-Arabiya, Telesur, PressTV, 

Eurunews, Вести 24); 

4) канали «геокультурного» типу (ZeeTV, Phoenix, TV5, Al Alam). Три ос танніх категорії 

відносяться до типу «конкурентної присутнос ті» [6, с. 46]. 

Факторами, які сприяють виходу національної преси на глобальний рівень є:  

1) розповсюдження по світу через іноземні новинарні агентс тва матеріалів провідних 

національних друкованих видань;  

2) поява електронних версій газет, у тому числі і на англійській мові та доступних в 

Інтернеті;  

3) включення місцевих видань в структуру транснаціональних медіа-корпорацій. Видання 

має реалізовувати вироблений ним конвент на міжнародному ринку.  

На сьогоднішній день існує дуже велика кількість інформаційних агентс тв, що діють як на 

національному, так і на наднаціональному рівнях. Національні агентс тва присутні приблизно в 120 
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країнах; за останні 10 років їх кількість значно збільшилася. Але приблизно в сорока країнах ще немає 

інформаційних агентств, з них у 24 країнах, де кількіс ть населення перебільшує один мільйон мешканців.  

Усі інформаційні потоки контролюють 5 найбільших «глобальних» інформаційних агентс тв: Франс -

Прес (Франція), Ассошіейтед прес (США), Рейтер (Великобританія), ІТАР-ТАСС (Росія) та Юнайтед Прес 

Інтернешнл (США). Вони займають панівне положення на світовій арені завдяки розвитку і технічній 

могутнос ті їх систем збору новин та їх розповсюдженню в світі на багатьох мовах. Регулярний з бір і 

розповсюдження новин в світі здійснюється п‘ятьма світовими агентс твами чи їх посередниками. Вони 

отримують 90% прибутків від розповсюдження інформації в міжнародних каналах  [3, с. 58 – 66]. 

Монополія «глобальних» ЗМІ привела до незбалансованого обігу інформації з одного боку, а з іншого – до 

надмірних прибутків самих корпорацій. 

Проблема впливу «глобальних» засобів масової інформації на інформаційну політику національних 

держав та формування їх міжнародного іміджу є актуальної як ніколи. Ще з середини ХХ с толіття ЗМІ та 

МК стали перетворюватися на так звану «четверту владу» і формувати інформаційне поле держави, а 

також сприяти формуванню міжнародного іміджу країн. Сьогодні, в першому десятиріччі ХХІ століття, 

вплив засобів масової інформації  на політико-інформаційне становище держав важко переоцінити, бо цей 

вплив – величезний. ЗМІ здатні змінити мільйони думок людей протягом дуже короткого часу, тому 

сьогодні більшіс ть країн світу проводить власну національну інформаційну політику, і, водночас 

користується можливостями інформаційного впливу «глобальних» ЗМІ.  

Варто зазначити, що значний вплив на діяльність «глобальних» ЗМІ здійснюють, крім інших 

факторів, стійкі транснаціональні зв‘язки мереженого характеру між самими «глобальними ЗМІ». Ці 

зв‘язки полягають в здійсненні загальних для таких ЗМІ каналів обміну інформацією, взаємного 

моніторингу, наявності схожих ціннос тей і підходів до формування новинарної повістки дня. Як наслідок, 

можливості впливу окремих ЗМІ на інших суб‘єктів світового політико- інформаційного простору (перш за 

все, на держави) збільшується за рахунок узагальнення зусиль по висвітленню тих або інших подій 

(кумулятивний ефект). Таким чином, суб‘єктніс ть як можливість впливати на інших акторів проявляється 

на рівні мережевої  медіа-спільноти.  

В сучасних умовах держави прагнуть обмежувати інформаційну експансію ззовні якісно новими, в 

порівнянні з епохою «холодної війни», способами, використовуючи для цього власні медіа-проекти 

(наприклад, Russia Today, CCTV, France24), створені на основі професійних стандартів, вироблених 

раніше самими професійними спільнотами «глобальних» ЗМІ.  

Історично домінуючі позиції західних «глобальних» ЗМІ були забезпечені завдяки наступним 

факторам: 1) політичній підтримці держав; 2) економічній включеності великого бізнесу і ТНК в медіа-

експансію; 3) переходу конкуренції, в першу чергу, між інформаційними агентствами з регіонального на 

глобальний рівень; 4) наявністю загальної ціннісно-ідеологічної основи, яку поділяють ЗМІ, держави, 

бізнес. На сучасному етапі значимі інтереси «ліберальних» ЗМІ і інтегрованих з ними структур 

(наприклад, недійних ТНК) полягають в забезпеченні подальшого визнання і розповсюдження, вже на 

глобальному рівні, умов і принципів їх функціонування.  

Вплив нових засобів масової інформації на процеси формування дискурсів та інтерпретації 

міжнародної інформації стає обмеженим без залучення їх в існуючу систему мережених взаємодій 

«глобальних» ЗМІ і без зіставлення з ними повіс тки дня. Посилити позиції нових регіональних або 

«глобальних» ЗМІ здатен розвиток альтернативної системи мережених зв‘язків на інших ціннісно-

ідеологічних основах, що не суперечать при цьому цілям і задачам інформування.  

Політичний вплив держав є однією з необхідних умов міжнародної експансії ЗМІ. Однак міць 

держави не проектується на створені ними глобальні медіа-проекти автоматично. Потенціал впливу 

формується за умови визнання таких проектів міжнародними професійними медіа-спільнотами та іншими 

суб‘єктами інформаційно-політичних і економічних взаємодій. Відповідно, безпосередня участь у 

формуванні глобальної новинної повістки дня забезпечується здатністю медіа-актора, який претендує на 

статус «глобального», пропонувати інформацію, яка затребувана, перш за все, іншими ЗМІ і яку в умовах 

глобальної конкуренції вони не зможуть ігнорувати при визначенні своїх поточних інформаційних 

пріоритетів. 

Існує два якісно відмінних типа глобальної конкуренції в інформаційній сфері: 1) «конкурентний 

вплив» на формування повістки дня; 2) «конкурентна присутніс ть» (альтернативна точка зору доповнює 

основний масив розповсюджуваної інформації або протидіє їй).  

Підводячи підсумки впливу «глобальних» ЗМІ на міжнародний імідж України, варто зазначити, що 

уявлення іноземних журналістів про нас є поверховими й переважно необ'єктивними.  

 Західноєвропейські ЗМІ приділяють дещо більшу увагу науково-технічним розробкам українських 

учених, які можуть скласти гідну конкуренцію американським проектам. Однак вони не забувають 

згадувати про українську злиденніс ть та про нас тупи влади на свободу слова. Загалом було виявлено, що в 

умовах недостатнього розвитку потенціалу українських ЗМІ та недостатньої уваги наших можновладців 

до проблем, які існують в інформаційній політиці нашої країни, Україна залишається заручницею 

«глобальних» ЗМІ в сфері формування та підтримання її міжнародного іміджу.  
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Сьогодні проблема інформаційного тероризму починає залучати все більше уваги в сучасній 

політичній науці. Це пов'язано, в першу чергу, з постійно прискорюваним технічним прогресом, 

наростаючою інформатизацією суспільства і переходом світової цивілізації в інформаційну епоху. 

Сучасне суспільство немислиме без комунікацій, все життя середнього європейця,  щільно "зав'язана" на 

інформації. Порушення роботи інформаційних систем неминуче тягне за собою втрату почуття реальності, 

хаос, як громадський, так і економічний занепад. Розглядаючи роль масових комунікацій та їх вплив на 

політичні процеси, російські політологи відзначають, що в постіндус тріальному суспільстві влада знань та 

інформації стає вирішальною в управлінні суспільством, витісняючи на другий план вплив грошей та 

державного примусу. Причому безпосередніми носіями і, особливо, розповсюджувачами знань та іншої 

соціально значущої інформації є засоби масової комунікації.  

Актуальність вибору теми обґрунтовується тим, що найближче майбутнє характеризується неухильно 

зростаючою роллю інформаційної складової. Як індустрія, яка забезпечує існування цивілізації, так і вся 

система громадської безпеки будуть знаходитися в прямій залежнос ті від інформаційних систем. Вгадати 

негативні наслідки терорис тичної атаки на інформаційну сферу представляється практично неможливим, а 

наслідки таких атак можуть бути катастрофічними. Американський експерт Ф. Коен підрахував, що 

десять хакерів з і ста тисячами доларів можуть протягом декількох тижнів завдати серйозної шкоди 

американській інформаційній структурі, аж до її паралізації. Двадцять хакерів з одним мільйоном доларів 

протягом двох тижнів можуть поставити США на коліна. А сотні хакерів і тридцяти мільйонів доларів 

достатньо для руйнування всієї інформаційної с труктури США, після чого знадобиться кілька років для 

проведення комплексу відновлювальних робіт.  
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Звернення до терорис тичних форм боротьби свідчить про політичну слабкіс ть того чи іншого 

угруповання незалежно від тих гасел, під якими вона виступає. Але саме через слабкість своїх позицій у 

порівнянні з міццю сучасної держави терорис ти готові викорис товувати найжорстокіші методи боротьби, 

а можливості для здійснення масових вбивств, заподіяння величезної економічної шкоди, як показують 

події 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні, у них є. Вони дуже швидко ставлять на озброєння 

своєї терорис тичної діяльності новітні досягнення сучасної науки і військової думки. Тероризм сам по 

собі не в змозі досягти багато чого, але він може запустити механізми складних і руйнівних соціальних 

явищ. Інформаційні канали це свого роду ключові артерії сучасного суспільства. Тому й не дивно, що саме 

вони можуть стати мішенню ғ 1 для міжнародних терористів.  

Але це лише перший рівень проблеми. Інформація - це ресурс, тому другий рівень передбачає вже не 

атаку на руйнування, а тонке викорис тання інформаційних потоків з метою спрямувати розвиток подій у 

потрібному для себе напрямку.  

 Дана проблема є надзвичайно складна, в якій не прос то порушені, а жорстко вплетені всі с торони 

життя держави і суспільства від екології і демографії до світових воєн і ментального здоров'я нації. Вже 

зараз є всі засоби, що дозволяють активно зловживати інформацією, і так як вона є потужним 

інс трументом, то і держава, і цивільне населення повинні бути надійно захищені. До впливу 

інформаційних технологій вразливі всі, тому уряд повинен своєчасно вживати адекватних заходів - 

розробляти засоби протидії інформаційному тероризму і переслідувати в судовому порядку тих, хто 

розробляє інформаційну зброю. Відповідні рішення повинні розроблятися на підставі ретельного аналізу 

всіх деталей і з урахуванням моральних і етичних ризиків. Не менш важливо забезпечити розуміння 

суспільс твом принципів викорис тання інформаційних технологій терористами. Адже будь-яке 

суспільс тво, являє собою дуже складну динамічну систему, елементами якої виступає величезна кількість 

громадян, різні соціальні утворення, політичні партії, рухи, органи влади і управління, суб'єкти 

підприємництва і т.д. Всі ці елементи взаємодіють між собою відповідно з індивідуальними або 

корпоративними цілями і завданнями. Але крім індивідуальних векторів-цілей у будь-якій системі є цілі 

загальні, що і об'єднує всі ці розрізнені елементи в систему, надає їй відповідну структуру, ієрархію і 

визначає напрямки розвитку. Для того щоб будь-яка система функціонувала ефективно, необхідний 

відповідний інформаційний вплив — управління. Сутністю зростаючою небезпеки інформаційного 

тероризму є цілеспрямований вплив на суспільс тво і поступове, непомітне спотворення понять, цілей, 

критеріїв оцінки ефективності, заміна інформаційних алгоритмів, що забезпечують успішне, стійке 

функціонування системи. Це в кінцевому підсумку веде її на шлях саморуйнування. Потужна держава, яка 

раніше витримувала революції, війни, страшні соціальні потряс іння, виявляється беззахисним перед 

обличчям нових загроз, породжених інформаційної ерою, з її безпрецедентною кількіс тю і сумнівною 

якістю інформації.  

В даний час кількіс ть терористичних актів неухильно зростає. Склалося вже стійке розуміння того, 

що сучасний тероризм не має єдиного джерела, не є якимось штучним утворенням або породженням злої 

волі якоїсь соціальної групи. Як точка перетину ситуацій та ідей, інформаційний тероризм став головним 

чинником сучасної політичної та суспільного життя. Використовуючи теоретичні та практичні досягнення 

технічного прогресу терор перетворився на глобальну структуру і фактор, що веде страшну руйнівну 

боротьбу з усім цивілізованим світом. У наш час терористи наближаються до можливості загрожувати 

безпеці всіх країн і їхніх громадян. Тероризм вже не можна називати злочинністю. Це вже справжня війна, 

можна навіть сказати, що світова. 

Технічні досягнення інформаційної епохи надали якісно нові можливості засобів масової інформації і 

комунікації, перетворили їх у потужний інс трумент впливу. Характерною особливістю є те, що в 

інформаційному середовищі в інтегрованому вигляді і різноманітних, час то досить химерних поєднаннях, 

одночасно функціонує інформація, яка адекватно відображає існуючий світ, а також деформована, 

перекручена інформація. Це обумовлено як складніс тю самого процесу пізнання і неповнотою знань про 

світ, так і упередженістю, суб'єктивніс тю людей, а часто - цілеспрямованим використанням 

інформаційних процесів при досягненні власних аморальних цілей та ігноруванні наноситься своїми діями 

шкоди іншим людям. Підтвердженням даного факту можуть служити результати проведеного в роботі 

аналізу ролі інформаційних потоків у функціонуванні політичної системи суспільс тва і держави. По суті, 

виділені різновиди технологій інформаційного впливу втілюють у собі певні способи трансформації і 

спотворення інформаційних потоків, в результаті чого відбуваються якісні зміни базових властивостей 

інформації, що перетворюють її в реальну силу. Завдяки зростаючим світовим мереж опто-волоконних і 

супутникових систем, в області поширення інформації слід очікувати все нових і нових проривів, а вони, в 

свою чергу, сприяють появі нових розробок коштів інформаційного зброї.  

Ця обставина веде до переосмислення підходів до комунікації, а також ряду інших соціально-

психологічних процесів і явищ у сучасному суспільстві і ставить питання про ―інформаційної екології‖, 

що захищає людини від надлишкової і недос товірної інформації. Держава має відігравати значно 

активнішу роль у забезпеченні чітких і справедливих правил взаємодії в інформаційному полі, як, 

наприклад, це здійснюється у сфері цивільно-правових відносин. Необхідно правильно скоординувати 

діяльніс ть законодавчих та правоохоронних органів, щоб одночасно забезпечити міцний правовий 
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фундамент, який визначає параметри розвитку інформаційного середовища, і не скувати це розвиток 

надмірною регламентацією.  

Життєдіяльність сучасної людини реалізується у специфічній властивою людському суспільству 

інформаційному середовищі, що має свої закономірності, особливості розвитку та функціонування. 

Численними дослідженнями було встановлено, що без постійного інформаційного контакту неможливо 

повноцінне розвиток людини і суспільс тва в цілому. При цьому в тіні залишався той факт, що 

інформаційно-комунікативні процеси можуть приховувати в собі небезпеки, які представляють реальну і 

все зростаючу загрозу. На людину впливають кількість, обсяг, зміст і с труктура надходить і 

переробляється інформації. Припинення інформаційної зв'язку може викликати різні психічні аномалії аж 

до психічних захворювань. Постійна інформаційна зв'язок з навколишнім світом, соціальним 

середовищем, у якій індивід діє як активний соціальний суб'єкт, є одним з найважливіших умов 

самореалізації людини як особистості. Необхідна інформація черпається з безпосереднього досвіду, 

особистого спілкування, а також із різноманітних джерел інформації (книги, радіо, телебачення, журнали, 

газети, різні інформаційні системи). Причому закономірністю суспільного розвитку є переважання і різке 

збільшення частки інформації, одержуваної з інформаційних джерел, а не з безпосереднього досвіду і 

особистого спілкування. Ускладнення і динамічність соціальних процесів у суспільс тві, вплив 

відбуваються суспільних змін безпосередньо на повсякденне життя людини роблять його все більш 

залежним від потоків засобів масової комунікації. Все менше відомостей, необхідних для свого 

соціального поведінки і життя в суспільстві, він може отримати, ґрунтуючись тільки на своєму 

повсякденному досвіді, і все більше - з телевіз ійних та радіо програм, періодичних видань. Особливо 

яскраво це проявляється в формуванні думок з питань, які не знаходять відображення в його 

безпосередньому досвіді, наприклад, про обстановку в інших міс тах, регіонах, країнах, про політичних 

лідерів, про економічну кон'юнктуру. Як відзначають багато дослідників, людина, його повсякденне життя 

дедалі більше залежить від масової комунікації, яка створює для нього свого роду ―другу реальніс ть‖, 

―суб'єктивну реальніс ть‖, вплив якої не менш значуще, ніж вплив реальності об'єктивної.  

Все це активізує потребу людей у соціально значущої інформації для орієнтування в політичній та 

соціально-економічній ситуації, змушує їх с тати активними споживачами інформації, учасниками 

інформаційно-комунікативних процесів у нашому суспільс тві. У теж час, що відбуваються в умовах 

бурхливого розвитку телекомунікаційних засобів та інформаційної техніки, створення якісно нових 

інформаційних технологій і систем кардинальні суспільні зміни призвели до різкого кількісного та 

якісного зміни інформаційного середовища самого соціуму, в якій доводиться діяти людям, 

функціонувати всім громадським і державним структурам, підприємствам, установам. Ці явища 

висувають інформаційно-комунікативні процеси і сукупність різнорівневих інформаційних чинників на 

ключове місце в сфері державного і соціального управління суспільством. Зокрема, держава повинна 

прагнути до більшої інформаційної відкритості, а також до налагодження та поглиблення інтерактивної 

взаємодії з громадянами, громадськими інститутами і іншими суб'єктами. Перші кроки в цьому напрямку 

робляться за допомогою реалізації ―електронного уряду‖ - у вигляді розширення інформаційної 

присутності держави шляхом створення офіційних інтернет-порталів, інтенсифікації бізнес - та інших 

процесів шляхом організації он-лайн сервісів, безпосередньої участі в управлінні через активне цивільний 

контроль діяльності чиновників. 

В інформаційному середовищі, що являє собою складне системне утворення, виділяється 

процесуальна складова, і, як найбільш динамічна і змінюється її час тина, - інформаційно-комунікативні 

процеси, які активно впливають на індивідуальне, групове та масове свідоміс ть. Найбільшою мірою 

безпосередньому впливу інформаційного середовища схильна духовна сфера суспільства, деформація і 

деструктивні зміни якої, у формі психоемоційної і соціальної напруженості, спотворених моральних норм 

і критеріїв, неадекватних соціальних стереотипів і установок, помилкових орієнтацій і цінностей, в свою 

чергу, впливають на стан і процеси у всіх основних сферах суспільного життя, в тому числі політичної, 

економічної, культурної. Конкретні форми впливу інформаційного середовища на духовну сферу 

суспільс тва виділяються як інформаційне насильство над соціальними суб'єктами різних рівнів спільності, 

системно-структурної і функціональної організації; над індивідуальним, груповим і громадською 

свідомістю, а термінологічно в загальному вигляді позначаються як інформаційний тероризм.  Суть 

даного поняття відображає процес впливу інформаційно-комунікативних процес ів як динамічного 

компонента інформаційної середовища на фундаментальні основи системи прийняття рішень окремих 

людей, організацій і навіть держав. Діяльність кожної такої системи нерозривно пов'язана мережею 

людських взаємин і контактів з безліччю інших подібних систем, тому від рішень кожної конкретної 

людини з його особистісними характерис тиками, індивідуально-психологічними особливостями, власним 

унікальним життєвим і професійним досвідом, звичками і поглядами залежить доля і благополуччя безлічі 

інших людей, важливі соціальні, економічні та політичні зміни в суспільстві. У кінцевому рахунку, саме 

сукупність взятих окремо індивідів, їх індивідуальну свідоміс ть, що є основою для матриці суспільної 

свідомості, виступає як первинний об'єкт впливу з боку інформаційного тероризму. В кон тексті 

здійснення державного управління особливу значимість набуває комплексний та динамічний облік 
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максимально можливої кількості характеристик суспільного розвитку. Обрана стратегія повинна постійно 

переоцінюватися і коригуватися у відповідності з поточним моментом. 

Для висновків по зробленому в роботі аналізу інформаційної безпеки слід виділити три головні 

вектори стратегії розвитку Концепції національної інформаційної безпеки: по-перше, створення 

спеціальних с труктур, що займаються дослідженням засобів інформаційного впливу; по-друге, залучення 

фахівців з вивчення технологій інформаційного насильства; по-третє, формування спеціальних с труктур і 

процедур для виявлення ознак ворожого використання інформаційних технологій.  

Від ефективнос ті діяльності цих структур і використовуваних захисних процедур залежить 

інформаційно-комунікаційна безпека і нормальне функціонування всіх соціальних суб'єктів, у якості яких 

виступають громадяни, органи влади і державного управління, суспільно-політичні та економічні 

організації.  

Також слід зазначити, що використання маніпулятивних прийомів, включаючи комплексне і масове 

їх застосування, має значно менший ефект в аудиторії високоосвіченої, зі стійкою системою 

обґрунтованих поглядів, а також знає техніку маніпулятивного впливу і володіє деяким досвідом 

цілеспрямованої соціально-психічної захисту. Тому держава повинна окремо зосередитися на 

інтелектуальному розвитку своїх громадян. 

Останнім часом все більше дослідників звертають увагу на необхідність активної розробки 

проблематики інформаційної безпеки особистос ті, суспільства і держави, а також виділення 

інформаційної безпеки в якості самостійного предмета теорії та соціальної практики. Пов'язано це з тим, 

що процеси і технологія впливу інформаційного середовища на духовну сферу володіють якісною 

специфікою, яка визначає необхідніс ть розгляду цієї теми в концептуальному, методологічному та 

методичному плані. Сама логіка суспільного розвитку висуває ці проблеми в число першочергових. Без їх 

вирішення неможливо подальший сталий прогресивний розвиток. 
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В освіті України склалась ситуація, яку можна схарактеризувати як  розвиток нового освітнього 

середовища, необхідними складовими якого на всіх рівнях  стали інформаційні технології, які значною 

мірою визначають вектор розвитку освіти в цілому.  

Особливої актуальності набувають загальні наукові, методичні та технологічні проблеми, пов‘язані з 

організацією процесу створення програмних засобів навчального призначення. Основним елементом 

педагогічних інформаційних технологій є комп‘ютерні технології, розроблені для оптимізації навчання. Не 

менш важливою є складова середовища, якою опосередковано зміст навчання і управління процесом 

навчання, тобто електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП), до яких належать програмні засоби 

навчального призначення, електронні бази даних з відповідним наповненням (бібліотеки електронної 

наочнос ті, електронні посібники і словники тощо).  

Новітні інформаційні технології відіграють важливу роль у підготовці фахівців будь-якої 

спеціальності, у тому числі й майбутніх аналітиків з міжнародної інформації. Вони допомагають 

оперативно оновлювати навчальний процес, наближати його до потреб суспільства та ринку, 
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впроваджувати найновіші винаходи науково-технічного прогресу, формувати провідні професійно значущі 

вміння і навички, тобто формувати компетентного фахівця [2]. 

Про своєчасність і актуальніс ть зазначеної проблеми говорить ще й той факт, що надто багато часу 

студенти витрачають на пошук та підбір потрібної інформації. Велика кількіс ть навчальних закладів і 

недос татня кількіс ть пропозицій у сфері розробки спеціалізованих електронних посібників гарантують 

високу потребу в  даному продукті.  

Загальна мета створення електронних навчальних посібників – підвищення ефективнос ті процесу 

засвоєння знань і поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців з міжнародної інформації. У системі 

денної освіти електронні навчальні посібники можна використовувати як додаткові навчальні засоби, що 

дозволяють методично правильно організувати контрольовану викладачем самостійну роботу студентів. 

Таким чином, у рамках денної освіти буде здійснюватися поступове впровадження технологій відкритої 

освіти, зокрема методу дистанційного навчання. Варто зазначити, що у системі відкритої освіти 

електронні навчальні посібники є основним джерелом навчальної інформації. Окремі аспекти 

проектування та впровадження електронних посібник ів досліджувались у роботах О. Бондар, 

А. Вихтуновської, Л. Гризун, Л. Корнєєва, В. Лепченко, Т. Марченка, Т. Соколовської та ін.  

Однак при створенні електронного посібника для фахівців з міжнародної інформації цих досліджень 

виявилось недостатньо, оскільки інформатизація освіти перебуває в постійному удосконаленні, 

з‘являються нові технології та джерела знань. Останнє зумовило необхідніс ть дослідити  та вивчити 

теоретичний аспект створення електронного посібника (далі ЕП) та створити власний електронний 

посібник для фахівців з міжнародної інформації (далі ЕПФМІ).  

Об’єкт дослідження – навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності ―Міжнародна 

інформація‖.  

Предмет дослідження – створення електронного посібника для   фахівців з міжнародної інформації.  

Мета дослідження –  створення електронного посібника для   фахівців з міжнародної інформації.  

Актуальність дослідження – використання сучасних  інформаційних технологій при розробці 

електронного посібника для фахівців з міжнародної інформації є актуальною задачею, оскільки сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології все більше проникають у навчальний процес вищої школи та 

актуальності набувають проблеми автоматизації процесу навчання за допомогою комп‘ютерних 

навчальних програм і електронних пос ібників.  

Відповідно до мети дослідження були пос тавлені нас тупні завдання: 

1) розглянути теоретичний аспект даної проблеми, проаналізувати      основні поняття;  

2) розкрити зміст поняття ―електронний посібник (ЕП)‖; 

3) описати структуру та вимоги до створення електронного посібника;  

4) проаналізувати основні технології та інс трументальні засоби створення електронних 

посібників та їх особливості;  

5) розробити універсальний електронний пос ібник для майбутніх фахівців з міжнародної 

інформації, який би мав свої переваги. 

З метою реалізації поставлених завдань дослідження було використано комплекс методів 

дослідження: 

1) теоретичні методи – аналіз спеціальної наукової літератури; узагальнення існуючого досвіду; 

класифікація, дедукція та індукція;  

2) емпіричні методи – спостереження; бесіди; усні та письмові роботи; моделювання 

конкретних ситуацій. 

Досліджуючи проблему сучасних мультимедійних та електронних продуктів, які використовуються в 

освіті, було виявлено певні особливості мультимедійних та електронних технологій, які використовуютьс я 

в навчальному процесі. 

До сучасних інформаційних технологій, які використовують в навчальному процесі, відносять 

електронні та гібридні бібліотеки, електронні посібники, довідково-пошукові системи Інтернет тощо. 

Сьогодні бурхливого розвитку набуває питання комп'ютерних технологій, електронних, навчальних 

чи довідково-пошукових систем, які розробляються з використанням гіпертекстових і мультимедійних 

технологій. Такі системи називають інтерактивними навчальними Web-матеріалами, які можуть знайти і 

знаходять широке застосування як в звичайних формах навчання, так і в дистанційній освіті.  

Ось чому створення навчальних Web-матеріалів ставить досить високі вимоги до кваліфікації 

аналітика з комп‘ютерних систем та комунікацій в області практичного викорис тання с учасних 

інформаційних технологій, тому що, крім знань за курсом, аналітику необхідно мати спеціальні навички в 

області застосування Інтернет - технологій. В іншому випадку йому доведеться звернутися за допомогою 

до відповідного фахівця чи навіть до колективу фахівців різного профілю. Ці обставини істотно 

підвищують трудомісткість створення навчальних Web-посібників і, деякою мірою, стримують процес 

розвитку такої форми дис танційної освіти, як застосування навчальних Web-матеріалів [3]. 

Викорис тання мультимедійних технологій дозволяє істотно підвищити ефективність навчального 

процесу. Проте, поряд з очевидними перевагами даних технологій існують проблемні питання їх 

використання:  
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1) для створення і використання мультимедійного матеріалу необхідне знання персонального 

комп‘ютера та навики роботи зі спеціальним програмним забезпеченням, яке є не у кожного 

викладача або студента;  

2) створення мультимедійних продуктів – процес, який вимагає серйозних часових затрат і знань із 

різноманітних областей;  

3) зловживання спец. ефектами і надмірні об‘єми інформації, які представлені мультимедійними 

засобами, можуть відволікати увагу в процесі навчання;  

4) вимагається відповідність між апаратними засобами та мультимедійними програмами, так як 

останні мають високу ресурсоємність [1]. 

Так або інакше, частина проблем може бути успішно вирішена, наприклад таким чином: залучення 

спеціалістів в області мультимедійних технологій або підвищення кваліфікації викладацького складу на 

спеціальних курсах і семінарах.  

В цілому, мультимедійні та електронні продукти є виключно корисними і плідними навчальними 

технологіями, завдяки притаманній їм якості інтерактивності, гнучкості і інтеграції різноманітних типів 

мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості 

студентів та сприяти підвищенню їх мотивації. Дані засоби навчання є перспективними і 

високоефективними інструментами, що дозволяють надавати масу інформації у більшому об‘ємі, ніж 

традиційні джерела інформації і в тій послідовності, яка відповідає логіці пізнання і рівню сприйняття 

конкретного контингенту студентів. Вирішивши проблемні питання, можна підняти процес навчання на 

якісно новий рівень.  

Якщо розробник ЕП не впевнено володіє технологією програмування, або не професіонально володіє 

мовою HTML для такого користувача є  широкий вибір інструментальних засобів (наприклад Microsoft 

Office FrontPage 2003, HTMLed Pro, Allaire Homesite, HotDog Pro, Macromedia DreamWeaver, PageMill, 

Coffecup HTML Editor ++, HTMLPad 2008  їх переваги та недоліки приведені вище), що дозволяють за 

допомогою Майстрів створювати HTML сторінки та посібники, не досконало володіючи технологією 

програмування [7]. 

Однак потрібно відмітити, що найбільш компактним і професійним створенням ЕП та Web-сторінки є 

безпосередньо програмування на мові HTML. Можна створювати ЕП та web-сторінки без знання мови 

HTML, тому що тексти HTML можуть створюватися різними спеціальними редакторами. Писати на HTML 

неважко. Можливо, це навіть легше, ніж вивчати HTML редактор, що часто обмежений у своїх 

можливостях, містить помилки чи робить недостатньо досконалий HTML код, що не працює на різних 

платформах. 

Вивчаючи HTML і пізнаючи його глибше, створюючи документ на початку вивчення HTML і 

розширюючи його наскільки це можливо, Ви зможете створювати документи, що можуть бути переглянуті 

багатьма Web браузерами, як зараз, так і в майбутньому. Але робота з HTML – це спосіб засвоїти 

особливості створення документів у с тандартизованій мові, викорис товуючи розширення, тільки коли це 

дійсно необхідно. 

HTML був ратифікований World Wide Web Consortium. Він підтримується декількома широко 

розповсюдженими браузерами, і, можливо, є основою майже всього що має  відношення до Web 

програмного забезпечення [6]. 

Студент, який навчається на заочно-дистанційній формі повинен мати комплект навчально-

методичних матеріалів, що включають програми курсів, підручники, навчальні посібники в друкованому 

чи електронному вигляді та тестові завдання (підручник, задачник, посібник з виконання лабораторних 

робіт, тести тощо), а також методичні посібники для організації самостійної роботи з кожного виду занять.  

Створення продуктивних електронних навчальних продуктів в нашій державі допоможе підвищити 

рівень освіти, інтенсивність процесу отримання знань, закріплення навиків і умінь. Об'єктом проектування 

даного дипломного проекту є електронно-навчальна програма (електронний посібник для майбутніх 

фахівців з міжнародної інформації).  

Даний посібник має наступну структуру, яка чітко відповідає основним принципам розробки 

навчально-методичних матеріалів для заочно-дистанційного навчання:  

1) головна сторінка;  

2) 1-й  курс (міжнародна інформація, міжнародні відносини та світова політика, математичні 

основи інформаційних технологій, теорія держави та права, філософія, логіка, ділова 

українська мова);  

3) 2-й курс (журналістика, культурологія, політологія, соціологія, теорія прийняття рішень, 

системний аналіз, аналіз зовнішньої політики, сучасні інформаційні системи та технології);  

4) 3-й курс (англійська, країнознавство, реклама та зв‘язки з громадськістю, теорія та практика 

комунікацій, інформаційно-аналітична діяльність, менеджмент та маркетинг, прикладна 

інформатика, конфліктологія);  

5) 4-й курс (дипломатична та консульська служба, дипломатичний протокол та етикет, 

міжнародне приватне право, міжнародне публічне право, інтелектуальні системи, практика 

PR);  
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6) 5-й курс (іміджологія, інформаційні війни, математичне моделювання, інтелектуальна 

власність, процеси прийняття зовнішньополітичних рішень, педагогіка викладання у вищій 

школі, цивільний захист);  

7) рубрика ―Цікаво‖. 

Підібраний матеріал повністю відповідає навчальній програмі за напрямом підготовки ―Міжнародна 

інформація‖. Його викладено системно і логічно, вдале структурування змісту, послідовно розміщені 

предмети для вивчення, навігація по підручнику здійснюється за допомогою гіперпосилань. Практичні 

заняття полягають у проходженні віртуального курсу в даному середовищі. Тестові завдання розроблені 

для перевірки теоретичних і практичних знань отриманих і засвоєних з різних предметів. Студентам 

надається можливість пройти тести по основних темах. Після виконання тес тового завдання можна 

дізнатись про результати засвоєння знань, де виводяться такі дані як: зароблені бали за виконання тесту, 

кількість вірних відповідей на які відповіли, успішність у відсотках.  

В результаті проведеного дослідження, розроблено електронний посібник, який має ряд принципових 

відмінностей та переваг від звичайного посібника, виготовленого типографським способом:  

1) мультимедійність – дозволяє здійснювати одночасну передачу різноманітних видів 

інформації.  

2) високий ступінь інтерактивності – встановлення зворотного зв‘язку користувача інформації 

з її джерелом. 

3) гіперпосилання, за допомогою яких можливий швидкий перехід від однієї частини 

посібника до іншої.  

4) випливаючі підказки – можливість доповнити матеріал посібника. 

5) індивідуальний підхід для користувача.  

6) дозволяє розвивати навички самостійної роботи студентів.  

Також до переваг використання електронного посібника слід віднес ти максимальний зв‘язок з 

робочою програмою викладача; швидкість оновлення; ефективність проведення контролю; підвищення 

наочнос ті; покращення продуктивнос ті заняття; міжпредметні зв‘язки; логічність подання матеріалу; 

нижча вартість в порівнянні з друкованим підручником; дистанційне навчання.  

Викорис тання мультимедії: аудіо та відео-компонентів підвищує наочність представлення матеріалу, а 

також дає можливість викорис товувати його людям, що мають різні патології (порушення слуху, зору і 

т. п.). За рахунок цього можливе різке збільшення кількості користувачів, а також ефективність 

використання електронних посібників. Включення перерахованих компонентів до електронного посібника 

дозволяє перейти від пізнавальної моделі освіти до прагматичної в якій майбутній фахівець с тає активним 

об'єктом освіти [5]. 

На основі проведеного порівняльного аналізу інструментальних засобів практичної реалізації 

дипломного проекту, розробку ЕПФМІ виконували на мові HTML з використанням каскадних таблиць 

стилів CSS та Java-скриптів. 

При розробці ЕПФМІ за основу був взятий навчально-методичний матеріал, який викладався на 

факультеті права та суспільних відносин  студентам спеціальнос ті ―Міжнародна інформація‖ протягом 

2008-2013 навчальних років. 

Електронний посібник для майбутніх фахівців з міжнародної інформації  може використовуватися 

студентами для підготовки до іспитів, заліків, а також для самостійного опрацювання чи повторення 

певного матеріалу. ЕПФМІ розроблений з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 

підвищення мотивації їх до навчання, збільшення ефективнос ті засвоєння студентами навчального 

матеріалу, спонукання до творчої діяльності. В даному електронному посібнику застосовані гіпертекстові 

посилання та відео вставки. 

Можливість працювати з підручником за допомогою комп'ютера спонукає студентів частіше 

звертатися до посібника і тим самим більш повно та якісно засвоїти матеріал й поглиблювати свої знання.  

Відповідно до мети та гіпотези дослідження були виконані наступні завдання: розглянуті теоретичні 

аспекти використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників для 

майбутніх фахівців з міжнародних відносин; розкрито зміст поняття ―електронний посібник‖; описана 

структура та вимоги до створення електронного посібника; проаналізовані основні технології та 

інс трументальні засоби створення електронних посібників та їх особливості; розроблено універсальний 

електронний посібник для майбутніх фахівців з міжнародної інформації з web-орієнтованим інтерфейсом. 

Результат виконаної роботи - електронний підручник, виконаний у двох варіантах: для відкритого 

доступу через глобальну комп'ютерну мережу Internet і викорис тання в процесі аудиторного навчання (для 

локальної мережі). Він володіє сучасним дизайном і відповідає всім вимогам до комп'ютерних засобів 

навчання [4].   

Підібраний матеріал повністю відповідає навчальній програмі. Його викладено системно і логічно, 

вдале структурування змісту, послідовно розміщені предмети для вивчення, навігація по підручнику 

здійснюється за допомогою гіперпосилань. Практичні заняття полягають у проходженні віртуального 

курсу в даному середовищі. Тестові завдання розроблені для перевірки теоретичних і практичних знань 

отриманих і засвоєних з різних предметів. Студентам надається можливість пройти тести по основних 
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темах. Після виконання тес тового завдання можна дізнатись про результати засвоєння знань, де виводяться 

такі дані як: зароблені бали за виконання тесту, кількіс ть вірних відповідей на які відповіли, успішність у 

відсотках. 

Отже, ЕПФМІ є дуже актуальною розробкою тому, що поєднує в собі функції підручника, викладача, 

довідково-інформаційного довідника, консультанта та засобу контролю, оскільки може містити не лише 

корисну інформацію, а й зворотній зв'язок та контролюючі тес ти, а також він у цілому полегшує роботу 

викладача, сприяючи процесу засвоєння студентами нового матеріалу.  

Результати впровадження електронних посібників у навчально-виховний процес підготовки студентів 

переконують в тому, що необхідно вивчати і поширювати досвід їх реалізації, а також проводити роботу з і 

створення електронних посібників для вивчення й інших спеціальностей.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

З  ДІАГНОЗОМ  ДЦП У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВНЗ 
 

В статті розглянуто інтеграційні процеси студентської молоді з функціональними обмеженнями 

здоров’я крізь призму інституту освіти в сучасному просторі. 

In the article the integration processes of student young people are considered with functional limitations of 

health through the prism of institute of education in modern space. 
Ключові слова: інтеграція,  соціальна інтеграція,  соціалізація, адаптація, студентська молодь з 

функціональними обмеженнями здоров’я. 
Keywords: integration,  social integration,  socialization, adaptation, student young people, is with 

functional limitations of health. 

Інтеграція в суспільство напряму залежить від можливостей самостійного навчання і роботи в 

інтегрованих колективах.  

Інтеграційні процеси в освіті були започатковані в Європі та США на початку 70-х років ХХ 

сторіччя. Вперше принцип рівності прав людей з інвалідніс тю, який передбачає, що кожний індивідуум 

має рівні можливості для участі у житті суспільс тва, був проголошений у Стандартних правилах 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Він означає, що люди з інвалідніс тю мають отримувати 

підтримку у процесі набуття освіти, організації  трудової діяльності та суспільному житті.  

Процес навчання людей з функціональними обмеженнями тісно пов‘язаний  із процесом їх 

соціалізації на протязі усього життя. Тому інтеграція таких людей у навчальний процес суттєво полегшує 

їх подальшу інтеграцію в суспільство, оскільки передбачає спільне навчання дітей з інвалідніс тю з іншими 

людьми.  [8] Інтегровані навчальні колективи, в тому числі і с тудентські групи можуть розглядатись як 

мікромоделі соціального середовища. Члени інтегрованих груп мають пристосовуватися до умов 

співіснування в єдиному колективі, а отже чим раніше буде запроваджена інтеграція, тим швидше будуть 

відбуватися адаптивні процеси у всіх членів групи.  

Процес інтеграції передбачає взаємну адаптацію обох сторін: студентів, які приходять до ВНЗ зі 

спеціалізованих навчальних закладів чи сім‘ї, до нових умов навчання  в інтегрованому освітньому 

середовищі, а також самого ВНЗ до потреб студентів з інвалідністю. Для повнішого включення людей з 

інвалідністю в освітнє середовище потрібно забезпечити вільний архітектурно – освітньо - 

комунікаційний прос тір, в якому вони можуть вільно пересуватись, навчатися, спілкуватися, розвиватися 

[5]. Останнім часом інтеграція с тає однією з найбільш дискусійних проблем освіти людей з порушеннями 

в розвитку. Під інтеграцією розуміється залучення інвалідів у суспільство як повноправних його членів, 

які беруть активну участь у всіх сферах життєдіяльності, освоєння ними економіки, культури, науки. 

Наукою і практикою визначені різні шляхи, що забезпечують інтеграцію. Тут і роль навчання ( з його 

змістом і корекційним напрямом, професійною підготовкою), і роль виховання, спрямованого на освоєння 

інвалідами культурних і духовних цінностей і організація їхньої активної участі у всіх сферах 

життєдіяльності [7]. 

Проблема інтеграції не нова, але вона залишається актуальною і нині і вимагає ретельного 

дослідження не тільки організаційних, педагогічних, методичних а й психолого-соціальних аспектів цього 

процесу. 

Різні аспекти інтеграції досліджені, розроблені і впроваджені різною мірою. Їхнім результатом є 

різні ступені інтеграції. В залежності від успіхів дошкільної, шкільної, вищої освіти, від інтенсивності 

роботи родини, від активності і бажання самої особистос ті діти з обмеженими можливостями досягають 

різних рівнів інтеграції. Існує значна кількість ос іб з особливостями розвитку, які досягають високого 

рівня інтеграції ( повної інтеграції). Ці люди беруть активну учас ть у суспільній, науковій, спортивній, 

художній діяльності. Основна маса осіб з особливостями розвитку досягає рівня часткової інтеграції 

(беруть учас ть у деяких сферах діяльності, зберігаючи тісні зв‘язки зі своїм співтовариством). Багато 

інвалідів не можуть інтегруватися в суспільство і продовжують жити в спеціальних ус тановах. 

Інтегроване навчання розуміється у двох аспектах: як спільне навчання інвалідів і людей, що нормально 

розвиваються, у єдиному освітньому середовищі, і як педагогічна система, орієнтована на формування 
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системного бачення світу, й використовує свої особливі форми та методи навчання. Інтегроване навчання 

є однією з умов інтеграції людей з особливими потребами у суспільство. [3] 

При переході до системи інтегрованого навчання людей з і спеціальними потребами треба 

об‘єктивно і всебічно оцінювати можливості кожної людини, отримувати кваліфіковану допомогу 

спеціаліс та. 

Будь-яка форма навчання має гарантувати проведення адекватної розвитку людини психолого-

корекційної роботи, завдяки якій розкриються можливості особистості. Механічна інтеграція, без 

дотримання вищезгаданих вимог, не може гарантувати ефективнос ті навчального процесу. Імітація такого 

інтегрованого навчання тільки збільшувала б різницю між одногрупниками з нормальним і порушеним 

розвитком, створювала б великий психологічний дискомфорт для людей з вадами.  

Успіх інтеграції найбільше залежить від ставлення викладачів, батьків до молодих людей з 

особливими потребами, а також інших осіб, що безпосередньо спілкуються з ними.  

Вс тановлено, що молоді люди з обмеженими функціональними можливостями сприймають свою 

життєву перспективу як залежну від обставин, таку, на котру неможливо свідомо впливати. Вони 

почувають себе залежними від соціального ―непередбачуваного‖ середовища або від стану власного 

здоров‘я. Часто це пов‘язано з тим, що молоді люди з обмеженими функціональними можливостями 

обирають для себе такі види діяльності, які можуть бути здійсненими без присутності та участі інших 

людей. Вони час тіше за все обирають такі ситуації, що дають можливість залишатися наодинці. Це, в 

свою чергу сприяє соціальній ізоляції, в якій знаходяться молоді люди даної категорії. Незначна їх 

залученіс ть у спільну діяльність з іншими людьми заважає інвалідам переживати дійсність буття, 

ускладнює формування ідентичності та смисложиттєвих орієнтацій, перешкоджає формуванню активної 

життєвої позиції.  

Переживання позитивних почуттів з приводу майбутнього пов‘язане з загальною спрямованістю 

особистості на активні зв‘язки із навколишньою реальністю, а негативних – із занурюванням у свій 

внутрішній стан.  

Проблема внутрішньо-особистісного конфлікту, адаптації та інтеграції інвалідів з ДЦП є досить 

мало вивченою. Отже об’єктом нашого дослідження є соціально-психологічні особливості с тудентів ВНЗ, 

хворих на ДЦП, а предметом – шляхи інтеграції молоді з ДЦП у навчальний процес як соціальне 

середовище. 

Метою дослідження є визначення умов та чинників успішної інтеграції молодих людей, хворих на 

ДЦП у суспільство. 

Одним з головних завдань інтеграції інвалідів є подолання їх внутрішньо особистісного конфлікту. 

На думку В.С. Мерліна, психологічний конфлікт – це стан більш чи менш довготривалої дез інтеграції 

особистості, що виражається у загостренні існуючих чи виникненні нових протиріч між різними 

сторонами, властивостями відношеннями та діями особистості [4].  

В чис тому вигляді внутрішньоособис тісний конфлікт не існує. Він завжди є результатом впливу на 

особистість соціального середовища, тому можна виділити конфлікти, що виникають внаслідок переходу 

об‘єктивних протиріч у внутрішній світ та конфлікти, які виникають через протиріччя внутрішнього світу 

особистості.  

ДЦП є таким захворюванням, при якому на органічну патологію нашаровуються впливи соціальних 

факторів, обумовлені інвалідизацією дітей. На протязі підліткового, а у хворих на ДЦП (з огляду на 

наявність дисгармонічності протікання вікових критичних періодів) ще й  юнацького віку, формуються 

складні механізми переходу від зовнішніх детермінант життєдіяльнос ті до саморегуляції та 

самодетермінації особистос ті. Рушійні сили особистос ті юнацького віку визначаються подоланням 

протиріч між фізичним та соціальним розвитком, які проявляються у вигляді внутрішніх та зовнішніх 

конфліктів та пов‘язані з постійною переоцінкою цінностей, яка відбувається у процесі спілкування з 

соціальним оточенням.  

Основними чинниками, які можуть впливати на формування  та особливості переживання 

внутрішньоособистісного конфлікту у хворих на ДЦП, є тяжкіс ть органічної патології ( форма хвороби), 

переживання хворим на ДЦП свого дефекту (відповідно і особливості формування образу тіла) та так чи 

інакше пов‘язані з хворобою впливи соціального оточення починаючи з сімейної ситуації 

(гіперопікаючого стилю виховання, порушення психологічного здоров‘я батьків та наявності у них 

підвищеної тривожності, порушення механізмів функціонування сім‘ї, наявність у сім‘ї інших дітей) і 

закінчуючи подекуди нетерпимим відношенням суспільства до людей, що несуть на собі тяжкість 

подібної хвороби. 

В результаті проведених експериментів було визначено, що високі показники внутрішньої 

конфліктності супроводжуються високим показником дезадаптивності, емоційного дискомфорту, 

неприйняття себе та інших людей, зовнішнім локусом контролю, прагненням займати пасивну позицію 

(щоб хтось керував) втечею від проблем, а також підвищеною вираженіс тю таких емоційних станів, як 

тривожніс ть, страх смерті, відчай, одинокість, репресивність [4]. 

Чинники соціальної ситуації справляють суттєвий вплив на  переживання внутрішніх конфліктів 

молодими людьми з ДЦП, але вони не є першопричиною виникнення ос танніх.. Визначальним чинником 
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формування внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на ДЦП є особливості сприйняття, 

усвідомлення та відношення до  наявнос ті у себе фізичного дефекту. Отже, інтеграція людей з особливими 

потребами в суспільство має перш за все спиратися на подолання внутрішньої дезінтеграції, в тому числі і 

внутрішньоособистісних конфліктів за допомогою системної психокорекційної  та соціальної роботи.  

В умовах постіндустріального суспільства внаслідок екологічних і соціально-економічних 

трансформацій ос таннім часом ведеться мова про нагальну потребу в залученні реабілітаційних засобів 

через  феномен, що виражається поняттям ―якіс ть життя, пов‖язана із здоров'ям‖ (healthrelated quality of 

life - англ.).   Якість життя, насичення його матеріально-духовним сенсом і гармонією розглядаються як 

стрижневі складові інтегрального утворення, на яке треба орієнтуватися  в розробці ефективних  

реабілітаційних технологій щодо хворих та інвалідів [1]. 

Домінуючою ідеєю сьогодення є абілітація інвалідів, створення недепривуючого біосоціального 

довкілля з  усебічною законодавчою та моральною підтримкою їх у сфері освіти, охорони здоров'я, 

соціальних послуг і забезпечення трудової діяльності.  В окресленому аспекті на етапі сьогодення 

зауважується генеральна тенденція  задіяння інноваційних психореабілітаційних технологій (найновіші 

інтегративні психотехніки, удосконалені традиційні психотерапевтичні підходи тощо).  

На відміну від реабілітації, яка трактується як відновлення та якомога більш повна компенсація 

обмежень життєдіяльнос ті, що має на меті відновлення соціального статусу інваліда, абілітація передбачає 

створення, формування можливостей та зв‘язків, які забезпечують інтеграцію в суспільство людей, які 

ніколи в ньому не функціонували. Абілітація дозволяє сформувати соціофункціональний потенціал 

індивіда на основі діагностики та подальшого розвитку його психічних та соціальних можливостей.  

Відмінною особливіс тю абілітації інвалідів, а значить, психолого-соціальної роботи з ними є не 

настроювання їх особис тісних можливостей  і соціального потенціалу під деякий полегшений 

низькокваліфікований професійно-трудовий стандарт, а розвиток тих індивідуальних можливостей, які 

можуть бути використані суспільс твом в профес ійному плані, стати соціальним вкладом і способом 

інтеграції. 

Можливість активної участі неповносправної особи в абілітаційному процесі суттєво залежить від її 

спонукально-мотиваційних установок, міри і якості спілкування, індивідуально-психологічних 

особливостей тощо. 

Якісне вирішення численних проблем соціально-психологічної реабілітації інвалідів повинно бути 

комплексним і багатоаспектним. 

Реабілітаційна соціально-середовищна інфраструктура має  враховувати психологічні детермінанти, 

суть яких зводиться до культивування недеприваційних моделей розвитку спілкування  та  подолання 

інвалідами фізичних і психологічних бар'єрів на шляхах відновлення зв'язків з навколишнім світом.  

Головна концептуальна ідея інноваційних абілітаційцних технологій полягає у с творенні за 

допомогою соціальних служб і активної підтримки   сукупного потенціалу навколишнього соціуму умов 

для забезпечення компенсації обмежених можливостей   депривованої людини та надання їй реальних  

шансів для самоактуалізації.  

Діяльнісно-особистісний підхід до людини з обмеженими можливостями, дозволить їй уникнути 

депресивних відчуттів власного соціального статусу як  суспільного аутсайдера чи знехтуваного, завадить  

розвитку синдрому ―набутої безпораднос ті‖, оскільки виводить її на розуміння нагальної потреби 

діяльнісних зрушень і пос тупів в особистісній самореалізації.   Стимулювання соціальним  довкіллям з 

недепривуючими установками щодо неповносправної особи просоціальних моделей її подальшого 

розвитку  призведе до компенсаторно-реабілітаційних успіхів у багатьох сферах життєдіяльності.  

Водночас це передбачає відмову від  традиційного підходу до переваги застосування медичної моделі 

інвалідності на користь упровадження моделі інтегративної соціально-психологічної реабілітації [2]. 

Традиційні принципи державної політики щодо проблем інвалідності й інвалідів у зв'язку з 

трансформаційними складнощами соціально-економічної ситуації в країні суттєво втратили свою 

ефективність. Потреба інтеграції в цивілізовані структури міжнародної спільноти з її нормативно-

правовими особливостями й здобутками у сфері забезпечення соціально-реабілітаційного комфорту 

життєдіяльності неповносправних людей повинна містити реформування застарілих засобів і методів та 

активне задіяння інноваційних технологій. 

Загалом, феноменологія інвалідності як глобальна проблема діяльнос ті людини в умовах обмеженої 

свободи вибору, включає декілька основних аспектів (анатомо-функціональний, соціально-середовищний, 

суспільно-ідеологічний, виробничо-економічний, правовий, психологічний та ін.), однак усі вони мають 

містити невід‖ємну складову – реабілітаційну, тобто спрямовану на відновлення  депривованої особи та її 

інкультурацію у соціум. 

Загострення й ускладнення проблематики в окресленому ракурсі відбувається тоді, коли 

ресоціалізаційним об‖єктом пос тає депривоване дитинство, неповносправні діти, які через обмеження 

фізичних чи психічних  можливостей переживають цілу низку адаптаційних і функціональних деструкцій 

[2].  Для дитини-інваліда, яка виховується  в умовах сенсорної (досить часто – комунікативної, сімейної, 

гендерної та іншої) депривації, мікрочинники соціальної реабілітації мають іншу ієрархію, ніж  

детермінантний ряд дитини, що зростає у традиційних умовах нуклеарної сім‘ї. Здебільшого 
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найзначущими агентами соціальної реабілітації для  неповносправної дитини у компенсаторному режимі 

виступають однолітки, вихователі інтернату, лікарі, психологи, реабілітологи, опікуни та інші референтні 

особи.  Соціально-статусне самовизначення – вибір дітьми з обмеженими можливостями своєї ролі і 

позиції в загальній стратифікаційній системі міжособистісних відносин, що припускає їх включеність у 

цю систему на основі інтересів  і потреб, здебільшого ігнорується. Воно відбувається або спонтанно і 

випадково, або з волі і бажання „значущих інших‖, які в міру розвитку емпатії, професійної 

компетентності,  добросовісності, особистісних якостей і досвіду працюють з депривованими дітьми.   

Успішну реабілітацію  осіб з інвалідніс тю доцільно здійснювати   з урахуванням гуманістичних 

теоретико-емпіричних принципів і засобів генетичної психології (за С.Максименком) [6] та на основі 

цілісного, комплексного використання системи соціально-психологічного, клініко-онтогенетичного, 

психотерапевтичного та психокорекційного методів. Такий симбіоз за умови фахового застосування 

сприятиме оптимізації соціально-реабілітаційних технологій та результатів.   

Особливим шляхом особистісної абілітації та адаптації  є розвиток та соціалізація притаманних 

особам з ДЦП особливих форм психіки та свідомості, іншими словами – пошук соціальної 

застосовуваності особливих здібностей, які має індивід.  

Можливість даного шляху адаптації до суспільс тва була вивчена у психології успіху, психології 

лідерс тва, психології обдарованос ті. Цілий ряд людей домагаються адаптації не шляхом відповідності 

вимогам середовища, а шляхом формування інтересу середовища до їх здібностей. Вони прос то 

намагаються  ―продати себе‖, запропонувати середовищу те, що вони вміють. Багато людей домоглися 

визнання не за рахунок якихось видатних психологічних даних, а за рахунок глибокої розробки та 

соціалізації даних, які вони мали. 

Реалізація самобутнос ті означає. що людина має зрозуміти себе, свої сильні сторони. Вона також 

має зрозуміти, хто в світі може бути зацікавлений в її талантах, тобто знайти соціальну співзвучність своїх 

даних інтересам інших людей.         

Слід зазначити, що існує багато форм  залучення інвалідів до суспільно-корисної праці: це і 

спеціальні професіонально-реабілітаційні центри, і громадські організації, але тільки вищі навчальні 

заклади дають можливість дійсно повноцінного розвитку таких людей. Навчання, при цьому, має 

співпадати з психокореційними заняттями, спрямованими на розвиток особистості, які проводяться 

індивідуально, або в малих групах. Заняття включають соціально-побутову адаптацію, соціально-

середовищну орієнтацію, тренування контактів з незнайомими людьми, навичок само презентації, вмінь 

вести себе у навчальному та трудовому колективі, отримання знань про роль праці та окремих професій у 

житті людей та суспільс тві. Одночасно можна проводити корекційні заняття з батьками цих інвалідів, 

спрямовані на зміну їх відношення до своїх дітей.  

Сутність інтегративного підходу полягає в гуманних, побудованих на взаємній допомозі, відносинах 

між студентами та викладачами ВНЗ. Свої погляди на людину з особливими потребами мають в першу 

чергу змінити викладачі. Потрібно вчитись пізнавати і розуміти таку людину, вміти прийняти її такою, 

якою вона є, з такими здібностями, якими вона володіє. Отже ВНЗ, в якому проводиться інтегроване 

навчання має перебудовуватися, раціонально використовувати досвід вчителів спеціалізованих шкіл, 

створювати спеціальні навчальні посібника, прилади тощо. Кожний ВНЗ має с творювати програму 

інтегрування студентів як у спільне навчання, так і в суспільство взагалі. 

Інтеграція людини в освітню систему є надійним засобом формування адекватного ставлення в 

суспільс тві до дітей із особливими  потребами. Присутність такої людини в  студентській групі допоможе 

розвинути у інших студентів милосердя, чуйність і гуманність. 
 

 

Список викристаних джерел: 

1. Болтівець С. Чи потрібні нам школи соціальної реабілітації  (неповноцінні   фізично і психічно 

хворі діти) // Директор школи. – 2011. - ғ 10. – С.7.  

2. Гошовський Я.О. Соціально-психологічна реабілітація неповносправної депривованої 

особистості // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / за ре. 

Максименка С.Д.- К: ―Логос‖, 2012.- т.7, вип. 8,- С. 221-228 

3. Калмикова Л.В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції дітей та молоді з особливими 

потребами в освітніх закладах // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 

особливими потребами: Зб. наук. праць.- ғ3(5).- К.: Університет ―Україна‖, 2011.- С.217-226/ 

4. Кисляк О.П. Роль чинників сімейної ситуації у переживанні внутрішньо особистісного 

конфлікту хворими на ДЦП //Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту 

психології ім..Г.С.Костюка АПН України,- К.: Міленіум, 2009.-Т.3, Вип..7.-С. 237-242 

5. Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Організаційні засади забезпечення інклюзії студентів з 

інвалідністю в інтегроване освітнє середовище // Актуальні проблеми навчання та виховання 

людей з особливими потребами: Зб. наук. праць.- ғ3(5).- К.: Університет ―Україна‖, 2007.- 

С.166-171 

6. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: / в 2 т./.-К.: Форум, 2012.-319с. 



31 

7. Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом.- М., 1996.-215с. 

8. Таланчук П.М. Шлях до інтеграції. - К.: Університет ―Україна‖, 2012.-20с.  
 

 

 

УДК: 316.74:37 

Каплун Н.П. 

студентка IV курсу спеціальності «Соціальна робота» 

Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ ―Університет ―Україна‖ 

 
СТРАТЕГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
 

В статті розглянуті головні механізми соціального захисту людей з інвалідністю в суспільстві, що 

трансформується. 

In the articles considered main mechanisms of social defence of people are with disability in society which is 

transformed.    
Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, людина з інвалідністю, соціальна інтеграція . 

Keywords: social policy, social defence, man, with disability, social integration.  

Інвалідніс ть є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне суспільство. У всьому світі майже 

кожна десята людина зазнає тих чи інших обмежень, з них майже 470 млн. людей працездатного віку. Ці 

дані засвідчують масштабніс ть та глобальний характер проблеми інвалідності. Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів проголошують, що кожна людина та її потреби важливі 

для суспільства.  

Показники інваліднос ті населення є важливим індикатором, який характеризує стан здоров'я нації та 

певною мірою може відображати рівень розвитку системи охорони здоров'я та ефективніс ть реалізації 

соціальної політики держави. Упродовж останніх років Україна проводить послідовну політику переходу 

від медичної до соціальної моделі інвалідності, що передбачає комплексне розв'язання проблем 

інвалідності та кардинальної зміни підходів до ролі і місця людей з обмеженими фізичними можливостями 

в економічному та соціальному житті суспільс тва. Аналіз стану забезпечення людського розвитку осіб з 

обмеженими фізичними можливостями ґрунтується на співставленні фактичних даних та даних про 

потребу людей з інвалідністю в освіті, працевлаштуванні, певному рівні матеріального добробуту, охороні 

здоров'я тощо. 

Значна кількіс ть населення з інвалідністю потребує вирішення багатьох проблем, що пов‘язані із 

розширенням можливостей людського розвитку. У рамках проведення аналізу стану забезпечення 

людського розвитку осіб з інвалідністю в Україні слід зосередити увагу на віковій структурі населення з 

інвалідністю з метою визначення відповідних потреб різних вікових категорій.  

Для дітей з інвалідніс тю важливою складовою людського розвитку є забезпечення належної освіти. 

Адже ефективна адаптація та інтеграція дітей, з порушеннями фізичного та/або розумового розвитку у 

суспільство неможливі без здобуття ними повноцінної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. Після 

здобуття дошкільної освіти подальше формування особистості дітей з особливими потребами, 

забезпечення їх соціально-психологічної реабілітації, трудової адаптації здійснюється у загальноосвітніх 

навчальних закладах.  

Для категорії дорослих інвалідів актуальним є підвищення рівня їх зайнятості, що є одним із 

пріоритетів державної соціальної політики щодо людей з інвалідністю. Загальновизнано, що саме трудова 

діяльніс ть відіграє особливу роль у процесі інтеграції інвалідів до суспільного життя, це допомагає їм 

відчути власну необхідніс ть як з боку родини, так і суспільства в цілому, подолати нас лідки інвалідності, 

поліпшити власний матеріальний добробут завдяки отриманню заробітної плати, забезпечити повноцінну 

реабілітацію. 

Протягом останніх років спостерігається стійка позитивна тенденція до збільшення кількості 

фактично працюючих інвалідів на підприємс твах (об'єднаннях), в установах та організаціях, які подали 

звіти про зайнятість і працевлаштування інвалідів до регіональних відділень Фонду соціального захисту 

інвалідів.  

Реалізація політики щодо інтеграції інвалідів у суспільс тво на сучасному етапі потребує забезпечення 

максимально зручних умов життя і побуту людей з обмеженими фізичними можливостями, зокрема 

створення "безбар'єрного" середовища, в якому зазначена категорія громадян матиме можливість без 

ускладнень корис туватися усіма елементами інфрас труктури, відвідувати будь-які об‘єкти житлового та 

громадського призначення, вільно пересуватися транспортом, користуватися засобами зв‘язку та мати 

доступ до інформації.Проте рівень доступнос ті навколишнього простору для людей з різними формами 

інвалідності поки що залишається однією з найнагальніших проблем. Складність у забезпеченні 
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доступності полягає в тому, що люди з різними формами інвалідності потребують різних видів 

доступності. Так, інваліди-візочники потребують забезпечення пологого в‘їзду у приміщення та відповідну 

ширину дверей, наявніс ть ліфтів відповідного розміру тощо. У той час люди зі слабким зором потребують 

написів на основних об‘єктах шрифтом Брайля і т.п. Тому визначити однозначно, на який відсоток 

доступним є навколишнє середовище для людей з інвалідністю досить складно.  

Варто визнати, що за останні роки хоча й зроблено суттєві кроки щодо розробки та реалізації 

соціальної політики щодо цієї категорії громадян, проте, низка серйозних проблем залишається не 

вирішеними. Основною метою державної соціальної політики щодо інвалідів в Україні має бути 

забезпечення рівних можливостей та реалізація конс титуційних прав цією категорією громадян, створення 

сприятливих правових, політичних, соціально-економічних, медичних, психологічних, організаційних 

умов і гарантій для забезпечення людського розвитку та інтеграції у суспільне життя.  
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В статті розглянуто основні аспекти і технології соціальної роботи з дітьми. Що мають 

функціональні обмеження здоров’я на території громади. 

In the article basic aspects and technologies of social work are considered with children. That have 

functional limitations of health on territory of society.  

Ключові слова: соціалізація, інтеграція, інтеграційний процес, соціальна інтеграція, діти з 

функціональними обмеженнями здоров’я. 

Keywords: socialization, integration, integration process, social integration, to put a health with functional 

limitations. 

Із проголошенням незалежнос ті Україна заявила про себе як про самостійну та автономну державу, 

яка має свої норми, ціннос ті та правила моралі. Важливим кроком у становленні зазначеного процесу 

стало прийняття Конституції України, згідно якої вона проголосила себе незалежною державою, 

державою з соціально - орієнтованою ринковою економікою. Цим кроком вона відзначила себе як 

державу, яка піклується про своїх громадян, співвітчизників, особливо тих, які з тієї чи іншої причини 

належать до прошарків особливо уразливих верств населення.  

Особливої уваги серед категорії населення заслуговують діти з обмеженими фізичними 

можливостями. Кількість їх у світі в цілому, так і в Україні зокрема, постійно зростає.  

Діти - це життєдайна надія планети і народжуватись вони мають для того, щоб звеселяти нас 

дзвінким сміхом, прославляти своїми успіхами, та для цього вони мають бути впевненими у щасливому 

майбутньому. Але, на жаль, не всім їм судилось пізнати щас тя, мати добре здоров'я і безхмарне з автра. 

Особливу категорію цієї важливої гомінкої спільноти становлять діти з інвалідністю.  

За даними Т. Белової, інвалідність в Україні мають 2,6 млн осіб, з них приблизно 350 тис. — діти [ 9]. 

Сьогодні перед дітьми-інвалідами та їх батьками постає безліч  проблем фізіологічного, 

психологічного, економічного, соціального характеру. Вони  полягають у соціальній, територіальній та 

матеріальній залежності дітей- інвалідів від батьків та опікунів, а також у тому, що при народжені дитини з 

обмеженими можливостями родина або розпадається, або надмірно опікає дитину, не даючи їй 

можливості розвиватися. Проводиться слабка професійна підготовка дітей даної категорії. Діти- інваліди 
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та їх батьки відчувають труднощі при пересуванні по міс ту, що призводить до ізоляції, відсутнє 

повноцінне правове забезпечення, сформована негативна суспільна думка по відношенню до дітей-

інвалідів. 

Повсякденне життя людини з обмеженими фізичними можливостями з перших днів починає тиснути 

на неї: у ранньомудитинстві - це пос тійне відчуття жалості до себе, трохи пізніше - чітке уявлення того, 

що ти «не такий як всі», вироблення стійкого комплексу не лише фізичної, а й моральної 

«неповноцінності». Результатом цього є відчуження такої категорії населення від інших, обмеження (чи то 

добровільне, чи то вимушене) у доступі до суспільної інфраструктури, обмеження права на повноцінне 

життя, що проявляється у обмеженні права на освіту, а в подальшому - на гідне працевлаштування, хоча 

це є неправомірним та не відповідає як чинному вітчизняному, так і міжнародному законодавству [14]. 

У дітей з обмеженими можливостями повинна бути сформована надія бути потрібним людям, 

соціумові, бути ними шановними. Для цього викорис товуються різні прийоми : виявивши проблему, 

зробити все, щоб реалізувати хоча б деякі потреби, допомогти ус тановити контакт із родичами, оформити 

необхідні запити і т.д. І, звичайно, дуже важлива конкретна допомога дією. І хоч ос танім часом справи 

зрушились на краще, однак чимало проблем ще чекають на своє вирішення. Це обумовлює актуальність 

дослідження та пошуку шляхів вирішення проблем, які існують на сьогодні та якими, на жаль, якщо і 

опікуються, то в більшості випадків лише формально.  

Питанню дитячої інвалідності потрібно приділяти першочергову увагу, адже діти – це наше 

майбутне, наша опора і надія, розвиток майбутнього суспільства.  Від того, яке буде суспільс тво залежить 

розквіт та процвітання нашої країни та її громадян. Важливо вивчати, досліджувати допомогати 

подоланню, корекції хвороби саме на раніх стадіях розвитку, допоки молодий організм, який ще здатен 

боротися з хворобами та недоліками, і тому держава та її суспільс тво має посприяти та всіляко допомогти 

цьому. 

Інвалідніс ть у дітей визначає іс тотні обмеження життєдіяльнос ті у дуже важливий для розвитку 

людини період.  

Обмеження життєдіяльності, обмежений життєвий простір перешкоджають своєчасному та 

повноцінному  засвоєнню дитиною знань, норм, цінностей, соціальних ролей, зразків поведінки.  

З позицій соціології, інвалідніс ть, визначають як певні психофізіологічні вади розвитку особистості, 

що можуть коригувати процес входження її до системи суспільних відносин, певною мірою  визначати  її 

соціальний  статус,  впливати  на  соціальну  мобільність і відносини з соціальним середовищем. Такі вади 

можуть бути зумовлені як зовнішніми чинниками (наприклад, травми), так і цілою низкою захворювань 

[11]. 

Особливий наголос  робиться на тому, що діти з інвалідністю від народження та діти, які набули 

такий с татус у ранньому дитинстві, найбільш потерпають від обмежень, що шкодять їхньому розвитку.  А 

це спричинено відсутністю відповідної соціальної допомоги. Така  думка підтверджується поглядами 

багатьох науковців,  які вважають, що період раннього дитинства значною мірою впливає на «доросле» 

життя людини, забезпечує ефективніс ть її соціалізації.  

Тому проблема організації соціальної роботи з дітьми з обмеженими можливостями, внаслідок її 

актуальнос ті, широко розроблялась і розробляється дослідниками різних галузей: психологами, 

фізіологами, соціальними педагогами, соціологами.  

Наукова розробка даної теми висвітлена в працях Л.І. Акатової, О.В.  Безпалько, Л.Т. Тюпті, І.Б. 

Іванової , М.П. Лукашевича, І.Т. Миговича , О.І. Карякіна та інших, які за основу соціальної роботи з 

дітьми-інвалідами беруть реабілітаційний процес. 

 О.В. Безпалько було запропоновано відокремити ряд правил та напрямків реабілітації дітей-

інвалідів, що покликані допомогти дитині сформувати здатність до самообслуговування, розвивати свій 

творчий потенціал, тобто стати повноцінним членом суспільства [6, 24-30]. 

Доповнюючи цю думку М.П. Лукашевич і І.І. Мигович вважають, що реабілітація дітей з особливими 

потребами сприяє здатніс тю дитини  до соціальної адаптації, при чому ці заходи обов'язково мають 

охоплювати й інших членів сім'ї [53,168]. 

В свою чергу О.І. Карякіна та Т.Н. Карякіна в своїй роботі «Основи реабілітації інвалідів» 

зазначають, що соціальна робота має включати, крім реабілітації, систему інтеграції дитини-інваліда у 

суспільс тво та систему соціального захисту, що має надаватися державою [40, 88]. 

А.Й. Капська розробляла ряд принципів і закономірностей соціальної роботи з дітьми- інвалідами, в 

основу яких покладено процес реабілітації. В своїй роботі визначала 2 головні мети: забезпечення 

соціального, економічного, інтелектуального і фізичного розвитку дитини, яка має відхилення за 

допомогою організації соціальної, матеріальної та медичної підтримки, а також попередження виникнення 

вторинних дефектів у дітей- інвалідів [43,328]. 

Так, К.Девіс, Р.Мертон, Т.Парсонс  проблеми інвалідності дітей розглядали як специфічний 

соціальний стан індивіда. А сучасні засади організації соціальної роботи вважали, що формуються на базі 

соціальної реабілітації, соціальної інтеграції, соціальної політики держави. І саме в рамках даного підходу 

було розроблено поняття «діти з обмеженими можливостями» як синонім до поняття «діти-інваліди» 

[13, 35].  
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Організація соціальної роботи з дітьми-інвалідами, соціальні проблеми інвалідизації аналізується і 

усоціологічних конвенціях.  

Так, Еміль Дюркгейм, засновник соціально – антропологічного підходу, уточнив категорії «діти з 

обмеженими можливостями» і «нетипові діти». Саме він тлумачив аномію як різні види порушень у 

ціннісно-нормативній системі суспільства. 

Ці розробки відіграли велику роль у виявленні форм соціальних відносин інвалідів і здорових людей 

у суспільстві, у розкритті сутності та основних функцій соціальних інс титутів, а також у розробці 

механізмів соціального контролю. 

М.Вебер та Н. Смелзер, представники розуміючої соціології,вивчали безперервніс ть процесу 

соціалізації, відміннос ті між соціалізацією дітей і дорослих. Соціалізацію  трактували як набуття досвіду і 

освоєння установок, відповідно соціальним ролям. Сформулювали ідею про осмислену дію інваліда, 

орієнтованого на поведінку інших людей. Розробили механізми соціальної адаптації осіб з обмеженими 

можливостями, їх ставлення до реакції оточення на їх соціальну недосконалість [67,61]. 

Завдяки ідеям Талкотта Парсонса - розробляти концепції соціалізації, адаптація індивідів до 

соціального середовища та  ідеям Роберта Мертона -  розробив типологію способів індивідуальної 

адаптації до структурної аномії: комформізм, інновація, ритуалізм, ретрицизм («відхід») та бунт, 

структурно-функціональний аналіз став основою для уточнення понять «інвалід», «інвалідність», «дитина 

з обмеженими можливостями»  та основою для розробки основних напрямів соціальної політики держави 

щодо інвалідів, проблем соціальної реабілітації, для осмислення функцій соціальної служби та завдань 

соціальної підтримки сімей. 

Для осмислення проблеми інвалідності у дітей важливою залишається сутніс ть соціальної норми, яку 

вивчали Е. Дюркгейм, М.Вебер, Р.Мертон, П.Бергер, П.Бурдьє .  

Дж.Г.Мід, Ч.Кулі, розглядають соціалізацію індивідуальної свідомості і тлумачать її як соціальний 

процес.  На основі самовизначення соціологам вдається характеризувати символи, ролі, стереотипи, 

виділяти етапи становлення соціального «я», розробляти форми самоконтролю дитини з обмеженням 

здоров'я. 

Е.Еріксон у концепції періодизації життєвого шляху особистості, виділив етапи у встановленні 

індивіда, цілісне сприйняття світу. Вони  окреслюють завдання, які стоять перед особою з 

функціональними обмеженнями на кожному конкретному етапі життя та основні ступені у розвитку сім'ї.  

У ранньому віці дитина -  інвалід постійно бореться з дорослими за власну незалежніс ть та 

самостійніс ть. У період навчання в школі розвиває навички працьовитості, з урахуванням своїх 

функціональних обмежень. У підлітковому віці дитина з вадами усвідомлює себе і своє місце в світі – 

осмислює свої потреби та обирає соціальні ролі. У дорослому житті – будує сім'ю, вирішує безліч завдань 

та намагається реалізуватися у суспільстві відповідно до своїх особливих потреб. Еріх Фромм у теорії 

взаємодії психічних і соціальних чинниківрозглядає особливості хворої людини у соціальному процесі, 

тобто характер інваліда та інвалідності загалом. Зосереджує увагу на сім'ї, а це дає можливість виробляти 

способи та методи виховання дітей з обмеженими можливостями рухового апарату.   

П.Бергер, Т. Луман, А.Щюцта інші представники феноменологічної теорії акцент роблять на 

первинній і вторинній соціалізації. Це дозволяє виділити суттєві характеристики дітей, які мають 

інвалідність,  зрозуміти повсякденне сприйняття інвалідності, процеси соціальної побудови реальності. 

Тобто з первинною соціалізацією пов'язані формування в  свідомості образу суспільства, встановлення 

цілісної ідентичності. А у процесі вторинної соціалізації «біологічні обмеження» є менш важливими для 

освоєння соціальної реальнос ті [67, 43]. 

Серед заходів, що сприяють входженню дитини в соціум, може бути передбачено учас ть таких дітей 

у реабілітаційних програмах — медичних, освітніх, соціальних, участь у спортивних змаганнях, освіта в 

спеціальних та загальних навчальних закладах, додаткова освіта в позашкільних закладах, участь у 

спеціальних програмах громадських та інших організацій, інші форми залучення дітей- інвалідів до 

громадського життя.  Інвалідність є багатогранним, комплексним явищем. Цілком зрозуміло, що вона 

стала об‘єктом досліджень предс тавників багатьох наук. Кожна з них може зробити значний внесок у 

вивчення і, хоча б частково, вирішити проблему інвалідності.  

Вагомий внесок у становлення реабілітації внесли В. С. Андреєв, Є.  Я. Карновська, 

З. А. Кондратьєва, І. І. Рибакова, М. Й. Флястер, Я. М. Фогель та інші. В їх роботах досліджувалися 

проблеми теорії правовідносин з соціально-трудової реабілітації, визначалась правова природа соціально-

трудової реабілітації, порушувались питання практичного застосування законодавства про реабілітацію 

інвалідів. 

 А от формування вітчизняної сис теми реабілітації інвалідів почалося після проголошення 

незалежності України з прийняття Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

21.03.1991року.  

"Реабілітація" тлумачиться як "відновлення порушених функцій", "компенсація втрачених 

можливостей", "повернення до активного життя".  
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 Всесвітня організація Охорони здоров'я ВООЗ визнає реабілітацію як «комбіноване і координоване 

застосування медичних, соціальних, педагогічних і професійних заходів з метою підготовки і 

перепідготовки індивідуума на оптимум його працездатнос ті».  

Метою реабілітації євідновлення соціальної значущості всіх інвалідів, що дістали каліцтво внаслідок 

спадкових і придбаних захворювань. З цією метою потрібно: а) надати всебічну допомогу інваліду; б) 

зберегти робочу силу для суспільства; в) сприяти розвитку соціальних досягнень суспільс тва, тобто 

реабілітація являє собою допомогу суспільства інваліду. [26,36] 

Щоб досягти мети, необхідно забезпечити адекватну реабілітацію.  

Хвороба перешкоджає здатностям індивіда виконувати ті функції й обов'язки, які від нього очікують, 

тобто індивід не може стабільно виконувати свою звичну соціальну роль.  

За визначенням Міжнародного відділу з питань праці, реабілітація включає такі етапи [46,4-11]: 

1.  Відновлення функціональної здатності: повне одужання, часткове одужання, або компенсацію при 

частковому виліковуванні, або відсутність виліковування, або заміщення (ортопедичне чи хірургічне) за 

відсутнос ті виліковування. 

2. Відновлення адаптації до щоденного і професійного життя: лікування вихованням, працетерапія. 

3. Диспансерне обслуговування реабілітованих: цілеспрямована діяльніс ть колективу в медичному, 

педагогічному,соціальному й економічному аспектах для збереження, відновлення та зміцнення здатності 

людини брати активну участь у суспільному житті можлива лише при тісній співпраці медичних, 

господарських і педагогічних установ. 

Реабілітація є багатьох видів, і кожен з них є невідємною частиною один одного.  

Фізична реабілітація об'єднує різноманітні фізичні методи впливу на організм. Це поєднання 

фізичних вправ та масажу, яке сприяє утворенню механізму ефективної лікувальної дії на організм та 

розробленню окремих методик їх застосування. Один лише перелік фізичних методів лікування  -

лікувальна фізкультура (ЛФК), лікувальний масаж, мануальна терапія, фіз іотерапія, фітотерапія, 

голкотерапія, рефлексотерапія, механотерапія, загартування, працетерапія, санаторно-курортне лікування 

тощо -  переконують у наявності широких можливостей фізичної реабілітації.  

Вона поліпшує якість лікування, запобігає можливим ускладненням при різних захворюваннях і 

травмах, прискорює відновлення функцій органів і систем, тренує й загартовує організм, повертає 

працездатність, зменшує інвалідність, а при її виникненні допомагає інваліду розвинути навички 

самообслуговування, компесувати необоротні зміни, прис тосовуватися до нових, незвичних для нього 

умов життя. 

Останнім часом дедалі більше звертається увага на медико-реабілітаційну,  фізкультурно-спортивну 

орієнтацію студентів з обмеженими можливостями.  

З дітьми- інвалідами проводяться спортивні заходи, свята, фестивалі творчості. Діти беруть активну 

участь у різних спортивних секціях, туристичних походах по рідному краю. Вивчається складова та 

фізіологічна цінність занять лікувальною, фізичною культурою у спеціальних медичних групах.  

Визначаються основні напрями підвищення ефективності практичної частини фізичного виховання дітей з 

обмеженими можливостями.  

Однією з важливіших ємедична реабілітація  - визначається, як система  лікувальних   заходів,   що 

спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи,  на виявлення 

компенсаторних  можливостей організму.   

Щодо психолого-педагогічної реабілітації – то, ця система психологічних та педагогічних заходів, 

спрямована на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної 

допомоги,  зокрема формування самоутвердження і належної самооцінки своїх можливостей, засвоєння 

правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи з дітьми, які мають 

функціональні обмеження.  

Невід'ємною частиною реабілітації є соціальна реабілітація дитини- інваліда. Це комплекс заходів, 

спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною суспільних зв'язків та відносин. А головне 

це те, що метою соціальної реабілітації є відновлення соціального с татусу дитини, забезпечення 

соціальної адаптації у суспільс тві та досягнення певної соціальної незалежності.  Неодмінною умовою 

соціальної реабілітації є культурна самоактуалізація особис тості, її активна робота над своєю соціальною 

досконалістю.  

Але ж якими б сприятливими не були умови реабілітації, її результати залежать від активності самої 

особистості [5]. 

Сутність соціально-педагогічної реабілітації полягає у створенні таких умов для саморозвитку 

людини, в результаті яких виробляється активна життєва позиція особистості.  

Реабілітація дітей з обмеженими можливостями має свої особливості. Вона повинна забезпечувати, 

враховуючи, що мова йде про зростаючий організм, розвиток усіх систем і функцій, попереджувати 

затримку у рості та розвитку. Тому організація процесу соціальної реабілітації має базуватися на ряді 

принципів. В організації соціально-реабілітаційній практиці принципи відображають основні вимоги, що 

пред'являються до соціально-реабілітаційної діяльності і визначають її організацію, зміст, форми та 
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методи реабілітаційного впливу. У соціально-реабілітаційній діяльності можна виділити такі основні 

принципи:  

по-перше, принцип гуманіс тичного спрямування соціально-реабілітаційного процесу, що передбачає 

необхідніс ть поєднання цілей суспільс тва та особистос ті. Реалізація цього принципу потребує 

підпорядкуванню всього соціально-реабілітаційного процесу формуванню особис тості дитини- інваліду, 

орієнтованої на її гідності.  

По-друге, принцип опору на провідну діяльність. В основу покладено ідею, що процес соціальної 

реабілітації на різних вікових етапах дитини. Він повинен відповідати провідній діяльнос ті, а вона в свою 

чергу є характерною для кожного вікового етапу. Тобто, це може бути гра, навчання та спілкування, а 

також повинен відповідати і психологічним можливостями та обмеженнями, що пов'язані з віковими 

особливостями – це і самооцінка, і самосвідомість.  

По-третє, принцип навчання діяльності передбачає в свою чергу активізацію дітей з обмеженими 

можливостями з метою оволодіння ними різноманітних видів діяльності, починаючи від найпростішої 

предметно-практичної діяльності переходячи до складних дій в пізнавальній сфері. Тобто у дітей- інвалідів 

повинні бути сформовані вміння контролю та самоконтролю, оцінки та самооцінки.  

По-четверте, принцип опору на позитивні та сильні сторони особистості дитини. У кожній дитині, 

навіть якщо вона має значні проблеми розвитку, є потяг до морального самовдосконалення. Якщо дитина-

інвалід, при оволодінні новими формами поведінки та діяльнос ті, досягненні позитивних результатів, 

переживає радіс ть,  то саме це здадне укріплювати впевненіс ть у своїх силах, прагнення до подальшого 

росту.  

По - п'яте, принцип психологічної комфортності передбачає створення в реабілітаційному процесі 

довірливої  атмосфери, активності дитини-інваліда [9]. 

На основі даних принципів розроблено правила реабілітаційного процесу,  та грунтуються на 

організації і реалізації соціальної реабілітації і зазначають, що необхідно:  

1. Ставитися до дитини з обмеженими функціональними можливостями  як до такої, що вимагає 

спеціального навчання виховання та догляду. 

2. На основі спеціальних рекомендацій, порад та методик поступово i цілеспрямовано неохідно 

навчати дитину альтернативних способів спілкування, основних правил поведінки, прищеплювати 

навички самообслуговування, розвивати зорове, слухове, тактильне сприйняття, виявляти та розвивати 

творчі здiбнос тi дитини.  

З. Створювати середовище фізичної та емоційної безпеки, тобто позбавитися небезпечних речей та 

предметів, вилучити предмети, що викликають у дитини страх та iншi негативні емоцiйнi реакцiї, не 

з'ясовувати у присутності дитини стосунки, особливо з приводу її інвалідності та проблем, пов'язаних з 

нею.  

4. Рідним та людям, що знаходяться в безпосередньому контакті з дитиною-iнвалiдом, потрібно 

сприймати її такою, якою вона є, підтримувати і заохочувати її до пізнання нового, стимулювати до дії 

через гру, більше розмовляти з дитиною, слухати, надавати дитині можливості вибору: в їжі, одязі, 

іграшках, засобах масової iнформацiї, не піддаватися всім примхам вимогам дитини, не вимагати вiд неї 

того, чого вона не здатна зробити [14]. 

Головна задача усіх осіб, що працюють з дитиною-інвалідом полягає у тому, щоб забезпечити 

позитивні зміни у розвитку її особистості.  

Основою для організації і проведення соціальної реабілітації є програма реабілітації дітей з 

обмеженими можливостями. Програма реабілітації дітей з обмеженими можливостями - це система 

заходів, які сприяють розвитку можливостей дитини i всієї сім'ї. Вона розробляється командою фахівців - 

лікарі, соціальні працівники, педагоги, психологи разом з батьками.  

Програма може розроблятися на півроку, на рік, все залежить від віку та умов розвитку дитини. 

Спецiалiст обговорює періодично з батьками досягнутi результати, успіхи i невдачі, разом аналізують всі 

незаплановані подiї, якi відбулися за період реалізації програми. Лише після цього команда спецiалiстiв 

розробляє програму реабiлiтацiї на наступний перiод [10].  

Програма реабiлiтацiї передбачає не лише сприяння розвитку дитини, але й набуття батьками 

спеціальних знань, психологічну пiдтримуку сім'ї, допомогу сім'ї щодо можливості відпочити, 

відновлення сил. 

У ході реалізації програми періодично проводиться моніторинг, регулярне відстеження ходу подій, у 

разі потреби куратор сприяє батькам у подоланні труднощів, ведучи переговори з потрiбними 

спецiалiс тами, предс тавниками установ, роз'яснюючи права дитини i сiм'ї.  

Однiєю iз важливих особливостей реаб iлiтацiйної програми має бути наявність м iждисциплiнарної 

команди спецiалiстiв, а не ходіння батьків по різних установах; учас ть батьків у процесі реабілітації та 

налагодження партнерс тва у реабiлiтації дітей з обмеженими функціональними можливостями [11]. 

Сьогодні на 5 тисяч 600 дітей- інвалідів, які проживають на Житомирщині, діють всього 5 

реабілітаційних центрів. 3 з них в Житомирі, по одному - в Бердичеві і Коростишеві [ 4]. 

В області опрацьовується питання щодо створення центрів соціальної реабілітації дітей- інвалідів та 

центрів професійної реабілітації інвалідів в районах області.  
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Таким чином, соціальна реабілітація організовується з метою найбільш повного розвитку у дитини з 

обмеженими можливостями духовних і фізичних сил шляхом використання її збережених функцій, 

виникаючих потреб та інтересів, її особистісної активності та с творення відповідних внутрішніх та 

зовнішніх умов, в яких вони можуть найбільш повно проявлятися та розкриватися. Така організація 

соціальної роботи базується на ряді вищевикладених принципів, яких мають дотримуватися усі суб'єкти 

соціальної роботи з дітим-інвалідами, і на їх базі має формуватися державна допомога таким дітям та їх 

родинам.  

Допомога студентам з обмеженими можливостями дозволяє реалізувати свій потенціал, жити на 

повну силу, досягати злагоди з оточенням, знайти своє місце у суперечливому світі — ось далеко не 

повний перелік завдань, що с тоять перед психологами, соціальними працівниками на сучасному етапі 

розвитку суспільства.  

Згідно із статистичними даними кожним четвертим мешканцем планети є дитина. Особливу 

категорію цієї спільноти становлять діти з обмеженими можливостями здоров'я. В Україні чисельність 

дітей-інвалідів віком до 18 років на 01.01.2010р.- 164128 осіб, що доводить тенденцію збільшення, у 2006 

р - 162101 особа, а у 2010р -165тис. 364особи.  А у 2012 році - вікова структура дітей-інвалідів показує, що 

7% дітей- інвалідів становлять діти віком до 3-х років, 14% – від 3-х до 6-ти років; 43% – від 7 до 13 років, 

36% – від 14 до 15 років. 89% дітей-інвалідів проживають в сім‘ях, 11% виховуються в інтернатних 

закладах [12]. 

Отже, серед дитячого населення України близько 1,9% мають статус дитини — інваліда. 

У Житомирській облас ті нараховується більше 5,3 тисяч дітей з функціональними обмеженнями 

здоров'я, що складає 2% від загальної кількості дитячого населення. У 2007 році вперше вийшло на 

інвалідність 609 дітей віком до 18 років [14]. 

 За офіційними даними на 01.01.2011 році в місті Житомирі проживало біля 60 тисяч дітей і підлітків, 

з них 1137 дітей - інвалідів. Сьогодні  ж проживають на Житомирщині 5 тисяч 600 дітей- інвалідів [11]. 

Процес щодо збільшення кількос ті дітей з функціональними обмеженнями здоров'я відбувається на 

фоні зниження рівня народжуванос ті. У зв'язку з цим набувають актуальнос ті дослідження особливостей 

життєдіяльності сімей, що виховують дитину з функціональними обмеженнями здоров'я. Важливо 

проаналізувати концептуальні можливості сім'ї як головного агента соціалізації у соціальній інтеграції 

дитини з обмеженими можливостями в суспільство.  

Сім 'я, що  виховує дитину - інваліда, є специфічною, тому що  у таких сім'ях процес виховних 

функцій складніший і специфічніший. Це пов'язано з тим, що поява нетипової дитиничас то змінює все 

життя сім' ї, її засади, ієрархію сімейних цінностей. Така дитина потребує значної кількості  

фінансовихзатрат, підвищення уваги у зв'язку з наявністю захворювання. 

Народження дитини з вадами розвитку докорінно змінює життєві перспективи сім'ї. Можуть 

спостерігатися симптоми батьківської кризи. У людей з обмеженими можливостями здоров'я 

прослідковується велика залежність від сім'ї, зокрема матері. X. Райнпрехт відмічав, що батьки мають 

приймати свою дитину такою, якою її зробила природа, і це прийняття допоможе полюбити і віддано 

проявити-свою любов, тим самим збалансувати допущену несправедливіс ть [14].  

Сім'я відіграє головну роль у процесі розвитку особи, її соціал ізації та інтеграції. Будь-яка сім'я 

характеризується наявністю природної соціальності, яка веде до того, що в ній розгортаються   перші   

соціальні   контакти   дитини,   формується загальна соціальна здатніс ть - здібніс ть до соціального обміну. 

Внутрішньосімейна взаємодія є визначальною у розвитку дитини. Саме с ім'я визначає, наскільки 

щасливою, впевненою в собі, вільною у спілкуванні з оточуючим світом, адекватною в реакціях на 

незнайому ситуацію буде дитина з функціональними обмеженнями здоров'я. Сім'я,  що виховує дитину з 

обмеженими можливостями, виконує специфічні функції:включення в соціальне середовище, залучення 

до нормального життя і праці в межах можливостей дитини [11]. 

Хвороба дитини с тає хворобою всієї сім'ї. Впливає на психіку та духовну атмос феру сім'ї. З метою 

захисту та підтримки у вихованні дітей держава має надавати відповідну допомогу батькам, членам 

родини заради забезпечення дитині умов безпечного та гідного життя. Невідповідніс ть розміру соціальної 

допомоги, прожиткового мінімуму, безперечно веде до злиденного існування багатьох сімей.  

Вивчення с ім'ї як соціального інституту і фактора соціальної інтеграції дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я є необхідною умовою, що дозволяє виявити особливості життєдіяльності сімейної 

системи, а також визначити напрями, форми і методи надання соціальної підтримки і допомоги сім'ї.  

Об'єкт:  сім'ї, що виховують дитину- інваліда.  

Предмет: напрямки вирішення соціальних проблем сім'ї, що мають  дитину з обмеженими 

можливостями. 

Мета: висвітлення соціальних проблем батьків, які виховують дитину з вадами фізичного розвитку в 

сучасному кризовому суспільстві.  

Завдання: 

1. Дізнатися про нагальні проблеми с ім'ї, що мають дитину з функціональними обмеженнями 

рухового апарату та шляхи їх вирішення. 

2. З'ясувати механізми державної допомоги сім'ї, що мають дитину- інваліда.  
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3. Дослідити роль центрів, соціальних служб для СДМ у розвитку дитини та  напрямки вирішення 

проблем у сучасному кризовому суспільстві.  

Нами  було проведено соціологічне опитування на тему: «Дитина з інвалідніс тю – коло проблем сім'ї 

в сучасному кризовому суспільс тві»,  метою якого було висвітлення соціальних проблем батьків, які 

виховують дитину з вадами фізичного розвитку в сучасному кризовому суспільстві.  

Нами було опитано  фахівців, які працюють з сім'ями, які виховують дітей з обмеженими 

функціональними можливостями рухового апарату. Це працівники Коростенського Центру для сім' ї, дітей 

та молоді і опитано 10 сімей сільської місцевості, які виховують дитину з обмеженими фізичними 

можливостями. Відповідно цього нами було розроблено 2 бланка анкет, для того, щоб якнайбільш 

детально дослідити роль державної допомоги, наявність та ефективніс ть надання сучасних послуг та 

використання новітніх технологій, а саме головне визначити з якими проблемами у переважній більшості 

звертаються такі сім'ї.  

Спочатку нами було опитано працівників Коростенського районного Центру для сім'ї, дітей та 

молоді. Потім розглянуто папку з документацією Коростенського ЦСССДМ, щодо їх роботи з дітьми-

інвалідами. 

В процесі перегляду наявних документів, про що пишеться нижче, видно, що в районі ведеться 

активна діяльність щодо покращення умов життя родин.  

Працівники у своїй роботі керуються розпорядженнями, указами та пос тановами законів. Як свідчить 

документація,Коростенським районним центром соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді протягом 

2011 - 2013року з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями проведено наступну роботу:  

Проведено соціальне інспектування 24 сімей, в яких проживають діти – інваліди. Це 

обстеженняжитлово-побутових умов і надання необхідних психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-економічних, юридичних, соціально-медичних, інформаційних послуг. В основному це: 

міжособистісні проблеми, проблеми здоров'я, внутрішньо-особистісні, соціально-економічні проблеми 

таінформаційно - роз'яснювальна робота, які потребують надання відповідних послуг.  

Проведено соціальне інспектування сімей, де проживають молоді інваліди. Надано соціальних послуг 

103. За рік проведено соціальне інспектування 6 сімей, в яких проживають діти – інваліди, надано 26 

соціальних послуг. Проведено соціальне інспектування 2сімей, в яких проживають молоді інваліди, 

надано 8 послуг. Це і надання гуманітарної допомоги одягом та взуттям, інформування щодо 

працевлаштування та лікування, проходження необхідної реабілітації, психологічна, юридична допомога з 

метою вирішення соціальних проблем дітей- інвалідів, щодо матеріально-побутового обслуговування, 

освіти, лікування, забезпечення засобами пересування і реабілітації.   

Завдяки організації роботи центру СДМ, сім'ї мають змогу отримувати консультативно – методичну 

допомогу на базі обласної психо-медико-педагогічної консультації. За рік пройшли таку консультацію 10 

дітей з відхиленням у розвитку. 

З 7 інвалідів, які перебували на обліку в центрі зайнятості, всім було надано профорієнтаційні 

послуги. Налагоджена співпраця міського центру зайнятос ті з координаційними комітетами сприяння 

зайнятос ті з працевлаштування інвалідів. В міському центрі зайнятості обласний стенд для інвалідів з 

інформацією про надання профконсультаційних послуг, вільні робочі місця.  

Протягом року Управлінням праці та соціального захисту направлено на навчання 5 дітей – інвалідів 

до Житомирського Вищого училища- інтернату.  Управлінням праці та соціального захисту населення 

постійно проводиться обстеження сімей, де проживають діти інваліди, з метою надання їм гуманітарної 

допомоги. На початку 2013року на облік у міський центр зайнос ті поставлено 11осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я, 5 з них пройшли курси «Основи комп'ютерної грамотнос ті», 3 інвалідам дано 

крісло-коляску, 2 особам-слуховий апарат. За кошти Чорнобильського фонду на лікування у санаторій 

«Дениши» відправлено 4 осіби. Діти-інваліди, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах району 

залучаються по можливості до занять фізичною культурою і спортом, участі у спортивних гуртках, 

секціях. Також проведено обстеження 26 сімей, які виховують дитину- інваліда,з метою надання 

гуманітарної допомоги.  

Відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації проведені перевірки щодо наявності 

пандусів на об'єктах громадського призначення та надіслані листи щодо обов'язкового забезпечення 

підвідомчого фонду пандусами. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 ғ1303 діти- інваліди до трьох років 

забезпечуються безкоштовним лікуванням. Діти від 3-х років до18 років забезпечуються безкоштовним 

лікуванням, якщо вони є постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.  

Через обласний центр по організації, координації та фінансування оздоровлення пос траждалого 

внаслідок Чорнобильської катастрофи населення в 2012 році оздоровлено 4 дітей- інвалідів, хвороба, яких 

пов'язана з аварією на ЧАЕС 2 дітей-інвалідів дитинства. Управлінням праці та соціального захис ту 

населення, центральною районною поліклінікою, сільськими радами проводяться інформаційно - 

роз'яснювальна робота серед громадян, зокрема тих, що мають захворювання опорно-рухового апарату, з 

метою забезпечення зазначеної категорії населення протезно-ортопедичними виробами, засобами 

технічної реабілітації та виробами медичного призначення. 
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Відповідно до наказу Мініс терства праці та соціальної політики України від 08.12.2003ғ331 «Щодо 

положення Інструкції порядок забезпечення населення України технічними засобами населення у 2012 

році дітям- інвалідам видані 2 коляски, 2 опорно-рухових апарата «Стоїк» та інші засоби реабілітації.  

В середніх загальноосвітніх школах району навчається 31 дитина-інвалід. Індивідуальною формою 

навчання (на дому) охоплено 9 дітей-інвалідів. В Грозинській ЗСШ І-ІІІст., Лісівщинській ЗСШ І-ІІІст., 

М.Зубівщинській ЗСШ І-ІІІст., працюють практичні психологи, які надають дітям- інвалідам психологічні 

індивідуальні консультації. 

У 2013 році районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 7 дітям- інвалідам та 2 

молодим інвалідам надавались індивідуальні послуги за проблематикою: міжособистісні проблеми, 

проблеми здоров'я, внутрішньо-особистісні та соціально-економічні проблеми. 10 дітей інвалідів брали 

участь у районному конкурсі творчості дітей з обмеженнями у здоров'ї. За період 2013 року одну сім'ю 

було взято під соціальний супровід. 

На території району діє Пугачівський дитячий будинок-інтернат розумово відсталих дітей, який 

підпорядковується головному управлінню праці та соціального захис ту населення обласної 

держадміністрації.  

За інформацією Корос тенського Центру СССДМ щодо роботи з дітьми з функціональними 

обмеженнями за 2007 рік, кількіс ть дітей становила – 64 чоловік - з них 15 дітей, 49 молоді - з них 27 були 

клієнтами центру СССДМ, надавалися соціально-педагогічні, соціально-економічні, юридичні, соціально-

медичні, інформаційні.  

У 2008 році чисельніс ть дітей- інвалідів становила 80 чоловік - з них 6 дітей, молоді - 68 – з них 2 

були клієнтами центру.  

У 2009 році – 89 дітей інвалідів до 18 років, які отримують державну соціальну допомогу в УПСЗН 

Коростенської РДА. 

Станом на 2010 рік 98дітей – інвалідів, які теж отримували соціальну допомогу.  

А станом на перше півріччя 2013 року зареєстровано 102 дитини- інваліда, з них 10 дітей – хвороби 

кістково-м'язової тканини.  

За даними Коростенського центру СССДМ у загальноосвітніх школах області навчається 1918 учнів з 

обмеженими функціональними можливостями, у професійно-технічних навчальних закладах – 36, в 

інтернат них установах підпорядковані управлінню освіти навчаються – 548 дітей- інвалідів, а ВНЗ – 560 

студентів, яким встановлено інвалідність. На території облас ті функціонує 13 інтернатних закладів освіти, 

в яких виховуються 548 дітей-інвалідів. У Житомирському професійно-технічному училищі-інтернаті 

навчається 356 інвалідів, з них 78 віком до 18 років.  

На даний час по Коростенському районі є 1 СССДМ, де є під'їзд до установи, але немає ліфту та  

немає додаткових зручностей у санітарно-технічному вузлі, та 2 заклади соціального обслуговування – 

ЦУПСЗН та ЦРП, які знаходяться на першому поверсі, є під' їзди до установи та наявність умов для 

пересування інвалідів. 

У 2013 році 7 дітей до 17 років вперше оформлені на інвалідність, з них 3 дітей з обмеженими 

функціональними можливостями в результаті оперативного втручання.  

Кожного року працівники Корос тенського центру СССДМ проводять районний етап обласного 

конкурсу творчості, дітей з функціональними обмеженнями під назвою «Повір у себе,  в тебе повірять 

інші». Метою якого є сприяння самовизначенню і самореалізації та психологічної реабілітації дітей з 

особливими потребами. Основним завданням є виявлення творчообдарованих дітей з особливими 

потребами, сприянню їх творчому зростанню та привернення уваги громадськості до проблем дітей з 

особливими потребами. Учасниками були діти від 8 до 15 років.  

А також проводиться щорічний обласний конкурс творчості серед дітей з особливими потребами, від 

5-15 років, кожен представляється 2 художніми роботами в жанрах декоративно – прикладне, ужиткове, 

образотворче мис тецтво. На зворотньому боці кожної роботи повинні бути прізвище, ім'я учасника та 

назва. 

Отже, ми розглянули відповідну документацію щодо роботи Корос тенського  Центру СССДМ з 

сім'ями, які виховують дітей з обмеженими можливостями здоров'я починаючи з 2011року по2013рік, яка 

чудово засвідчує роботу Центру в паперовому вигляді. 

Далі, ми опитали 5 фахівців Центру, які працюють з людьми з особливими потребами. Кожному 

працівникові було поставлено 6 запитань: це і характерис тика сучасної сім'ї, з якими проблемами до Вас у 

переважній більшості звертаються такі сім'ї, які форми та методи у роботі з сім'єю застосовуються, 

впровадження новітніх технологій, пропозиції щодо покращення соціальних послуг тощо. Результатом 

опитування виявились такі дані: 

На запитання «Охарактеризуйте, будь-ласка, становище сім'ї, яка виховує дитину з обмеженими 

можливостями, в сучасному суспільстві?». Всі опитані нами респонденти говорили про недостатню 

соціальну допомогу, труднощі у сім'ях у зв'язку саме з недостатністю коштів, соціальну ізоляцію, 

нерозуміння з боку суспільства, матеріальні труднощі, неінформованість батьків про те, куди потрібно 

звертатись в першу чергу при виникненні важливої проблеми, яка потребує сторонньої допомоги, 
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невідслідковування сьогоднішніх законів, незнання, яку саме допомогу їм повинні надавати, куди 

звертатись при оформленні тих чи інших документів.  

На запитання «Чи впроваджуються новітні технології у роботу з сім'ями?». Всі респонденти  5 

чоловік, відповіли, що «ні». Говорять про те, що в районі немає навіть реабілітаційного центру, якій би 

надавав послуги, адже технологія реабілітації являється однією з провідних соціальних технологій з 

особами, що мають  функціональні обмеження та їх сім'ями.  

На запитання «З якими проблемами у переважній більшості до Вас звертаються такі сім' ї?» відповіли 

так: «…проблеми відсутності інвалідних візків, скрутне матеріальне становище, чимало звернень щодо 

відсутнос ті слухових апаратів». 

На запитання «Які форми і методи застосовуються у соціальній роботі з сім'єю?». Працівники 

зазначили, що крім технологій соціального інспектування сім'ї та соціального супроводу, ще надаються 

індивідуальні консультації членам сім'ї, в якій виховується дитина- інвалід. Найбільше запитань щодо  

зібрання та оформлення необхідних документів на надання необхідної їм допомоги.   Особливо, у зимовий 

період, найбільше турбують членів сім‘ї питання опалення. Адже більша половина сіл Коростенського 

району не газифіковані, і  потрібно опалювати будинки дровами та вугіллям. А на листопад місяць 2012 

року 1тонна вугілля коштувала 800 гривень, причеп дрів – 800-1000, а на період опалюваного сезону 

потрібно 2 тонни вугілля та 2 причепа дрів. А при сьогоднішніх зарплатах не кожна сім'я може 

насобиратим стількі коштів. Тому і просять державні органи надати допомогу  у вигляді засобів опалення. 

А також  постійно надається допомога одягом, при неохіднос ті тій чи іншій сім'ї.  

Фахівці Коростенського ЦСССДМ зазначили, що тісно співпрацюють з Районним управлінням праці 

та соціального захисту населення, Центральною районною поліклінікою, сільськими радами та школами. 

Щодо пропозицій для покращення діючих соціальних послуг, були зазначені такі думки щодо 

необхіднос ті кожного району та області у розширенні та відкритті мережі  реабілітаційних центрів, 

оздоровлення більшої кількості дітей та підвищення матеріального забезпечення, доступу до об'єктів 

дозвіллевої діяльності, тобто  умов для проведення дозвілля особливо у сільській місцевості, а у зв'язку з 

цим і буде підтримуватись активність життя дітей з обмеженнями у здоров'ї.  

А ще працівники говорили про те, що сім'ї,  які виховують дитину- інваліда у місті мають кращі умови 

проживання та забезпечення. Цитують: «батькам легше знайти роботу працевлаштуватись, для дітей 

більше умов для пересування, умови дозвілевої діяльності, гуртки творчості, хобі, доступніші інтернет –

послуги. Це дає змогу вести більш активний спосіб життя на відміну від сімей, які живуть у сільській 

місцевості і виховують дитину з обмеженими можливостями»,  «… багато сіл розташовані далеко від 

міста, який є районним центром та осередком всього на даний час. В переважних більшостях цивілізація 

сіл занепадає, умов для проведення дозвілля немає, пересування теж, автобуси ходять 2,3,5 разів на 

тиждень, а то й зовсім не їздять, потрібно їздити на електричці, в яку умови посадки та висадки неможливі 

без допомоги, і не у всіх є власне авто, і не у всіх селах є школи, потрібно добиратись до сусідніх».  

Отже, ці всі аспекти та незручності для жителів сіл не породжують оптимістичні настрої. Одне єдине 

залишається переборювати свою хворобу своїми силами. Ставити перед собою цілі і досягати їх. Цілком 

можливо завдяки навчанню, старанності, розвитку здібностей, таланту, у майбутньому і створення сім'ї, та 

влаштування,життя  у більш доступнішому місті сім' ї, де зможе мати можливість доступу до необхідного 

задоволення потреб, належного лікування, допомоги для підтримки свого життя та життя родини.  

Нами було проведено інтерв'ю з батьками дітей, з фізичними обмеженнями рухового апарату, які 

проживають у Коростенському районі та городі Корос тень. Інтерв'ю було взято у 10 сімей, які виховують 

дітей з такими паталогіями, різної форми складнос ті. Це 7 сімей, які виховують двох дітей, 3 з 10 родин, 

виховують одну дитину. Це пояснюється побоюванням батьків, що друга дитина також буде інвалідом. 

Половина опитаних - 5родин - це неповні сім'ї, переважно це родини самотніх матерів, розлучених жінок, 

вдів. 

Опитаним було запропоновано ряд питань, які передбачали розкриття правових, економічних, 

соціальних аспектів життєдіяльності сімей. 

Визначення освітнього рівня і професійного статусу батьків показало, що переважну більшість (6) 

батьків дітей з вадами розвитку складають люди з незакінченою вищою освітою, 2 батьків - з вищою 

освітою та 2 батьків мають середню спеціальну освіту.  

Веденням домашнього господарства займаються 6 сімей дітей з   обмеженими можливостями 

здоров'я. Значну частину часу витрачають на догляд за господарством, але кошти йдуть на лікування та 

оздоровлення дитини «…хоч раз на рік», як пояснили таку ситуацію батьки.  

Лише  4 мами  та 8 чоловіків працюють – на будівництві, вантажником у магазині меблів, 

трактористом, водієм автобуса, бухгалтером, сварщиком,  фермером, працівником лісового господарства. 

Жінки працюють продавцями, вихователями, техпрацівницями. В таких випадках, де батьки працюють, 

доглядом  за  дитиною займаються інші члени родини, як правило, бабусі.  

У ході дослідження було встановлено, що родини дітей зпорушенням опорно-рухового апарату 

мають недостатньо коштів на дитину для утримання родини та лікування. В цілому, бюджет не перевищує 

2500 грн. на  місяць. 3 сім'ї, повні, які проживають у городі Корос тені оцінюють своє матеріальне  

благополуччя майже забезпеченими. Тобто, рівень  доходу в таких родинах  теж невеликий, але зусиллями  
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та можливостями обох батьків,  це с творює  саме  нормальні умови для життя їхньої дитини та 

благополуччя сім'ї. 

У неповних сім'ях, вони проживають у сільській місцевості, показник забезпеченості зовсім низький, 

немає належних умов життя родини, кошти йдуть на лікування та предмети першої необхідності, їжу.   

На запитання: «Як Ви вважаєте, чи достатньо обізнані Ви з нинішнім законодавством, щодо надання 

допомоги та послуг дитині з обмеженнями здоров'я та її сім'ї?» отримали досить широке коло відповідей, 

які свідчать про проблемиу цій сфері за відповідями 4 батьків: «самі законів  добре не знаємо, а щось 

добитись - потрібно шукати знайомих», «....язавжди цікавлюсь усіма змінами законодавства стосовно 

дітей-інвалідів та їхніх сімей» , «поки мама з дитиною-інвалідом зможе добитися допомоги, то час то 

зникає і бажання, і можливіс ть її отримати» , «... знаємо про закони, але не чекаємо, що хтось щось 

зробить для нас». 

Тобто, у більшості, члени сімей   говорять про  свою незахищеність, хоч закони знають, допомогу 

отримують, а що від цього змінюється. 

На запитання: «Як Ви вважаєте, чим відрізняється коло проблем с ім'ї, яка виховує дитину з 

обмеженнями здоров'я та с ім'ї, що виховує здорову дитину?», опитані нами сім'ї зазначили, що «значною 

мірою відрізняється коло проблем сім'ї, яка виховує дитину з обмеженнями здоров'я та сім'ї, що виховує 

здорову дитину - це і потреби,  і постійне лікування,  певні обмеження до закладів різного профілю – 

навчання, дозвілля, працевлаштування,  подальше життя дитини та складності хвороби, не сприйняття та 

ізоляція», «…,а як доглянути дитину і працювати, якщо дитина не має можливості самообслуговування?- 

звісно відрізняються». 

На запитання: «З якими проблемами загалом, на даний час, зіштовхується Ваша сім'я?» було 

зазначено, що багато проблем пов'язані з проблеми з недосконаліс тю правової бази, застосування і 

забезпечення виконання вимог законодавства.  

Серед проблем,  яка посідає перше місце  у сімей з дітьми-інвалідами, звичайно, як було зазначено, - 

це проблема матеріального забезпечення: «низький прожитковий мінімум і встановлені виплати по 

інвалідності, брак реалізації встановлених законодавством пільг і нестача додаткових». Про це 8 сімей 

зазначають у своїх інтерв'ю: «грошей, що отримую на сина й на себе по догляду за ним, абсолютно не 

вистачає.  Майже все йде на ліки», «...грошей, допомоги дуже мало. Ми на них не надіємось. 

Розраховуємо тільки на заробіток чоловіка», «...грошей отримуємо мало, але все рівно їх не витрачаємо, 

відкладаємо. Працює чоловік і я, отримуємо пенсію по інвалідності і по догляду за дитиною до 3-х років, 

«без своєї роботи та виплат по інвалідності на дитину не проживемо», «...грошей мало, ліки дорогі, багато 

треба», «…нам дуже важко, я не працюю, живемо на допомогу держави. Іноді отримуємо допомогу 

харчами від церкви», «дитячі гроші не чіпаю, збираю, щоб поїхати в реабілітаційний центр», «грошей 

отримаємо дуже мало. 

На запитання: «Які проблеми виникають у Вашій сім'ї, що викликані недоліками системи охорони 

здоров'я?» отримали такі відповіді, що джерелом негараздів сімей, які виховують дітей з функціональними 

обмеженнями, залишається комплекс проблем, пов'язаних із недоліками системи охорони здоров'я, тобто 

недостатня кількість і якість послуг безкоштовного лікування, а також профілактики, реабілітації і ранньої 

діагнос тики, брак спеціалізованих закладів  та фахівців.  

Додаються проблеми відвідування спеціалізованих лікувальних закладів, що, як правило, пов'язане з 

подоланням великих відстаней, проблеми періодичної госпіталізації, незабезпеченос ті медичних закладів 

потрібними безкоштовними медикаментами, препаратами, спеціальними засобами.  Найбільш болючі 

проблеми пов'язані з потребою медикаментозного лікування: 

В цілому можна вважати, що в Україні система охорони здоров'я поки що недостатньо пристосована 

до потреб осіб з функціональними обмеженнями і їхніх сімей. Тобто не розрахована на надання первинної 

медичної допомоги, постійного нагляду за перебігом хвороби осіб зобмеженнями і станом членів її сім'ї, 

своєчасного консультування, прогнозування медичних наслідків інваліднос ті, надання потрібних знань і 

засобів корекції лікування. 

Так, особам з  порушенням функцій опорно-рухового апарату потрібна допомога в 

самообслуговуванні, вільному пересуванні, доступі до потрібних-архітектурних об'єктів. В інтерв'ю це 

відображено наступним чином: 

«Ще є старший син 13 років нам допомагає», «Зимою дуже р ідко виходимо на вулицю. Не можемо 

спуститися на ліфт з коляскою. Ліфт часто не працює». «Близькі нас жаліють,чужим, здається, байдуже». 

«Влітку залишала на вулиці з друзями, ті за нього переймаються».  

Особливі потреби і обмежені можливості дітей та молодіобумовлюють цілий комплекс проблем 

освіти. Це бажання відвідувати групи навчання у спеціальних закладах, центрах, визначають нес тачу 

спеціальних центрів для занять, недостатній обсяг роботи з інтеграції дітей з обмеженнями в колективи, як 

зазначили батьки.       

У цілому, система спеціалізованої освітиспроможна забезпечити потреби сімей, які виховують дітей з 

функціональними обмеженнями, але поки - що не ліквідовані перешкоди для легкого доступу дітей до 

мережі спеціалізованих навчальних закладів. Це пов'язано з недостатньою інформованістю батьків, 

територіальною віддаленістю потрібних закладів від місць помешкання і, відповідно, труднощами як 
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матеріального, так і суто фізичного характеру, пов'язаними з необхідністю постійного перевезення дітей. З 

10 опитаних сімей, які виховують дитину з функціональними обмеженнями рухового апарату 

Коростенського району - 2 дитини навчається вдома,  ще 2 возять  до дитячого садочка, 4 дитини ходять 

до звичайної школи, опитано ще 2 сім'ї, де є молодь, тобто діти з певними руховими обмеженнями, вони 

старші 18 та 19 років.  

Окремою проблемою залишається проблема інтеграції дітей з обмеженнями в середовище звичайної 

школи.  Простежується тенденція небажанням батьків віддавати дитину з обмеженими  можливостями у 

загальноосвітню школу, пояснюється жорстокістю оточення, незріліс тю суспільс тва, відсутністю 

спеціальних умов. 

Існує проблема продовження освіти. Актуальною залишається і проблема працевлаштування дітей та 

батьків. 

Батьки з іштовхуються з проблемами самообслуговування дитини, її пересування, мобільнос ті, із 

проблемами особистої гігієни дитини, а як наслідок цього виникають проблеми ізольованос ті таких дітей 

від їхніх ровесників, доступу до об'єктів соціального оточення, взагалі соціальної ізольованості. 

«Стосовно майбутнього Олексія особливих перспектив немає. Скоріше всього навчатися далі  працювати 

не зможе». 

На запитання про те, що чекаютьбатьки від держави і на що очікують у майбутньому,миотримали 

наступні відповіді: «...від держави не очікую нічого. Все рівно грошей з пенсії не вистачає. Пільг майже 

ніяких. Цікавитися законодавством немає часу і бажання», «чекаю, що зможу бути захищена матеріально. 

Хотілося б спростити процедуру отримання різних довідок, а не бігати по 5 разів «принесіть ту довідку, 

іншу...», «від держави хотіла б отримати машину. Вона потрібна щоб возити доньку на лікування», «від 

держави хотілося б більше грошей для дітей- інвалідів...», «від держави хотілося б зізнання таких  сімей, як 

наша. Тільки не на словах і на папері, а допомоги такої, щоб була видна в справі для дітей візочників та з 

обмеженнями в русі. І, звичайно ж матеріальної підтримки на лікування, оздоровлення, нормальні умови 

існування», «визнання сімей і покращення їх соціального захисту».  

Стосовно  питання того, яких саме законодавчих актів необхідні з точки зору батьків, ми отримали 

такі відповіді: «регулярні перевірки наявності та виконання зазначених у законодавстві послуг, 

підвищення пенсій, пільг, побудова закладів реабілітації для кожного району».  

Таким чином, сьогоденні проблеми нормативно-правового забезпечення - це, значною мірою, 

проблеми виконання законів на належному рівні усіма ланками державного управління і фахівцями 

первинних   структур.  

 Інвалідність дитини досить часто с тає причиною глибокої і тривалої соціальної дезадаптації всієї 

сім'ї. Саме від поведінки сім'ї, мужності, витримки, врівноваженості залежить і доля дитини, і загальна 

атмосфера в сім'ї, це дуже помітним було під час опитування.  

Результати інтерв'ю  висвітлюють комплекс  проблем, які дійсно має сім'я, що виховує дитину – 

інваліда в сучасному кризовому суспільстві. Отже, за результатами інтерв'ю можна зробити висновок, що 

сім'я, яка виховує дитину-інваліда, не може стабільно виконувати свої функції.  

Вивчення с ім'ї як соціального інституту і фактора соціально ї інтеграції дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я є необхідною умовою, що дозволяє виявити особливості життєдіяльності сімейної 

системи, а також визначити напрямки, форми і методи надання соціальної підтримки і допомоги сім'ї.  

 Народження дитини з вадами розвитку докорінно змінює життєві перспективи сім'ї. 

Внутрішньосімейна взаємодія є визначальною у розвитку дитини. З метою захисту та підтримки у 

вихованні таких дітей держава має надавати відповідну допомогу батькам заради забезпечення дитині 

умов безпечного та гідного життя. 

Нами було вперше досліджено с ім'ї, які проживають у сільській місцевості та виховують дитину з 

обмеженими фізичними можливостями рухового апарату з метою висвітлення соціальних проблем 

батьків, які виховують дитину - інваліда на тему ―Дитина з інвалідністю - коло проблем сучасної сім'ї в 

кризовому суспільстві‖.  

Результати дослідження говорять про те, що сім'ї, які виховують дитину - інваліда мають велике коло 

проблем. Серед проблем перше місце посідає проблема матеріального забезпечення: низький  

прожитковий мінімум і встановлені виплати по інвалідності, яких тільки й вистачає на предмети першої 

необхіднос ті та їжу, на комплексне лікування коштів не вистачає. Це пов'язано з  браком реалізації 

встановлених законодавством пільг і нес тачею додаткових. 

 Великою проблемою, особливо у зимовий період, як було зазначено працівниками СССДМ і 

батьками є проблеми з опалення будинків. Адже більшість сіл Корос тенського району не газифіковані і 

будинки потрібно опалювати дровами та вугіллям, яке дорого коштує. А при великих витратах на 

лікування дитини з фізичними обмеженями здоров'я забезпечити опаленням надзвичайно складно. 

Постійне медикаментозне лікування потребує значних фінансових затрат, які непередбачені у 

матеріальній допомозі цієї категорії сімей. 

Третьою невирішеною залишається проблема працевлаштування батьків. Ми дізналися, що для 

оптимальної життєдіяльності сім'ї необхідно працювати обом батькам та отримувати заробітну плату не 

нижчу як прожитковий мінімум.  
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На теперішній час процес соціалізації є предметом дослідження фахівців багатьох галузей наукового 

знання. Соціологи, педагоги, соціальні психологи розкривають різні аспекти цього  процесу, досліджують 

механізми, етапи та стадії, фактори соціалізації. Однак проблеми соціалізації інвал ідів, особливо дітей – 

інвалідів у вітчизняній літературі ще не с предметом спеціального дослідження.  

Одним з найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та 

дбайливе ставлення до дітей та молоді, які позбавлені можливості вести повноцінне життя в наслідок від 

фізичного та психічного розвитку. Діти – інваліди , перебуваючи в умовах інтернатного закладу або на 

вихованні в сім‘ї, позбавлені можливості вести повноцінний спосіб життя, виявляються непідготовленими 

до нього у відкритому середовищі.  
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Кількіс ть дітей з функціональними  можливостями постійно зростає, хоча її причини і наслідки 

можуть бути різними. За даними ООН, кожна четверта сім‗я у світі стикається з проблемами інвалідності, 

загальна кількість людей з обмеженими функціональними можливостями на планеті становить 600 млн. 

осіб, і понад чверть з них – діти (зокрема в Україні налічується понад 160 тис. дітей-інвалідів до 16 років). 

Інвалідніс ть дитини обмежує її участь в активній діяльності. Це познач ається на її баченні самої себе, 

на адекватності самооцінки.  

Серед актуальних проблем становлення особистості особливо відчутними і гострими є питання 

пов‘язані із інтегруванням молоді з функціональними обмеженнями в сучасне соціальне середовище[9].    

Інвалідніс ть дитини обмежує її участь в активній діяльнос ті. Така дитина відірвана від багатьох подій 

життя, важливих для її формування як особистості. Це позначається на її баченні самої себе, на 

адекватності самооцінки. Неадекватна, занижена самооцінка суттєво впливає на поведінку дитини. Її 

невпевненість у власних силах знижує можливість досягти успіху. Хвора дитина внаслідок викликаних не 

здоров‘ям обмежень вважає себе неповноцінною людиною. Зокрема, це стосується спілкування з іншими 

людьми, особливо – однолітками. 

Мета статті охарактеризувати соціальну роботу з дітьми з обмеженими функціональними 

можливостями. 

Об’єкт – діти з обмеженими функціональними можливостями.  

Предмет – соціальна робота з дітьми з обмеженими функціональними можливостями.  

Інвалід - це особа, яка мас порушене здоров‘я   зі стійкими розладами функцій організму, обумовлене 

захворювання внаслідок травм чи дефектів, що призводять до обмеженої життєдіяльнос ті та викликають 

необхідніс ть його соціального захисту. Інваліди є  у всіх  країнах та в усіх ланках с успільства. В різних 

країнах як причини так і наслідки інваліднос ті неоднакові.  Це обумовлено різними соціально 

економічними  умовами і залежать від тих кроків, які здійснює держава для підвищення благополуччя 

своїх громадян. 

В роботі Л.І. Акатова визначено, що «інвалід» - особа, яка має порушення здоров'я зі стійким 

розладом функцій організму, що обумовлено захворюваннями, наслідками травм чи дефектами, які 

призводять до обмеження життєдіяльності і потребують соціального захисту. У законодавстві колишнього 

СРСР існувало дещо інше поняття «інваліда», яке було пов'язане зі втратою працездатності. За такою 

постановкою питання діти до 16 років не могли бути признані інвалідами. Таким чином, виникла 

необхідніс ть в появі терміну «дитина-інвалід». «Діти» - це соціально-демографічна група населення у віці 

до 18 років, що мають специфічні потреби і інтереси, соціально-психологічні особливості. 

І відповідно, до вище викладених термінів, до категорії «діти-інваліди» відносяться особи до 18 

років, які мають значні обмеження життєдіяльнос ті, що призводить до соціальної дезадаптації внаслідок 

порушення росту та розвитку дитини, здатнос тей до самообслуговування, переміщення, орієнтації, 

контролю за своєю поведінкою, у навчанні, спілкуванні, трудовій діяльності в майбутньому [3]. 

В Законі України «Про охорону дитинства» встановлено, що «дитина- інвалід» - дитина зі стійким 

розладом функцій організму, спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового 

чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормально ї життєдіяльнос ті та необхідність 

додаткової соціальної допомоги і захисту [7]. А Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

визначено, що «дитина- інвалід» - особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким розладом функцій 

організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового чи 

фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності та викликає необхідність 

надання їй соціальної допомоги і захисту [8].  

Найпоширенішими причинами інвалідності є захворювання нервової системи та органів , дитячий 

церебральний параліч,психічні розлади,вроджені вади розвитку. Майже 20 % дітей – інвалідів  

перебувають в державних установах тобто виховуються поза сім‘єю[9]. 

    Таким чином, організація соціальної роботи з дітьми- інвалідами - це вид професійної управлінської 

діяльнос ті групи людей, що працюють спільно для задоволення соціально-гарантованих та особистісних 

потреб осіб до 18 років зі с тійким розладом функцій організму, що зумовлюють обмеження її нормальної 

життєдіяльності. 

Політика по відношенню до інвалідів – результат її розвитку протягом останніх років. Значною 

мірою вона відображає загальні умови життя , а також соціальну та економічну, політичні різні періоди 

часу. Протягом багатьох років політика у відношенні до інвалідів розвивалася від елементарного закладу 

до спеціальних закладів. 

Інвалідів у нашому суспільс тві сприймають по різному одні до них абсолютно байдужі не жалісливі, 

треті навпаки активно допомагають їм. Крім того існує стереотипне уявлення про інтелектуальну і 

психічну неактивність людини із серйозними фізичними вадами прирікає інвалідів на повну ізоляцію їх не 

побачиш на підприємстві , у культурних закладах.У продовж розвитку людського суспільства так чи 

інакше поставлено питання про громадські опіки, лікування , а пізніше й навчання дітей з обмеженими 

психофізичними можливостями[10]. 

У Конвенції про права дитини (1989 р.) зазначено права дітей що неповноцінна в розумовому або 

фізичному відношенні дитина має вес ти повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її 
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гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства(Стаття 

23) визнають право неповноцінної дитини на особливе піклування, заохочують і забезпечують надання, за 

умови наявності ресурсів, дитині, яка має на це право, та відповідальним за турботу про неї допомогу, 

щодо якої подано прохання і яка відповідає стану дитини та с тановищу її батьків або інших осіб, що 

забезпечують турботу про дитину.  

Значним та дієвим кроком у визначенні прав осіб з обмеженою життєдіяльніс тю було прийняття 20 

грудня 1971 року Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про права розумово відсталих осіб . Згідно з 

цієї Декларацією розумово відсталі мають ті самі права, що і всі інші члени суспільства. Вони мають 

право на медичне обслуговування, матеріальну забезпеченість, освіту та професійну підготовку відповідно 

до можливостей, на проживання у колі сім' ї чи перебування у спеціальних закладах, де умови оптимально 

наближені до звичайних умов проживання, що затверджує їхнє право на повну інтеграцію у суспільство. 

Асамблеєю було заявлено, що мають бути відповідні правові гарантії з метою захисту розу мово відсталих 

осіб від будь-яких порушень (зловживань), що можуть виникнути при обмеженні чи анулюванні їхніх 

прав. Декларація про права розумово відсталих осіб стала першим нормативно-правовим документом 

щодо визнання людей з неповносправністю суспільно повноцінною в соціальному сенсі меншиною, яка 

потребує правового захисту та підтримки, оскільки саме розумово відсталі  найчас тіше сприймалися як 

неповноцінна меншість серед людської спільноти.  

За характером захворювання інвалідів можуть відноситися до мобільних, мало мобільних і 

нерухомих.  

Всіх інвалідів поділяють на групи : 

- Діти – інваліди , дорослі – діти;  

- Інваліди з дитинства , інваліди війни інваліди праці;  

- Інваліди І групи непрацездатності;  

- Інваліди ІІ групи працездатності в певних полегшених умовах.  

Особи, що визнані суспільс твом як девіанти або мають обмежені фізичні можливості, чи люди, що 

перебували у складних життєвих ситуаціях, час то неспроможні до повноцінної життєдіяльності внаслідок 

втрати частини соціально важливих функцій. 

Типологія соціальної реабілітації може здійснюватися за такими програмами :  

- Медичні заходи (оздоровча профілактика); 

- Соціальні заходи (освітні, психологічні,психотерапевтичні, соціальні)  

Історія розвитку проблеми інвалідності свідчить у тому, що вони минули важкий шлях - починаючи з 

фізичного знищення, невизнання ізоляції «неповноцінних членів» до необхідності інтеграції на осіб із  

різними фізичними дефектами,патофізіологічними  синдромами,психосоціальними порушеннями у 

суспільс тві, створення їм безбар'єрного  середовища. 

У Російській Федерації офіційно визнаними інвалідами вважаються понад вісім мільйонів. У їх 

кількість зростатиме [7]. 

Інакше кажучи, інвалідність стає проблемою як однієї людини групи людей, а суспільс тва взагалі.  

Ось чому такими гостро на порядку денному постають проблеми соціальної реабілітації інвалідів.  

Соціальна реабілітація отримало ос танні роки широке визнання. Цьому сприяли розвиваючись 

теоретико-методологічна  база, з одного боку, і підготовка високопрофесійних фахівців із соціальної 

роботі,реалізуються  наукові становища – з іншого [3]. 

У науці існує значну кількість підходів до теоретичного осмисленню проблем соціальної реабілітації 

і адаптації на осіб із обмеженими можливостями. Розроблено ще й методики рішення практичних завдань, 

визначальних специфічну суть і механізми цього соціального феномена.  

У підсумку можна зробити висновок про те, що соціальна реабілітація комплекс заходів, 

спрямованих на відновлення людини в правах, соціальному статусі, здоров'ї, дієздатнос ті. Цей процес 

націлений не тільки на відновлення здатнос ті людини до життєдіяльності в соціальному середовищі, але і 

самого соціального середовища, що зазнало негативних змін внаслідок соціальних причин.  

Соціальна реабілітація інвалідів — це система відновлення соціальних взаємозв'язків, соціального 

статусу, працездатності через комплекс соціально-медичних, соціально-психологічних і соціально-

правових заходів [2]. 

Соціальна реабілітація інвалідів проводиться органами охорони здоров'я, реабілітаційними центрами, 

соціальними службами для молоді та іншими організаціями й установами, до компетенції яких входять 

завдання з соціальної реабілітації інвалідів різних груп інвалідності та вікових категорій. Соціальна 

реабілітація тісно пов'язана із соціальним забезпеченням і страхуванням.Одна з головних проблем нас тає 

коли дитина – інвалід дорослішає. Це проблема майбутнього життя дітей , їх місця у соціумі. Здебільшого 

діти інваліди здатні виконувати ту чи іншу роботу. Так в країні дуже багато говориться і ухвалюється 

настанов і наказів про с творення робочих міс ть для проїздів і гроші на цю справу виділяються , однак 

дуже мала частка інвалідів працює на таких робочих містях. Причин на це дуже багато.  

Навчаючись у звичайній школі, діти з обмеженими функціональними можливостями більш гостріше, 

ніж їх ровесники, переживають вікові кризи. Так, спочатку, при вступі дитини до школи, завданням 

соціального педагога є робота з дитиною щодо подолання почуття страху перед новим соціальним 
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оточенням, підготовка дитини до нової соціальної ролі «учень». Робота з даною категорією клієнтів 

важлива на кожному віковому періоді. 

Термін "інвалід" у силу сформованої традиції несе в собі дискримінаційну ідею, виражає відношення 

суспільс тва до інваліда, як до соціально марної категорії. Поняття "людина з обмеженими можливостями" 

у традиційному підході яскраво виражає дефіцит бачення соціальної сутнос ті дитини. Проблема 

інвалідності не обмежується медичним аспектом, це соціальна проблема нерівних можливостей.  

Можна зробити висновок, що необхідно створювати центри спілкування які будуть сприяти 

соціальній реабілітації дітей – інвалідів і їх сімей. Такі центри повинні бути кругом, але їх має бути 

стільки, скільки потрібно, а не один на все місто.  

Така парадигма в корені міняє підхід до тріади "дитина - суспільство - держава". Суть цієї зміни 

полягає в наступному: 

Головна проблема дитини з обмеженими можливостями полягає в її зв'язку зі світом, в обмеженні 

мобільності, бідності контактів з однолітками й дорослими, в обмеженості спілкування із природою, 

доступі до культурних цінностей, а іноді  і до елементарного навчання. Ця проблема є не тільки 

суб'єктивним фактором, яким є соціальне, фізичне й психічне здоров'я, але й результатом соціальної 

політики й сформованої суспільної свідомості, що санкціонують існування недоступності для інваліда 

архітектурного середовища, суспільного транспорту, відсутність спеціальних соціальних служб [4]. 

Дитина, що має інвалідність - час тина й член суспільства, вона хоче, повинна і може брати участь у 

всьому багатогранному житті. 

Дитина, що має інвалідніс ть може бути так само здібна і талановита, як і її однолітки, що не мають 

проблем зі здоров'ям, але виявити свій дар, розвинути його, приносити з його допомогою користь 

суспільс тву, йому заважає нерівність можливостей.  

Дитина - не пасивний об'єкт соціальної допомоги, а людина, що розвивається, що має право на 

задоволення різнобічних соціальних потреб у пізнанні, спілкуванні, творчості.  

Держава не просто покликана надати дитині, що має інвалідніс ть, певні пільги й привілеї, воно 

повинна піти назустріч його соціальним потребам і с творити систему соціальних служб, що дозволяють 

нівелювати обмеження, що перешкоджають процесам його соціальної реабілітації й індивідуального 

розвитку. 

Виходячи із цієї парадигми, ціль роботи - сприяння в поліпшенні якості життя дитини, що має 

інвалідність, захист її інтересів, у різних колах, створення умов для вирівнювання можливостей дітей і 

підлітків, що відрізняє їхню інтеграцію в суспільство й створює передумови для незалежного життя.  

Важливе місце у підготовці дітей з функціональними обмеженнями до інтеграції в соціальне 

середовище займають питання їх соціальної реабілітації.  
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У статті розглянута проблема працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності осіб з 

функціональними обмеженнями здоров’я в умовах відкритого ринку праці – це значною мірою проблеми 

дотримання законодавства на належному рівні усіма ланками державного управління й фахівцями 

соціальних структур.  

In the article the considered problem of employment and increase of competitiveness of persons is with 

functional limitations of health in the conditions of the opened labour-market – it to a great extent problems of 
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Згідно міжнародно-правовим нормам політика держави по відношенню до людей з функціональними 

обмеженнями здоров‘я  має бути спрямована на запобігання дискримінації їхньої людської гіднос ті та 

соціального відчуження, на створення умов для рівноправної участі осіб з обмеженими можливостями 

здоров‘я в житті суспільства. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для даної категорії 

людей, прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеєю ООН від 20 грудня 1993 р., передбачають, що 

державам слід визнати принципи, відповідно до яких особи з функціональними обмеженнями здоров‘я 

повинні мати можливіс ть реалізувати свої громадянські права, особливо в сфері зайнятості. Як у сільській 

місцевості, так і в міських районах вони повинні мати рівні можливості для заняття продуктивною працею 

і підвищення власного матеріального становища через трудову діяльність на ринку праці. Закони і 

правила у сфері зайнятості не повинні бути дискримінаційними щодо людей з функціональними 

обмеженнями здоров‘я і не повинні створювати перешкод для їхнього працевлаштування (п. 1 правила 7) 

[10]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров‘я в усьому світі ту чи іншу форму інвалідності 

мають приблизно  однин мільярд людей, тобто майже 15% населення всієї планети Земля. Із них більша 

половина осіб перебуває у працездатному віці [3]. В Україні проблема забезпечення зайнятос ті осіб з 

функціональними обмеженнями здоров‘я є особливо актуальною у зв'язку з тим, що ці люди складають 

постійно зростаючу групу в суспільстві. За останніх десять років чисельність ос іб з функціональними 

обмеженнями здоров‘я зросла з 2,1 до 2,66 млн. осіб (з 4 до більш як 5 % загальної чисельності 

населення). Майже кожен 18-й наш співвітчизник – інвалід, тобто людина, яка потребує допомоги та 

підтримки від держави не тільки в грошовому еквіваленті, а, перш за все, допомоги у створенні умов для 

інтеграції в економічне, суспільне та культурне життя. У 2010 році частка осіб з інвалідніс тю у загальній 

структурі населення України складала 5,7%. У середньому понад 200 тис. осіб вперше визнаються 

інвалідами, більшість з них – це люди у працездатному віці [2]. 

За даними Держкомстату в Україні станом  на 1 жовтня 2012 року чисельніс ть осіб, які мають фізичні 

та психічні відхилення в державі становить 2,709 млн. осіб це майже 6 % від загальної кількості населення 

проти 4% в 1994 році (2,1 млн.). Чисельність працюючих інвалідів станом на 1 грудня 2011 становила 

лише 662 тис. осіб [5]. Разом з тим, на протязі багатьох років час тка працюючих осіб з функціональними 

обмеженнями здоров‘я у складі всього зайнятого населення в Україні складає лише 2,6%, що свідчить про 

їх вкрай низьку трудову активність та неспроможність конкурувати на ринку праці. Аналізуючи 

статис тичні показники, можна зробити висновок, що проблема працевлаштування та підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці в Україні даної категорії населення стоїть досить гостро. Варто 

відмітити, що в нашій країні інтеграція в суспільс тво людей з інвалідністю за ос танні 5 років стала одним 

із пріоритетів державної політики. У контексті цієї політики зайнятіс ть інвалідів стала розглядатися не 

тільки як ключовий елемент їх соціальної інтеграції та забезпечення економічної незалежності, але й як 

основна можливість досягнення ними соціальної рівнос ті.  

За останні п'ять років в Україні зроблено реальні та значущі кроки щодо гармонізації вітчизняного 

законодавства у сфері професійної реабілітації та зайнятос ті інвалідів до міжнародних с тандартів. 

Профес ійна реабілітація та працевлаштування інвалідів у контекс ті цих законів розглядається як основний 

засіб створення умов для гідного життя інвалідів, забезпечення рівності їх прав. Це дозволило змінити 

підходи щодо ролі осіб з функціональними обмеженнями здоров‘я в економічному та соціальному житті 

суспільс тва, визначити ефективні методи та заходи щодо забезпечення їх зайнятості у відповідності до їх 



48 

можливостей і потреб, створити умови для включення їх до сфери праці та підвищити їхню 

конкурентоспроможність.  

Всесвітня Декларація прав людини гарантує особам з обмеженими фізичними чи інтелектуальними 

можливостями право на повну і рівну участь у всіх сферах життя суспільства. Проте в реальності ці люди 

часто позбавлені можливості такої участі внаслідок байдужого ставлення до них з боку суспільства та 

незалежних від них умов (засобів пересування, матеріальних труднощів, ліків), а тому перетворюються на 

залежних членів суспільства, які потребують постійної допомоги та піклування.  

Особи з функціональними обмеженнями здоров‘я являють собою особливо вразливу категорію 

населення та належать до соціально незахищеної верс тви. Вони є малопристосованими до умов сучасного 

життя: як через фізичні вади, так і через психологічний дискомфорт та соціальні бар‘єри, що заважають 

їхній соціальній активності. 

Очевидно, що українському суспільству поки що бракує сучасних світоглядних ус тановок щодо 

такого соціального явища як інвалідність, які більш наближені до загальносвітових норм. Важливу роль у 

вирішенні основних соціальних проблем  інвалідності може відіграти об‘єднання і координація зусиль 

центральних органів державної влади у напрямку розбудови цілісної, науково обґрунтованої сис теми 

соціальної реабілітації та інтеграції осіб з функціональними обмеженнями до відкритого ринку праці.  

На сучасному етапі завдання соціальної роботи – пошук шляхів підвищення «якос ті життя», 

соціальної адаптації та інтеграції, професійної реабілітації осіб з інвалідністю, їх активної учас ті в житті, 

забезпечення рівності інвалідів і здорових членів суспільства.  

Визначена нами проблема та можливі шляхи її вирішення на громадському рівні дасть можливість 

розглянути нові способи інтеграції та моделі соціальної підтримки, які б найбільше сприяли 

працевлаштуванню та підвищенню конкурентоспроможності осіб з функціональними обмеженнями 

здоров‘я в умовах відкритого ринку праці. 

Об’єкт – особи з функціональними обмеженнями здоров'я. 

Предмет – проблеми працевлаштування осіб з функціональними обмеженнями здоров'я. 

Мета – дослідити громадську думку  щодо покращення становища осіб з функціональними 

обмеженнями здоров‘я на сучасному ринку праці.  

Дослідження громадської думки щодо покращення с тановища ос іб з функціональними обмеженнями 

здоров‘я на відкритому ринку праці проводилося у березні 2013 року в місті Житомирі. Вибіркова 

сукупність склала 100 осіб. Серед опитаних – 46% чоловіків та 54% жінок (рис..3.1). Вік респондентів 

становив 18-23 роки – 14%, 24-35 років – 36%, 35-50 років – 33%, 51-66 років – 15% та 66 і старше – 2%. 

Статис тичний розподіл респондентів за освітою показав, що 16% опитаних мають загально середню 

освіту, 36% – професійно-технічну освіту та 48% – вищу освіту. 

46%

54%

Чоловіки Жінки

 

Рис. 3.1 Розподіл респондентів за статтю 

За результатами дослідження ми можемо сказати, що все-таки проблема інваліднос ті цікавить 

більшість респондентів (69%). У дослідженні, присвячені цьому питання, виявили нас тупне: значна 

частина респондентів (87%)   визнають, що особи з інвалідністю потребують допомоги та уваги зі сторони 

суспільс тва до своїх проблем; інша час тина опитаних (13%) не погоджуються з тим, що особи з 

інвалідністю є малозахищеними і непристосованими до умов сучасного життя.  

Що стосується ставлення респондентів до осіб з інвалідніс тю, то їхні відповіді розподілилися таким 

чином: 3% опитаних ставляться до них з байдужіс тю;  15%  відповідно –  доброзичливо;  з інтересом – 2%;  

з жалем та співчуттям – 48%; для 33% опитаних громадян було складно дати відповідь на це запитання. 

Як показало дослідження, проблема інвалідності цікавить більшість респондентів (48%) лише через 

жалість та співчуття до цієї категорії громадян в суспільс тві (Рис. 3.2).  Ці дані можуть свідчити про те, що 

суспільс тво поки-що не готове до сприйняття осіб з інвалідністю як соціально-активних  громадян.  Усе це 

доводить існування певної проблеми соціальної ізоляції осіб з вадами розвитку.   
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Рис. 3.2 Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які відчуття у Вас виникають до осіб з 

інвалідністю?» (у %) 

На прохання  охарактеризувати становище осіб з інвалідністю в суспільс тві, то  більшість 

респондентів  вважають їх  більш нещасними (58%),  пасивними (відповідно 32%), сумними (10% ), немає 

характеристики, що показує стан інвалідів у суспільс тві задоволених життям. Респонденти також 

характеризують осіб з інвалідністю як : «залежних від інших»; «замкнутих в собі»; «відсторонених від 

здорових громадян». Тобто, в уяві громадян особи, які мають функціональні обмеження здоров‘я 

постають соціально дезадаптованими; як такі, що на все життя залишаються залежними від інших, 

пасивними, комфортно відчувають себе лише з близькими людьми.  

Дослідження  виявило, що складне соціальне становище  осіб з інвалідністю, на думку громадян, 

базується на тому, що:  у них  менше шансів отримати вищу освіту (18%);  мале число цих людей зайнято 

працею (27%); серед інвалідів значно менше осіб, що мають свою сім'ю (10%); матеріальні труднощі 

(40%); соціальна пасивніс ть (5%). 

Складне соціальне становище інвалідів респонденти пояснили тим, що: «….суспільство не сприймає 

осіб з інвалідніс тю як повноцінних та соціально активних громадян. Адже вони потребують постійної 

опіки, соціальної підтримки та догляду і є повністю залежними від своїх близьких». Тобто, відповіді 

респондентів на це питання базуються на тому, що більшість життєвих труднощів у осіб з інвалідністю 

обумовленні сукупніс тю багатьох проблем, які виникають на шляху до їхньої інтеграції в суспільство. 

Тому скрутне становище інвалідів в нашому суспільс тві опитані пояснюють відсутністю нових форм та 

методів навчально-виховної та колекційної роботи, лікування, оздоровлення та реабілітації інвалідів. 

Також  опитані зазначають, що складність с тановища осіб, які мають інвалідність, пов‘язане з «низьким 

рівнем соціального захисту інвалідів», та «недос татніс тю зусиль державних органів влади у підтримці осіб 

з інвалідніс тю». Важливим для покращення соціального становища інвалідів респонденти називають: 

«активізацію зусиль органів державної влади у напрямку розбудови ефективної системи реабілітаційних 

заходів для осіб з функціональними обмеженнями здоров‘я».  Для того, щоб забезпечити активну участь 

осіб з вадами здоров‘я в житті суспільства.  

Аналіз результатів опитування громадян щодо  соціальної  інтеграції осіб з інвалідністю до  

суспільного життя та до відкритого ринку праці показав наступне: найбільш типовими із спеціальних 

потреб у с творенні сприятливих умов для соціальної  інтеграції інвалідів до  суспільного життя, на думку 

опитаних, є потреби у: відновленні здатностей  до професійної, побутової й суспільної діяльності (53%);  

пересуванні та спілкуванні (37%); можливості отримання освіти (20%);  психологічній підтримці (18%). 

Також респонденти виділили потреби у правовому захисті осіб з інвалідністю (Рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які на Ваш погляд, потрібно 

задовольнити потреби осіб з інвалідністю, для того, щоб вони почували себе в суспільстві 

комфортно?» (у %) 
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Адже, на думку громадян, у наш час багато проблем пов‘язані саме з порушенням прав інвалідів. 

Вони навіть не знають куди звернутися аби отримати допомогу. Враховуючи всі ці труднощі, частина 

респондентів зазначає, що саме інформаційна підтримка інвалідів є найважливішою. Тому, що, 

отримуючи консультації від спеціалістів (лікарів, психологів, педагогів тощо), особи з функціональними 

обмеженнями здоров‘я будуть поінформовані про власні права та можливі способи допомоги. В свою 

чергу, опитані також виділяють потребу у безкоштовному медичному обслуговуванні та фінансовій 

підтримці ос іб з інвалідністю. Оскільки, більшість респондентів вважає, що особи з інвалідністю мають 

фінансові труднощі тому, що більша частина коштів йде на лікування.  

Одним з головних показників соціально-психологічної адаптації осіб з обмеженими можливостями,  є  

якість їхнього життя в умовах сучасного суспільства.  За результатами  дослідження,  практично половина 

респондентів (45%) оцінюють якість  життя особи з інвалідністю  як  незадовільний. Близько третини 

опитаних (32%) характеризують їхнє  життя як цілком прийнятне. Причому поняття «незадоволеність 

життям» у більшості респондентів (52%) часто зводиться до поганого  матеріального становища  інваліда. 

З цього виходить що, на думку громадян,  чим нижче доходи інваліда, тим песиміс тичні його погляди на 

своє існування.  

Для того, щоб чітко зрозуміти як громадяни розуміють складніс ть становища осіб з функціональними 

обмеженнями здоров‘я, ми пропонували респондентам назвати, які на їхню думку проблеми заважають 

особі з інвалідніс тю реалізувати себе у суспільному житті. На дане питання респонденти відповідали, що: 

«більшість їхніх проблем пов‘язані саме з тим, що їхній дохід значно нижче середнього, а потреби в 

медичному та соціальному обслуговуванні набагато вищі».  Інші відповіді респондентів базуються на 

тому, що «інваліди у меншій мірі мають можливіс ть здобути освіту»; «не можуть займатися трудовою 

діяльніс тю» та  «більшість з них не мають сім‘ї і не бажають брати учас ть у суспільному житті». Опитані 

також с тверджують, що основною проблемою інвалідності є те, що особи з інвалідніс тю в нашому 

суспільс тві є дискримінованими. Адже, вони мають нерівні умови у сфері професійної діяльнос ті, освіті 

тощо. Їм набагато важче влаштувати своє особисте життя (створити сім‘ю, народжувати нащадків). 

Отже, на думку опитаних, найбільш поширені соціальні проблеми, які пов‘язані з інвалідніс тю, 

стосуються майже всіх аспектів життєдіяльності цієї категорії населення. Дані  дослідження свідчать, що 

це проблеми медичної, психологічної та соціальної допомоги, освіти й працевлаштування, інші соціальні 

проблеми.  

Основними бар'єрами, які заважають успішній  інтеграції осіб з інвалідністю до трудового та 

суспільного життя, на думку опитаних, є: незадовільне забезпечення осіб з інвалідністю засобами, що 

допомагають їм адаптуватися в суспільс тві (12%); непристосованість робочих місць до потреб інвалідів на 

звичайних підприємс твах та погані умови праці (значне фізичне навантаження, мала заробітна плата) 

(48%); упереджене ставлення здорових громадян до ос іб з інвалідніс тю (38%); психологічні бар'єри, 

пов'язані із заниженою самооцінкою інвалідами своїх можливостей та с трахом знаходитися в колективі 

(20%). 

Тут можемо зазначити, що багато опитаних респондентів відмітили актуальність для осіб з 

інвалідністю  проблем, пов'язаних переважно з трудовою діяльніс тю та  проблеми взаємовідносин із 

оточуючими тощо, подолання яких  має першочергове значення. Тому створення спеціальних робочих 

місць для інвалідів, придбання устаткування для їх роботи є найважливішими умовами їх інтеграції до 

трудового життя.  

Серед  перешкод, які заважають особі з функціональними обмеженнями здоров‘я  у сучасному 

суспільс тві респонденти називають: «недоступність архітектурних споруд»; «неприс тосованість 

транспортних засобів до потреб інвалідів». На думку опитаних,  соціальні труднощі у осіб з інвалідністю 

пов‘язані з тим, що уявлення здорових громадян про інтелектуальну і психічну неповноцінних людини  

прирікає особу з фізичними вадами на повну ізоляцію. Респонденти також вважають, що однією з причин 

соціальної ізоляції осіб з функціональними обмеженнями здоров‘я є відсутність громадського контролю за 

виконанням вимог законодавства, яке передбачає соціальний захис т осіб з інвалідністю від усіх можливих 

труднощів у процесі інтеграції. 

Серед основних проблем, з якими стикаються сім‘ї в яких живе людина з інвалідністю, опитані 

називають: соціальну ізоляцію сім‘ї, матеріальні труднощі, брак інформаційної допомоги, недостатню 

соціальну допомогу. На думку громадян, приблизно третину проблем сімей у яких мешкають люди з 

інвалідністю – складають матеріальні труднощі (39%). 17% опитаних зазначають брак інформаційної 

допомоги, 20% – соціальну ізольованість сім‘ї, 28% – недостатню соціальну допомогу.  Тобто ми можемо, 

стверджувати, що сім‘я в яких є особа з функціональними обмеженнями здоров‘я потребує особливої 

підтримки. На думку опитаних, найефективнішими заходами у підтримці таких с імей  можуть бути 

«спеціальні програми»; «денні центри по догляду за хворими дітьми»; «реабілітаційні заклади»; 

«пристосуванні освітні заклади» тощо. 

На запитання анкети «На Вашу думку, чи повинні  інваліди жити, вчитися і працювати разом із 

здоровими людьми, або ж вони повинні жити окремо, у спеціальних ус тановах?» відповіли на це 

запитання усі опитані, що говорить про його актуальніс ть. 100% опитаних вважають, що люди з 

інвалідністю повинні повніс тю інтегруватися до суспільного життя.  
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Щодо існуючих  форм соціальної підтримки осіб з інвалідністю, то 87% громадян вважають, що 

значна час тина осіб з функціональними обмеженнями не отримує соціальної допомоги та підтримки в 

необхідному обсязі. Аналіз громадської думки показав, що  респонденти вважають соціальний захист, 

який існує в суспільстві  недос татнім для осіб з інвалідністю. У процесі аналізу причин браку дієвої 

соціальної допомоги виявляється, що більшіс ть опитаних вважає, що особи з функціональними 

обмеженнями  залишаються поза увагою держави й суспільства.  

Аналіз результатів опитування громадян стосовно діяльності держави у вирішенні проблем 

соціальної інтеграції інвалідів показав, що понад 78% респондентів у цілому низько оцінили ефективність 

державної політики щодо  інтеграції  інвалідів до  суспільного життя. Тобто, на думку громадян, особи з 

інвалідністю не отримують професійних рекомендацій та  дієвих методів і форм соціальної підтримки та 

соціальної реабілітації.  

Переважна більшість респондентів вважає, що основними заходами, які в першу чергу слід прийняти 

на державному рівні для підвищення ефективності соціальної інтеграції інвалідів у суспільс тві, мають 

бути такі заходи, як: стимулювання роботодавців до прийняття на роботу осіб з інвалідніс тю (15%); 

створення мережі реабілітаційних центрів для осіб з інвалідністю (70%); запровадження до навчальних 

процесів сучасних новітніх навчальних технологій для забезпечення супроводження та психологічної 

підтримки інваліда в період його навчання (7%); створення умов доступу до осередків культури, які 

відповідали б потребам  людини з інвалідністю (5%); забезпечення доступнос ті сфери інформації, 

комунікації та транспорту, створення безперешкодного архітектурного середовища для людей з 

інвалідністю (10%). 

Щодо вирішення труднощів та проблем  інвалідності час тина опитаних громадян (29%) 

підкреслюють необхідніс ть лікування інвалідів, придбання спеціального обладнання ( інвалідні візки, 

створення спеціальних житлових умов для осіб з інвалідніс тю  тощо). Також, більшість відповідей 

респондентів (60%) в основному базувалися на наданні інформаційної та соціальної допомоги особам з 

особливими потребами.  

 З відповідей респондентів на низку інших запитань стає зрозумілим, чому виникають соціальні 

труднощі та ізоляція осіб з функціональними обмеженнями в нашому суспільстві. Так, 20% опитаних 

стверджують, що причиною дезадаптації осіб з інвалідністю стають  фізичні вади, які с таю ть бар‘єром на 

шляху до досягнення суспільних благ; 22% вважають, що психологічний дискомфорт та почуття власної 

неповноцінності є основною причиною соціальної ізоляції цієї категорії населення.  Велика час тина (39%) 

респондентів до проблем, які заважають особі з функціональними обмеженнями реалізувати себе у 

суспільному житті відносять  байдужість та упереджене ставлення оточуючих до осіб з інвалідністю.  

Частина респондентів (35%) зазначила той факт, що для того, щоб сприяти соціальній інтеграції ос іб 

з інвалідніс тю у середовище здорових громадян, необхідний посилений і тривалий процес реабілітації 

особи, яка має інвалідність за допомогою соціальних працівників, психологів, педагогів. 

Проблема соціальної ізоляції особи з інвалідніс тю, на думку громадян, може вирішуватись шляхом 

роботи з самою особою, яка має інвалідніс ть та її родиною,  та  роботою із суспільством  за допомогою 

ЗМІ, соціальної реклами тощо.  

Як показав аналіз, основними причинами появи соціальних проблем у  осіб з інвалідніс тю, на думку 

опитаних громадян,  є: відсутніс ть спеціальних умов для нормальної життєдіяльнос ті (15%); відсутність 

спеціальних умов праці (33%); відсутніс ть дос тупу до оточуючого середовища (30%); психологічні 

бар'єри, пов'язані з невпевненістю у своїх можливостях, здібностях та проблемами взаємовідносин із 

оточуючими (22%) тощо. Тільки подолання цих бар'єрів дасть можливіс ть  особам з інвалідністю 

залучатися до суспільного життя та до відкритого ринку праці.  

Стосовно ступеня вирішеності проблем, зазначених вище, лише 5% респондентів відповідають, що 

певною мірою ці проблеми розв‘язуються; вирішуються лише частково – 35%; погано вирішуються – 47%; 

і зовсім не вирішуються – 12%. Опитані вважають, що допомогти їм могли б: соціальні служби – 20%, 

держава – 25%, ніхто – 5%, складно відповісти – 50%. Останнє опосередковано свідчить про  брак 

інформації щодо проблеми інваліднос ті.  

Проте, можна сказати, що велику кількість опитаних громадян  зацікавила низка проблем, пов‘язаних 

з освітою дитини- інваліда,  професійним зростанням та особистим життям дорослих інвалідів. На 

запитання про можливіс ть для дитини-інваліда навчатися у звичайній школі 60% опитаних  сподіваються, 

що це можливо, а для 40% опитаних складно відповіс ти на це запитання. Аналіз  відповідей на запитання 

стосовно можливості для інвалідів працювати разом із здоровими громадянами  показав, що більшість 

(77%) опитаних вважають це можливим. Стосовно питання про найоптимальніші види роботи, які могли б 

виконувати особи з інвалідніс тю, респонденти зазначають: роботу на комп‘ютері, на телефоні, ручна 

праця та інші види трудової діяльнос ті, які не потребують фізичних зусиль.  

Загалом, респонденти відмітили, що проблеми осіб з інвалідністю можливо вирішити шляхом 

роз‘яснення особам з інвалідніс тю їхніх прав та допомоги соціальних служб у отриманні належних пільг, 

коштів, чи залучення до вирішення проблем інвалідів  спонсорів та ін.  
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Для вирішення проблем, зазначених у попередніх відповідях, особам, які мають інвалідність 

необхідно: 1) мати більше фінансових можливостей – 40%; 2) отримувати інформаційну допомогу – 18%;  

3) активізувати діяльність реабілітаційних закладів – 43%. 

Останнє запитання пропонує респондентам виклас ти свої пропозиції, щодо полегшення життя людей 

з особливими потребами в суспільс тві. Для 17% опитаних було складно відповіс ти на це запитання; 8% 

вважають, що їх повинна підтримувати держава (шляхом покращення матеріальної допомоги інвалідам 

(4%); забезпечення правового захисту у складних життєвих ситуаціях (1%); надання необхідної  

інформації про види допомоги (2%); робота з громадськістю (1%) тощо); 75% опитаних  запропонували 

створити реабілітаційні центри для людей з інвалідністю.  

Таким чином, у процесі дослідження підтвердилася гіпотеза про те, що найефективнішою формою 

підтримки і соціального захисту осіб з інвалідністю, на думку громадян, є створення реабілітаційних 

закладів для осіб з функціональними обмеженнями здоров‘я.  

Виявлення й аналіз проблем у осіб з інвалідніс тю за допомогою громадськості, є відправним пунктом 

подальшої роботи з цією незахищеною категорією населення. Результати аналізу відповідей на ці 

запитання опосередковано відображають ступінь розв‘язання проблем осіб з інвалідністю, підкреслюють 

доцільніс ть даного дослідження й в подальшому можуть слугувати підґрунтям для побудови соціальної 

програми з метою успішної інтеграції осіб з інвалідністю в соціальне середовище.  

Висновок  

Проведене нами опитування громадської думки засвідчило, що мешканці міс та Житомира, досить на 

високому рівні поінформована про проблеми осіб з функціональними обмеженнями здоров‘я на 

сучасному ринку праці. 

Респонденти, які взяли участь у опитані добре обізнані із проблемами осіб з функціональними 

обмеженнями здоров‘я. Більшіс ть з них мають чітке уявлення про основні їхні потреби. Проте 

дослідження показало, що громада міста досить пасивна в плані власної участі у вирішенні даних 

проблем. Респонденти вважають, що вирішити всі вище перераховані проблеми осіб з функціональними 

обмеженнями здатні лише державні органи влади, тому що в них більше адміністративних та фінансових 

ресурсів. Опитані респонденти вважають, що найефективнішою формою підтримки осіб з 

функціональними обмеженнями здоров‘я на ринку праці та підвищення їхньої конкурентоспроможності є 

державна форма допомоги у вигляді створення професійних реабілітаційних закладів  для даної категорії 

громадян. Громада ж у цьому питання займає лише позицію спостерігача, а не активного учасника. Отже, 

гіпотеза нашого соціологічного дослідження підтвердилась повністю.  

Загалом, проаналізувавши існуючу систему працевлаштування та зайнятості осіб з функціональними 

обмеженнями здоров‘я в Україні, ми можемо констатувати, що головними чинниками, які стримують 

зайнятіс ть осіб з обмеженими фізичними можливостями, є наступні: 

 нижчі, порівняно зі здоровими людьми, освітній та професійний рівні;  

 недостатню якість медичної допомоги, особливо у сільській місцевості; 

 недостатня кількість робочих місць на яких могли б працювати люди з функціональними 

обмеженнями здоров‘я; 

 відсутніс ть гнучких форм організації праці та механізму зацікавлення роботодавців у 

працевлаштуванні інвалідів.  

Сьогодні Державна служба зайнятос ті розгорнула комплексну інформаційно-роз'яснювальну роботу 

для сприяння в адаптації на ринку праці людей із обмеженими фізичними можливостями.  

Підвищенню мотивації роботодавців до прийому на роботу осіб із інвалідніс тю сприятимуть укладені 

в усіх регіонах чотирьохсторонні угоди між Фондом соціального захисту інвалідів, органами праці та 

соціального захисту населення, реабілітаційними центрами і центрами зайнятості.  

Одним із державних органів, покликаних здійснювати соціальний захис т людей із особливими 

потребами, є Фонд соціального захисту інвалідів. Фонд здійснює контроль за виконанням на 

підприємствах, в установах та організаціях, у т. ч. на підприємствах і в громадських організаціях інвалідів, 

з боку фізичних ос іб, які використовують найману працю, законодавчо встановленого нормативу робочих 

місць для працевлаштування інвалідів.  

Також варто зауважити, що трудовій реабілітації інвалідів перешкоджає застосування переважно 

адмініс тративних методів стимулювання роботодавців до с творення робочих місць для інвалідів на 

звичайних (не інвалідних) підприємс твах. Як відомо, Законом України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» передбачено встановлення нормативу робочих місць для пра-

цевлаштування інвалідів – 4% від загальної чисельності штатних праців ників підприємс тва будь-якої 

форми власності (при чисельності 15-25 осіб на одне робоче місце). Цим самим законом передбачено 

обов'язкові штрафні санкції для підприємств, які не виконали норматив працевлаштування інвалідів. На 

практиці, більшості роботодавців виявляється вигідніше сплатити штраф, аніж витрачати кошти на 

організацію робочих місць для інвалідів. На нашу думку, для роботодавців було б доцільно застосо вувати 

економічні стимули, наприклад, надання позик для організації спеціалізованих робочих місць інвалідам, 

звільнення від місцевих податків і зборів тощо.  
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Гострою залишається проблема працевлаштування інвалідів на селі, де слабо розвинута виробнича 

інфраструктура чи її взагалі нема. Суттєво поліпшити стан працевлаштування інвалідів можуть 

подальший розвиток і вдосконалення їхньої підприємницької діяльності. Найреальнішим для 

працевлаштування інвалідів на селі є організація індивідуальної трудової діяльності – перукаря, 

радіотелемеханіка, електромонтера, швачки. Тому, на нашу думку, доцільно створювати в регіональних 

центрах зайнятості спеціальні структурні підрозділи (відділи), які б реєс трували осіб із обме женими 

можливостями, котрі бажають працювати, здійснювали пошук відповідної роботи для них, організовували 

перепідготовку та підвищення кваліфікації інвалідів, допомагали в отриманні кредиту для відкриття вла-

сної справи. 

Людина з інвалідністю може мати підприємницьку ідею, однак через обмежені фізичні можливості не 

завжди спроможна реалізувати її. За таких умов, у процесі підготовки інваліда до підприємницької 

діяльнос ті, слід чітко розмежовувати загальні та специфічні особливості професій і робіт, які можуть бути 

здійснені в процесі підприємницької діяльнос ті. Зокрема, слід чітко враховувати: особливості трудової 

діяльнос ті, умови праці; вимоги професії до людини (знання, якими має володіти працівник, необхідні 

трудові навички, необхідні й бажані психологічні якості); медичні протипоказання.  

Удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення індивідуальної трудової діяльнос ті осіб 

із особливими потребами, зокрема спрощення порядку реєстрації малих підприємс тв для інвалідів, 

забезпечення замовлення на виготовлення продукції також сприятиме залученню інвалідів до організації 

власної справи. 

Державною допомогою в цій сфері могли б стати проведення семінарів-тренінгів, звільнення від 

податків або пільги при оподаткуванні, створення бізнес -центрів, які б сприяли людям з особливими 

потребами у започаткуванні та с тановленні власної справи. Для фінансової підтримки інвалідів-

підприємців можна запровадити практику надання їм із боку фонду соціального захисту інвалідів 

безпроцентних позик. 

На жаль, нині досить проблематичне працевлаштування молоді. Отриманий диплом не виконує ролі 

заповітної перепус тки у світ професійної реалізації і матеріальної забезпеченості. Як правило, вакансії, 

котрі роботодавці пропонують для людей із інвалідністю, не потребують спеціальної кваліфікації. Така 

робота хоч і потрібна, однак не є привабливою, перспективною для молодих інвалідів, які прагнуть успіху 

в розбудові не тільки власного життя, а й усього суспільства.  

Тому необхідно вдосконалити нормативно-правову базу щодо працевлаштування інвалідів, змінити 

систему професійної підготовки та орієнтації молоді. Спочатку слід отримати замовлення від роботодавця 

на певних спеціалістів під гарантії їх працевлаштування, а потім проводити їх професійну підготовку 

через спеціалізовані установи (центри реабілітації, школи-інтернати, центри зайнятос ті).  

Підвищенню рівня зайнятос ті інвалідів сприятимуть механізми стимулювання роботодавців. Зокрема 

матеріальне стимулювання (дотації) роботодавців, які наймають інвалідів понад мінімальну квоту; дотації 

з метою компенсації зарплати працівників-інвалідів із диференціацією її розміру залежно від тяжкості 

їхніх фізичних вад, а також надання дотацій та субсидій на облаштування і технічне обслуговування 

робочих місць для інвалідів, податкові пільги при сплаті внесків на соціальне с трахування підприємствам 

усіх форм власності, де працюють інваліди. 

У підсумку такі соціально-економічні важелі, як надання пільг із оподаткування індивідуальної 

трудової діяльнос ті осіб із обмеженими можливостями, забезпечення замовлення на виготовлення їх 

продукції, вдосконалення механізму стимулювання роботодавців зі створення робочих місць для інвалідів 

сприятимуть їх соціально-трудовій реабілітації. 

Для реалізації людського потенціалу інвалідів, їх трудової та соціа льної реабілітації потрібно: 

визначити позитивні напрями ефективного регулювання профес ійної реабілітації осіб із обмеженими 

можливостями; створити цілісну системи моніторингу процесів у сфері зайнятості інвалідів, що дасть 

змогу відстежувати тенденції розвитку всіх складових процесу працевлаштування і зайнятості інвалідів, а 

також чинників, які їх обумовлюють. Доцільно запровадити загальнодержавний банк даних робочих місць 

для інвалідів за професійно-кваліфікаційними ознаками. 

Особливу увагу слід звернути на активізацію діяльнос ті Державної служби зайнятос ті та системи 

недержавних закладів сприяння працевлаштуванню інвалідів, а також посилити мотиваційні важелі для 

роботодавців і робітників служб зайнятості щодо активнішого працевлаштування інвалідів. Цьому 

допоможе аналіз європейського досвіду сприяння працевлаштування та підвищення 

конкурентоспроможності осіб з інвалідністю на ринку праці.  

У більшості країн Європи саме економічні механізми заохочення роботодавців сприяють тому, що 

досить велика частина людей з інвалідністю працюють разом з іншими. Мають ті ж соціальні права та 

гарантії як і звичайні працівники. Отримують заробітну платню не нижчу ніж у інших працівників. Проте, 

варто зазначити, що в країнах Європи досить активно використовують новітні науково-технічні розробки, 

які досить істотно підвищуються рівень конкурентоспроможності осіб з інвалідністю на ринку праці. 

Також, до вирішення даної проблеми активно залучається громада в якій мешкає людина з інвалідністю. В 

європейських країнах вже досить давно громада міс т усвідомила, що краще створити умови в яких люди з 
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інвалідністю зможуть заробляти собі на життя самостійно і бути незалежними, ніж постійно виплачувати 

їм державну пенсію.  

Що ж стосується українського досвіду, то тут ситуація дещо інша. Проведене нами опитування 

громадської думки показало, що громада міста Житомира, досить добре поінформована про проблеми осіб 

з функціональними обмеженнями здоров‘я на сучасному ринку праці. Більшість пересічних громадян 

співчувають та жаліють таких людей. Складне становище на сучасному ринку праці людей з інвалідністю 

більшість респондентів пояснюють тим, що ці люди потребують постійної опіки, соціальної підтримки та 

догляду і є повністю залежними від своїх близьких. Така позиція громади щодо осіб з інвалідніс тю, 

свідчить про дискримінаційні тенденції, що звичайно не сприяє залучення даної категорії до відкритого 

ринку праці. Респонденти відмітили і те, що для інтеграції осіб з інвалідніс тю до відкритого ринку праці 

та підвищити їхню конкурентоспроможність на ньому, в першу чергу потрібно повністю задовільними 

їхні потреби, а саме:  

1) поліпшити доступ до системи охорони здоров‘я й медичних послуг; 

2) поліпшити доступу до соціального захисту;  

3) поліпшити доступу до інфраструктури населених пунктів та транспорту;  

4) поліпшити доступу до початкової, середньої та вищої освіти;  

5) поліпшити доступу до інформації, комунікації та нових технологій.  

Тобто, ми можемо констатувати, що пересічні громадяни міста Житомира досить добре обізнані із 

проблемами осіб з функціональними обмеженнями здоров‘я. Більшість з них мають чітке уявлення про 

основні їхні потреби. Проте дослідження показало, що громада міста досить пасивна в плані власної 

участі у вирішенні даних проблем. Респонденти вважають, що вирішити всі вище перераховані проблеми 

осіб з функціональними обмеженнями здатні лише державні органи влади, тому що в них більше 

адмініс тративних та фінансових ресурсів. Опитані респонденти вважають, що найефективнішою формою 

підтримки осіб з функціональними обмеженнями здоров‘я на ринку праці та підвищення їхньої 

конкурентоспроможності є державна форма допомоги у вигляді с творення професійних реабілітаційних 

закладів для даної категорії громадян. Громада ж у цьому питання займає лише позицію спостерігача, а не 

активного учасника. Таким чином гіпотеза нашого соціологічного опитування підтвердилась повністю.  
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Стаття містить дослідження теоретичних і методичних аспектів підготовки соціального 

педагога, використовуючи феномен кіберсоціалізації. Вона розкриває зміст поняття «кіберсоціалізація 

людини», одну з особливостей кіберсоціалізації студента. Обґрунтовується необхідність аналізу 

змістового і методичного компоненту у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки 

майбутнього соціального педагога. Пропонуються доповнення змісту, форм і методів підготовки 

майбутнього фахівця у вигляді спеціальних тем, питань і завдань у навчальних дисциплінах «Педагогіка», 

«Соціальна педагогіка», «Соціалізація особистості». 

Статья содержит исследование теоретических и методических аспектов подготовки социального 

педагога, используя феномен киберсоциализации. Она раскрывает понятие «киберсоциализации 

человека», одну из особенностей киберсоциализации студента. Обосновывается необходимость анализа 

содержательного и методического компонентов в цикле дисциплин профессиональной и практической 

подготовки будущего социального педагога. Предлагаются дополнения содержания, форм и методов 

подготовки будущего специалиста в виде специальных тем, вопросов и заданий в учебных дисциплинах 

«Педагогика», «Социальная педагогика», «Социализация личности». 

The article contains the investigation of the theoretical and methodical aspects of the social pedagogue 

training, using the phenomenon of cybersocialization. It reveals the content of the «cybersocialization of the 

person» notion, another feature cybersocialization of the student. It proves the necessity of analysis the 

substantial and methodological components in professional socio-pedagogical training of the future teachers 

(specialists). It offers the experimental content, forms and methods in the form of special issues and tasks in 

educational disciplines «Pedagogics», «Social pedagogics», «Socialization». 
Ключові слова: кіберсоціалізація, Інтернет-середовище, підготовка майбутнього соціального 

педагога.  
Ключевые слова: киберсоциализация, Интернет-среда, подготовка будущего социального педагога. 

Keywords. cybersocialization, Internet environment, the future social pedagogue training. 

ХХІ століття по праву називають століттям інформації, інформаційної революції, основу якої 

становить безпрецедентне за швидкістю й обсягом передачі інформації розвиток нових технологій. Разом 

з тим не слід забувати, що спостережуваний інформаційно-технологічний прорив має об‘єктивні 

передумови. Багатовікова еволюція інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) містить чимало 

воістину епохальних подій, серед яких: винахід телеграфу і ротаційної типографічної машини (1847  р.), 

телефону (1870 р.), радіо (1895 р.), бездротового телеграфу (1922 р.), телебачення (1930 р.). У 1946 році в 

Сент-Луїсі (США) с творена радіотелефонна система, яку прийнято вважати родоначальницею мобільного 

зв‘язку. Саме вони підготували ґрунт для такої сенсаційної події як поява у 1986 році Інтернету.  

Російський науковець В. Плєшаков останню третину ХХ століття називає періодом, в якому 

відбулася четверта інформаційна (інформаційно-технологічна) революція, що полягала у «появі 

мікропроцесорної техніки, створенні персональних комп‘ютерів, появі комп‘ютерних мереж, виникненні 

комп‘ютерних баз даних, розвитку інформаційних, комунікаційних та Інтернет-технологій, завдяки яким 

оперативно передавалася і накопичувалася інформація практично в будь-якому обсязі, дозволила перейти 

людству на якісно новий етап еволюції – кіберреволюції – і стала каталізатором нових кардинальних змін 

соціальних структур у всьому світі» [11,32]. 

В умовах глобалізації та становлення нового міжнародного інформаційного порядку слова «хто 

володіє інформацією, той володіє світом», вимовлені майже чотири с толіття тому відомим англійським 

філософом Френсісом Беконом, набувають якісно нового змісту.  

В. Плєшаков у своїх дослідженнях підкреслює, що з появою всесвітньої мережі Інтернет сучасна 

людина, як представник виду Homo Sapiens, на рубежі ХХ–ХХІ століть перетворюється на новий 

унікальний вид Homo Cyberus. У 2005 році саме В. Плєшаков, кандидат педагогічних наук, доцент 
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кафедри соціальної педагогіки і психології Московського педагогічного державного у ніверситету, член-

кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, вводить до наукового обігу поняття 

«кіберсоціалізація» і називає його інноваційним соціально-педагогічним феноменом [10,48–49]. 

Проблемою кіберсоціалізації людини різного віку займаються сьогодні як зарубіжні вчені 

(М. С. Бізюкова, О. І. Воїнова, М. В. Марокова, О. Ю. Маслов, В. А. Плєшаков, А. В. Прудкін, 

Н.В. Угольков, І. А. Щеглов та ін.), так і українські науковці (Л.  Й. Гуменюк, І. В. Девтеров, 

Ю. Ц. Жидецький, О. З. Кудашкіна, Л. І. Морська, Н. Е. Сергієнко та ін.). Розкриті особливості 

кіберсоціалізації людини взагалі [1; 3; 10; 11; 12], молоді [7], старших школярів [14] і підлітків [8] 

зокрема, соціально-освітня роль кіберпростору [4], зроблений аналіз основних складових процесу 

кіберсоціалізації [6], позитивного і негативного впливу кіберпростору на особистіс ть студентської молоді 

[5]. Ученими вводяться нові поняття, на основі взаємодії людини з електронною, комп‘ютерною, 

цифровою та іншою технікою розробляються кіберонтологічні концепції освіти, нова галузь науки – 

кіберпедагогіка, її моделі технологій [2]. Але проблема викорис тання феномену кіберсоціалізації 

студентської молоді у профес ійній підготовці майбутнього соціального педагога ще не стала предметом 

спеціального педагогічного дослідження. Саме цей факт вплинув на вибір теми статті.  

Мета і завдання с татті – проаналізувати поняття «кіберсоціалізація» та запропонувати варіант 

використання цього феномену у підготовці майбутнього соціального педагога на основі аналізу осв ітньо-

професійної програми підготовки даного фахівця.  

Для більшості студентів нашої країни комп‘ютерна, електронна, мобільна та інша інформаційно-

комунікаційна техніка сьогодні стала необхідним робочим інструментом, посередником у процесі 

комунікації, провідником у віртуальну реальність. Більшіс ть із них, навіть не усвідомлюючи залежності 

від цієї техніки, без сумніву, переживають суттєве роздратування у випадку виходу її з ладу, що зумовлює 

неможливіс ть негайного пошуку бажаної інформації, написання лис та, спілкування з необхідною чи 

бажаною людиною, отримання електронної пошти та ін. Таким чином, віртуальна реальність 

(кіберреальність [11]) стає для них новим своєрідним життєвим простором зі специфічними 

особливостями комунікативного процесу. Тобто віртуальне середовище (кіберпростір) – поряд з 

природним, просторово-географічним, соціальним, культурним, ландшафтно-архітектурним тощо – 

відіграє значну роль як у повсякденному житті сучасної людини, так і в професійній діяльнос ті.  

В. Плєшаков визначає «кіберсоціалізацію людини (від грец. kybernetike – «мистецтво управління», 

від грец. kybernao – «правлю кермом, управляю», від грец. Κσβερνήτης – «керманич» + англ. socialization – 

соціалізація) (віртуальну комп‘ютерну соціалізацію особистос ті) як локальний процес якісних змін 

структури особистос ті, який відбувається в результаті соціалізації людини у кіберпросторі віртуального 

соціалізуючого Інтернет-середовища, тобто у процесі викорис тання його ресурсів і комунікації з 

віртуальними агентами соціалізації, які зустрічаються людині у глобальній мережі Інтернет (у першу 

чергу, у процес і переписки за допомогою e-mail, на форумах, у чатах (мається на увазі виду IRC (Internet 

Relay Chat), блогах, інтернет-пейджерах, телеконференціях та online- іграх)» [11,34]. 

Засновник наукової школи «Соціалізація і виховання (психологічна школа в галузі соціальної 

педагогіки)» доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент РАО А. В. Мудрик пише, що «сам 

Інтернет у цілому може розглядатися як феномен культури, що володіє семіотичними і психологічними 

особливостями…», а також специфічними соціально-педагогічними особливостями. «…Ресурси Інтернету 

являють собою нові культурні засоби, які здатні вплинути на життєдіяльність сучасної людини і на 

формування не тільки особистості, а й її вищих психічних функцій» [9,78]. 

У процесі кіберсоціалізації у людини виникає цілий ряд нових, фактично кіберонтологічних 

очікувань та інтересів, мотивів і цілей, потреб і ус тановок, а також форм психологічної і соціальної 

активності, безпосередньо пов‘язаних з кіберпростором [11,34]. 

Однією, але дуже важливою особливістю кіберсоціалізації студента, є можливість спілкуватися в 

Інтернет-середовищі у реальному часі. При цьому, якщо по телефону можна одночасно говорити тільки з 

однією людиною, то в Інтернет-середовищі кількіс ть комунікантів не обмежена (наприклад, в соціальних 

мережах, на форумах, у чатах, блогах). Порівняно зі спілкуванням у реальному житті вони мають значно 

більше часу на обдумування і складання відповіді. Крім цього, в Інтернет-середовищі, не витрачаючи часу 

на переміщення у просторі і без будь-яких суттєвих матеріальних витрат, студент може спілкуватися з 

людьми з різних куточків світу. Але ці інтереси можуть носити як соціально корисний, гуманний, 

нейтральний характер, так і асоціальний і, навіть, антисоціальний. 

Тому завданням викладача є використати процес кіберсоціалізації студента на користь його 

професійної підготовки. З одного боку необхідно ознайомити майбутнього соціального педагога з таким 

новим соціально-педагогічним феноменом, з іншого – методи, форми і засоби отримання знань і 

виконання практичних завдань з навчальних дисциплін професійної і практичної підготовки обов‘язково 

повинні викорис товувати можливості кіберпрос тору.  

Тому метою нашого наукового пошуку став аналіз змістового компоненту підготовки соціального 

педагога до роботи у віртуальному просторі, використовуючи феномен кіберсоціалізації с тудентської 

молоді. Ми проаналізували зміст нормативних дисциплін професійної і практичної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Із 31 дисципліни освітньо-професійної 



57 

програми у циклі профес ійно-орієнтованих дисциплін, зміст яких підлягав аналізу і введенню 

«віртуального компоненту», увійшли: «Педагогіка» (216 год), «Соціальна педагогіка» (234 год), 

«Соціалізація особистості» (108 год). Проаналізувавши зміст навчальних програм названих дисциплін, ми 

підібрали й інтегрували тільки ті змістові фрагменти, які були спрямовані на вирішення завдань нашого 

дослідження. Ми усвідомлюємо, що проведений нами аналіз має орієнтувальний характер, оскільки важко 

визначити розвивальний потенціал дисципліни або окремого заняття тільки на основі текстових 

характеристик. Але 14-річний досвід роботи на кафедрі соціальної і корекційної педагогіки і 20-річний 

досвід викладацької діяльнос ті у Полтавському педуніверситеті суттєво полегшили аналіз даних 

дисциплін. 

У змісті курсу «Педагогіка» основним завданням є формування комплексного погляду майбутнього 

соціального педагога на свою професійну діяльніс ть, передбачено ознайомлення с тудентів з найбільш 

актуальними проблемами сучасної педагогічної науки і практики. Виправданим є включення до програми 

теми «Кіберпедагогіка», яка б розкривала сутність нової галузі педагогічної науки.  

Мета курсу «Соціальна педагогіка» полягає у розкритті теоретичних основ соціальної педагогіки як 

науки та обґрунтуванні зміс ту провідних напрямів професійної соціально-педагогічної діяльнос ті з 

представниками різних соціальних груп [12,67]. Тому вартим є включення питань феномену 

кіберсоціалізації у роботі з різними соціальними групами (підлітками, старшими школярами, дітьми з 

обмеженими можливостями, з девіантною поведінкою, з адикцією, з обдарованими дітьми та ін.).  

Навчальний курс «Соціалізація особистості» має на меті опанування інтегруючої дисципліни, що 

дозволяє простежити, проаналізувати і зрозуміти складний процес входження індивіда в соціум і 

поступове перетворення його на особистіс ть [12,158]. Вважаємо доцільним доповнити тему «Соціалізація 

в умовах інформаційного суспільства» питанням «Поняття кіберсоціалізації. Особливості віртуальної 

соціалізації людини у кіберпросторі».  

Такі доповнення у змістовому компоненті підготовки майбутнього соціального педагога значно 

розширять знання студентів з означеної проблеми.  

Крім змістового компоненту підготовки соціального педагога до роботи у віртуальному просторі, 

необхідно звернути увагу й на методичний (операційний) компонент. Використовуючи процес 

кіберсоціалізації студентів для формування і підвищення рівня їхньої інформаційно-комунікаційної 

компетентності, у варіантах звітнос ті на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, 

індивідуальних завдань повинні використовуватися віртуальні форми кіберпростору (електронні доповіді, 

віртуальні презентації, екскурсії, відеозвіти, онлайн та офлайн консультації, конференції і т. п.). 

Таким чином, ми вважаємо, що запропоновані нами варіанти доповнень у зміс товому і методичному 

компонентах підготовки майбутнього соціального педагога прискорить процес його кіберсоціалізації та 

підвищать його готовніс ть до організації соціально-педагогічної роботи у віртуальному просторі.  

Поставлена проблема потребує подальших досліджень у теоретичних і практичних аспектах 

підготовки соціального педагога до роботи у віртуальному просторі, використанню засобів інформаційно-

комунікаційних технологій у роботі з різними соціальними групами та інших напрямах професійної 

діяльнос ті. 
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В даній статті йдеться про актуальність дослідження проблеми формування духовності, 

соціалізації студентів педагогічного вузу, роль створення одухотвореного середовища в становленні 

ціннісних основ особистості. 

В статье раскрыта проблема актуальности исследования формирования духовности студентов 

педагогического вуза, их социализации, значение культуры воспитательно-образовательного 

пространства в становлении ценностных основ личности. 

The article deals with the problem of the relevance of studies of the formation of pedagogical high school 

students of spirituality, their socialization, upbringing and the importance of culture in the development of 

educational space value bases of personality. 
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Сьогодні наше суспільство переживає глибоку духовну кризу, яка охоплює всі сфери життя. 

Найнегативнішим проявом бездуховності громадян є безвідповідальність за авторитет держави у світі, за 

втрату вікових історико-культурних національних традицій та духовних ціннос тей, за рівень вихованості 

підростаючих поколінь, від якого залежить  майбутнє життя на нашій Планеті.  

Все більшу занепокоєність викликає зростаюча злочинність та жорстокість дітей, молоді, зневага та 

попрання ними таких духовних ціннос тей як любов, добротворчіс ть, чуйне ставлення до людини, 

піднесене сприйняття життя. 

Невипадково, проблеми соціалізації молоді, виховання людини духовної, привертають до себе все 

більшу увагу вчених не тільки гуманітарних, а й природничих наук, широкої педагогічної громадськості, 

творчої інтелігенції. Одна з них – підготовка високоосвіченого, духовно багатого, динамічно-креативного 

педагога-універсала, професіонала своєї справи. 

В теорії та іс торії розвитку педагогіки проблемі формування особистості вчителя, взагалі педагога, 

приділяли увагу багато мислителів. 

Так, Я.А. Коменський, розглядаючи так званий кодекс вчителя, вказував якою має бути поведінка 

вчителя, його с тавлення до своїх професіональних обов‘язків, тому що це професія „нас тільки чудова, як 

ніяка інша під сонцем‖ [3].  

http://www.science-education.ru/105-7026
http://www.science-education.ru/105-7026
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Створюючи образ ідеального вихователя, педагога, Жан-Жак Руссо малює людину, у якої повинно не 

бути ніяких людських вад, наголошуючи, що вихователь повинен мати піднесену душу, бо створюючи 

людину, необхідно самому мати високі моральні чесноти.  

Ці висновки доповнює Фридрих Адольф Вільгельм Дистервег, вважаючи, що професійна діяльність 

вчителя розвиває у нього особливе ставлення до людей, широкий світогляд, впливає на ціннісні орієнтації 

вчителя та його моральність. 

Багато корисного для сучасних майбутніх педагогів ми знаходимо в педагогічній системі Я.  Корчака. 

Його яскраве життя та педагогічна діяльність, поєднання знання своєї справи та педагогічної 

обдарованості, наявність високих моральних чеснот, власний приклад та почуття громадянського 

обов‘язку зразок істинного служіння дітям заслуговують особливої пошани.  

Для майбутніх педагогів корисною є точка зору Я.  Корчака стосовно того, які особистісні якості 

повинно культивувати, яких педагогічних постулатів необхідно дотримуватись педагогові, щоб мати 

право приймати участь у вихованні дітей. 

Педагог влучно підмічає, що „… дитячий вік – довгі та важливі роки в житті людини‖ [10,15]. І 

головна вимога автора цих слів є сучасною сьогодні, як ніколи, бо стосується як раз основи духовної 

культури педагога – поваги до дитини. „Повага до її незнання, праці пізнання, до невдач та сліз‖ [10,16]. 

Звертаючись до дорослих, які опікуються вихованням, освітою дітей він наголошував: „Поважайте, якщо 

не шануйте, чисте, ясне, непорочне святе дитинс тво!‖ [10,24]. 

Отже, духовніс ть, тактовність та педагогічна майс терніс ть вихователя вирішують долю дитини, 

закладаючи підвалини основ духовного розвитку, готуючи до життя в умовах, на жаль, сучасної 

нестабільнос ті та кризи.  

На нашу думку, дуже своєчасним для сьогодення в плані підготовки педагогів-фахівців, є точка зору 

засновника демократичної педагогіки В. Бєлінського, який вірив, що душа дитини аж ніяк не „біла 

дошка‖, а „ … людина у можливості …‖ [3,265] і тому дуже важливо, хто поведе маленьку дитину по 

життю. 

Сьогодні одним з пріоритетних напрямків реформування дошкільного виховання та початкової 

школи, вищої школи є розвиток у студентів університету, майбутніх педагогів гармонійно розвиненої 

особистості з духовним напрямом, високою педагогічною культурою, постійним прагненням до 

самовдосконалення.  

Особливий інтерес для нашого дослідження мають погляди російського філософа В.  Розанова, який 

довів, що в основі духовнос ті лежить любов, прихильність. Він пов‘язував духовне с тановлення 

особистості з культурою, відзначаючи, що культура є все, в чому схований будь-який культ. Слід 

зазначити, що стосовно розуміння сутнос ті духовності в сучасній науці не існує певної однозначної 

думки. 

Духовність розглядається як сенс життя, вищі цінності, моральні почуття і переживання 

(В. Слободчиков, Є. Ісаєв) [8,63]; як зростання людини в дусі, устремління в майбутнє, життя; пізнання й 

відкриття нових істин, генерування самого життя, зміна себе й світу на краще; як пізнання вищих основ 

буття та потреба діяти за законами творчості, гармонії з оточуючим світом [1,63]. 

Слід підкреслити особливе місце душевності в структурі духовності особистості.  

Завдання виховання, на думку Г. Сковороди, полягає в тому, щоб виплекати, в молодій душі парос ток 

доброї волі, щоб вона без перешкод і поступово розвиваючись, була здатна виконувати всі заповіді добра. 

Духовне моральне виховання Г. Сковороди пов‘язує з науковою освітою, з доброю думкою та добрим 

серцем [7,123]. 

Ця точка зору є наскрізною у філософській, психологічній і педагогічній науці. Ми згодні з точкою 

зору В. Зеньківського, який наголошував на необхідності турбуватися не тільки про розумовий розвиток 

дитини, людини, але перш за все дбати про виховання її душі.  

Проблему виховання добра, і виховання добром, В.  Зеньківській, вважав головною основою в 

педагогіці.  

Близькими для тих, хто готує майбутніх педагогів є головні ідеї педагогічної концепції 

В. Зеньківського – любов, повага до вихованців, віра в духовні можливості і унікальність кожної 

особистості, а також вимога дбайливого відношення до справи „виховання людини в дитині‖ [3]. 

У сучасній психологічній науці проблеми духовності розглядаються у взаємодії з душевним 

розвитком особистості. Саме розвиток цієї якості в сучасній практиці організації освітньо-виховного 

процесу вузу є бажаним як для підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми, організації різних форм 

взаємодії з їх батьками в дошкільних закладах і школі, так і їх власної соціалізації в умовах навчання, 

проживання в гуртожитку, організації різних видів практики в закладах освіти різних типів. Щоб 

вибудувати модель взаємодії викладачів, активу групи з кожним студентом в означеному напрямку, ми 

вирішили проаналізувати ці поняття.  

Так, цікавою є точка зору О. Кононко, яка вважає, що „душевність‖ тісно взаємозв‘язана з 

„духовніс тю‖, „моральністю‖. „Душевність‖, на думку автора, розкриває внутрішній світ особистості – її 

думки, переживання, мрії, наміри, цілі, плани, прагнення.  
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Морально вихована людина діє за законами добра з власної ініціативи, приймає безкорисливі 

рішення, здатна не розраховувати на схвалення чи винагороду за кожний свій вчинок.  

Наше сьогодення все частіше позначено відсутніс тю моральних, духовних ціннос тей, превалюванням 

культу речей , матеріальних благ. 

Душевність особис тості білоруські вчені (М.  Михалкович та інші) розглядають як сукупність всіх 

характеристик душі, її властивостей, якостей психічних станів, форм проявлення почуттів і свідомості, 

пам‘яті, волі, альтруїзму, емпатії, рефлексії [1,50]. Вони запропонували структуру душевнос ті людини, яка  

складається із сукупності блоків: блок рефлексивних якос тей, блок альтруїс тичних якостей, блок 

комунікативних якостей, блок естетичних якостей, блок етичних якостей. Кожний блок включає найбільш 

суттєві якості, що характеризуються категорією душевнос ті особистості.  

Так, блок комунікативних якостей передбачає готовність будувати відношення з іншими, відкритість 

людям, світу, м‘якість і пластичність у спілкуванні, делікатність, люб‘язність, привітність.  

Блок естетичних якостей спрямований на реалізацію потреби у перетворенні оточуючої дійсності за 

законами краси; почуття гармонії, здатніс ть до глибокого естетичного переживання тощо [1,52]. 

Душевність за цією концепцією є фундаментом, основою духовності.  

В „Українському педагогічному словнику‖ духовність тлумачиться як „індивідуальна вираженість в 

системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання й соціальної 

потреби жити, діяти для інших‖. Перша – це „потреба пізнання світу, себе, сенсу і призначення свого 

життя‖. Друга – „характеризується добрим с тавленням особи до людей, які її оточують увагою, 

готовністю прийти на допомогу, розділити радість і горе‖ [9,215]. 

Сучасними вченими (М. Михалкович та інші) виділяються шість рівнів духовності. Ріні духовнос ті не 

пов‘язані з віком, хоча з ним співвідносяться. Особистість перебуває в безперервному розвитку, тому і 

процес засвоєння духовних цінностей відбувається протягом усього життя.  

Але стосовно вікового періоду, який співпадає з роками навчання молоді в вузі, ми можемо умовно 

віднес ти розвиток духовності с тудентського періоду до третього – шостого рівнів формування 

особистості. Вчені вважають, що зміст цих рівнів полягає в:  

 третій рівень – устрімлення в майбутнє, удосконалення здібностей, у тому числі й духовних, 

зміна світогляду, вчинків, поведінки (період ранньої юності);  

 четвертий рівень – формування переконань та ідеалів, конструювання та моделювання 

майбутнього (період зрілої юності); 

 п‘ятий рівень – розквіт самобутньої індивідуальності проявів духовнос ті особис тості та на 

цій базі, генерування нової поведінки й діяльності (період дорослості, зрілості);  

 шостий рівень (найвищий) – удосконалення всіх особистісних якостей, що сприяє зміні 

системи цінностей. У цей період відбувається визначення нових високих цілей, формування 

ідеалів. Це рівень глибокого єднання зі всією оточуючою дійсністю, формування нової 

індивідуальної моделі внутрішнього світу особистості, пошуку вищого сенсу життя, 

пробудження істинної сутності людини, реалізація її вищої природи з самою собою та 

світом, генерування духовнос ті в оточуюче середовище. Іншими словами період творчого 

життя. 

Засвоєння духовних ціннос тей особистістю сприяє становленню та розвитку її неповторної 

індивідуальності на засадах гуманізму та культури людства, формуванню багатства її внутрішнього світу, 

інтелекту, високої моральності та естетичної культури.  

Дані досліджень свідчать, що духовніс ть розглядається як інтегративна якіс ть особистос ті, яка 

проявляється у моральній поведінці, у естетичному ставленні до оточуючого світу, у прагненні до  

пізнання предметів та явищ дійсності, у потребі самоздійснення [1].  

Аналіз різних підходів до визначення духовнос ті, духовних ціннос тей також показав, що їх об'єднує 

те, що в змісті духовності, як її серцевині, вчені виділяють моральні цінності. Тому ми вважаємо, що 

моральність є найбільш важливою складовою людської духовнос ті, що знаходить прояв в таких якостях 

особистості, як добро, милосердя, гуманізм, свобода, любов, повага до ближнього тощо.  

Зміст поняття „духовність‖ дуже близький до змісту поняття „моральність‖. Про це свідчить той 

факт, що визначенні духовності використовуються категорією моралі.  

Крім того, ми вважаємо, що нарівні з моральними цінностями функціонують і розвиваються 

естетичні цінності, які сприяють не тільки розвитку моральних, але й естетичних якостей особистості.  

Молода людина яка переходить із школи до вузу, знайомиться з іншими нормами, правами та 

обов'язками студента, починає встановлювати особистісні взаємини в процесі навчання, від сумісного 

самостійного вже  проживання в гуртожитку до встановлення соціальних контактів з ровесниками, 

викладачами, педагогами дошкільних ус танов, зазнає значний вплив оточуючого середовища. І тут 

необхідно не тільки дбати про виконання режиму, охорону праці та дотримання норм безпеки 

життєдіяльності, а й дбати про одухотворення середовища, в якому відбувається подальше с тановлення 

особистості с тудента, які він отримає знання, вміння, навички, які моральні і естетичні цінності будуть їм 

засвоєні. Це особливий та відповідальний період особистісного та професійного становлення майбутніх 

педагогів, бо потім саме вони за руку поведуть у життя своїх вихованців. В.  Бєлінський зазначав, що: 
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„Виховання — велика справа, їм вирішується доля людини‖ [3], тим більше, що краса, гармонія у будь-

якому прояві завжди приваблює людину і сприяє розвитку переживання краси, формує естетичні почуття і 

здібність закарбувати їх у поетичному слові, в малюнку, мелодії та в інших видах художньої творчості, 

майбутній професійній діяльнос ті. 

Таким чином, під час навчання у вузі студенти оволодівають певною групою духовних цінностей і 

достатній та високий рівень їх сформованості дає можливість їм краще адаптуватись та соціалізуватись в 

досить складних та суперечливих соціально-економічних умовах. 

Нагадаємо, що духовні цінності виражають стан духовності суспільства та особистості, є своєрідним 

індикатором культурнос ті індивідуальності, сутністю людського в людині.  

Дискусійним питанням і в психології, і в педагогіці залишається питання про класифікацію 

ціннос тей. Важливим це питання видається тому, що шляхом певної класифікації можна окреслити межі 

ціннос тей.  

Звертає на себе увагу точка зору В. Ніколіної щодо аксіологічного підходу в методології педагогічної 

науки. Так, автор с тверджує, що серед духовних цінностей важливе місце посідають моральні цінності, 

головними категоріями яких вона визначає категорії добра і совісті, що охоплюють сукупність дій 

(служіння), принципів, норм етичної поведінки, що складаються на основі тих вчинків, які людина 

схвалює, тобто сприймає їх як добрі, благі, справедливі [5]. 

В своїй практичній діяльності в процесі організації освітньо-виховної діяльнос ті студентів всіх курсів 

ми спираємося на сучасні педагогічні парадигми формування особистості в різних вікових періодах. 

Виховна система, що пропонується, спрямована на ціннісне ставлення до особис тості, культивування її 

індивідуальності і самобутнос ті. Цінність спрямування освітньо-виховного процесу полягає в тому, що 

воно звернене не тільки до розуму, але й до душі молоді (В.  Зеньківський), має допомагати дати відповідь 

на суттєві питання життя людини, про його смисл і мету (М.  Пирогов); орієнтує на можливості 

спроектувати план життя вихованців (К.  Вентцель); сприяє окультуренню середовища, накопиченню 

соціального досвіду особистості (С. Шацький); грає вирішальну роль у формуванні світогляду, ідеалів, 

духовного світу особистості (В. Сухомлинський).  

Ми намагаємось також створити таке соціально-культурне середовище,  де лунає музика, пісні, вірші, 

студенти приймають участь в святах, таких як: „Знайомтесь, 1 курс‖, „Свято дошкільного працівника‖, 

„День вчителя‖, „Новорічні Свята‖, „8 березня‖, КВК, „Конкурси Краси‖, в процесі яких, становлення 

духовної сфери особистості стає більш результативним.  

Важливим в організації виховного процесу факультетів дошкільної освіти та практичної психології та 

підготовки вчителів початкових класів вузу є викорис тання народознавчого підходу, загальновідомо, 

значення таких складових, як: регіональна культурно-історична спадщина, рідна мова, родовід, природа, 

досвід сімейного виховання.  

Можливість проведення етнографічних подорожей с.  Прелесне Донецької області, до єдиного в 

східному регіоні музею побуту, культури під відкритим небом з метою прилучення до народних святинь, 

вивчення родинно-побутової культури, витворів мистецтва, іс торії ремесел краю (українська хата початку 

ХІХ ст., кузня, старовинна пасіка, вітряк та інше) дозволяє не тільки поширити знання студентів, а й 

впливає на свідоміс ть, поведінку, створює передумови формування відповідних установок, понять, 

ціннісних орієнтацій. 

Удосконаленню у молоді духовної сутнос ті особистості, формуванню у них профес ійних умінь та 

навичок, сприяють проведення театралізованих дійств для дітей дошкільних ус танов, учнів початкової 

школи за мотивами українських народних казок, проведення українських національних свят та обрядів. 

Викладачами вузу накопичено цікавий досвід використання музейної педагогіки в руслі вивчення 

таких дисциплін, як: педагогіка, дошкільна педагогіка, українське народознавство та інші. В процесі яких, 

студенти в музеях міс та, області знайомляться з цікавими експонатами, вивчають традиції, які с творюють 

тісний взаємозв‘язок минулого, сучасного й майбутнього. Наприклад, вже стало доброю традицією 

походи до місцевого краєзнавчого музею на щорічні вис тавки митців регіону, де відбувається спілкування 

студентів з викладачами, художниками, керамістами, різблярами, майстрами з вишивки, плетіння, 

фотохудожниками.  

Участь студентської молоді у різноманітних майстер-класах розвиває творчіс ть повагу до людей, їх 

витворів, надає практичних умінь, які вони потім використовують в роботі з дітьми (наприклад, майстер-

класи з виготовлення ляльки-мотанки; майстер-клас фотохудожників тощо). 

Наші студенти є активними учасниками фотовиставок, присвячених різним пам‘ятним датам. На 

факультетах проводяться конкурси, творчі звіти студентів з вокального співу, танцювального 

виконавського мистецтва, стіннівок, театралізацій тощо.  

Звичайно, ми розуміємо, яких деструкцій зазнає соціокультурний розвиток сучасних дітей, молоді під 

впливом засобів масової інформації, але, на жаль, повністю ізолювати особистість від низькопробного 

змісту деяких передач педагоги не в змозі, тут потрібно виховувати високе художнє ставлення до творів 

мистецтва, імунітет до низькопробного змісту, який ллється з екранів телебачення, з Інтернету. 

Тому, ми вважаємо за необхідне сприяти формуванню ес тетичного смаку, надавати для вивчення, 

спілкування найкращі твори світової культури, залучати молодь до участі в різноманітних гуртках, 
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заохочувати прояв творчості, проводити відвідування театру, балету, драматичного театру, концертів 

відомих митців регіону. 

Важливим елементом роботи, з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей студентської 

молоді, є проведення циклу бесід викладачів в невимушеній обс тановці під час відвідувань гуртожитку, 

походів, коли можливо обговорити улюблену книжку, цікавий фільм, реальні ситуації з життя молоді, 

історії життя відомих акторів, письменників, які б демонстрували гідну поведінку, з проявами таких 

моральних якостей, як-от: чесність, правдивіс ть, власну гідність, обов‘язковість, товариськість, бажано з 

виявленням ретроспективи власних почуттів, саме в цьому ми вбачаємо сутність нас тавництва, ролі 

куратора в житті студентської групи. 

Обмеженість рамок статті не дає можливості розкрити всю складну, творчу систему роботи із 

студентами з удосконалення їх духовності, наведено лише фрагмент роботи, в якому підкреслено 

визначене значення створення одухотвореного середовища університетського простору для подальшого 

удосконалення особистості, підготовки їх до реалій сучасного життя. 

Перспективами подальшого дослідження в означеному напрямку є дослідження ролі с тудентського 

самоврядування у вихованні духовності особистості в умовах навчання в університеті.  
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КРИЗА МАСКУЛІННОСТІ ТА ЧОЛОВІЧЕ БЕЗРОБІТТЯ  

В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

В статті розкриваються причини виникнення кризи маскулінності та чоловічого безробіття. 

Робиться огляд сучасних підходів до вивчення маскулінності, а також аналізується стан чоловічого 

безробіття на  українському ринку праці, визначаються основні соціально-психологічні наслідки 

безробіття. 

В статье раскрываются причины возникновения кризиса маскулинности и мужской безработицы. 

Рассматриваются современные подходы к изучению маскулинности, а также анализируется состояние 

мужской безработицы на украинском  рынке труда, определяются основные социально-психологические 

последствия безработицы.  

The article describes the causes of the crisis of masculinity and male unemployment. Covers modern 

approaches to the study of masculinity, as well as examines the state of male unemployment in the Ukrainian 

labor market, identifies the main socio-psychological effects of unemployment. 
Ключові слова: гендерні відмінності, економічно активне населення, маскулінність, сімейні 

обов’язки, соціально-психологічні наслідки, статево-рольові норми, фемінність, чоловіче безробіття. 
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Так зване чоловіче питання було виразно артикульоване як проблема суспільного і особистісного 

рівнів ще в останній третині ХХ століття. Сьогодні криза маскулінності виступає предметом дослідження 

різних напрямків соціологічного мислення. Подібні дослідження дозволяють більш чітко визначити межі 

проблеми та намітити шляхи виходу з кризової ситуації, що відповідають особливостям с оціального та 

економічного розвитку нашої країни на сучасному етапі. Також необхідно відмітити взаємозв‘язок кризи 

маскуліннос ті з сучасним станом чоловічого безробіття, визначити найбільш значні соціально-

психологічні наслідки безробіття. Вимушена бездіяльніс ть значної маси працездатних чоловіків сьогодні 

має негативний вплив і на соціально-економічну систему країни в цілому. Крім того, важливо відмітити 

руйнівні соціальні і моральні наслідки безробіття, її вплив на суспільні цінності та життєві інтереси 

індивідів. Все це вимагає викорис тання різних методів дослідження кризи маскулінності та соціальних 

наслідків безробіття в сучасному суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень. 

Дослідженню різних аспектів проблеми кризи маскуліннос ті присвячено значну кількість наукових 

праць таких дослідників, як С. Жеребкін, І. Кон, О.Мещеркіна, Б. Урланіс, А. Харчев, М. Осовська, С. 

Ушакін [1, 28].  

Перспективи виходу із кризи маскулінності трактуються по-різному, тому можна виокремити два 

відмінних підходи до даної проблеми. Перший напрям, що  пов‘язаний із фемінізмом, полягає у визнанні 

тих обмежень, що їх накладає на чоловіків патріархальна система із властивими їй  стереотипами. Головна 

мета представників даного напрямку - зміна усієї системи чоловічого домінування та усунення соціальної 

нерівності чоловіків та жінок, надання кожному широких можливостей вибору стилю життя (М. Кіммел, Р. 

Коннелл). Цілковиту його протилежніс ть становить консервативний чоловічий рух за відродження 

істинних чоловічих цінностей та привілеїв (В.  Фарелл, Г. Голдберг, Р. Блай). Обстоюючи збереження 

традиційного розподілу чоловічих і жіночих ролей та засуджуючи соціальні відхилення, прихильники 

цього напрямку вбачають у відновленні справжньої маскулінності  необхідну передумову існування міцної 

сім‘ї та суспільної стабільності [11, 118].  

Необхідно відмітити, що мужність як нормативна модель формується тільки в протис тавленні з 

певною моделлю жіночос ті. Тема жіночої емансипації, яка розглядається як одна з причин кризи 

маскуліннос ті, вивчається в працях О.Здравомислової, А. Темкіної, М. Арутюнян, Н.Нечаєвої.  

Проте, досліджень, спеціально присвячених аналізу впливу кризи маскулінності на рівень чоловічого 

безробіття в сучасному суспільстві, сьогодні практично немає, що викликає необхідність зосередитис ь на 

цьому питанні більш ретельно. 

Основний матеріал. 

Фемінність і маскулінність поряд з ідентичністю, під якою розуміється усвідомлення особистістю 

власної ціліснос ті та індивідуально-типологічних особливостей,  вважаються дуже істотними 

характеристиками, що визначають гендерні особливості особистості, розглядаються як ознаки мужності 

чи жіночності. Маскулінність можна визначити як систему характеристик особистості, що традиційно 

вважаються чоловічими. Вони передбачають відповідність власній статевій приналежності, прийняття 

статево-рольових стереотипів, дотримання чоловічих норм, вироблення типових для чоловічої статі форм 

поведінки, способів самореалізації. Маскулінність пов'язується з такими якостями, як незалежність, 

активніс ть, допитливість, схильність до ризику, здатність до досягнень. Внутрішній світ чоловіка 

вважається більш упорядкованим і систематизованим, ніж світ жінки. Серед негативних рис маскулінності 

найчас тіше вважається брутальність, авторитарність, агресивність, надмірний раціоналізм [9, 61]. Під 

фемінністю розуміють властивіс ть особистос ті, що передбачає відповідніс ть жінки власній психологічній 

статі, дотримання жіночих статево-рольових норм, типової для жінки поведінки, цінностей, установок. 

Фемінність пов'язується з емоційніс тю, м'якістю, чуйністю, нормативніс тю, комунікативними навичками, 

сензитивністю, здатніс тю до емпатії. Фемінна жінка вважається більш реалістичною, практичною, 

уразливою, безпосередньою і пасивною, ніж жінка з не такою однозначно домінуючою жіночніс тю. 

Виражена фемінність передбачає переважання несвідомого рівня саморегуляції, схильність до 

інтуїтивного осягнення дійсності, чітку материнську орієнтацію [9, 114]. 

Згідно суспільних стереотипів, які значною мірою визначають особливості соціальної поведінки 

людини, для чоловіка нормативною і бажаною вважається виражена маскулінність. Маскулінність не 

обов'язково притаманна чоловікам так само, як фемінніс ть - не є виключно жіночою характеристикою. 

Такі фемінні властивості, як щиросердність, емоційність, інтуїтивність, вітальність, у значній мері 

властиві і чоловікам, набуваючи виразності у міру наближення до особистісної зрілості. З іншого боку, 

серед жінок нерідко зустрічаються такі маскулінні якос ті, як безкомпромісність, наполегливість, розвинута 

мотивація досягнення, ініціативніс ть, високий інтелект і свобода від стереотипів.  
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Можна виокремити декілька сучасних підходів до вивчення маскуліннос ті. Так, прихильники 

біологічного детермінізму у поясненні поведінкових і психологічних відміннос тей між чоловіками 

спираються на теорії біологічного диморфізму, вказуючи на існування відповідних докорінних 

відмінностей між самцями і самками будь-якого біологічного виду. Представники психоаналітичного 

напрямку вважають відмінності чоловічого та жіночого характерів неминучим наслідком особливостей 

становлення статевої ідентичності дитини у процес і взаємодії з батьками. Обидва згадані підходи є 

універсалістськими, оскільки обґрунтовують об‘єктивність, незмінніс ть та абсолютність власне чоловічих 

рис. Противагу їм становлять соціально-психологічні та пос тмодерністські концепції маскуліннос ті. Перші 

вважають маскулінність, як і фемінність, похідною від існуючих у суспільстві ґендерних ролей, норм та 

стереотипів, що детерміновані насамперед соціокультурно і насаджуються індивідові у процесі 

соціалізації. Пос тмодерністські концепції взагалі заперечують наявність маскулінності як універсальної й 

унітарної категорії, звертаючи увагу на расові, класові, етнічні та інші відмінності у її формуванні та 

проявах. Натомість постмодерніс ти висувають тезу про існування множинних маскулінностей, що 

конструюються і репрезентуються виключно у конкретному культурному контексті. У межах цих 

конструктивістських підходів маскулінніс ть більше не трактують як єдину і постійну величину, 

розглядаючи її як рухливу та мінливу множинність [12, 423].  

Кризу маскулінності можна пов‘язувати зі структурним тиском публічної сфери, що вимагає від 

чоловіків виконання певного набору соціальних ролей. Тобто теза щодо кризи маскуліннос ті припускає 

існування нормативної моделі  дійсної мужності, можливість реалізації моделі справжнього чоловіка [4, 

89].  Що стосується економічних та соціальних наслідків кризи маскуліннос ті, то до них можна віднести 

такі, як неефективне викорис тання чоловічої робочої сили, криза сімейних відносин, що відображається в 

зростанні кількості розлучень. Також такими наслідками можна назвати психологічні та соціальні 

перевантаження, які характерні для жінок, що виховують дітей без чоловіків, та самостійно виконують 

роль годувальника родини. Нові інтерпретації кризи маскуліннос ті висуваються соціологами сім‘ї, що 

відмічають депривоване становище чоловіків, яке викликається неможливістю реалізації ролі 

монопольного годувальника, домінування жінки в приватній сфері, порушенням прав батьківства.  

Чоловіче безробіття також можна розглядати як один із наслідків кризи маскулінності в сучасному 

суспільстві. Безробіття можна визначити як наявніс ть у країні людей, які здатні і бажають працювати за 

наймом при сформованому рівні оплати праці, але не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або 

працевлаштуватися взагалі. Критерії визнання людини безробітним звичайно встановлюються законом або 

урядовими документами і можуть дещо відрізнятися в певних країнах. Але, як правило, декілька ознак 

присутні у всіх визначеннях. По-перше, це працездатний вік, тобто людина повинна бути с тарше 

мінімального віку, з якого законодавство дозволяє працювати за наймом, але молодше віку, після 

досягнення якого призначається пенсія. По-друге, у безробітного повинно бути відсутнє пос тійне джерело 

заробітку протягом певного часу (наприклад, місяця). Також обов‘язково має бути доведене прагнення 

людини знайти роботу - наприклад, звернення його в службу зайнятості і в ідвідини тих роботодавців, до 

яких його направляють на співбесіду співробітники цієї служби.  

Необхідно відмітии, що рівень безробіття в Україні, визначений за методологією МОП, на сьогодні 

склав 8,0% економічно активного населення (за даними Державної служби статис тики України). Рівень 

безробіття серед чоловіків становить 9,3%, тоді як серед жінок - 6,7% економічно активного населення. 

Разом з тим, рівень безробіття в Україні залишається нижчим, ніж в країнах Європейського Союзу, де він 

становив 11% (зокрема, в Греції та Іспанії – 27%, Хорватії – 18%, Португалії – 18%, Словаччині – 15%,  

Ірландії – 14%, Латвії – 12%). Згідно з даними, опублікованими на сайті Євростату, чоловіче безробіття 

найсильніше випереджає жіноче в Ірландії (15,6% безробітних чоловіків і 11% безробітних жінок), в 

Болгарії (13,4% і 11% відповідно) і в Литві (14,4% і 10,6% відповідно). Зворотна ситуація найяскравіше 

виражена в Люксембурзі (6,6% безробітних жінок і 4,9% безробітних чоловіків), Чехії (8,4% і 6,2% 

відповідно) та Італії (13,2% і 11,2% відповідно) [2].   

Існує стала думка, що чоловіки перебувають у привілейованому становищі на ринку праці, що 

підтверджується і статистикою, тому більшої уваги та підтримки у разі втрати роботи потребують жінки. 

Але втрата роботи позначається на чоловіках не менше, насамперед, у соціально-побутовому та 

психологічному плані. В нашому суспільстві існує стереотип, що домашню роботу повинна виконувати 

жінка, а забезпечення матеріального добробуту родини – це обов‘язок виключно чоловіка. Тому від 

чоловіка зазвичай очікують активності, гіпервідповідальності, успішності та готовнос ті пожертвувати 

заради неї власним самопочуттям та станом здоров‘я. Цю думку, насамперед, підтримують і самі чоловіки: 

якщо для жінки значною мірою успішності є те, що вона реалізувалась як дружина та мати, то чоловіки 

оцінюють себе здебільшого в залежності від того, скільки вони заробляють, наскільки вони спроможні 

утримувати та захистити родину. Намагання чоловіків відповідати цьому стереотипу призводить до стресу 

та психологічних проблем, відсутність цих ознак успішнос ті, а тим більше відсутність постійної роботи та 

стабільного доходу спричиняють у середньос татис тичного чоловіка відчуття власної нікчемнос ті [6, 71].   

Згідно з дослідженням, проведеним недавно в рамках Програми розвитку ООН в Україні, 

невизначеність ситуації та нестабільність заважають безроб ітним чоловікам реалістично планувати 

подальші дії щодо працевлаштування [2].   Жінка, вважають експерти, психологічно більш гнучка, частіше 
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звертається до служби зайнятос ті, не боїться просити про психологічну допомогу, перенавчатися. І хоча, 

згідно зі статистикою, показники безробіття серед жінок і чоловіків практично врівноважені, все ж 

тенденція більш загрозлива саме для сильної статі.  

Соціально-психологічні наслідки безробіття не обмежуються тільки погіршенням матеріальних умов 

існування, а пов‘язані насамперед з самим фактом втрати роботи. Це пояснюється тим, яке велике 

значення має робота в житті більшос ті чоловіків. Під час тривалого безробіття у чоловіків часто 

спостерігаються прояви почуття неповноціннос ті, зниження самоповаги, підвищеної тривожніс ть та 

соціальної ізоляції [7, 92].  Безробіття часто сприймається чоловіками як особиста поразка, 

супроводжується страхом негативної реакції з боку оточуючих людей та втрати їх поваги до себе. 

Радикальна зміна с татусу чоловіка, який втратив роботу, відображається на його становищі в сім‘ї, 

оскільки авторитет безробітного батька втрачається для дружини і дітей. Все це сприяє порушенням 

гармонії сімейного життя, що має наслідком збільшенням кількості конфліктів та непорозумінь. Ситуація 

може погіршуватися, коли годувальником сім‘ї стає виключно дружина, і керівне становище чоловіка 

втрачається, що має наслідком перерозподіл сімейних обов‘язків. Безробітний чоловік часто вимушений 

брати на себе традиційно не притаманну йому функцію домогосподарки, що сприймається як додаткове 

приниження та сприяє втрати чоловіком важливих маскулінних якос тей [8, 97].   

Можна припустити, що сучасна ситуація на ринку праці, яка характеризується підвищенням рівня 

безробіття серед чоловіків, певним чином поглиблює та ускладнює існуючу кризу маскуліннос ті в 

українському суспільстві. Це пояснюється тим, що в деяких випадках встановлюється прямий зв‘язок між 

тривалим безробіттям та зниженням рівня самоповаги, впевненості чоловіка в своїх здібностях і 

можливостях, що ускладнює виконання подружніх та батьківських функцій в сім‘ї. Крім того, наслідком 

чоловічого безробіття може бути розлучення подружжя, а також акти насильства в сім‘ї. Проте, допустимо 

стверджувати, що зміна гендерних ролей, яка супроводжується послабленням стереотипу чоловіка-

годувальника та чоловіка-голови родини, в свою чергу провокує зростання кількос ті безробітних чоловіків 

в нашій країні. Це пов‘язано з тим, що функцію щодо утримання сім‘ї здатна досить успішно виконувати 

сучасна жінка, конкуруючи з чоловіком в сфері суспільного виробництва. Разом з цим, жінки часто 

бувають більше пристосовані до зміни місця роботи або  професії завдяки своїй природній гнучкості, що 

сьогодні робить їх більш конкурентними на ринку праці. Таким чином, визначається певна 

взаємозалежність вищевказаних факторів, що вимагає подальшого дослідження даної тематики з метою 

виявлення шляхів подолання кризи маскулінності в сучасному суспільстві.  
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 

УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИШУ  

 

На основі аналізу науково–педагогічної літератури розглянуто позанавчальну діяльність як умову 

соціалізації студентської молоді вишу. Визначено напрями позанавчальної діяльності. У статті 

зазначено, що художньо-естетична позанавчальна діяльність вишу впливає на розвиток внутрішнього 

потенціалу особистості студента, сприяє розвитку духовних і моральних якостей, що дозволяє йому 

аналізувати свою діяльність відповідно до вимог сучасного соціуму. Наголошено, що художньо-

естетичний гурток розширює естетичний досвід, впливає на інтелектуальну, моральну, емоційно-

почуттєву сфери, допомагає пізнати оточуючий світ, сприяє повноцінному розвиткові особистості. 

Стверджено, що через мистецтво засвоюються соціальні цінності на рівнях людства, етносу, нації, 

регіону, формуються соціальні якості та мотивується власна активність особистості.  

На основе анализа научно-педагогической литературы рассмотрено внеучебную деятельность как 

условие социализации студенческой молодежи вуза. Определены направления внеучебной деятельности. В 

статье указано, что художественно-эстетическая внеучебная деятельность вуза влияет на развитие 

внутреннего потенциала личности студента, способствует развитию духовных и моральных качеств, 

что позволяет ему анализировать свою деятельность в соответствии с требованиями современного 

социума. Отмечено, что художественно-эстетический кружок влияет на интеллектуальную, 

моральную, эмоционально-чувственную сферу, помогает познать окружающий мир, способствует 

полноценному развитию личности. Утверждено, что через искусство усваиваются социальные 

ценности, формируются социальные качества и мотивируется собственная активность личности. 

The extracurricular activities as a condition of socialization of students of the university are considered on 

the basis of analysis of scientific and educational literature. The directions of extracurricular activities are 

conducted. The article stated that the artistic and aesthetic high school extracurricular activities aff ect the 

development of the internal potential of the individual student, contribute to the development of spiritual and 

moral qualities, which allow him to analyze their activities in accordance with the requirements of modern 

society. It is noted that artistic and aesthetic activities affect intellectual, moral, emotional and sensual sphere, 

help to learn about the world, contribute to the full development of the personality. It is approved that the social 

values, social skills assimilate through the art. 
Ключові слова: позанавчальна діяльність, соціалізація, студентська молодь, гурток художньо-

естетичного напряму, народне мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, художні та краєзнавчі 

музеї. 

Ключевые слова: внеучебная деятельность, социализация, студенческая молодежь, художественно-

эстетический кружок, народное искусство, декоративно-прикладное искусство, художественные и 

краеведческие музеи. 
Keywords: extracurricular activities, socialization, students, artistic and aesthetic coterie, folk art, arts and 

crafts, art and natural history museums. 

Проблема вивчення соціалізації сучасного студента розглядається як одне з найбільш складних і 

важливих питань. Тому що саме в студентські роки відбуваються важливі події, які мають величезний 

вплив на його майбутнє життя і професійну кар'єру. Роки юнос ті відрізняються особливо високою 

динамічністю, насиченістю враженнями, здатністю до засвоєння величезного потоку інформації, 

прагненню до активного прояву своїх здібностей.  

У сучасних умовах розвитку суспільства, стратегічною метою освіти стає не тільки засвоєння знань, 

умінь і навичок, а й створення певних умов до саморозвитку, культурного самовизначення особистості 

студента, перетворення його в суб'єкта власної життєдіяльності, а також прагнення розвинути у нього 

здатніс ть самостійно здобувати знання і швидко прис тосовуватися до нових сфер діяльнос ті.  

Позанавчальна діяльність це одна із головних ланок безперервної освіти в системі виховання та 

соціалізації  особистості. Вона активізує процес пізнання прекрасного, розвиває у студентів самостійність, 

ініціативність, усвідомлення власного вибору, розкриває їхні нахили та здібнос ті, створює відповідні 

умови для розвитку талановитої студентської молоді. У процес і такої діяльності с тудент не лише 

відтворює те, що засвоює, а розвивається, доповнює вже набутий досвід, збагачує власний кругозір. 

Для нашої с татті певний інтерес становлять наукові праці В.  Завгородняї, присвячені проблемі 

організації художньо-естетичної діяльності. Система та особливості позанавчальної діяльності студентів у 

вищих навчальних закладах досліджується в працях Е. Суханової, С.  Воробйової, Н. Грищенко, В. Коваль, 

О. Кучерявої, В. Лозової, Л. Петриченко, С. Савченко, О. Стоян. Дослідженню проблем соціалізації 
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студентів в умовах ВНЗ присвячені роботи Г. Овчаренко, Р. Шулигіної. Виховний потенціал українського 

народного мистецтва розглянуто в працях дослідників О. Бєлих, В. Одарченко.  ,,Розвиток творчих 

здібнос тей студентів у позанавчальній діяльнос ті‖ розглядає сучасна дослідниця А. Григор‘єва. 

Метою статті є вивчення впливу художньо-естетичного напряму у  позанавчальній діяльності вищого 

навчального закладу на процес соціалізації студентської молоді; визначення головних якостей 

особистості, що формуються в процесі позанавчальної роботи; висвітлення змісту художньо-ес тетичного 

напряму позанавчальної діяльнос ті та завдань художньо-естетичного  гуртка.  

У період навчання студенти проходять найважливіший етап соціалізації. У них розвиваються 

особистісні якості, пов'язані з активним формуванням соціальної зрілості,  інтенсивним морально-

естетичним становленням, моделюванням професійного життєвого шляху. На думку багатьох вчених, це 

період масштабного розвитку моральнос ті і естетичного відображення навколишньої дійсності, 

становлення і зміцнення рис характеру, певних звичок і установок. Особливо важливо, що цей період 

характеризується оволодінням всією системою соціальних ролей дорослої людини: навчальних, 

громадянських, професійних, трудових та політичних [2; 3]. 

Важливим і цікавим є твердження С. Савченко, про те, що соціалізація це багатоскладний і 

багатофакторний процес набуття індивідом людських властивостей і якос тей, спрямованість яких 

визначається конкретною соціальною ситуацією [ 9, 10].  

Студентський період є важливою стадією соціалізації і має певні особливос ті: 

- відбувається активне залучення у нове середовище; 

- посилюється роль студента як суб‘єкта соціалізації, самостійність у виборі ціннос тей, ідеалів, 

середовища для спілкування, видів діяльності;  

- удосконалюється механізм самокорекції [10, 327]. 

Безумовно, що позанавчальна діяльність створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних і 

соціальних мотивів спілкування і взаємодії один з одним, з іншими людьми, групами, колективами. 

Студент, включаючись у позанавчальну діяльніс ть, не тільки якісно вступає в професійну діяльність, а й 

,,входить в нову ситуацію розвитку‖, піднімається на нові с тупені морального і професійного 

вдосконалення.  

Очевидно, що позанавчальна діяльність це специфічний вид діяльності, який є невід'ємною частиною 

особистісного орієнтованого виховного процесу, здійснюваного у сфері вільного часу з метою 

забезпечення формування громадянських, загальнокультурних, морально-етичних, естетичних, творчих 

якостей особистості студента [4, 57]. 

З точки зору А. Верховод, вища школа повинна бути орієнтована на виховання підростаючого 

покоління, яке розуміє, любить і знає свою іс торію, традиції свого народу, зберігає ціннісну основу 

власної національної культури. У формуванні високодуховної особис тості необхідною умовою є 

сприйняття людиною себе як частини свого народу, його  національної культури. Народні традиції – це не 

лише доступна всім форма виразу себе, свого світовідчування, а й саме той засіб, у якому разом з його 

естетичною, ідеологічною, художньою, морально-етичною, освітньою, обрядовою стороною закладений 

великий соціалізуючий потенціал [1, 17]. Слід звернути увагу, що народне мис тецтво сприяє формуванню 

світоглядних уявлень, естетичних оцінок, ідеалів, переконань, що регулюють духовно-творчу активність 

особистості, зумовлюють її ставлення до світу(природи. суспільства, людей, самого себе) [5, 34–40]. 

Учена В.  Завгородняя розглядає зміст позанавчальної діяльнос ті у вищому навчальному закладі як 

сукупність різних видів соціального досвіду, який студенти засвоюють у процес і соціалізації. Чим 

різноманітніше представлена соціальна дійсніс ть у напрямах позанавчальної роботи тим ефективніше 

будуть відбуватися социалізуючі процеси [4, 57–59]. Дослідники Г. Овчаренко та С. Савченко 

підкреслюють, що традиційними для сучасної вищої школи є такі напрями позанавчальної діяльності: 

науково-дослідницька, суспільно-політична, художньо-естетична, трудова, іс торико-культурна й 

етнографічна, фізкультурно-спортивна, організаційно-управлінська [6, 36; 8, 195]. З вищезазначених видів 

позанавчальної діяльності ми вважаємо найбільш доцільним акцентувати увагу саме на художньо-

естетичній, яка передбачає участь у художній самодіяльності, різноманітних творчих гуртках і 

об‘єднаннях, захопленіс ть різними видами мистецтва. Наш вибір пояснюється особливим впливом 

напрямів даного виду позанавчальної діяльності на процес управління соціалізацією студентської молоді. 

Беручи участь у художньо-естетичних гуртках для кожного із вихованців відкривається простір для 

розвитку ініціативнос ті і самостійності, створюються соціально-педагогічні умови для розвитку творчих 

та інтелектуальних здібностей студентів. 

Визначимо головні завдання художньо-естетичного гуртка: 

1. Виховання у студентів художньо-ес тетичного ставлення до дійсності, художнього пізнання світу 

та його образної оцінки. Це передбачає наявність таких якостей, як відчуття краси та гармонії, 

вміння помічати прояви естетичного у повсякденному оточенні та усвідомлювати його. 

2. Формування знань і уявлень про народне мистецтво, його історію та роль у житті людей, 

розуміння мови різних видів народного мистецтва. 

3. Розвиток здібностей до декоративної творчості. 
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Основою гурткової робота зі с тудентами є  проведення екскурсії в музеї, підготовка та проведення 

святкових вечорів, створення музеїв, організація виставок, створення постійно діючих с вітлиць з 

експозиціями кращих виробів та старовинних робіт, що є однією з форм соціалізації. Така діяльність 

прищеплює студентській молоді любов до народного мистецтва, культури, традицій, до рідного краю, 

своєї місцевості.  

На основі аналізу праці А. Григор‘євої можна підкреслити, що робота в художньо-естетичних гуртках 

може проводитись за такими напрямами: українська народна вишивка, макраме, виготовлення народної 

іграшки, писанкарство, ткацтво, образотворче мистецтво,народні ремесла[ 3, 212–215].  

Як стверджує Л. Савка, під час роботи в гуртку ,,Українська народна вишивка‖ с туденти засвоюють 

уміння і навички практичного виконання традиційних і нетрадиційних технік української вишивки. 

Ознайомлення із українською традиційною вишивкою у ВНЗ сприяє поглибленню знань з історії і 

культури України, формуванню національно орієнтованих переконань; збагаченню й урізноманітненню 

практичної діяльнос ті студентів, поглибленню їхньої мотивації; розширенню спеціальних знань, умінь та 

навичок; розвитку логічного мислення, умінню аналізувати, систематизувати і засвоювати нові знання; 

удосконаленню психофізіологічних якостей (спостережливості, творчої активності, смаку, сприйняття, 

точності координації рухів та ін.); естетичному та трудовому вихованню [7, 44]. 

На заняттях в гуртках чільне місце займає використання навчально-наочних посібників з 

декоративно-ужиткового мистецтва і зразки виробів місцевих народних художніх промислів, що розвиває 

у студентів емоційно-естетичне сприймання народної творчості, вміння аналізувати, порівнювати, 

відчувати явища декоративно-ужиткового мис тецтва, емоційно-образне мислення, яке лежить в основі 

художньої творчості. Невід‘ємною частиною проведення гуртка є організація екскурсій в художні і 

краєзнавчі музеї, на виставки, музеї української культури і побуту, де широко представлено народне 

мистецтво, зустрічі з провідними майстрами декоративно-ужиткового мистецтва облас ті, що збагачує 

кругозір студентів, ініціює їхню творчість, спонукає їх до неї [3, 212–215]. 

Як зазначає науковець А. Григор‘єва, музей народного декоративно-ужиткового мистецтва працює за 

такими експозиційними напрямами: народний одяг, фольклорна лялька, види декоративно-ужиткового 

мистецтва (вишивка хрестиком, гладдю, бісером; різні техніки писанкарства, декоративний розпис, 

витинанка, вузликове плетіння, гончарс тво, народна іграшка). Музей є осередком національної культури, 

національних надбань та ціннос тей. Він сприяє естетичному розвитку студентів, творчому вдосконаленню 

та реалізації. У музеї предс тавлені рушники, вишиті картини, писанки [3, 212–215]. У музеях студенти 

краще усвідомлюють важливіс ть збереження художніх ремесел, звичаїв, традицій, переймаються 

патріотичним духом українського народу.  

Неможливо не погодитись з думкою А. Григор‘євої, що на творчий, інтелектуальний та  духовний 

розвиток студентів впливає робота гуртка ,,Макраме‖. Заняття у цьому гуртку сприяють художньо-

естетичному вихованню, творчій самореалізації студентської молоді, розвивають вміння компонувати, 

уявляти, фантазувати, створювати об‘ємні експозиції. Під час роботи в гуртку с туденти знайомляться з 

основними і допоміжними вузлами макраме, основними візерунками, прийомами оформлення початку і 

кінця виробу, створюють прості та об‘ємні вироби. Програма цього гуртка збагачує знання студентів про 

світову іс торію розвитку людської особистості, зародження і розвиток ремесел, особливості оформлення 

інтер‘єру; вдосконалюється практичні вміння та навички; формує інтерес до пошукової діяльності; 

виховує естетичні смаки, почуття любові до прекрасного; виявляє творчі можливості особистос ті студента 

[3, 212–215]. Робота в гуртках активізує розвиток таких елементів творчого мислення, як асоціативність, 

образніс ть, уява, фантазія, сприяє розширенню кругозору, самореалізації особис тості, удосконалює 

естетичні смаки, розвиває творчий потенціал, забезпечує гармонійне виховання студента.  

Вище сказане дає змогу зробити висновок, що позанавчальна діяльність студентської молоді є 

вагомим засобом соціалізації та всебічного розвитку особистос ті на основі вільного вибору видів 

діяльнос ті. Вона сприяє формуванню творчої індивідуальності майбутнього педагога, його професійної 

підготовки, прояву самостійності і творчої самоактуалізації сучасного фахівця. Зазначимо, що метою 

позанавчальної художньо-естетичної діяльністю в гуртках є: розвиток у студентів уміння повноцінно 

сприймати явища мистецтва, суспільного життя, природи; формування творчого мислення, естетичних 

смаків, розширення світогляду, поглиблення знань; пробудження інтересу до прекрасного в оточенні; 

вдосконалення моральних, естетичних потреб та інтересів молоді, її естетичних орієнтацій, аналізу 

мистецьких творів; розвиток емоційності, чуттєво-світоглядного ставлення студентів до навколишнього 

середовища у всіх його проявах; активізація творчого самовираження студентів.  
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категорій соціологічними методами при розгляді соціальної компетентності курсантів. 

В статье рассматривается связь между такими двумя характеристиками личности как 

социальный интеллект и социальная компетентность. Рассматривается возможность исследования 

данных категорий с помощью социологических методов в ходе рассмотрения социальной 

компетентности курсантов. 

In the article the influence of social intelligence factor over person’s social competence development is 

considered. The similarities and distinctions of two notions from prospective of sociology study of police cadets’ 

social competence are highlighted. 
Ключові слова: соціальний інтелект, соціальна компетентність, соціальна взаємодія, курсант, 

особистість.  
Ключевые слова: социальная компетентность, социальный интеллект, курсант, личность, 

социальное взаимодействие. 
Keywords: social competence, social intelligence, police cadets, social interaction, personality.  

The numerous definitions of social competence and consequently the array of approaches in its assessment 

are directly or indirectly tend to one similarity, revolve around one basic social competence feature – the 

effectiveness in social interaction. In all relevant studies the social interaction are utilized as a medium in social 

competence assessment. This main quality lays the basis for social grounds in social competence study. But in this 

work we would like to explore the relations of social competence with other notion named ―social intelligence‖, 

presented by Edward Thorndike in 1920 and defined as "the ability to understand and manage men and women, 

boys and girls, to act wisely in human relations". The original definition has been transformed by followers in 

social intelligence researches into self- and social awareness, i.e. the knowledge of social situations and ability to 

be effectively engaged in complex social relations and environments.  

The interpretations of social intelligence introduced by researchers in this sphere coincide with main aspects 

of social competence in terms of social interaction. Social intelligence as a factor which defines humans is similar 
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to social competence and emphasizes the social grounds of human being. The social scientist Ross Honeywill 

considers social intelligence responsible for producing social feelings and believes. This particular characteristic 

distinguish social intelligence, making it closer to psychology.  

Contrary to social competence the measurement of social intelligence is more developed, although not a 

fixed model. In many cases it resembles the intelligence quotient test with question-answer session and generally 

speaking is statistic obstruction. The social intelligence (SQ) assessment is primarily aimed to select qualif ied 

personnel for required dense customer contact employment, exception to psycho-functional development 

disorders such as autism, which is beyond of our realm. Similar to social competence the social intelligence is 

considered to be related to cognitive and emotional spheres. Based on outlined similarities we would like to find 

out the potential contribution of social intelligence in study of social competence within law-enforcement 

profession groups and police cadets, as one constituent part of it.  

The social cognition determines various aspects of human abilities and skills, and the communicability is on 

top of the list. Policing involves direct contact and interpersonal communication, therefore the police officer skills 

in communication is paramount for successful work results. The other aspects pertaining to cognitive abilities are 

such as planning and modeling of ways for duties fulfillment, setting goals and tasks, analysis of arising problems 

and elaboration of its appropriate solutions, pondering the efficiency of service functions, selection of ―modus 

operandi‖ (means of action), control and evaluation of own behavior. 

The tendencies of changes in law-enforcement field, extension and complication of tasks, enhance 

requirements to work efficiency upon strict adherence to law and human rights respect, increase the role of 

professional knowledge. Professional knowledge is integral part of social knowledge and is determined by 

person‘s cognition. Regarding policing that means the knowledge in specific law -enforcement field, which allows 

the conscious duties fulfillment; surveillance over situation; interlocutor supervision, the detection and evaluation 

of interlocutor state, i.e. control over intonation, expression, hidden intentions etc.  

Law-enforcement activity immerses into aggravated people relations, in their goals and intentions conflicts, 

what is called the real life. Under such conditions it is not enough to be right, there are needs in achieving 

subordination, the people‘ recognition of righteousness of demands, enhancement of justice credibility and 

acquisition of active assistance from community.  

The range of professionally determined abilities, skills and qualities from perspective of its emotional and 

cognitive background include the analytic ability of information (evidences, testimony, crime scene and situation 

etc.) processing, as important for well-founded decision making action. The implementation of decision depends 

on correct tactic technique for example in depicting the person, who presents interest; in correct surveillance, 

search or interrogation and so on. As well such abilities as choosing and creating the enabling environment, to 

establish the trustful relations, to prevent and overcome conflicts, prepare and implement the professional dealings 

and skills in appropriate mimic and expressions, in role behavior are originated by cognition and emotions and 

represent the social intelligence of police officer. It should be clear mentioned that we separate feelings and 

perceptions from mentioned above social intelligence factors in order to extract the social context. Accordingly, 

the memory ability is important in police officer professional job fulf illment, but relates to psychology field. 

Additionally, the law-enforcement activity is carried out under influence of psychogenic factors, which produce 

signif icant negative effect on police officer. In study of social intelligence, as well as social competence, the 

application of memory or resistance to psychogenic factors in forms of successful establishing of interpersonal 

relations or problem solving examples will represent interest for consideration. In reality the sociological and 

psychological determinants are interrelated, on individual or diad level it‘s more psychological to the point of 

individual social intelligence or competence skills and with appearance of interaction that is on group, institutions 

and society level the sociology categories come in action.  

The issue here is psychology versus social intelligence and social competence. There is no sense in 

downgrading the psychology role, but most references to social intelligence and competence relate to individual 

level, the social perspectives were not considered. No doubts that within social institutions such notions as social 

competence and intelligence turn into sociology categories. Therefore, within the subject of study it is expedient 

to explore the mutual affect of culture, education and educative environments and social intelligence, as integral 

part of social competence. Equally the information processing (accumulation and revealing) by group and 

mapping the social environment are in line with the study. The quest for answer on these questions will ultimately 

lead to explanation of the role and place of mentioned categories in society social structure.  

Considering the social intelligence we can infer that its utilization in police cadets‘ social competence study 

is indispensable regardless the strong connection with psychology. One strong point in favor for such assumption 

is the fact that social intelligence transpires in social interaction, same as social competence, and provides social 

ground in understanding cognitive and emotional processes in cadets‘ environment within educational institution. 

These cognitive and emotional dimensions are considered as part of police officers‘ social competence structure. 
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В статті розглянуті аспекти професійного становлення фахівця із соціальної роботи; зазначені 

професійні ролі та функції, зміст професійної діяльності; визначені вихідні цінності та мотивації, 
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соціальної роботи. 
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Специфіка сучасної соціальної роботи вимагає високого рівня професіоналізму. Професіоналізм  

конкретного працівника є результатом його самореалізації в ході тривалого процесу професійного 

становлення, для якого характерні індивідуальна своєрідність й унікальність умов протікання. Профес ійне 

становлення фахівця із соціальної роботи – цілісний і безперервний процес розвитку практичної, освітньої 

й дослідницької діяльності особистос ті у соціальній сфері, орієнтований на формування професійних 

знань, умінь, навичок і особистісних якостей, адекватних кваліфікаційним вимогам та етичному стандарту 

професії.  

Проблема професійного становлення і компетентнос ті фахівця широко обговорюється у науково-

професійній літературі. Методологічні й теоретичні аспекти розвитку професійної компетентності 

розглянуті в роботах С. Харченко, В. Докучаєвої, Н. Краснової, Н. Ларіонової, Д. Разіної, Е. Зєєра, А. 

Маркової та інших авторів. Формуванню професійної компетентності соціального працівника присвячені 

дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, А. Белінської, В. Бочарової, В. Сидорова, А. 

Ляшенка, І. Миговича, Г. Попович, Є. Холостової та інших.  

У довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, що надають соціальні послуги 

(затвердженому Наказом Мініс терства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 ғ 324) 

наводиться опис посадових обов‘язків та кваліфікаційних вимог до керівників (директорів центрів 

соціального обслуговування, соціальної реабілітації інвалідів, центру підвищення кваліфікації 

працівників, інтернатів та ін.); професіоналів – «фахівця із соціальної роботи»; фахівців – «соціального 

працівника»; робітників – «соціального робітника».  

Згідно кваліфікаційної характеристики фахівця із соціальної роботи, до його посадових обов'язків 

належать: організація виявлення та реєстрації громадян, які потребують соціальної та іншої допомоги, 

охорони і захисту їх морального, фізичного та психологічного здоров'я; організація піклування, опікування 

та догляду; встановлення причини конфліктних ситуацій та відхилень, які спричинили асоціальні явища; 

координація роботи з надання соціальної допомоги та захисту; пропаганда здорового способу життя, 

дбайливого ставлення до ветеранів та інвалідів, високих зразків етики та культури соціальних відносин; 

надання допомоги у працевлаштуванні; реєстрація асоціальних явищ і розробка заходів щодо їх усунення; 

проведення психологічних та педагогічних консультацій, надання юридичних порад; організація допомоги 

громадянам похилого віку й непрацездатним, тощо [1, 34-35].  

Фахівець із соціальної роботи повинен знати: законодавство України, нормативно-правові акти, 

методичні та інші розпорядчі документи та матеріали, які регламентують організацію соціальної роботи; 

організацію соціально-медичної роботи; організацію юридичної допомоги, піклування, опікування, 

догляду, соціальної реабілітації, соціального захисту; соціологію; психологію; технології соціальної 

роботи; національні особливості побуту, культуру людських відносин та інше. Кваліфікаційними вимогами 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Honeywill


72 

до фахівця із соціальної роботи є повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магіс тр, спеціаліст) 

та підвищення кваліфікації.  

Професійні обов'язки фахівця із соціальної роботи обумовлюють його ролі. Він виступає як 

соціальний педагог, учитель, вихователь, експерт, консультант, коли надає поради, навчає різним умінням, 

ефективним методам родинного планування і господарювання, встановлює зворотній зв'язок, застосовує 

рольові ігри та інше. Фахівець виступає в ролі посередника, організатора, адмініс тратора, коли його 

діяльніс ть спрямована на допомогу у подоланні проблем особи, що знаходиться у важкій життєвій 

ситуації. Він виступає в ролі соціального адвоката, коли представляє інтереси клієнта або групи клієнтів, 

наприклад при встановленні або позбавленні батьківських прав, опікунства, тощо. 

Фахівець виконує свої ролі, працюючи в соціальних службах установ, підприємств і організацій 

різних відомств, в освітніх, культурних і медичних установах, будинках, мікрорайонах або зонах 

соціального обслуговування сімей, а також займаючись приватною практикою. Дії фахівця в його 

професійних ролях представляють сукупніс ть конкретних операцій, необхідних для реалізації цілого ряду 

професійних функцій.  

За змістом діяльності фахівця соціальної роботи виділяють такі функції [3, 24-26; 4, 30]:  

- організаційну (організація соціальних служб, залучення до їх роботи громадськості та спрямування 

діяльності на надання різних видів допомоги і соціальних послуг);  

- посередницьку (забезпечення сприяння й участі в рішенні проблеми органів влади та інших 

соціальнихустанов);  

- правозахисну (використання законів та їх правових актів для захисту прав клієнта і надання йому 

допомоги);  

- інформаційну (забезпечення нужденних у соціальній допомозі інформацією про соціальні послуги);  

-  психологічну, педагогічну, соціально-медичну, соціально-побутову (виявлення необхіднос ті та сприяння 

в наданні відповідної допомоги різним категоріям населення) та інші.  

За використовуваними технологіями виділяють наступні функції:  

- діагностичну (пос тановка соціального діагнозу, визначення змісту проблеми групи або індивіда);  

- прогностичну (прогнозування розвитку соціальних процесів і вироблення моделей соціальної поведінки);  

- профілактичну (приведення в дію механізмів попередження негативних соціальних явищ);  

- реабілітаційну (організація роботи із соціальної адаптації та реабілітації) та інші.  

Виконуючи різні професійні ролі та функції, фахівець виробляє особливий стиль поведінки, систему 

власної унікальної діяльнос ті з надання соціальної допомоги й підтримки клієнта.  

Велике значення для успішної професіоналізації має спрямованість фахівця із соціальної роботи, яка 

складається із системи цінностей та мотивації його діяльнос ті. Вона обумовлює професійну придатність 

до практичної соціальної роботи.  

Ціннос ті – це ідеї, переконання на які фахівець спирається при прийнятті рішень. Розрізняють 

цінності альтруїс тичного характеру (допомога, підтримка, захист), ціннос ті етичної відповідальності 

(гідність і цілісніс ть професії) та ціннос ті, пов‘язані з потребами самореалізації, самоствердження, 

самовдосконалення і досягнення професіоналізму [2, 245].  

Головним внутрішнім стимулом праці в соціальній сфері є альтруїстична мотивація – бажання 

фахівців із соціальної роботи приносити користь своїм клієнтам і суспільству. Також до значимих 

внутрішніх стимулів відносять можливість пос тійного прояву самостійнос ті, ініціативи і творчості в 

роботі. До зовнішніх стимулів належить суспільне визнання важливості професії соціального працівника, 

усвідомлення необхідності її здійснення для підвищення соціального здоров'я і благополуччя громадян, 

прояв поваги з боку оточуючих.  

Стиль поведінки, професійна компетентність фахівця із соціальної роботи обумовлені сукупністю 

його професійних знань, умінь, навичок; комплексом психологічних особливостей та професійно 

важливих якостей та здібностей. Здатність досягати найвищих успіхів в професійній діяльності багато в 

чому залежить від самооціночних здібностей (самоконтроль, самовдосконалення, самоосвіта).  

Фахівець повинен бути психологічно готовим до діяльності в соціальній сфері, мати сформоване 

професійне мислення, вміти самостійно аналізувати конкретну ситуацію, оцінювати можливі наслідки та 

брати відповідальність за обрані рішення, які часто пов‘язані з життям людини.  

Професійно важливі психологічні якості:  

1) психічні: особливості психічних процесів (пам‘яті, мислення, сприймання, відчуття, уяви); увага, 

як стан свідомості та умова виконання діяльнос ті; психічні стани (працездатніс ть, енергійність, 

ініціативність, стресостійкість, низький рівень тривожності); емоційно-вольові прояви (стриманість, 

наполегливість, послідовність, імпульсивніс ть та ін.  

2) інтелектуальні: соціальний інтелект (здатність аналізувати стани інших людей, передбачати 

розвиток подій); творче мислення (здатніс ть приймати нестандартні рішення, діяти у невизначених 

ситуаціях); аналітичність, реалістичність, інтуїтивність, прогнос тичніс ть, критичність, гнучкість 

мислення; ерудиція та кругозір; достатній освітній рівень та ін.;  
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3) професійна самосвідомість: самоконтроль, самокритичність, адекватна самооцінка, прагнення до 

самовдосконалення й самоосвіти, самонавіюваність, уміння керувати власними емоціями та поведінкою, 

змінювати власні стани. 

Професійно важливі морально-етичні та вольові якос ті:  

- емпатійність (здатніс ть до співчуття, співпереживання, відчуття нас трою людини, розуміння її 

внутрішнього світу);  

- делікатність, тактовність, уважність до клієнта (звернення уваги на настрій клієнта, його 

самопочуття, дотримання принципу «не зашкодь»);  

- терпимість (повага до інтересів, переконань, ідеалів, потреб, звичок інших людей, сприймання 

людини такою якою вона є, з її правом на обраний спосіб життя);  

- витримка і терплячість (контроль над власними емоціями на виклики роздратованості, агресивності 

та ін.);  

- висока духовна культура й моральність, етична поведінка, гуманність, милосердя, чуйніс ть, 

безкорисливість (спрямованість на інтереси, потреби і захис т людської гідності клієнта, бажання 

допомогти, симпатія до інших);  

- чесність (правдивість у поясненні становища клієнта, можливостей вирішення його проблем, 

можливих труднощів);  

- об‘єктивніс ть та справедливіс ть (рівне с тавлення до клієнта, не зважаючи на власні симпатії, 

адекватне оцінювання його проблем);  

- моральна чистота в професійних справах, конфіденційність (уміння зберігати таємницю, якщо вона 

не несе загрозу іншим людям);  

- порядність, відповідальніс ть (моральна відповідальність за свою поведінку і наслідки власних дій),  

- емоційно-позитивне с тавлення до людей: доброзичливість, доброта, любов до людей, оптимізм 

(уміння сприймати людину як самоцінніс ть, формувати позитивні почуття до неї, вселяти надію на краще). 

Професійно-операційні якості та здібності:  

1) професійні знання: теоретичні (з психології, педагогіки, соціології, медицини, права, геронтології 

та ін.) та практичні (володіння технологіями соціальної роботи), уміння застосовувати теоретичні знання 

на практиці, навички роботи з різними категоріями клієнтів, що знаходяться в різних умовах і ситуаціях;  

2) організаторсько-комунікативні здібності: уміння швидко встановлювати контакт з людьми, 

виявляти їх установки, очікування; атрактивніс ть (привабливість особистос ті, уміння вислухати клієнта та 

спрямувати бесіду в конс труктивне русло); уміння викликати симпатію і довіру співрозмовника й 

створювати сприятливу атмосферу у взаємовідносинах з ним; красномовство (уміння впливати і 

переконувати).  

Сукупніс ть особистісних якостей, що змінюються в процесі професійного становлення, утворюють 

комплекс професійних здатностей фахівця із соціальної роботи, які виступають операційними 

механізмами рішення проблем клієнтів. Нормою регулювання професійної діяльності та результатом 

самореалізації особистості в цій діяльності виступає професіоналізм, що характеризується стійким рівнем 

знань, умінь і навичок, який дозволяє досягати ефективності й успіху.  

Професіоналізм фахівця із соціальної роботи включає: здатність аналізувати ситуацію, правильно її 

сприймати, брати до уваги всі існуючі альтернативи та робити необхідний вибір; уміння встановлювати 

контакт з людьми, здійснювати диференційований підхід до клієнтів; здібність управляти діяльністю 

соціальної служби, використовувати в соціальної роботі технології проектування, моделювання та інші.  

Серед компонентів професіоналізму особливе значення має його комунікативна складова. Оскільки 

різноманіття форм взаємодії в соціальній роботі проявляє себе через численні форм соціальної комунікації, 

вона пронизує всі сторони професійної діяльності фахівця. Через комунікативні акти встановлюється 

контакт та вибудовується система відносин з клієнтом, відбувається спілкування, здійснюється розуміння й 

пізнання його проблем. Соціальна комунікація – це двосторонній процес обміну інформацією та спосіб дії 

в суспільстві, що веде до взаєморозуміння його учасників.  

Розрізняють три основні моделі соціальної комунікації: лінійну, за якої комунікант (хто передає 

інформацію або повідомлення) активно діє, а реципієнт (кому передається інформація) пасивно сприймає 

цю дію; інтерактивну, за якої встановлюється зворотний зв'язок між комунікантом і реципієнтом, що 

дозволяє їм краще адаптуватися один до одного; трансакційну, що характеризується активною взаємодією 

з постійно діючим зворотним зв'язком.  

У соціальній роботі використання інтерактивної та трансакційної моделей комунікації пов'язане з 

реалізацією ідеї соціального партнерства. Клієнт як об‘єкт та суб'єкт соціальної роботи повинен брати 

активну участь в процесі вирішення власної проблеми, співпрацюючи з фахівцем. Умовою ефективного 

спілкування із клієнтом є якісно-оптимальний рівень взаємодій з ним. Високий рівень професійного 

спілкування вимагає використання цілого комплексу знань, навичок й умінь. Вони стосуються 

організаційно-управлінського компоненту комунікації (уміння контролювати хід і результат спілкування); 

її когнітивного компоненту (уміння викорис тати інструментарій спілкування); емоційно-особистісного 

компоненту (уміння проявляти емпатію в процесі спілкування). Спілкування виражається у взаєминах 

наступних типів [5, 206]:  
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1) «Я – Я» (індивідуально-особистісний тип спілкування);  

2) «Я – Ми» (індивідуально-колективний тип);  

3) «Ми – Ми» (колективно-суспільний тип).  

Соціальний працівник повинен уміти вислухати й зрозуміти, пояснити й довести, запитати й 

відповісти, переконати, створити атмосферу довіри в бесіді, знайти індивідуальний психологічний підхід 

до клієнта, розв'язати конфлікт, зняти напругу. В основі такої діяльності лежить комунікативна техніка 

спілкування, володіння якою є важливою ознакою професійної придатності фахівця із соціальної роботи. 

Характеристики, що складають професійний портрет фахівця з погляду володіння ним комунікативною 

технікою, називають комунікативною професіограмою.  

Фахівець із соціальної роботи повинен:  

- знати мовний етикет і вміти його використати;  

- уміти формулювати цілі і завдання ділового спілкування;  

- організовувати спілкування й управляти ним;  

- аналізувати предмет спілкування, розбирати скаргу, заяву, ставити питання й конкретно відповідати 

на них;  

- володіти навичками й прийомами ділового спілкування, його тактикою й стратегією;  

- уміти вести бесіду, співбесіду, ділову розмову, диспут, полеміку, дискусію, діалог, дебати, круглий 

стіл, ділову нараду, ділову гру;  

- мати навички доводити й обґрунтовувати, аргументувати й переконувати, критикувати й 

спростовувати, досягати угод і рішень, компромісів і конвенцій, робити оцінки й пропозиції;  

- володіти технікою мовлення, риторичними прийомами й фігурами, уміти правильно будувати 

промову й інші публічні виступи;  

- уміти за допомогою слова проводити психотерапію, знімати стрес, страх, адаптувати клієнта до 

відповідних умов, коректувати його поведінку й оцінки.  

Таким чином, завдання фахівця із соціальної роботи полягає у тому, щоб допомогти клієнтові знайти 

себе, знайти своє місце в динамічно мінливому світі, зорієнтуватися в нових соціальних відносинах, і 

спілкування є важливим інс трументом у цьому процесі. Фахівець із соціальної роботи повинен мати 

навички саморегуляції, самоорганізації (уміти опановувати свої думками, почуття, поведінку, проводити 

самоспостереження), що є основою самовдосконалення й професійного росту. В особливих, важких або 

екстремальних умовах діяльності, коли зовнішні або внутрішні фактори викликають порушення 

нормальної діяльнос ті функціональних систем, виникає природна потреба відновити рівновагу, 

збалансованість психічних процесів. У результаті усвідомлення ситуації з‘являється мотив тієї або іншої 

дії з метою пристосування до нес тандартної обстановки, відбувається активізація системи психічної 

саморегуляції, виникає потреба «зібратися», «мобілізуватися», «перебудуватися». Це характерно для 

початку рефлексії, коли найчастіше запускається механізм самоаналізу й самооцінки, вироблення й 

прийняття рішень.  

Отже, професійне становлення – це продуктивний процес розвитку і саморозвитку особистості, 

освоєння та самопроектування професійно орієнтованих видів діяльнос ті, визначення свого місця у світі 

професій, реалізація себе в професії й самоактуалізація свого потенціалу для досягнення вершин 

професіоналізму. Дієвість професійного становлення фахівця із соціальної роботи залежить від наступних 

умов: психологічної відповіднос ті вимогам професії; спрямованості на діяльність у соціальній сфері 

(наявність стійкого інтересу і схильності до професії); змісту й технологій професійно-освітнього процесу 

в навчальному закладі та інших.  

Професійна самосвідомість є провідним чинником, який зумовлює професіоналізація майбутніх 

фахівців із соціальної роботи. На початкових с тадіях професійного становлення вирішальне значення 

мають протиріччя між особистістю й зовнішніми умовами життєдіяльності. На стадіях професіоналізації й 

особливо професійної майстернос ті провідного значення набувають протиріччя внутрісуб'єктного 

характеру, що обумовлені внутріособис тісними конфліктами, незадоволенням своїм професійним рівнем, 

потребою у саморозвитку, самоздійсненні, професійному зростанні. Розв‘язання цих протиріч приводить 

до знаходження нових способів виконання професійної діяльності й, відповідно, підвищення професійного 

рівня.  
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ДИНАМІКА ЖИТТЄВОГО СВІТУ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ  
 

В статті розглядаються особливості інтерпретацій феномену життєвого світу на прикладі 

досліджень сучасної української молоді. Висувається теза про наявність постмодерністських тенденцій 

в її орієнтаціях.  

В статье рассматриваются особенности интерпретаций феномена жизненного мира на примере 

исследований современной украинской молодежи. Выдвигается  тезис о наличии постмодернистских 

тенденций в ее ориентациях.  

In the article the features of interpretations of the phenomenon of the vital world are examined on the 

example of researches of modern Ukrainian youth. A thesis is pulled out about the presence of 

постмодерністських tendencies in her orientations.  
Ключові слова: життєвий світ, інтерпретація, постмодернізм, самореалізація. 

Ключевые слова: жизненный мир, интерпретация, постмодернизм, самореализация. 

Keywords: the vital world, interpretation, постмодернізм, self -realization. 

Історія розвитку людства засвідчує: майбутнє має тільки та держава, яка піклується про молодь. 

Згідно соціологічних уявлень, саме молодь є тією силою, яка має величезний потенційний ресурс і за 

певних соціальних обставин швидко перетворюється в активну силу соціально-економічних, політичних і 

культурних трансформацій. Головне – правильно оцінити молодь, зрозуміти її, вчасно виявляти і 

вирішувати її проблеми.  

Молодь поступово стає стратегічним ресурсом процесів оновлення країни. У цьому зв'язку 

представляється цікавим розгляд когнітивних моделей, якими оперує українська молодь, які формують  її 

життєвий світ та ставлення до навколишнього світу.  Нова епоха постмодерну не могла не вплинути на 

структуру життєвого світу нового покоління молоді. Відкритим же залишається питання щодо якісної 

специфіки конс титуюючих елементів життєвого світу сучасної української молоді, тобто, цінності якого 

характеру мають домінування: модерніс тські, чи постмодерністські? В межах даної роботи буде здійснена 

спроба дати відповідь на поставлене запитання. В своїй роботі ми використовували поняття життєвого 

світу А. Шюца. Він називає шість конституюючих елементів життєвого світу: 1)трудова діяльніс ть; 2) 

упевненіс ть в існуванні зовнішнього світу; 3)активне відношення до життя; 4)сприйняття часу; 5) особиста 

самоідентифікація; 6)особлива форма соціальності [4,131].  

Для початку необхідно визначити, в чому полягають прояви нової когнітивної епохи – постмодерну – 

в сьогоднішній повсякденності. Для цього вважається за необхідне відмежувати  повсякденність 

постмодерну від характерної модернової інтерпретації світу за допомогою виділених А.Шюцем шести 

ознак когнітивного стилю життєвого світу.  

Модерн відкриває раціоналізм та активізм, прогрес науки і техніки. Постмодерн, в свою чергу, 

наголошує на поліваріативності суспільного розвитку, запереченні прогресу, розповсюдженні симулякрів, 

ствердженні в якості головних принципів конститування реальнос ті маніпулятивніс ть та ірраціоналізм. 

Всупереч оптиміс тичному модерніс тському «розчаклуванню» світу, постмодерн сьогодні знову повертає 

нас до невизначеності і нестійкості світу до-модерну, в якому провідну роль починає займати світ 

віртуальної реальності. Панування  модернової довгострокової перспективи, замінюється 

«короткос троковою ментальністю», намаганням жити «одним днем», що сповідується ідеологією 

гедонізму, нарцисизму та суспільства споживання [1,165]. Процес індивідуалізації, суб‘єктивації, які мали 

місце в епоху модерну, знижують соціальну залученість особистості, сприяють соціальному відчуженню 

та самотності. Пос тмодерністське суспільство прагне до подолання залежності – як зовнішньої, так і 

внутрішньої – від будь яких раціонально організованих форм колективної дії, домінування приватного над 

публічним. Макросоціальні структури втрачають своє значення в  повсякденному житті, внаслідок чого 

смисловий горизонт сучасної особистості звужується до меж безпосередньої особистої взаємодії, рівня 

малих соціальних груп, субкультурної активності.  
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Таким чином, ми можемо зробити висновок, що модерністське та пос тмодерністське суспільства 

характеризуються різними способами сприйняття світу, в яких повсякденність виступає як загальний, 

інтерсуб‘єктивно структурований життєвий світ.  

Наступний крок -  визначити, які з виділених характеристик модернової та постмодернової 

інтерпретацій світу більше відповідають когнітивному стилю сучасної молодої української особистості.  

Базові ціннос ті особистос ті формуються в період так званої первинної соціалізації індивіда, до 18-20 

років, а потім стають достатньо стабільними, суттєво змінюючись лише у кризові періоди життя людини і 

її соціального середовища [2,100]. Саме тому був використаний метод дослідження -  глибинне інтерв'ю 

серед молодих людей віком від 18 до 22 років, тобто серед тих, хто народився вже в незалежній Україні. В 

ході нашого дослідження ми зафіксувати загальні тенденції, що свідчать про те, що молоде покоління не 

вважає професійний успіх головним життєвим пріоритетом. Робота кар‘єра, матеріальне благополуччя хоч 

і являються присутніми у відповідях і розглядаються як неодмінна складова сучасного життя, проте 

виступають в якості не самостійних досягницьких ідеалів, а як необхідний ґрунт, для більш важливої 

моральної та професійної самореалізації. Натомість підкреслюється значення приватних сфер інтересів: 

спілкування з однолітками, дружба, сім‘я, самореалізація, проте не обов‘язково в трудовій сфері.  

Наступна характеристика повсякденнос ті – впевненість в існуванні світу. За умов нестабільності, 

сприймаючи сучасне суспільство як суспільство ризику, максимально рухливе та мінливе, сучасні 

українці, в першу чергу, переймаються пошуком стратегій адаптації до актуального сьогодення. Проте такі 

тенденції нес табільнос ті соціуму адекватно сприймає сучасне молоде покоління, для яких наявні умови 

виступили в якості єдиноіснуючих та можливих, викликавши своєрідні моделі поведінкової активності. 

Сприйняття моделі активного життя сучасною молоддю формується на ґрунті уже існуючої та навіть 

деяким чином реалізованої попереднім поколінням моделі модернізму. Для молоді нові умови є 

природними, оскільки інших для неї не було, тому і суб‘єктивне відчуття залежнос ті від цих обставин 

значно нижче [3,16]. 

Інноваційний для попередніх поколінь, віртуальний мас -медійний світ сучасне молоде покоління 

сприймає як реально існуючий, а для деяких предс тавників він навіть здається більш  реальнішим, ніж 

наявний фізичний. Тобто, ми можемо зробити висновок, що ствердження віртуальних світів в якості 

рівноправних реальному фізичному існуванню є одним із проявів пос тмодерністського світобачення у 

сучасної молоді.  

Досить часто під час інтерв‘ю серед сенсожиттєвих цінностей сучасної молоді називалося 

"насолодження життям". Багаторазові згадування подібних висловів дозволили інтерпретувати цей факт як 

відображення гедоністичного ситуативного відношення до світу, при якому саме життя сприймається як 

гра (що розуміється тут в широкому значенні - як діяльність, що не має безпосередньо практичної мети і 

що доставляє людині радість сама по собі). У ряді інтерв 'ю було висловлено думку про індивідуалізацію 

життєвого світу - "у кожного свій світ, своє життя".  

Так, деяка частина сучасної молоді, що має потребу в активній діяльності, в перетворенні як певній 

творчості, не знаходячи сенсу в діяльності, спрямованій на перетворення зовнішнього світу, не бачачи 

можливостей для такої діяльності, направляє свої зусилля на перетворення себе, бачить сенс життя в 

самотворенні, розвитку своїх власних духовних і фізичних здібнос тей, що є проявом нарцисизму, 

симптоматичного саме для постмодерністської доби [1,164]. Такий попит породжує пропозицію у вигляді 

різних релігійних і езотеричних сект, шкіл духовного розвитку; спортивних секцій, бодібілдінгу, шейпінгу, 

пілатесі, йоги і інших.  

Головний висновок може полягати в наступному: в умовах соціокультурної трансформації 

українського суспільства макросоціальні структури втрачають своє значення в повсякденному житті, на 

перше місце виходить модель поведінки, яка пропагує активність в тій сфері, яка суб‘єктивно 

сприймається людиною в якості можливого джерела самореалізації та самовираження. Тому неабиякої 

поширеності набуває субкультурна активність та активніс ть в створенні та підтримці міжособистісних 

контактів.  

Наступна з виділених Шюцем характерних рис повсякденнос ті - визначеність особистої 

самоідентифікації (залученість особистості). Як фактор залученості ми розглядали активніс ть у суспільній 

та приватній сферах. Орієнтація на соціальну пасивність та низьку залученість до громадського, 

публічного життя спостерігається в представників сучасного  молодого українського покоління. Політика 

не є пріоритетною сферою інтересів сьогоднішньої молоді, яка віддає перевагу пасивним формам 

політичної участі, схильна до законних, дозволенних урядом форм протес ту.  

Переважна більшіс ть наявних об‘єднань молоді, на які вказується в інтерв‘ю, не займалася політикою, 

не брала участі в суспільно-політичному житті країни. Їх створення й діяльність в основному були 

спрямовані на задоволення  приватних інтересів: дозвіллєвих, рекреаційних, а також питань пов‘язаних із 

навчанням та працевлаштуванням. Сучасна молодь орієнтована передусім на вирішенні нагальних 

проблем свого власного життя, і лише невелика її частина переймається питаннями забезпечення життя 

інших, наприклад, дітей, батьків чи інших родичів. Молодіжні об‘єднання носять більше субкультур ний 

характер, ніж офіційно-організаційний.  
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Поєднання індивідуаліс тичних та соціальних („колективіс тських‖) тенденцій особистос ті 

проявляються лише у вузьких взаємних соціально-психологічних зв‘язках, тобто в таких зв‘язках, які 

базуються на взаємній підтримці та довірі, та створюють „соціальний капітал‖ індивіда. В Україні цим 

„капіталом‖ для молодих людей, як і для більшості населення, виступають тільки рідні, друзі та близькі 

знайомі.  

Культура молодих сучасників формується в умовах трансформації сучасного українського суспільства 

та переосмислення духовних цінностей, норм, ідеалів та ідей, що становлять основу визначення 

пріоритетних напрямів розвитку держави, в тому числі і формування та становлення демократичних 

ціннісних засад. Цей процес супроводжується розчаруванням у попередній системі ціннісних орієнтацій, 

втратою і зневірою в ідеалах та цінностях, а також відсутністю нової ієрархії ціннісних орієнтацій через 

страх перед невідомим, майбутнім та апатією. В таких умовах молодь більше тяжіє до формування нової 

системи цінностей, ніж до підтримки старої. Дані тенденції ще раз наголошують на можливості 

розглядання сучасної молоді в якості нос іїв  певних засад постмодерніс тської свідомості в Україні, сере 

яких можна виділити прагнення до самореалізації, актуальніс ть сьогодення та ігнорування майбутнього, 

схильніс ть до наслідування гедоністичних цінностей.  

Можливими причинами цього можуть виступати процеси глобалізації та актуальна мас -медійна 

культура, що транслює типові західні моделі поведінки, які більшою мірою прос якнуті ідеями 

постмодернізму, ніж вітчизняні. На даний момент для реалізації пост матеріаліс тичних ціннос тей існують 

можливості та прагнення у представників молодого покоління, активний вплив на яке чинять 

глобалізаційні процеси та мас-медійна культура, що пропонує здебільшого західні моделі поведінки. Тому 

сучасне молоде покоління схильне демонс трувати тяжіння до пост матеріалістичних тенденцій, 

інноваційних трудових стратегій та споживацької поведінки.  

Згідно з метою нашого дослідження, ми можемо зробити висновок, що молоде покоління сучасних 

українців демонструє відмінні від модерніс тських  способи інтерпретації життєвого світу. Саме молодь 

своїми поведінковими моделями схильна демонструвати прояви постмодерністських цінностей в 

соціокультурному українському просторі. Проте такі висновки не дають підс тав говорити про остаточне 

утвердження постмодернізму в українському суспільстві. Проведене нами дослідження шляхом якісного 

аналізу інформації дозволяє говорити лише про виділення новітніх тенденцій  в існуючих практиках 

досліджуваного покоління. Подальші дослідження подібної проблематики сприятиме розв‘язанню 

багатьох молодіжних проблем сьогодні та проблем нашого суспільства в майбутньому. 
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СУЧАСНІ МУЛЬТСЕРІАЛИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ 

ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 
 

У статті йде мова про вплив сучасних засобів масової інформації на дітей, переважно телебачення. 

Наголошується на тому, що шкільне навчання — не єдиний шлях і фактор формування цілісної 

особистості. Дається критична оцінка одного з японських мультсеріалів. Дається коротка історія появи 

перших і наступних аніме-фільмів в Україні. Спростовується усталена думка про аніме, наголошується 

увага на її виховній функції. Розповідається про робочу групу із розробки та впровадження національної 

системи позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров`ю. Звертається 

увага на появу нового дитячого каналу, збільшення обсягу мовлення для дітей, ігнорування власниками 
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каналів, мовниками інтересів дітей, підлітків, батьків. 

В статье идѐт речь о влиянии современных средств массовой информации на детей, 

преимущественно телевидения. Указывается на то, что обучение, - не единственный путь и фактор 

формирования целостной личности. Даѐтся критическая оценка одного из японских мультсериалов. 

Даѐтся краткая история появления первых и последующих анимэ-фильмов в Украине. Опровергается 

устойчивое мнение об анимэ, подчѐркивается внимание на его воспитательной функции. Рассказывается 

про рабочую группу по разработке и внедрению национальной системы обозначений для защиты детей от 

информации, которая может вредить их здоровью. Обращается внимание на появление нового детского 

канала, увеличение объѐма вещания для детей, игнорирование владельцами каналов, вещателями 

интересов детей, подростков, родителей.  

This article is about influence of modern mass media on children, predominantly television. It is marked that 

schooling is not the only way and factor of formation of an integrated personality. The critical evaluation of one 

of the Japanese animated series is given. A short story about appearance of the first and the following anime films 

in Ukraine is given. The stated opinion about anime is refuted, the educational function is emphasized. It is told 

about working group of developing and introduction of the national system of designations for protection of 

children from information that can harm  their health. Attention is paid to the appearance of the new child 

channels,the increase of broadcasting for children. About disregard of the channelsˈ owners, broadcasters the 

childrensˈ, teenagersˈ and parentsˈ interests.  

Ключові слова: засоби масової інформації, телебачення, серіал, мультсеріал, інформація.  

Ключевые слова: средства массовой информации, телевидение, сериал, мультсериал, информация.  

Keywords: mass media, television, serial, cartoon serial, information.   

У статті йде мова про вплив сучасних засобів масової інформації на дітей, переважно телебачення. 

Наголошується на тому, що шкільне навчання — не єдиний шлях і фактор формування цілісної 

особистості. Дається критична оцінка одного з японських мультсеріалів. Дається коротка історія появи 

перших і наступних аніме-фільмів в Україні. Спрос товується усталена думка про аніме, наголошується 

увага на її виховній функції. Розповідається про робочу групу із розробки та впровадження національної 

системи позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров`ю. Звертається увага 

на появу нового дитячого каналу, збільшення обсягу мовлення для дітей, ігнорування власниками каналів, 

мовниками інтерес ів дітей, підлітків, батьків.  

Ключові слова: засоби масової інформації, телебачення, серіал, мультсеріал, інформація.  

Неможливо переоцінити вплив сучасних засобів масової інформації на виховання підростаючого 

покоління. Деякі представники нової соціологічної теорії «інформаційного суспільства» надають цим 

засобам пріоритетне місце в системі суспільних відносин, тому що вони перетворились в обов`язковий 

елемент повсякденного життя людини, стали органічною частиною життєвого середовища [4, 43].  

Засоби масової інформації не лише охоплюють все життя дітей, їх побут, спосіб життя, вони почали 

змінювати і саме їхнє моральне обличчя. Великі потенційні можливості щодо цього має телебачення, за 

допомогою якого здійснюється «живе споглядання» не тільки тих об`єктів, які у звичайних умовах не 

підлягають спостереженню, а й людських взаємин [4,43]. Однак самого споглядання недостатньо, щоб у 

дітей склалися правильні уявлення про найістотніші сторони об`єктів, щоб сформувалися певні позитивні 

узагальнення. Потрібна цілеспрямована педагогічна робота, яка б грунтувалася на даних медицини, 

психології та сприйняття масової інформації, на обізнаності  зі специфікою телеекрану, психолого-

педагогічних особливостей сприймання учнями відеоінформації [4, 43-44]. 

Однак, як свідчать спостереження, працівники телебачення не піклуються про виховні результати 

своїх телепередач, нерідко пропагують низькопробне мистецтво для дітей і принизливі ідеали, що, 

звичайно має соціально-педагогічні наслідки: інформаційне перевантаження, що викликає перевтому і 

нервові захворювання, кримінальні наслідки — наслідування героям з імпортних фільмів, яке через дитячу 

нестійкіс ть має соціально-небезпечні наслідки [4,44].  

Останнім часом продовжується комерціалізація засобів масової інформації і, саме така, що працює не 

на користь вихованню молоді. Потрібний комплекс соціально-політичних, юридичних, педагогічних 

заходів, щоб захистити дітей від негативного впливу. 

Слід зауважити, що проблема впливу засобів масової інформації на дітей  ще не вивчена в усіх її 

аспектах. Не дивлячись на те, що в багатьох країнах ведуться серйозні медико-соціальні і психолого-

педагогічні дослідження, час вимагає розвитку спеціальної галузі соціальної педагогіки — педагогіки 

засобів масової інформації, яка б вивчала їх вплив на процес соціалізації дітей, їх духовне, емоційне, 

моральне виховання [4,44]. 

У зв`язку із введенням у наших школах предмета інформатики, перед дорослими ставиться 

спеціальне виховне завдання: сформувати відповідальне і критичне с тавлення дітей до найновіших засобів 

масової інформації і їх викорис тання, розвинути здатність правильно оцінювати їх при самостійному 

виборі, вміння бачити наслідки, що випливають із впровадження мікроелектроніки в економіку.  

Складність суспільних відносин в умовах ринку і конкуренції пос тавила перед людиною вимогу знати 

і вміти набагато більше того, що передбачено шкільними програмами. Предметний світ, що оточує дітей і 

дорослих, постійно змінюється, ускладнюється, урізноманітнюється. Тому не можна не враховувати той 
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факт, що шкільне навчання — не єдиний шлях і фактор формування цілісної особистості. Є інші важливі 

фактори, які відіграють значну роль у примноженні творчого потенціалу молоді, у підготовці її до 

практичних соціальних дій, формування високої пізнавально-інтелектуальної культури, розвитку 

природних задатків, розумових і фізичних здібностей, організації змістовного дозвілля [4,44]. 

Одним з таких факторів є вплив засобів масової інформації. 

Нещодавно нами була прочитана в Інтернеті інформація про те, що японці дуже зацікавлені у 

пропаганді своїх мультфільмів, особливо у країнах третього світу. Вони, начебто, керуються принципом: 

дайте нам тільки можливіс ть, дозвольте — і покемони ще глибше увійдуть у ваше життя. Для нашого 

телебачення усі ці «круглоокі» персонажі — давні й надійні партнери [1,32]. Але такого, як японський 

мультсеріал «Школа убивць», ми не бачили ніде й ніколи. 

Героями серіалу є такі ж круглоокі дівчинки, з зовнішністю, яка компенсує азіатську. У коротких 

спідничках, мабуть, поцуплених з гардеробів групи «ТАТУ», і з пістолетами напоготові, вони допомагають 

дорослим чоловікам убивати негідників. Власне, дорослі лише «планують операції», а потім посилають 

дітей-кілерів — і ті перетворюють на мертве усе живе [1,32-33]. 

Ось, наприклад, одна історія. У семілітньої дівчинки вбили всю родину просто на очах, а саму її дуже 

катували. Поки бідолашну дівчинку рятували в реанімації, прийшов один чоловік, схожий на студента, а за 

сумісництвом — борець з негідниками і вирішив допомогти дівчині: взяв до себе в партнери. Він навіть 

подбав, щоб вона «працювала на малих дозах». Ще у реанімації цей «студент» подарував дівчинці 

піс толета. На що вона відповіла: «Хочу швидше бути вам корисною». Майже одразу ж пустили її на 

завдання, на якому сирота постріляла всіх і навіть сама кулю в плече одержала. А дядьки-нас тавники 

«школи убивць» замість «дякую», після подій, які відбулись, сказали: «Якщо дівчинку не можна буде 

використати — знайдемо іншу»[1,33]. Очевидно, за змістом це мультфільм не для дітей, хоча на екрані 

було предс тавлено зелене коло (символ для перегляду фільмів: аудиторія без вікового обмеження (дорослі, 

діти)). Мультсеріал демонс трувався на каналі «Тоніс» в  нічний час кілька років тому. На наш погляд, 

недоречно показувати такі мультфільми для дітей, тому що вони для дорослих. А відверта жорстокість, 

зрозуміло, нашкодить дитячій психіці. 

У корені слова «мультфільм» підсвідомо відчуваємо математичність (з англ.  multiple — помножити). 

А у слові аніме (так, зазвичай, називають японську анімацію) — від франц. animation — лежить душа. 

Багато людей, які працюють над рухливими зображеннями, втілюють душу у свою роботу. І саме тому 

аніме-персонажі, яких ми можемо бачити на екранах телевізорів, - здаються живими, рухомими, 

справжніми. Чим відрізняються звичайні мультфільми від аніме? Перші, переважно, створюють для дітей, 

аніме ж не має вікового цензу [3,33]. 

Координатор Всеукраїнського клубу аніме та манги «Crystal Power» Сандра Откідич вважає, що наша 

країна дуже мало проінформована щодо японської анімації, навіть дезінформована. Вона вважає, що у нас 

склалося враження про а німе, що це «такі мультики про покемонів або сейлормун — довгоногих дівчат з 

великими очима», такий погляд у нас сформувався завдяки нашим телеканалам [3,33]. 

Перші аніме-фільми нам показали близько десяти років тому. Спочатку це була низькоякісна, 

неліцензійна продукція. Потім ми бачили кілька непоганих серіалів: «Кенді-Кенді»(УТ-2), 

«Трансформери» та «Вольтрон» (ICTV). Після цього наша країна про існування аніме забула на 5 років до 

придбання Новим каналом популярного серіалу для дівчаток «Сейлормун» (1992-1995, Kodanshya. Toei 

Animation)[3,33]. 

Сандра Откідич розповідає: «Взагалі, історія існування аніме не така вже й довга. Перший фільм - 

«Могутній Атом» художника Осаму Тезуки — вийшов у середині 50
-х

 років минулого століття. Але за цей 

час аніме-індустрія розвинулася, розділилася на численні жанри. Найпопулярніші такі: кодомо (дитяче), 

кіберпанк, шьоджьо (для дівчаток віком 14-16 років, шьонен (для хлопців 14-16 років), фентезі, бойовики, 

містика, космічна опера...». На думку координатора, у кожного жанру є свій глядач. Не можна дивитися на 

аніме для дітей дорослим поглядом. І не можна казати, що «Сейлормун» поганий серіал, якщо глядачу 

більше 15 років. «Нарешті, не можна критикувати аніме, якщо ви з ним не знайомі», - зазначає С. Откідич. 

Тому що малюнок і сюжети, і музика в кожному аніме-фільмі настільки різні, що єдине узагальнююче 

слово, яке тут можна застосувати, - це тільки «аніме» [3,33]. 

Японська анімація виховує у юних глядачів сталі погляди на життя, вчить добру, взаємодопомозі, 

розширює світогляд. Методи такого виховання, на жаль, нам не зрозумілі і багатьом не до вподоби, та 

аніме вчить дітей своїми японськими засобами, до яких ми ще не звикли. 

Зазначимо, що після «Сейлормун» йшло кілька дитячих серіалів по Новому каналу («Сакура», 

«Дігімони»). На особливу думку Сандри Откідич, якщо глядачі вважають аніме-фільми, трансльовані 

пізно ввечері, дитячими, то це не є проблемою аніме, то є проблемою телеканалу «Тоніс».  

А чи є альтернатива для тих, кому не подобається аніме? На жаль, гідного українського продукту в 

нас немає [3,33]. 

Олександр Макарський, член Громадської ради при національній рад і України з питань телебачення і 

радіомовлення, професор кафедри тележурналіс тів, а також член Міжвідомчої робочої групи з розробки та 

впровадження національної системи позначок для захисту дітей від інформації, що може нашкодити 

їхньому здоров`ю і розвитку, зробив дві доповіді на великих «круглих столах», присвячених дитячому 
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мовленню, в червні та грудні 2011 року прийняв участь у засіданні цієї Міжвідомчої робочої групи з 

розробки системи позначок. Ця група, до якої входять предс тавники державних органів,  громадськості та 

телеіндус трії, створена рішенням Нацради в лютому 2013 року, зібралася напередодні Дня захисту дітей.  

Засідання пройшло в «Укрінформі» в форматі «круглого столу» на тему: «Захис т дітей у 

медіасередовищі». На ньому йшлося про зміни в царині дитячого мовлення, які сталися за рік. 

Член Національної ради Ірина Опілат звернула увагу на те, що сьогодні ліцензії на супутникове 

мовлення, розраховане на дитячу аудиторію, отримали пять телекомпаній, з яких чотири вже здійснюють 

це мовлення. З`явився дитячий телеканал «Піксель». Ветеран вітчизняного ефіру «Гравіс» змінив 

програмну концепцію і як «Плюсплюс» з серпня працюватиме саме на дитячу аудиторію, пропонуючи 

щодоби 5 годин власного продукту. Вдвічі збільшився сумарний обсяг мовлення для дітей. Він сягнув 10 

відсотків, але до Європи, де цей показник — 30 %, ще далеко. Як і раніше, поки що найбільшу частку в 

мовленні для дітей займає мультиплікація — 43 %. 

Що стосується якісних аспектів, - на жаль у цій сфері кардинальних змін не с талося. Поки що 

залишається проблемою розміщення дитячих передач у сітках  мовлення. Рекламні інтереси мовників 

перемагають інтереси дітей і батьків. Проте й тут почали простежуватися обнадійливі перспективи, 

збільшилася увага до розв`язання цих проблем з боку держави, громадськості, мовників. Останні потроху 

починають розуміти, що не враховуючи інтересів дітей у гонитві за сьогоднішніми прибутками, створюють 

величезну небезпеку для свого завтра, бо глядачі молодших вікових груп — діти, підлітки, юнаки, не 

знаходячи для себе цікавого на телеекрані, підуть у простір Інтернету й не повернуться, коли стануть 

платоспроможними, цікавими для рекламодавців.  

Прикладом такого розуміння можна назвати запуск провайдером кабельного телебачення компанією 

«Воля» пакету дитячих каналів у 2013 році (до Дня захисту дітей). У «Дитячому» пакеті поки що сім 

нових каналів, а до кінця минулого року передбачалося, що їх стане більше. Розшириться і географія 

доступу (нині це лише Київ).  

Співголова міжвідомчої робочої групи з розробки і впровадження національної системи позначок для 

захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньму здоров`ю і розвитку, Уповноважений Президента 

України з прав дитини Юрій Павленко, повідомив на засіданні цієї робочої групи, що нині готується 

доручення Президента Кабінету Міністрів і Національній раді розробити до кінця 2013 р., з урахуванням 

результатів діяльності Міжвідомчої робочої групи, державну цільову програму сприяння розвитку 

вітчизняних програм для дітей та юнацтва [2,18]. 

У цій програмі мають бути передбачені механізми захисту дітей від шкідливої інформації. Зокрема, 

через впровадження національної системи позначок — маркування програм. Кабінету Мініс трів, 

облдержадмініс траціям, президент доручає реалізувати на базі ОДТРК пілотні проекти впровадження 

національної системи позначок для захисту дітей від шкідливої інформації.  

 «Запустять цей пілотний проект в усіх регіонах до кінця 2013 року», -  зазначив директор 

департаменту телебачення і радіомовлення Держкомтелерадіо України Сергій Абрамов.  

Доречно розповісти, в якому стані знаходиться розробка проекту. Був вивчений достатньо багатий і 

успішний досвід роботи таких систем (проектів) у європейських країнах, США, Туреччині. За сприяння 

Ради Європи проведено низку досліджень науковцями Інституту соціальної і політичної психології НАПН 

України, аби з`ясувати, наскільки суспільство готове розуміти, сприймати і використовувати піктограми 

для захисту дітей від впливу негативної інформації, що може поширюватися телебаченням. В ході цих 

досліджень було вивчено сприйняття телебачення (далі — ТБ) дітьми і батьками, розуміння ними 

небезпек, розуміння ними, який контент є шкідливим для підрос таючого покоління.                

Найближчим часом, за словами співголови Міжвідомчої робочої групи, заступника голови 

Національної ради Лариси Мудрак, група має розробити технічне завдання та умови конкурсу для 

створення візуальних позначок із врахуванням існуючої в Україні системи («зелене коло», «жовтий 

трикутник», «червоний квадрат»), базуючись на результатах проведних досліджень. Л. Мудрак звернула 

увагу на погляд: «Багато хто помилково вважає, що позначки телепродуктів лише інформують батьків про 

те, що можна дивитися дитині, а що не можна. Насправді маркування виконує ще й регуляторну функцію» 

[2,18]. Тобто позначки, які розробляються, - інформація не тільки для глядачів, але й для мовників: 

відповідні піктограми визначатимуть водночас і слоти, в яких можна буде демонструвати ту чи іншу 

передачу, час її виходу в ефір в залежності від змісту. Зрозуміло, сама по собі система, що вказує за 

допомогою піктограм на вікові обмеження для перегляду певного контенту, на ті небезпеки, які він міс тить 

(показ жахів, насильства, знущання, сексу, вживання матірщини, лайки і т. і.), працювати не буде. Вона 

вимагає медіаосвіти і дітей, і батьків, відповідального ставлення останніх до того, що дивляться діти.  

О.Макарський відмічає, що під час великого соціологічного опитування дітей віком від 10 до 17 років 

(було більше 4000 респондентів!) «Права дитини в Україні: реалії та виклики через 20 років 

незалежнос ті», щойно виконаного на замовлення Уповноваженого Президента України з прав людини 

Українським інститутом соціальних досліджень ім. О Яременко, кожна друга дитина відзначила, що батьки 

майже ніколи не контролюють, що дивляться діти по ТБ, в мережі Інтернет, на DVD. 
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Та не можна списувати таку безконтрольність лише на безвідповідальність і байдужість. Існує 

історична інерція погляду на державу, як на контролюючий все і вся інститут, з тотальними цензурними 

функціями та обмеженням права вибору для людини [2,18]. 

Позначки (і ті, що є, і ті, що розробляються) — інструмент, розрахований на відповідальну людину, 

який, певною мірою, вчить цю людину бути саме такою: приймати самостійні рішення, покладатися 

насамперед на себе, насамкінець — відповідати за власний вибір. Чим більше подібна позиція с таватиме 

домінантною для українців, тим більше буде позитивних зрушень в усіх сферах, зокрема, в дитячому 

мовленні.  

Позначки, звичайно, треба запроваджувати, вони захистять дітей від шкідливого впливу телебачення.  

Руйнівний зміст деяких мультсеріалів, аніме, дорослих фільмів, випадково переглянутих дітьми, може 

серйозно підірвати психіку дитини. Тому, позначки стають на заваді цього, будуть виконувати 

попереджувальну, охоронну функцію. Вони захистять дітей від небажаної інформації, зможуть, наприклад, 

допомогти уникнути перегляду сексуальних сцен або сцен насилля, врятують від зайвого або непотрібного 

контенту, відсіють купу інформаційного сміття. І що важливо, допоможуть як дорослому, так і дитині.  

Чернобровый Р.В. Современные мультсериалы в системе организации содержательного досуга 

подрастающего поколения. 

В статье идѐт речь о влиянии современных средств массовой информации на детей, преимущественно 

телевидения. Указывается на то, что обучение, - не единственный путь и фактор формирования целостной 

личнос ти.  

Даѐтся критическая оценка одного из японских мультсериалов. Даѐтся краткая история появления 

первых и последующих анимэ-фильмов в Украине. Опровергается устойчивое мнение об анимэ, 

подчѐркивается внимание на его воспитательной функции. Рассказывается про рабочую группу по 

разработке и внедрению национальной системы обозначений для защиты детей от информации, которая 

может вредить их здоровью. Обращается внимание на появление нового детского канала, увеличение 

объѐма вещания для детей, игнорирование владельцами каналов, вещателями интересов детей, 

подростков, родителей.  
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МОДЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
 

Проблема формування туристичної поведінки стає вельми актуальною, дозволяє по-новому 

поглянути на проблему мотивації потенційних споживачів туристичного продукту, що, в свою чергу, 

сприяє розвитку внутрішнього туризму регіону. У даній статті описані сутнісні ознаки поняття 

«поведінка людини» в контексті сучасної соціології. Розкривається сутність туристичної поведінки з 

позицій плюралістичного підходу, представлені різні моделі туристичної поведінки.         

Проблема формирования туристического поведения становится весьма актуальной, позволяющей 

по-новому взглянуть на проблему мотивации потенциальных потребителей туристического продукта, 

что, в свою очередь, способствует развитию внутреннего туризма региона. В данной статье описаны 

сущностные признаки понятия «поведение человека» в контексте современной социологии. Раскрывается 

сущность туристического поведения с позиций плюралистического подхода, представлены различные 

модели туристического поведения. 

The problem of formation tourist behaviour is a very topical, creating a new look at the problem of the 

motivation of potential consumers of tourist product, which, in turn, contributes to the development of domestic 

tourism in the region. This article describes the essential features of the concept of «human behavior» in the 

context of contemporary sociology. The essence of tourist behaviour vis-a pluralistic approach, describes various 
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models of tourist behaviour. 
Ключові слова: поведінка людини, туристична поведінка, моделювання, модель туристичної 

поведінки.       
Ключевые слова: поведение человека, туристическое поведение, моделирование, модель 

туристического поведения. 
Keywords: human behavior, tourist behavior, modeling, model tourist  behavior. 

В современной социологии для объяснения и познания сложных социальных фактов, явлений, к 

которым принадлежит и поведение человека, используют метод социального моделирования. В час тнос ти, 

В.И. Добреньков и А.И. Кравченко характеризуют модель поведения как сложное социокультурное 

явление, сравнивая еѐ с художественным фильмом. Как фильм в целом состоит из отдельных кадров, так и 

модель поведения состоит из отдельных типов социального действия [1, c.885]. Следовательно, для 

понимания сущности и механизмов туристического поведения человека целесообразно воспользоваться 

научным методом социального моделирования-методом познания социальных явлений и процессов 

посредством воспроизведения их характеристик на специально созданных для этого моделях. Модель-

объект-заместитель, который при определенных условиях воспроизводит черты и характеристики 

оригинала как в предметном, так и в знаковом виде, в частности, в теоретических конструктах 

(абстрактном предс тавлении теории). Примером последнего являются «идеальные типы» М. Вебера. 

Типология социальных действий М. Вебера включает четыре типа: целерациональное, ценностно 

рациональное, традиционное и аффективное поведение [2, с.24].  

Первый тип-целерациональное поведение, предполагающее свободный и осознанный выбор цели, 

например продвижение по службе, покупка туристической услуги или иного товара, деловая встреча. 

Такое поведение обязательно свободное. Воля означает отсутствие какого-либо принуждения со стороны 

коллектива или толпы. Другая характеристика-ориентация на поведение других людей, предсказание его, 

использование такого предвидения как «способа» построения собственных дейс твий. Действительно, с 

одной стороны, выбор путешествия как средства проведения свободного времени осуществляется 

человеком свободно. С другой стороны-место и время, стоимость туристических услуг, избираемых, 

ориентируются на их престижность, статусную значимос ть, моду и т.д.  

Другой тип-ценностнорациональное поведение, базируется на сознательной ориентации или на вере в 

нравственные или религиозные идеалы. Идеалы ценятся выше за минутные цели, расчеты, желание 

выгоды. Деловой успех отходит на второй план. Человек может даже не интересоваться мнением 

окружения: осуждают они его или нет. Он думает только о высших ценностях, например о спасении души 

или о выполнении обязанностей. С ними человек сравнивает свои поступки. Подобный тип 

турис тического поведения присущ таким видам туризма, как паломничество, ностальгический туризм и 

т.д. Третий тип-традиционное поведение, которое не можно даже назвать сознательным, потому что в его 

основе лежит «притупленная» реакция на привычные события.  

Оно реализуется по какой-то принятой схеме. Раздражителями выступают различные табу и запреты, 

нормы и правила, традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Такими например 

являются, обычаи гостеприимства, которые существует у всех народов, которых нужно автоматически, за 

привычкой придерживатся. Примером такого туристического поведения может быть 

избрание путешес твия человеком, который вырос в семьи туристов, где путешествия с детских лет с тали 

традиционной формой проведения отпуска. К такому типу поведения можно также отнести поведение 

человека, проводящего свой досуг в группе с определенными интересами турис тического направления-

турис тическая секция, клуб туристов и др. Четвѐртый тип-аффективное, или реактивное  поведение.  

Аффект-это искреннее волнение, которое перерастает в страсть, сильный искренний порыв. Аффект 

идѐт изнутри, под его влиянием человек ведѐт себя бессознательно. Будучи кратковременным 

эмоциональным состоянием, аффективное поведение не ориентировано на оценку других или 

сознательный выбор цели. Растерянность перед неожиданностью, чистосердечное поднесение и 

энтузиазм, раздражение от окружения, подавленное состояние и меланхолия-всѐ это аффективные формы 

поведения. Этот тип имеет место и в турис тическом поведении, в частности, если решение о путешествии 

принимается под воздействием впечатлений и эмоций от рассказов друзей и родственников или под 

воздействием средств массовой коммуникации. Понятно, что сложность и полимотивационный характер 

турис тического поведения требует синтезировать все четыре типа в целостную картину, образовывая 

определѐнную модель туристического поведения, в частности в виде теоретических конструктов – 

определѐнных концептов и теорий. Исходя из сложности и плюралис тического характера влияния 

факторов на коммуникативное поведение человека, еѐ социальная модель  имеет  характер не одного, а 

нескольких теоретических конс труктов каждый из которых обьясняет и раскрывает те или иные 

характеристики объекта.  

Некоторые из этих теорий описывают наиболее общие закономернос ти и механизмы человеческого по

ведения.  

Плюралис тическая теория поведения человека П.О.Сорокина. Согласно ей поведение человека, в 

частнос ти туристического, обусловлено взаимодействием трѐх групп факторов: космических, 
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биологических и социально-психологических. Среди социально-психологических мотивов выделяют 

простые: 

1.идеи, совокупность которых составляют знания и верования человека; 

2.чувства-эмоции, присущие человеку и состоят из переживаний боли или удовольствия, любви, 

ненависти, гнева, страха и т.д. 

3.стремление людей, что заключается в сознательной подготовке целей, связанных с самыми 

дорогими сторонами собственного «Я», и в желании осуществить эти цели.  

Пусковыми механизмами, запускающие эти «моторы» поведения, являются естественными 

потребностями для человека мыслить, переживать, хотеть.  Все другие социально-психологические 

факторы считаются сложными, поскольку они представляют собой сочетание ряда простых социально-

психологических факторов, или космических, биологических и социально-психологических факторов. 

Особенности влияния социально-психологических факторов на выбор путешествия как вида поведения, в 

отличие от космических и биологических раздражителей воспринимается человеком как ограничение 

свободы его поведения. А влияние социально-психологических факторов воспринимается как проявление 

свободы, как выявление устремлений собственного «Я», что является фокусом пересечения собственных 

идей, стремлений и чувств, то есть фокусом социально-психологических сил. Таким разом, рост влияния 

последних на туристическое поведение воспринимается как рост личнос тной свободы, как уменьшение 

зависимости от условий, посторонних и чужих личнос тному «Я». Вот почему социально-психологические 

раздражители турис тического поведения кажутся такими, что освобождают. Этот субъективно 

неотвратимый факт во многом объясняет, почему, с одной стороны, так сильно влияют социально-

психологические факторы (и способы массовой коммуникации, в частности) на турис тическое поведение 

людей. А с другой стороны-почему люди «не замечают» этого влияния. Ведь такое влияние 

воспринимается не как ограничение свободы, а как еѐ рост, как своеобразное «освобождение» от внешних 

сил при выборе вида и времени путешествия. Системно-с труктурный подход к поведению человека (И.И. 

Хомич), поведение человека как открытой многоуровневой биопсихоциальной системы рассматривается 

как непрерывный процесс обмена энергией и информацией. Следовательно, информация рассматривается 

как один из главных атрибутов жизни. При этом туристическое поведение рассматривается как важная 

атрибутивная характеристика обеспечения жизни человека. Таким образом, системная интеграция 

плюралистического подхода дает возможность уточнить роль коммуникационной составной в поведении 

человека, чѐтче понять механизмы и характеристики коммуникативного поведения. Модель 

коммуникативного поведения (В.П. Конецкая), объясняет коммуникативное поведение как такое, что 

мотивируется коммуникативной потребнос тью. Эта модель, как и две предыдущие, основывается на 

мотивационных теориях, согласно которым любое поведение человека обусловливается необходимостью 

удовлетворить потребнос ти. Так в теории П. Сорокина такими потребностями определены важные для 

жизнеобеспечения потребности, как потребнос ть мыслить, потребность в эмоциональных переживаниях и 

потребность в стремлениях. В модели поведения И.И. Хомича такой потребностью является потребность в 

обмене с окружающей средой энергией и информацией. Актуальные сейчас потребности в обмене 

информацией и мотивация соответс твующего коммуникативного поведения нас тупает вследствие 

нарушения равновесия по обмену информацией. В модели В.П. Конецкой коммуникативная потребность 

определяется устойчивой необходимостью индивидов в обмене смысловой и оценочной информации с 

целью взаимодействия в различных сферах своего существования и влияния друг на друга в условиях 

коммуникации различного типа [3, с.67].  

Понятно, что потребность в общении как одна из важных относительно путешествия, занимает 

видное место в системе мотивации турис тического поведения. Итак, модель В.П. Конецкой может быть 

привлечена к интеграционной теоретической полипарадигмальной модели исследования туристического 

поведения. Адаптивно-социализационная модель туристического поведения (М.П.Лукашевич) –

рассматривает туристическое поведение как разновидность адаптивного поведения, которое мотивируется 

актуализацией ориентированной потребнос ти человека на ответ появления новизны в окружающей среде. 

Ориентированные потребнос ти заложены в процесс саморегуляции поведения для обеспечения 

адекватной оценки изменений в жизненной ситуации и выбора на этой основе соответствующей модели 

поведенческого взаимодействия з ситуацией. Ориентированные потребнос ти имеют свою структуру, 

которая включает познавательные потребности, потребнос ти в эмоциональном контакте [4, с.25].  

Каждая из составляющих ориентированных потребностей обусловливает соответствующие виды 

адаптивного поведения человека. Так, под влиянием познавательной потребности мотивируется 

стремление к познанию непонятных индивиду явлений. Потребности в эмоциональном контакте 

соответс твует регулирование поведения человека в зависимости от эмоциональных отношений других 

людей. Таким образом, реализация ориентированных потребностей мотивирует такое поведение человека, 

которое направлено на исследование и анализ новой ситуации окружения, которое складывается не только 

с учетом предметных соотношений, но и эмоциональных оценок других людей, а также соотношения с 

совокупностью общес твенных ценностей. В результате возникает возможность не только конс татировать 

события, но и предвидеть, планировать их. Завершающим этапом и результатом мотивации адаптивного 

поведения является формирования цели деятельнос ти и программы с еѐ реализацией. Мотивация 



84 

адаптивного поведения происходит по такой схеме. Изменения в окружающей природной или социальной 

среде, касающиеся конкретного человека, создают элемент новизны ситуации, который является 

источником возникновения в ней ориентированных потребнос тей. Под влиянием последних 

осуществляется мотивация еѐ поведения, направленной на удовлетворение ориентированных 

потребностей, формируются в сознании цель и программа этого поведения. Целью поведения становится 

достижение адекватной оценки изменений окружающей среды и новой ситуации в целом, определение 

значимос ти этих изменений для себя и для успешного взаимодействия с окружением, необходимости его 

коррекций, путей осуществления. Программа поведения включает в себя изучение и анализ информации 

про изменения, расширения для этого уровня эмоциональных контактов, соотношение личных интересов и 

ценностей с общественной значимос тью и ценностями изменений. Нетрудно понять, что описанный 

процесс вполне применим для описания турис тического поведения. Ведь в условиях глобализационных 

воздействий, масштабы и пространство ситуаций окружающей среды, которые являются значительным 

для людей в разных стран мира, динамично распространяются.  

Соответс твенно расширяется побудительное пространство и масштабы значимой новизны, что может 

вызвать актуализацию адаптивной потребности. А возможность еѐ удовлетворить потребует у 

путешес твия в достаточно отдаленные регионы, чтобы очевидно, по собственным участием оценить эту 

новизну, определить значимость этих изменений не за информацией СМК (которая нередко формирует 

несколько искаженное представление о событиях) а по полученной информации собственноручно. 

Следовательно, пусковой механизм туристического поведения, в соответс твии с этой концепцией является 

ориентированной на основные потребнос ти человека в ответ на появление новизны в окружающей среде, 

которые человек определяет, как значимые для себя. Модель построена на основе двух парадигм-

экоантропологической и семиосоциопсихологической (Т.М. Дридзе) туристическое поведение, которое 

понимается как вид коммуникативного поведения, согласно этой модели может рассматриваться как 

механизм интерактивного обмена человека с еѐ природным, культурным и социальным окружением, 

которое происходит в дальнейшей социокультурной ситуации. Движущей силой такого поведения 

выступают интенции взаимодействия, что лежат в основе зарождения, становления и распространения 

образцов поведения, общения и взаимодействия людей со всеми элементами их жизненной ситуации. 

Взаимодействию предшес твует «проигрывание» в человеческом воображении этой ситуации текстовой 

деятельнос ти-перебора коммуникативно-познавательных программ, в результате чего появляется модель 

конкретной жизненной ситуации, как совокупности значимых, то ес ть «втянутых» в орбиту 

жизнедеятельности человека событий и обстоятельс тв, что осуществляют непосредственное или 

опосредствованное влияние на его мировоззрение и поведение в каждый конкретный период жизненного 

цикла[4,с.18].  

Особенность этой модели заключается в привлечении к объяснению какой-либо, в частности 

турис тического, поведения текстовой деятельнос ти. Тексты, определѐнные образцы (образы), стереотипы 

поведения людей в той или иной жизненной ситуации, способствуют включению их в орбиту текстовой 

деятельнос ти, соответственно-создание мысленной модели взаимодействия людей в конкретной 

жизненной ситуации. Интегрируя рассмотренные подходы относительно моделирования туристического 

поведения человека и привлекая их к созданию обобщенной модели, можно представить еѐ в таком виде. 

Потребнос ть человека в беспрерывном обмене энергией и информацией реализуется путѐм переживания 

ней непрерывной последовательнос ти конкретных жизненных ситуаций, необходимость оценки которых 

актуализирует ориентированную потребность в сочетании с  потребностью осмысления этой ситуации и 

создания в сознании человека мысленной модели ситуации. Для этого в процессе текстовой деятельности 

происходит мысленный «обзор» набора текстов тех которые ес ть в памяти человека, так и тех, которые 

возможно получить через текстовый диалог с носителями нужной информации. Сформированная в 

процессе диалога модель конкретной жизненной ситуации с тановится основой для разработки программы 

взаимодействия человека с этой ситуацией. Эта программа реализуется в процессе поведения 

относительно продолжения «метаболизма», в частности в турис тическом поведении. Таким образом, 

турис тическое поведение является неотъемлемой составной жизнедеятельности человека, одним из 

важных условий и механизмов сохранения и воспроизводства как жизни человека, и человечества в целом. 

Доминирование той или другой парадигмы в интеграционной модели туристического поведения 

обуславливается конкретной ситуацией, совокупностью природных и социально-психологических 

условий, в которых происходит турис тическая деятельнос ть.  
 

Список використаних джерел 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15 т.8: Социализация и 

образование/Владимир Иванович Добреньков// ИНФРА-М. М.: 2005.-с.882-911 

2. Weber M. Economy and Society/Max Weber//Vol.I.Berkeley,1978.-p.24-25 

3. Конецкая В.П. Социология коммуникации /В.П.Конецкая // МУБИУ. М.:,1977. -с.170 

4. Лукашевич Н.П. Производственная адаптация молодѐжи: сущность, функции, управление 

/Н.П.Лукашевич//  УСХЛ. К.:1990.-с.24-26 



85 

5. Дридзе Т.М. Социальная коммуникация и социальное управление в 

экоантропоцентрической и семисоциопсихологической парадигмах // Т.М.Дрилзе// В 2 кн. 

Кн.1.-М.:Изд-во Института социологии РАН,2000.-с.16-23 

 

 

УДК 519.85 

Яремчук Г.А. 

викладач кафедри соціальної роботи 
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СПЕЦИФІКА РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З “ДІТЬМИ ВУЛИЦІ”  

 

У статті розглянуто основні види діяльності соціального працівника. Визначено характерні 

особистісні якості соціального працівника, які є основою його становлення як спеціаліста. Обґрунтовано  

основні види  та напрямки  діяльності соціального працівника з ―дітьми вулиці‖. 

This article reviews the main activities of the social worker. Characteristic personality as a social worker, 

which is the basis of its development as a professional. The basic types of activities and a social worker from the 

"street children". 
Ключові слова. Безпритульні діти, байдужість, асоціальна     поведінка, агресія, емпатія, 

профілактика, корекція, діагностика. 
Keywords. Street children, indifference, antisocial behavior,aggression, empathy, prevention, correction, 

diagnostics. 

Вступ. Гуманізація усіх сфер суспільного життя, в  тому числі й освіти, передбачає визнання 

особистості центральною фігурою в системі соціальних відносин. Це означає, зокрема, необхідність 

створення умов всебічної соціальної та психологічної допомоги громадянам. Ця задача набула особливої 

актуальнос ті в зв'язку з тим, що в умовах нестабільних соціально-економічних процесів значно 

посилюються дії с тресогенних факторів та збільшується небезпека особистісної дезадаптації, аж до 

виникнення патологічних станів або девіантних форм поведінки. За тих умов соціальна робота, як 

особлива сфера професійної діяльності, стає значним чинником в системі допомоги широким верствам 

населення загалом, і роботи соціального працівника з „дітьми вулиці" зокрема[1]. 

Діяльність соціального працівника в цілому спрямована на актуалізацію життєвих ресурсів 

особистості, розширення сфери індивідуальних можливостей в подоланні різноманітних криз. Хоча в 

нинішній час у світовій практиці існує велика кількість наукових шкіл та підходів до діяльності 

соціального працівника, однак всі погоджуються на тому, що існує три форми взаємодії соціального 

працівника і клієнта, тобто діяльніс ть соціального працівника може будуватися як діагнос тика, корекція та 

е консультування[2]. 

Згідно до положення про соціальну службу в системі освіти України професійна підготовка 

соціальних працівників спрямована на формування готовності до здійснення таких основних видів 

діяльнос ті: 

- діагнос тика - психологічне обстеження людей, груп та колективів, моніторинг змісту та умов 

індивідуального розвитку особистос ті, встановлення психологічного діагнозу, визначення причин, що 

утруднюють особистісний розвиток; 

- корекція - здійснення заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку і поведінці, 

схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування 

адекватної соціально-корисної життєвої перспективи; 

- реабілітація - надання соціальної допомоги широким верствам населення, які знаходяться в 

кризовій ситуації, постраждали від техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, 

переселення, зазнали насильства, тощо з метою адаптації до нових умов життя і діяльності;  

- профілактика - своєчасне попередження відхилень у соціальному розвиткові та становленні 

особистості, міжособистісних стосунках, запобігання створення конфліктних ситуацій тощо;  

- прогностика - розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних 

умовах, проектування змісту і напрямків індивідуального розвитку людини та складання на цій основі 

життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп, міжгрупових взаємин[6]. 

Водночас, основними напрямами діяльності соціальної служби є: консульта тивно-методична робота, 

просвітницько-пропагандистська робота, превентивна освіта.  

В процесі надання соціальної допомоги „дітям вулиці" соціальний працівник повинен реалізовувати 

усі види та напрями роботи. Отже, це вимагає від особистості соціального працівника наявність певних 

професійних здібностей.  
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Враховуючи специфіку надання соціальної допомоги „дітям вулиці", соціальний працівник дуже 

часто зобов'язаний використовувати творчий підхід як до добору методів, так і шляхів реалізації своїх 

безпосередніх функцій[1]. 

Таким чином, ми можемо конс татувати, що для успішної реалізації напрямів і видів соціальної 

діяльнос ті соціальний працівник повинен мати високий розвиток як професійних, так і творчих 

здібнос тей.  

Визначаючи теоретичні й методичні основи розвитку професійних творчих здібностей соціальних 

працівників, доцільно спиратися на певні наукові положення особистісного підходу, особистісно-

орієнтованого підходу, особистісно-соціально-діяльнісного підходу, принцип діяльнісно-особистісного 

підходу, індивідуально-особистісного підходу тощо.  

Про формування професійно значущих якостей у соціального працівника наголошують учені 

О.Ф.Бондаренко, Ж.П.Вірна, В.Г.Панок, В.А.Семиченко, Л.Г.Терлецька, Н.В.Чепелєва, Л.І.Уманець, 

Т.Н.Щербакова та ін [5]. 

Отже, сьогодні особливої актуальності набула проблема діяльності соціального працівника. До того ж 

цей процес має будуватися таким чином, щоб стандарти найповнішою мірою відповідали стандартам 

передових країн з одного боку, і відображали надбання минулих поколінь - з іншого.  

Суттєвим у роботі соціального працівника є готовніс ть до зміни характеру взаємодії в практичній 

діяльнос ті: від суб'єкт-об'єктної до суб'єкт-суб'єктної взаємодії, яка виявляється не тільки в предметному 

плані, а й у зміні особистісного розвитку кожного суб'єкта[2]. 

Соціальний працівник фактично є суб'єктом допомагаючої діяльності й здійснює допомогу власне 

собою, оскільки від його індивідуально-особистісних особливостей і таких якостей як емпатія, безумовне 

прийняття, гнучкість, мужніс ть, саморозкриття залежить характер відносин з клієнтом, ступінь впливу на 

нього та зумовлюється успішність роботи в цілому.  

Знання невербальних реакцій, ерудованість, як вміння розуміти і використовувати у своїй роботі 

різноманітні психологічні концепції, вміння до вироблення різноманітних думок, слів та моделей у своїй 

культурі та у межах інших культур; конфіденційність психологічної інформації; вміння рефлексувати на 

зміст своєї професійної діяльнос ті; відкритіс ть для засвоєння нового знання, для сприймання 

альтернативних поглядів, прагнення до системного підходу у своїй практичній роботі є необхідними для 

соціального працівника[5]. 

Спеціалізація діяльнос ті соціального працівника - справа досить умовна, бо окремі функції взаємно 

перетинаються. І все ж усі вони досить специфічні. В кожному із видів діяльності гостро пос тає проблема 

компетентності. Вона має два аспекти: 1) проблема профпридатності і необхідніс ть професійного відбору 

(тобто виявлення необхідних особистісних якостей); 2) проблема підготовки та спеціалізації (ефективної 

організації навчальної діяльності)[6]. 

Очевидно, існують особистісні якості, які необхідні соціальним працівникам, і такі, що потрібні для 

виконання окремих функцій. Спроби визначити, які ж риси бажано мати соціальному працівнику, 

робилися неодноразово. На наш погляд, спираючись на дані соціологів, бажано, аби соціальний працівник, 

незалежно від спеціалізації, мав такі якості: 

1. Доброзичливість і низька агресивніс ть. Вони необхідні не лише для встановлення довірливого   

спілкування, а й зменшення ризику зашкодити клієнту.  

2. Спрямованіс ть на проблему, тобто на допомогу клієнту (мотивація психологічної допомоги в 

поєднанні з певною мірою альтруїзму). Якщо людина прийшла в соціальну роботу для розв'язання 

власних проблем (егоцентрична мотивація), то вона здебільшого не тільки не зможе зрозуміти та 

розділити проблеми клієнта, а переноситиме на нього власні.  

3. Емпатія. Ця якість полягає, з одного боку, в спрямованості на інтереси клієнта при відсутнос ті 

домінування (мотивації влади), в умінні слухати, з іншого - в умінні побачити проблеми клієнта 

його очима, краще відчути і зрозуміти їх, а також в безоціночному прийнятті клієнта таким, який 

він є. 

4. Гнучкіс ть мислення необхідна психологу-практику, щоб не замикатися на помилкових версіях та 

висновках, а вміти щоразу перебудувати як модель психологічної картини клієнта, так і с тратегію 

її формування, коли цього вимагатимуть об'єктивні дані.  

5. Творча інтуїція. Далеко не в усіх випадках соціальному працівнику  вдається зробити висновки на 

основі логічного аналізу даних. Часто йому доводиться діяти в ситуаціях, коли одних даних явно 

не вистачає, інших, навпаки, надто багато (так що неможливо їх відрефлексувати), або вони дуже 

суперечливі.Де безсилий логічний аналіз, там може допомогти інтуїтивний пошук, який у 

поєднанні з досвідом і знаннями перетворюється в сильний інс трумент соціального дослідження.  

Крім названих якостей, велику роль для практики має високий рівень інтелекту  (особливо в 

психодіагностичній та експертній функціях). Він необхідний для розуміння такої  складної реальності, 

якою є психологія людини.  Соціальному працівнику важливо мати перцептивні здібності, насамперед 

спостережливість, уміння помічати, на перший погляд, малозначущі деталі, що дає повнішу оперативну 

інформацію[5]. 
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Комунікативні здібності відіграють велику роль у корекційно-консультативному напрямку роботи 

соціального працівника, де в основі діяльності - спілкування з людьми.  

Соціальному працівнику бажано мати не просто конгломерат перелічених якостей, а їх гармонійне 

поєднання, яке можливе при досить високому особистісному розвитку. Гадаю, що зайвим є згадування 

про моральні якості соціального працівника, без яких просто неможливе розв'язання багатьох проблем.  

Перелічені якості не є закінченою психограмою соціального працівника. Для її по будови необхідне 

тривале лонгітюдне дослідження. Проте наведена схема може служити робочою моделлю профвідбору, 

тим паче, що для виявляння описаних якостей існують стандартні методики.  

Сьогодні надто актуальною вис тупає проблема зростання правопорушень серед молоді загалом, і 

серед „дітей вулиці" зокрема. Причому, слід зазначити, що правопорушення серед молоді не тільки 

зростають швидкими темпами, але й суттєво змінюється їх структура.  

Безперечно, правопорушення тісно пов'язані з процесами деморалізації суспільс тва, бездомності, 

безробіття, з стрімким розвитком наркоманії, токсикоманії, з розпадом сім'ї, з розповсюдженням інших 

соціально негативних явищ. 

Загальновідомо, що головним напрямом діяльності у боротьбі з правопорушеннями є їх 

попередження, відповідним чином організована профілактична робота.  

Система профілактики правопорушень серед неповнолітніх повинна, зокрема, включати:  

 усунення причин і умов, що сприяють девіантній поведінці;  

 забезпечення прав та соціальних гарантій неповнолітніх;  

 надання допомоги дітям з неблагополучних сімей;  

 виявлення підлітків, схильних до скоєння правопорушень;  

 вдосконалення законодавства[2]. 

У профілактиці правопорушень серед неповнолітніх значна роль належить шкільній соціальній  

службі. 

Окрім того, з метою надання соціальної  допомоги „дітям вулиці" важливе місце займає розвиток 

психологічної культури соціальних працівників.  

Сутність професійної діяльності соціального працівника у просторі психологічної культури особливо 

виразно виступає, якщо умовно виділити рівні розвитку психологічної культури серед населення. Як такі, 

В.В.Рибалка розглядає шість рівнів: 

1. Рівень психологічного безкультур'я, який характеризується відсутністю у значної частини 

населення психологічних знань, умінь,здібностей.  

2. Низький рівень розвитку психологічної культури (ПК) - з помірним проявом у деякої частини 

населення безсистемних психологічних знань і умінь.  

3. Середній рівень розвитку ПК - за наявністю у невеликої час тини суспільс тва певної системи 

психологічних знань, умінь, здібнос тей.  

4. Високий рівень розвитку ПК - при наявнос ті у певних особистостей стійкої і дієвої системи 

психологічних знань, умінь, навичок, здібностей.  

5. Вищий рівень розвитку ПК, що формується в процесі професійного засвоєння психологічних 

знань, умінь, здібностей в умовах спеціального психологічного навчання і професійної підготовки 

у ВНЗ. 

6. Найвищий рівень розвитку ПК як наслідок професійно ї психологічної діяльності підготовленого 

соціального працівника[4]. 

Отже, за даною схемою, призначення соціального працівника, на думку В.В.Рибалки, визначається у 

трансформації здобутків, цінностей психологічної культури з високого рівня її прояву і функціонування 

на нижчий - з метою покращення на цій основі життєдіяльності людей, досягнення професійного успіху, 

гармонізації особистості, психологічного і психічного оздоровлення.  

Таким чином, ефективніс ть роботи соціального працівника з „дітьми вулиці" залежить від наявності у 

фахівця цілого комплексу професійних здібнос тей, особистісних утворень тощо, що зумовлено 

професійно-важливими якостями[2]. 
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Центральною категорією даної наукової статті виступає секуляризації. Аналізується еволюція 
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Актуальність тематики полягає у поверненні терміну секуляризації до уваги соціології у контексті 

сучасних десекуляризаційних процесів. 
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Релігія завжди виступала одним із основних соціальних інститутів суспільства. Американський 

антрополог Е.Тайлор у своїй праці «Первісна культура» стверджує, що на даний момент науці не відомі 

соціальні спільноти, яким би не була характерна релігійніс ть.  [6, 175] І навіть зараз, у сучасному світі, де 

наука розвивається просто у геометричній прогресії, релігія продовжує активно грати на арені суспільних 

процесів та змін.  

Але сьогодні релігія функціонує у нових соціокультурних контекстах. Поширення впливу науки, 

раціоналізація життя та поява нових цілей та ціннос тей для людини привели до появи такого явища як 

секуляризація. 

Сьогодні секуляризація є одним із понять, що у більшій мірі знаходиться у фокусі саме соціологічної 

науки. Проте, в іс торичній ретроспективі ми бачимо, що секуляризація цікавила інші наукові дисципліни. 

В енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза та І.А. Ефрона (1894 р.) можна побачити: «В середні віки 

лат. Слово «Saeculum» отримало значення миру та мирського життя, на противагу церкви, духовних 

предметів. Словом «секуляризація» канонічне право стало позначати перехід обличчя або речі з духовного 

стану в світський, якщо тільки позбавлення духовного стану не було покаранням (деградацією). В 

християнській теології – як час, коли в культурі починають господарювати мирські інтереси та цінності, а 

релігійний вимір буття не сприймається. У філософії за допомогою цього поняття акцентують увагу на 

зв‘язок християнства та сучасного світу, в основі якого, як стверджується, лежать секуляризовані 

християнські ідеї.[4, 141-171] 

Для соціології релігія, релігійність та секуляризація завжди виступали специфічними сферами 

інтересу. Проблема, з якою стикалися усі науковці, що направляли свій науковий інтерес на сферу 

духовного, полягає у можливостях наукового дискурсу всебічно охопити цей феномен. Проте, не 

зважаючи на деякі методологічні проблеми, що існували на певних етапах розвитку соціології, зараз 

релігія та секуляризація є поняттями, що активно вивчаються соціологами.  

У соціологічну науку термін «секуляризація» був введений Максом Вебером у роботі 

«Протес тантська етика та дух капіталізму». Він визначає секуляризацію як процес, при якому відбувається 

збереження форми релігійного явища при одночасному занепаду його релігійного змісту. [3, 190-193] 

Проте, бум соціологічного інтересу до секуляризації почався у шістдесяті роки ХХ століття. Такі з міни 

пов‘язані з цілою низкою суспільних трансформацій, що сприяли індустріалізації, науково-технічному 

прогресу та культурній революції.  Для соціологічної теорії з‘явилася потреба пояснити ці зміни. На 

http://www.teenager.iatp.org.ua/


89 

перший план виходить теорія модернізації. Модернізація, як процес переходу від традиційного аграрного 

суспільс тва до сучасного індус тріального, охопила абсолютно усі суспільні сфери: економіка, політика, 

культура і т.д. у тому числі, вона захоплює і релігію. Відповідно до цього, для соціології з ‘являється нова 

тема для дослідження: вплив модернізації на релігію. Дійсно, середина ХХ ст.. стає абсолютно новим 

етапом релігійної еволюції Заходу. Це була не прос то еволюція в плані занепаду старих релігій та появи 

нових, це був час радикального та стрімкого краху традиційних релігійних форм, які не можна було не 

назвати секуляризацією. Соціологія релігії втрачає об‘єкт дослідження – церкву, та, через деякий час, 

знаходить новий – явище секуляризації.  

Існує цілий ряд теорії, що розглядають феномен секуляризації. Толкотт Парсонс розглядає 

секуляризацію як еволюцію та видозмінення релігії у ході соціальних змін. Його головна думка полягає у 

тому, що у результаті численних трансформаційних процесів релігія із над суспільної структури, що 

повністю регулювала життя індивіда, стала окремим соціальним інститутом, який тепер набагато менше 

впливає на економіку, політику та культуру. Проте, це компенсується тим, що для індивіда, який тепер 

отримує можливіс ть усвідомлено обирати релігійну віру, стаючи вільним від тиску церви та  теології,  

тому водночас релігія стає в деякій мірі більш значимою.[5] 

Томас Лукман також є одним із першопрохідців у вивченні секуляризації. «Невидима релігія» - 

фундаментальна робота на цю тему. Як і Толкотт Парсонс,  Т. Луман не розглядає секуляризацію з позиції 

повного зникнення релігії. Він акцентував свою увагу на кризі інституційної релігії та, відповідно, 

збільшенні «ззовні-церковної діяльнос ті». Лукман пише про те, що «офіційне» віровчення терплять 

поразку, так як вони не в змозі виконували відповідні «легітимні» функції. Т. Лукман стверджує, що 

«істини» усіх релігій відносні, а тому і недос товірні. З його точки зору, одне світобачення не є краще 

іншого: усі вони створені людьми та конкурують на «ринку ідей». Він вважає, що у сучасному суспільстві 

нема іншого шляху, ніж створення на основі всіх існуючих релігій та культів своєї власної «приватної» 

релігії, яка і є центральною темою його наукових праць стосовно релігії.[1]  

Пітер Бергер почав публікуватися на початку 60-х. рр.. як соціолог релігії. Соціологічна концепція 

релігії найбільш повно викладена П.Бергером у праці «Священна завіса». На протязі більшої частині 

людської історії, каже П.Бергер, релігія грала стратегічну роль у конструюванні людиною соціальної 

реальнос ті и було найефективнішим та найбільш розповсюдженим засобом легітимізації соціального 

порядку. До того, як людина не могла пояснити світовий порядок за допомогою науки, вона 

використовувала релігію. Тому довгий час релігія була найвпливовішою структурою у суспільс тві, з якою 

ідентифікація людини була найтісніша. Пітер Бергер називає релігію «священною завісою», яка ховає від 

людині іс тинну природу соціальної реальності. Саме секуляризація знімає з суспільс тва «священну 

завісу». Секуляризація, що визначається ним як процес виходу все більшого сектору суспільства та 

культури з-під впливу релігійних інститутів та символів та є лише одним із моментів процесу 

«модернізації», що охопила усі розвинуті індус тріальні країни. Поруч із секуляризацією, П. Бергер каже 

про процес «плюралізації соціальних світів», тобто, відбувається демонополізація релігійної традиції, 

коли релігія перестає претендувати на виключне пояснення реальності і тепер має конкурувати не тільки з 

іншими релігіями, а й з нерелігійними ідеологіями, світобаченнями і  т.д. Вона стає товаром і має шукати 

собі «місце» у сучасному суспільс тві та прис тосовуватися до потреб споживача. [2] 

Девід Мартін пропонує розглянути секуляризацію з іншої точки зору. Проходячи у своїх поглядах 

певну еволюцію, він намагається проаналізувати секуляризацію, що протікає у країнах, де відбуваються 

процеси модернізації, проте у кожному суспільстві можливі варіації секуляризаційних процесів. Він 

виділяє чотири моделі: англосаксонська (послаблення релігійних інститутів зі збереження певних 

упереджень); американська (збереження релігійних інститутів з розмиванням змісту релігійних поглядів); 

французька (протистояння сильних релігійних та атеїстичних поглядів); та російська (послаблення як 

релігійних упереджень, так і інститутів зі збереженням їх у суспільс тві) . Також він виділяє критерії 

секуляризації: домінуюча у державі релігія(католицизм сприяє секуляризації, а протестантизм, навпаки, 

попереджує); присутніс ть або відсутніс ть у державі релігійної монополії; присутність внутрішніх 

соціальних революцій. Тобто, ми бачимо, що у Д.Мартіна секуляризація виражається у послабленні 

релігійних формацій у суспільстві. 

Брайан Уілсон є автором класичного визначення секуляризації. Сучасний світ, на його думку, 

перетворюється на раціонально конс труйоване середовище, в якій мало місця залишається для дії 

божественних сил. Він приводить статистичні дані, які свідчать про зменшення релігійних практик та 

витіснення релігійної свідомості світською. Проте, релігія не зникає зовсім. Для Б.Уілсона, секуляризація 

– процес, в ході якого релігійне мислення, практика та інститути втрачають свою соціальну значимість. 

Значний внесок у теорію секуляризації також зробив Р.Фенн у праці «На шляху к загальній теорії 

секуляризації». Головна теза полягає у тому, що не можна розуміти секуляризацію як механічний процес 

відділення сакрального від світського. Р.Фенн вводить к теорію секуляризації активно діючого індивіда, 

який змінює та конструює соціальну реальніс ть. Відповідно до цього, секуляризація не є результатом дії 

якихось абстрактних факторів: «індивіди та групи є відповідаючи ми за секуляризацію: не абстрактні 

сили, як технологія або освіта, але живі та активні діячі». [8, 135-148] 



90 

Карел Доббелере на початку дев‘яностих років створив інтегративну модель секуляризації, 

об‘єднавши та проаналізувавши усі теорії. В праці «Секуляризація: багатомірне поняття» окреслює те 

коло авторів, яке має відношення до наукового вивчення секуляризації, викладає основні ідеї та 

положення, а також актуальні питання, що с тоять перед дослідниками процесів секуляризації. Доббелере 

підкреслює, що в існуючих теоріях під секуляризацією розуміються три різних процеси: лаіцізація (зміна 

положення релігії в суспільс тві), релігійні зміни і зміни індивідуальної релігійності. Проте, ця робота 

тільки заклала перспективи у створенні єдиної теорії секуляризації. Процес, започаткований Доббелере, 

продовжується на протязі 1980-х та закінчується на початку 90-х р.., коли була створена неокласична 

модель секуляризації, з якою погоджувались як прихильники, так і критики і незалежні дослідники. [7, 

274-308] 

На сьогоднішній день феномен секуляризації продовжує бути актуальним для соціологів. Зокрема, 

сьогодні інтерес наукової спільноти викликають процеси десекуляризації. Багато хто із вчених  висловлює 

думку про те, що епоха секуляризації закінчилася, а дехто стверджує, що її взагалі не було. Та численні 

дослідження релігійної сфери демонструють хибність подібних поглядів. слід ще раз висловити думку, що 

червоною лінією проходила через усі теорії секуляризації: секуляризація означає лише зменшення 

соціальної значимості релігії, а не її повне зникнення. І, на нашу думку, зараз більш доречніше говорити 

про початок постсекулярної епохи, для якої є характерним новий тип релігійності.  
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АЛЬТЕРНАТИВИ СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Стаття присвячена аналізу такого феномена як  споживання, а також відношенню сучасного 

суспільства до консьюмеризму. Аналізуються основні способи  ігнорування, спроби «втечі» від 

суспільства(дауншифтинг, фриганізм, енафізм, екопоселення, «слоу-лайф», «антиспоживацькі дієти») 

та їх прояви у сучасному українському суспільстві. У статті інтерпретуються думки українських та 

російських авторів щодо критики споживацтва та можливості уникнути всебічного впливу 

споживацтва на наше життя. 

Статья посвящена изучению такого феномена как потребление, а также отношению современного 

общества к консьюмеризму. Анализируются основные способы игнорирования, попытки «побега» от 

общества (дауншифтинг, фриганзм, энафизм, экопоселения, «слоу-лайф», «анти потребительские 

диеты») и их проявления в современном украинском обществе. В статье интерпретируются мысли 

украинских  российских авторов по поводу критики общества потребления и возможности избежать 

всестороннего влияния потребительства на нашу жизнь. 

The article examines the phenomenon such as consumption, as well as with respect to the consumerism of 

modern society. It analyzes the main ways of ignoring consumption, attempts to "escape" from society 

(downshifting, friganizm, enafizm, ecovillages, "slow-life", " anti-consumer diets") and their manifestations in 
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contemporary Ukrainian society.  The paper interpreted thoughts of ukrainian and russian authors on the 

criticism of the consumer society and the possibility to avoid the full impact of consumerism on our lives. 
Ключові слова: консьюмеризм, суспільство споживання, дауншифтинг, енафізм, фриганізм, 

«антиспожиацька  дієта», «слоу-лайф», екопоселення, критика споживацтва. 
Ключевые слова: консьюмеризм, общество потребления, дауншифтинг, энафизм, фриганизм, 

«антипотребитеськая диета», «слоу-лайф», экопоселения, критика потребительства. 
Keywords: consumerism, consumer society, downshifting, enafizm, freeganism " anti-consumer diets ", 

"slow-life" ecovillages, criticism of consumerism.  

Суспільство споживання у наш час стало феноменом, відношення до якого складається у більшій мірі 

негативно. Вважається, що наслідки загального споживацтва відображаються на людстві дуже погано і 

така поведінка людей в подальшому може призвести до глобальних катас троф.  Майже для всіх соціальних 

інс титутів перехід суспільства до масового безконтрольного споживання означає підрив традиційних 

цінностей та повну трансформацію. На сьогодні стоїть питання про те, чи дійсно трансформація цінностей 

та зміни в суспільстві є негативними і до чого вони призведуть. Багато дослідників критикують 

суспільство споживання, констатуючи, що воно призводить до забруднення оточуючої середи, виснаженню 

природних ресурсів, кризи в інституті сім‘ї, зниженню народжуванос ті, збільшенню долі населення з 

надлишковою вагою, зростання рівня злочиннос ті,соціальної дезорганізації та психічних захворюванням, 

появи нових невиліковних захворювань, до розповсюдження самогубств, депопуляції населення та до 

багатьох інших нищівних наслідків. 

«Один з парадоксів сучасного суспільства - фактично саме критика масового суспільства протягом 

останніх 40 років була однією з найбільш потужних рушійних сил, які сприяють утвердженню 

консьюмеризму. Якщо соціальна критика так затребувана, то вона давно повинна була привести до 

практичних змін. Те, що вона продовжує існувати майже в незмінному вигляді, як і раніше викликаючи 

визнання і захват, змушує припустити, що насправді ми маємо справу не з вимогою соціальних 

перетворень, а з однією з важливих складових сучасної міфології» [4]. 

Критика консьюмеризму спостерігається в роботах таких авторів як : Г. Маркузе «Одномірна 

людина»( 1964 р.) , Ж. Бодрійяр «Суспільство споживання»( 1970 р.) ,В. Палевін «Покоління П» (1999 р.) 

та ін. Окрім численних критиків у соціології та інших науках, споживацтво було освітлене в багатьох 

фільмах ( «Бійцівський клуб», « 99 франків», «Краса по американьски») 

Саме через те, що люди спостерігають за таким шкідливим впливом споживання, починають 

з‘являтися різноманітні с тратегії «втечі» або боротьби з і споживацтвом. В цілому такі тенденції отримав 

назву «антиспоживання» - це суспільно-політичний рух проти прирівнювання рівня особистого щастя до 

рівня споживання і придбання матеріальних благ.   

Один з популярних сьогодні напрямів антиконсюмеризму - дауншифтинг. З англійської 

«downshifting»- перемикання автомобіля на більш низьку передачу, а також уповільнення або ослаблення 

будь-якого процесу, цей термін позначає життєву філософію «життя заради себе», «відмови від чужих 

цілей». Близьке поняття –«simple living» (з англ.- просте життя. Люди, вважаючі себе дауншифетрами, 

схильні відмовлятися від прагнення до пропагованих загальноприйнятих благ, на зразок постійного 

збільшення матеріального капіталу, кар'єрного зростання і т. д., орієнтуючись на життя заради себе і / або 

сім'ї [2]. 

Епідемія дауншифтингу поки ще не охопила україньске населення з кількох причин: по-перше, рівень 

життя у нас значно нижче, ніж у США і європейських країнах. Звідси випливає й інша причина - українці 

ще не наситилися «гарним», по застарілим мірками, життям, головною особливістю якого є високий дохід. 

Враховуючи наш менталітет, дослідники доводять, що дауншифтинг зовсім далекий українцям - усе наше 

життя ми були «бранцями» чужих інтересів, ідей, цінностей і правил, от і забули, як це - жити в радість 

собі. Але феномен українського дауншифтингу якраз і полягає в тому, що саме це могло стати невидимою і 

неусвідомленою причиною його «епідемії». Пос тійний гніт рамок і вимог, чужих очікувань і нав'язаних 

виборів спровокував ефект «запаяного чайника», коли відчуття, що ти живеш не своє, а чуже життя, 

«вибухає» у вигляді бажання забезпечити собі реалізацію своїх власних сподівань.  

Наступний напрям альтернативний суспільству споживання, близький до дауншифтингу- рух 

фриганів.  Фриганізм (з англ. – «freeganism» від free - «вільний, безкоштовний» і vegan - «веганізм») - 

стиль життя, який заперечує принципи споживацтва. Його прихильники обмежують свою участь у 

традиційному економічному житті й прагнуть до мінімізації споживчих ресурсів. Як джерело продуктів 

харчування та інших матеріальних благ фригани використовують звалища, сміттєві контейнери і т. п. На 

відміну від бездомних і жебраків, фрігани чинять так на знак небажання бути час тиною економічної 

системи купівлі-продажу. У вузькому сенсі фриганізм є одна з форм антиглобалізму.  

В Україні цей рух ще не набув широкої популярнос ті, адже у нас на смітниках не так багато 

продуктів, які можна вживати в їжу, на відміну від країн Америки та Європи, де продукти, строк реалізації 

яких минув, одразу ж потрапляють на звалище. На думку автора статті про можливості фриганства у нашій 

країні «мабуть, все-таки, фріганс тво не скоро стане популярним в Україні. Адже це модна течія, швидше за 

все - доля ситих країн, де люди голодують з примхи, а не від того, що їм нема чого, ніде і ні на що їсти» 

[3].  
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Ще одна тенденція, розповсюджена у США та Європі- так звані «антиспоживацькі дієти», які 

популярні  й у менш розвинутих країнах, у тому числі в Україні. За данними опитувань, опублікованих у 

сучасних журналах, українці охоче сідають на споживчі дієти, відмовляючись від звичок, через які 

страждає їх гаманець. Економічна криза та нес табільна ситуація у країні призвели до активізації пошуку 

способів споживати з найменшими витратами. Легке відношення українців до грошей, а також схильність 

до демонстративних витрат призвели до того, що люди почали замислюватись над тим чи раціонально 

вони використовують кошти. Учасники антиспоживацьких проектів та дієт відмовляються, перш за все, від 

показних витрат, обмежуючі свої потреби до мінімуму. Також ці діє ти допомагають більш раціонально 

підходити до вибору товарів першої необхідності. Багато хто з учасників таких проектів відмітили, що 

тепер вони по-іншому відносяться до речей та ставлять на перше місце їх користь, а не ціну та зовнішній 

вигляд. «Антиспоживацькі» дієти для України є новинкою, а також засобом заощадження грошей. В 

цілому можна сказати, що вони стосуються індивідуальних повсякденних практик та бажань людей, але 

такі дієти впевнено можна віднести до сучасних проявів пошуку суспільних альтернатив масовому 

споживанню[5]. 

Окрім названих течій, популярніс ть здобувають екопоселення- поселення, створені для того, щоб 

організувати екологічно чистий простір. «Жителі екопоселень, як правило, живуть за рахунок 

землеробства, багато з них - вегетаріанці або навіть сироїди. Основне правило практично будь-якого 

екотоварис тва полягає в тому, що життєдіяльніс ть людини не повинна шкодити природі, людина повинна 

не поневолювати її, а бути її частиною. Люди, що живуть в екопоселеннях, не мають шкідливих звичок і 

ведуть здоровий спосіб життя Цей рух прийшов в Україну не так давно, але вже встиг розповсюдитися. 

Число екопоселень збільшується достатньо швидко»[6].  

Для їх жителів це не просто спосіб життя, а майже релігія. Тут люди вправі вірити в різних богів, але 

храм для них один – природа. Вони не відносять себе до суспільства масового споживання, 

насолоджуючись лише тим, що можна знайти або виростити у природних умовах. Головна ідея 

екопоселенців- це не тільки внутрішнє очищення та втеча від швидкого міського темпу життя, а й зміна 

всього світу «на краще».   

Схожим напрямом, який пропагандує пошук альтернатив консьюмеризму, можна назвати рух 

слоулайферів. Фастфуду і турис тичному галопу по світу вони воліють повільну їжу та неквапливі 

подорожі. На зміну культу швидкості приходить ідея неспішнос ті. До середини 80-х з ідеї жити без 

поспіху на Заході виріс новий громадський рух. «Їж, подорожуй, читай, люби, роби покупки неспішно» - 

головні заповіді слоулайферов (від slow life - повільна життя). Прихильники ідеології неспішності 

з'явилися і в Україні, щоправда, більшіс ть з них про те, що вони слоулайфери, не здогадуються, зате як 

можуть намагаються відгородити себе від агресивного середовища споживацького суспільс тва, де 

головним є швидкоплинний темп змін різних тенденцій, ріст рівня інформованос ті, і як наслідок,- 

дезорієнтація у просторі суспільства, яке приймає до себе лише тих, хто може підлаштуватися під нього.  

Критика суспільства споживання призвела до появи такого терміну як енафізм. Це - теорія, 

стверджуюча, що споживачі, які мають все, що їм необхідно, купуючи більше, роблять своє життя тільки 

гірше. Енафізм закликає менше витрачати і с тримувати демонстративне споживання. Енафізм є антонімом 

консьюмеризма, який визначається словником Merriam-Webste (англ.) як «теорія, яка стверджує, що 

збільшення споживання товарів економічно виправдано». Енафізм знаходить багато відгуків «за» і 

«проти». З одного боку, ця теорія прагне внести зміни до установки людей на постійне споживання, але з 

іншого боку, критики ідеї енафізму наголошують, що неможливо провести межу між кількістю товарів яка 

є необхідною, та іншим, так званим «зайвим споживанням» [7]. На український сайтах, у своїй блогах на 

тему «відношення до енафізму» українці висловлюють думки з приводу того, що для когось є  необхідним 

покупати тільки їжу та прос тий одяг, а для когось необхідним для користування є комп‘ютери, телефони та 

багато інших товарів. Отже, стримувати демонс тративну поведінку та надмірне споживання в рамках цієї 

теорії стає складним. Все ж, знаходяться і її прихильники, які слідують цим принципам заради власної та 

суспільної користі. 

Якщо у сучасній науці та літературі існує дуже багато критиків суспільства споживання, то криків 

альтернативних способів споживання можна знайти не так багато. Звичайно, це пояснюється тим, що 

суспільство споживання спокійно конкурує й співіснує зі своєю критикою і це не заважає йому 

продовжувати розповсюдження та бути всеохоплюючим, отже  всі інші течії с тали однією зі складових 

частин  ідеї про саме споживацтво. 

Незважаючи на це, деякі дослідники вважають способи «втечі» від суспільства споживання лише 

безглуздим фетишем сучасного світу[4]. Ця точка зору, безперечно, має свої аргументи, серед яких : 

 критики суспільства споживання не можуть дати реальну оцінку цьому суспільс тву та 

визначити що дійсно означає споживацтво для людей;  

 споживання речей стало невід‘ємною час тиною людського існування ще до появи багатьох 

благ цивілізації. Навіть селяни споживають зерно, яке вирощують, а лекції в університеті- 

простий приклад предметів споживання, отже воно є частиною нашої природи; 

 основна ціль суспільного руху та прогресу- споживання. Всі новітні розробки та технології, а 

також все, що було створено багато років тому, направлене на удосконалення та поглиблення 
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процесу споживання( починаючи від винаходів лампочки, радіо, телефону закінчуючи 

побутовою технікою та ін. ); 

 в умовах сучасного суспільства майже неможливо відмежувати необхідне споживання від 

надлишкового; 

 єдиний можливий механізм, який пропонують борці з консюмеризмом - «Для того, щоб ти міг 

споживати, ти повинен зробити щось, що може спожити інший. І міру твого споживання 

встановлює оцінка іншими людьми того, що виробляєш для них ти». Цікаво те, що іншого 

такого механізму, на який були ба направлені всі аргументи проти споживання не існує, а 

його створення на даний момент неможливе.  
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У статті розглядаються соціально-психологічні характеристики різних видів насильству над 

дітьми в сім’ї, а також  причини, наслідки та можливі шляхи протидії насильству в родині. 

The article examines the socio-psychological characteristics of different types of violence against children in 
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Проблема сімейного насильства надзвичайно важлива передусім тому, що сім‘я є основою суспільства 

і повинна перебувати під особливим захистом держави. Насильство й жорстокість у сім'ї не лише 

руйнують гармонію і злагоду в ній, а й виступають однією з передумов злочинності в суспільстві загалом.  

За сучасних умов в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, простежуються тенденції до 

поширення насильницьких дій у сім‘ї, стосунках батьків і дітей, чоловіка і жінки.  

Сьогодні однією з домінуючих проблем, яка турбує світову громадськість, є проблема насильства над 

дітьми і, в першу чергу» в сім‘ї. На жаль, у нашому суспільстві панує думка, що проблеми сім‘ї, у тому 

числі і жорстоке поводження з її членами, є внутрішньою проблемою самої сім‘ї і не потребує втручання 

суспільства і держави. Тому часом факти насильства стосовно дітей у сім‘ї залишаються непоміченими і 

незареєстрованими, і щодо нього не. вживаються жодні заходи. Акти насильства щодо дітей є суттєвим 

порушенням прав людини і завдають величезної шкоди фізичному та психічному здоров‘ю.  

Досить тривалий час проблема сімейно-побутового насильства, і тим більше над дітьми, була 

закритою для обговорення. Лише зараз ми починаємо усвідомлювати масштаби і серйозність цієї 

проблеми. Так, за даними Департаменту громадської безпеки МВС, України, станом на 1 січня 2009 р. на 

профілактичному обліку в органах внутрішніх справ перебувало 85085 осіб, які вчинили насильство в 

сім‘ї. З них жінок - 8760, чоловіків - 75750, неповнолітніх - 575. За 12 місяців 2009 року виявлено 10257 

дітей, які є потерпілими від злочинів .у сім‘ї [3]. 

Офіційна статистика свідчить про те, що суттєво применшує реальні масштаби проблеми, оскільки 

випадків грубого порушення прав дітей, жорстокого з ними поводження у сім‘ї значно  більше, ніж 

зареєстровано. На жаль, насильницькі дії стосовно дітей є для значної частини населення .нашої держави 

нормою, прийнятним методом виховання. Психологи стверджують, що репресивну педагогіку 

http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/daunshifting_epidemiya_hhi_veka_ili_barskaya_bolezn.html
http://bayki.com/info/
http://infocorn.org.ua/materials/articles/Daesh_obshchestvo_potrebleniya/52688
http://ru.wikipedia.org/
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впроваджують у своїх сім‘ях, як правило, ті, хто сам у дитячі роки виховувався таким чином. Якщо 

людина з малих років зазнає насильства, то у зрілому віці вона с тавиться до його конкретних форм досить 

спокійно і може застосовувати насильницькі методи взаємодії й у власній родині. Проблема ускладнюється 

ще й тим, що діти часто соромляться, бояться розповіс ти про знущання над ними, звернутися у відповідні 

органи, або не знають куди можна звернутися за допомогою, вважають таке ставлення до себе 

нормальним, оскільки іншого не знають.  

Звертаючись до наукової спадщини, що обумовлює можливість дослідження різних аспектів насильс т-

ва, слід підкреслити, що фундаментальні основи сучасних теорій були закладені в дослідженнях X, 

Арангурена, Г. Блумера, М. Вебера, Д. Галтумта, Л. Гумпловича, Р. Дарендорфа, Е. Дюркгейма, Г, Зіммеля, 

Л. Козера, Р. Мертона, Г. Москі, У Самнера, Н. Смелзера, А, Смолла, П. Сорокіна, О. Шпенглера, Г. Тарда, 

3. Фройда, Е. Фромма та ін.  

Аналізуючи наукові дослідження з даної тематики, необхідно зазначити, що на сьогодні теоретично 

обґрунтовано низку питань, які стосуються проблем віктимної поведінки та криміналізації сім‘ї (О.М. 

Бандурка, Ф.К. Думко, А.Ф. Зелінський, С.В. Кудрявцев, Н.П. Осипова, М.І. Панов, І.П. Рущенко, В.О; 

Соболев, В.О. Ядов); насильства в сфері шлюбно-сімейних відносин у конфліктному контексті (А.Я. 

Анцупов, А.Г. Здравомислов, А.М. Школаєвська, Л.А. Петровська, Т.М. Титаренко, А.І. Шапілов); 

правових та соціальних аспектів насильства в сім‘ї (О.М. Руднева, А.П. Гетьман); психологічних аспектів 

та особливостей психотерапевтичної роботи з дітьми, які с тали жертвами насильс тва (В.М. Бондаровська); 

кримінально-правових характеристик суспільно небезпечних наслідків психічного насильства (О.М. 

Храмцов); найгірших форм дитячої праці (О.П. Петращук); видів та впливу на розвиток особистості 

морального насильства над дітьми (І.М. Пінчук); соціологічних аспектів насильства в сім‘ї (О.В. Бойко); 

аналізу вітчизняного практики надання послуг потерпілим від насильницьких дій у сім‘ї (В.М. Левченко, 

Г. Лемко, Ж.В. Петрочко, Н.Ф. Романова, Т.В. Семігина), Крім того, дослідженням зазначеної проблеми 

займаються й недержавні організації України такі, як: Міжнародний гуманітарний центр «Розрада», 

Міжнародний жіночий правозахисиий центр «Ла Страда - Україна», Міжнародна громадська організація 

«Школа Рівних Можливостей» та деякі інші. 

Однак недос татність сучасних фундаментальних досліджень у напрямку вивчення проблеми захисту 

дітей від жорстокого поводження з ними в сім‘ї не дозволяє вважати достатнім рівень вивчення зазначеної 

проблеми як у теоретичному, так і в практичному плані. 

Метою цієї статті є поглиблення соціально-психологічних характеристик різних видів насильства над 

дітьми в сім‘ї. 

Об’єкт: насильство над дітьми в сім‘ї. 

Предмет: інноваційні форми соціальної роботи, щодо попередження насильс тва над дітьми в сім‘ї. 

В Україні право дітей на захист від усіх форм насильства гарантується статтями 28, 52 Конституції, 

відповідно до яких ніхто не може бути, підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідніс ть, поводженню чи покаранню. Статтею 10 Закону України «Про охорону дитинства» 

встановлено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист 

гідності. 

Сімейний Кодекс України жорстоке поводження з дитиною визначає як одну з підстав позбавлення ба-

тьківських прав (стаття 164). 

За різні злочини проти дітей (убивство, доведення , до самогубства, нанесення тілесних ушкоджень, 

побої та мордування, катування, залишення у небезпеці, насильницьке донорство, викрадення, захоплення 

в заручники, торгівля та незаконне переміщення за кордон, експлуатація, статеві злочини, зловживання 

опікунськими правами) особи, які їх скоїли, мають нес ти кримінальну відповідальність [2]. 

Не дивлячись на те, що законодавчо держава нібито захищає дітей від усіх форм фізичного і 

психічного насильства, образ, недбалого поводження-з ними, експлуатації, включаючи сексуальні 

зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють, випадки грубого порушення законних 

прав дітей, на жаль, не є в Україні поодинокими. 

Причини проявів насильства численні. Вони визначаються поєднанням соціокультурних, психологіч-

них, економічних та інших факторів, жоден з яких окремо не є відповідальним за дане явище. Як показує 

історія цивілізації, глобальні зміни в суспільстві завжди супроводжуються жорстокістю, і люди - не 

виключення. Значущими є і соціально-психологічні причини: невиправданість надій і сподівань, втрата 

соціальних орієнтирів, невпевненість у майбутньому, невизначеніс ть соціальної ситуації. Криза, в якому 

перебуває сьогодні наше суспільство, призводить до різкого зростання проблемних ситуацій, коли 

необхідно приймати нестандартні рішення, що вже само собою є дискомфортним, а нерідко і стресовим 

фактором [7]. 

Велике значення має культурний компонент. Витоки насильства в сім‘ї закладено у звичаях самого 

суспільства, у системі норм, які передбачають для чоловіків, жінок та дітей різну визначену поведінку: 

активну та агресивну для чоловіків, поступливу для жінок і покірну для дітей. Значною мірою така 

поведінка є наслідком традиційного виховання, за якого агресивна поведінка чоловіків розглядається як 

єдиний та прийнятний спосіб вирішення проблем. Хлопчиків навчають бути наполегливими, і навіть 

напористими у досягненні своєї мети, тоді як дівчаток учать терпіти й прис тосовуватися. Результатом 
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такого сімейного виховання та оточення є сучасна картина домашнього насильства над жінками і дітьми в 

нашій країні [8]. Так, за даними соціологічного дослідження, проведеного Державним інс титутом проблем 

сім‘ї та молоді, «Становище дітей в Україні: весна 2010 року», діти рідше потерпають від жорстокого 

ставлення матері/мачухи, а частіше - від батька вітчима [6]. 

Крім того, у вітчизняній культурі побиття реалізують міф ефективного виховання, що легітимує їх у 

свідомості і дорослого, і дитини. Такі форми насильства, як зневажання жорстоке поводження з дітьми 

розглядаються як стиль батьківського виховання і відображення не благополучно внутрішньосімейної 

обстановки [10]. Однак уявлення про те, що насильство має місце лише в соціально неблагополучнних 

сім‘ях, сучасні дослідники вважають міфом конвенціональної суспільної свідомості.  

Розглядаючи поняття насильс тва, середньостатис тична людина уявляє собі в першу чергу фізичні зну-

щання і це зрозуміло, тому що фізичне насильство є найбільш явним у зовнішніх проявах. Воно 

виражається у формі ударів по різних частинах тіла, штовханні, спробах задушити, викручуванні рук,' 

побиття різними речами (ременем, ганчіркою, мотузкою), нанесення пошкоджень тяжкими предметами і 

навіть ножем. По відношенню до маленьких дітей одним із серйозних видів фізичного насильства 

розглядають «синдром тряски дитини». Наслідками фізичного насильства над дитиною є проблеми із 

фізичним і психічним здоров‘ям, а в особливо тяжких випадках - летальний результат. 

Однак аналіз ґенеза форм насильства показує, що психологічне насильство є ядром насильства, його 

висхідною формою, на основі якої виникають і фізичне, і сексуальне насильство [5]. Окрім обмеження та 

нейтралізації волевиявлення особи, психологічне насильство може спричинити більш суттєву як психічну, 

так і фізіологічну шкоду (травму) об‘єкту насильницьких дій. Інструментом психологічного насильства є 

грубі слова та дії, які приносять задоволення агресору.  

Основними формами психологічного насильства є ізолювання членів сім‘ї, погрози застосування 

насильства, приниження гідності, знущання над іншими членами сім‘ї в присутнос ті дитини, ігнорування, 

образи, використання громадських установ (загроза покарання Богом, судом, міліцією, школою, 

спецшколою, притулком, родичами, психіатричною лікарнею), формування ї розвиток почуття страху, 

зниження самооцінки, штучне с творений ситуації, в якій один із членів сім‘ї відчуває себе психічно 

ненормальним, примушування дитини бути свідком проявів жорстокості до інших істот, погрози 

розлюбити, погрози кинути чи вчинити самогубство, погрози силами зла, що покрають дитину. Усі ці дії 

характеризуються спільною рисою: психологічне насильство визначається як навмисна дія однієї людини 

(суб‘єкта насильницьких дій), спрямована на нанесення душевних страждань іншій людині (об'єкту 

насильства). Тут завжди присутній деякий садистський розрахунок.  

Взаємодія дітей і батьків у сім‘ї носить виховний характер, тому основною проблемою у подоланні 

насильства над дітьми є відокремлення педагогічно правильних дій від перевищення педагогічної 

компетентнос ті [1]. 

Психологічне насильство має внутрішню логіку, яка вибудовується дорослим. Так, якщо педагогічне 

зауваження з‘являється як миттєва реакція на подію, яка щойно відбулася, то насильство з самого початку 

с жорсткою стратегією методичного нанесення дитині психологічних та емоційних страждань.  

Критерієм насильства над дитиною є нанесення їй суттєвої шкоди. У випадку ж з психологічним 

насильством шкода психіці дитини можлива, але не закономірна. Крім того, дитина не завжди може 

рефлексивно визначити акт психологічного насильства та ідентифікувати його як такий. Широта та 

витонченіс ть форм психологічного насильства значно ускладнюють їх класифікацію.  

Відомий дослідник материнської депривації Дж. Боулбі, ввів термін «патогенне батьківське вихован-

ня». Показниками неадекватного ставлення до дітей є два типи виховання: нехтування - відчуження і 

гіперсоціалізація. Для першого характерні маніпулятивна позиція батьків, налаштованих на 

«покращення», «ламання» вродженого типу реагування, нехтування індивідуальними особливостями 

дитини, жорсткий контроль і регламентація її життя, нав‘язування «єдиного правильного» способу 

поведінка. Іншому типу властиві тривожно-підозріла концентрація на успіхах і досягненнях дитини, 

прагнення «завантажити» і навіть перевантажити її додатковими освітніми програмами, відволікти від 

«поганого» впливу, при цьому реальні психофізичні можливості і потреби не беруться до уваги [8]. 

Сьогодні такі групи батьків становлять значну кількіс ть.  

Психологічне насильство дуже часто виступає у поєднанні з іншими видами. Так, ігнорування 

елементарних психологічних потреб дитини дуже близьке до занедбаності. У такій ситуації суб‘єкт 

насильства «грається» почуттями дитини. Агресор вибудовує стратегію підкорення через систематичне 

позбавлення дитини їжі, світла, сну або спілкування з друзями. Спеціалісти вважають, що таке покарання є 

більш тяжким у порівнянні із занедбаніс тю, оскільки передбачає навмисний вплив на психіку дитини, в 

той час як при занедбаності має місце просто байдужість до її стану. Більш сконцентрованою і тяжкою 

формою ігнорування є депривація, коли батьки спрямовують агресію на приватну власність дитини, тим 

самим використовуючи особисті (а значить особливо дорогі) речі як інструмент психічної атаки. 

Провокування виникнення у дитини почуття горя, жаху, приниження кваліфікується як витончена форма 

катування, що за своїм змістом відповідає фізичному насильству. Батьки також використовують природні 

функції організму дитини для проявів жорстокості: їжа, сон, сечовипускання. Цей вид насилля набуває 

форм фізичного впливу: наприклад, якщо дитину примушують вживати їжу, непридатну для ' вживання 
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(їжа як покарання). У якості особливої форми насильства можна виділити також і приниження ди тини у 

присутності інших, що тягне за собою посилення почуття провини і деградації. Психологізм може 

призвести до особливо гострих наслідків у випадках, коли дитину примушують пос тійно сумніватися в 

нормальному функціонуванні органів чуття. Наприклад, батьки, примушують дитину декілька разів 

виконати одну і ту ж дію, посилаючись на те, що вона почула не те, що було сказане [4]. 

Практично усі діти, які стали жертвами жорстокого з ними поводження з боку батьків, пережили 

психічну травму, в результаті чого вони розвиваються в подальшому з певними особистісними, 

емоційними і поведінковими особливостями, які негативно впливають на їх життя. Такі діти самі 

відчувають гнів, який дуже часто переносять на більш слабких: молодших за віком дітей або тварин, Часто 

їх агресивніс ть проявляється у грі, часом спалахи їх гніву не мають явної причини. Інші, навпаки, стають 

надмірно пасивними, не можуть себе захистити. І в першому, і в другому випадку порушується контакт із 

однолітками. Найбільш універсальною тяжкою реакцією на будь-яке насильство є низька самооцінка, яка 

сприяє збереженню і закріпленню психологічних порушень, пов‘язаних із насильством. У дітей старшого 

віку внаслідок цього можуть спостерігатися спроби покінчити з собою або завершені самогубства [9]. 

Діти, які пережили насильство, відчувають труднощі в спілкуванні: у них порушені зв‘язки з доросли-

ми. відсутні відповідні навички взаємодії з однолітками, вони не володіють достатнім рівнем знань та 

ерудиції, щоб завоювати авторитет у школі. Вирішення своїх проблем діти-жертви насильства часто 

знаходять у кримінальному, асоціальному середовищі, а це часто пов‘язане з формуванням у них 

алкогольної та наркотичної залежності. 

Висновки. Проблема викорінення насильс тва в сім'ї є актуальною для нашої країни і кожного грома-

дянина, оскільки її суть у порушенні прав людини і прав члена родини у сім'ї. Дитинс тво - найважливіший, 

самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в цей час дитина формується фізично, 

психічно, емоційно, інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь і навичок. І саме в цей період вона 

потребує найбільшої уваги і захисту. Будь-яке насильство над дитиною блокує можливості для 

гармонійного розвитку і соціалізації. Насильс тво формує у дітей такі особистісні і поведінкові 

особливості, які роблять їх непривабливими і навіть небезпечними для суспільства. У масштабах 

суспільства наслідки насильства над дітьми і жорстокого з ними поводження, нехтування їх потребами 

вимірюються втратами людських життів у результаті убивств дітей або їх самогубств, це і втрати в їх особі 

активних соціально корисних членів суспільства внаслідок порушення їх психічного і фізичного здоров‘я, 

низького освітнього і професійного рівня, кримінальної поведінки. Сім'я повинна бути «колискою 

демократії», а не насильства, надавати безпеку, затишок, радість, наснагу до діяльнос ті, життя, 

спілкування, що є можливим тільки за умови відсутності у ній насильства будь-яких видів і проявів.  
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ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 
У даній статті розглядається соціальна профілактика , усунення або нейтралізації агресивності у 

дітей в підлітковому віці, що спричиняє виникнення життєвих криз,які в свою чергу викликають соціальні 

відхилення в підлітків.  

This article examines the social prevention, elimination or neutralization of aggression in children during 

adolescence, which gives rise to life's crises, which in turn cause social rejection in adolescents.  
Ключові слова: підлітки, агресія,  девіантна поведінка, дезадаптація, криза, профілактика. 
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Зростання агресивних тенденцій серед людей відображає одну з найгостріших проблем сучасності. 

Прояв агресії, як у школах, так і дошкільних установах все більше хвилює батьків, вихователів, вчителів. У 

зв'язку з важливістю гуманізації і демократизації всієї системи освіти, в тому числі і суспільного 

дошкільного виховання, нагальним завданням є формування у дітей з перших років життя моральних 

цінностей, які допомогли б їм надалі протистояти зрослої бездуховності та комерціалізації суспільства, 

виховати в них толерантність, миролюбність, кооперативность.  

У ранньому та дошкільному дитинстві агресивні прояви зустрічаються у значної кількості дітей як 

відображення слабкою соціаліз ірованності особистості і відсутнос ті у них соціально прийнятих 

комунікативних навичок. Поступово під впливом спілкування з оточуючими на зміну деструктивних форм 

взаємодії приходять нові соціалізовані форми поведінки.  

Це обумовлює актуальність вивчення проблеми агресії у дітей та процесу формування агресивної 

поведінки, а також пошуку шляхів його корекції, починаючи з дошкільного дитинства - вікового періоду 

первісного формування особистості дитини.  

Мета  - вивчення специфіки та причин агресивної поведінки.  

Об'єкт  - агресія та її прояви в конфліктних ситуаціях спілкування і взаємодії дітей з однолітками.  

Предмет  - особливості проявів агресивної поведінки у підлітків  

Завдання дослідження:  

1. Виявити особливості агрес ії в спілкування у підлітковому віці  з урахуванням теоретичного аналізу 

джерел на тему дослідження;  

2. З‘ясувати   особливості агресії та її прояви  в конфліктних ситуаціях з урахуванням теоретичного 

аналізу джерел на тему дослідження;  

3. Вивчити  специфіку та причини агресивної поведінки у підлітків; 

Сучасний підліток живе у світі, складному за змістом і тенденціям соціалізації. Напружена, нес тійка 

соціальна, економічна, екологічна, ідеологічна обс тановка, що склалася зараз у суспільстві, зумовлює 

зростання різних відхилень в особистісному розвитку й поведінці зростаючих людей.  

Однією з головних характеристик підліткового віку є входження у громадське життя, появою нових 

обов'язків, активного прагнення до самореалізації, підліток починає показувати успіхи у конкретному 

вигляді діяльності, думок про майбутнє професії. Разом із цим у такому віці відбувається розвиток 

психічних пізнавальних процес ів в дитини і особистості, у результаті відбувається зміна інтересів дитини. 

Вони стають більш диференційованими і стійкими. Навчальні інтереси не мають першорядного значення. 

Дитина починає пос тупово переорієнтовуватися під «дорослу» життя. Цей процес відбувається нерідко 

проявляється у формі агресивної поведінки.  

Сьогодні викликає побоювання рівень здоров'я дітей і зростання проявів соціальної дезадаптац ії. 

Пос тійно збільшується кількіс ть дітей, позбавлених батьківського піклування, зростає кількість дітей, 

залучених у злочинну діяльність, збільшується дитяча проституція, наркоманія, алкоголізм. Багато дітей 

опиняються в асоціальному, найчастіше кримінальному середовищі.  Особливу тривогу викликає 

збільшення кількос ті бездоглядних та безпритульних дітей, дітей зі шкільною та соціальною  

дезадаптацією, висока злочинніс ть неповнолітніх. Серед причин та умов, які сприяють здійсненню 

злочинів і правопорушень неповнолітніми учнями, є послаблення виховних функцій сім' ї та 

відповідальнос ті батьків за виховання дітей, показ по телебаченню фільмів, у яких культивується 

жорстокість та насильс тво; пошуки «красивого життя» через спроби швидкого збагачення, незайнятість 

більшості підлітків у позаурочний час тощо [3, с.8]. Підлітковий вік невипадково називають «складним», 

«критичним», «кризовим». У цей період переходу від дитинс тва до дорослості відбувається якісний 

?????
?????????????
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стрибок у розвитку психіки:  усвідомлення своєї індивідуальності, становлення стійкого уявлення про себе 

(«Я»-образ), формування самосвідомості.  

Наступна найважливіша особливість підліткового віку потреба у спілкуванні з однолітками. Бажання 

зайняти певне місце, яке задовольняє підлітка серед ровесників, заслужити їх повагу та схвалення 

визначає його поведінку. Спілкування представляється дітям надцінним саме в підлітковому віці, оскільки 

в цей період така нова форма міжособистісних  відносин є свого роду навчальною моделлю майбутніх 

дорослих стосунків. Взаємодіючи з однолітками, підлітки глибше пізнають себе, порівнюють себе з 

іншими хлопцями, отримують один від одного інформацію, яку не могли отримати від дорослих, 

вступають в емоційні контакти, які в підлітковій групі мають особливий специфічний тип, не такий як у 

родині [4, с.59]. Не рідко наслідковою причиною у загнанні себе в соціальні, психологічні та комунікаційні 

негативні ситуації, які призводять до кризових життєвих ситуацій у підлітків виступає агресивність.  

Феномен агресії широко досліджується в з психології та соціології - нині вивчення проблеми 

агресивної поведінки людини с тало майже найпопулярнішим напрямом дослідницької діяльності 

психологів усього світу. Пов'язано це, найімовірніше, з безпрецедентним зрос танням рівня агресії і 

насильства в суспільстві. У літературі різними авторами запропоновано безліч визначень агресії. Під 

агресією розуміється «сильна активніс ть, прагнення самоствердження акти ворожості, атаки, руйнації, 

тобто дії, які шкодять іншій юридичній особі чи об'єкту» [5; 3 – 5]. 

Попри значні розбіжності, щодо визначень агресії, багато фахівців у сфері соціальних наук дійшли 

прийняттю визначення, близького до другого з наведених тут. До цього визначення входить як категорія 

наміри, і актуальне заподіяння образи чи шкоди іншим. Отже, нині більшіс тю приймається такі 

визначення: 

Агресія – це будь-яка форма поведінки, націленого на образу чи заподіяння шкоди іншому живої 

істоти, не бажаючому такого звернення [1; 25 – 27]. 

Цілі, які припускають заподіяння шкоди, які стоять за багатьма агресивними діями, включають 

примус і самоствердження. Що стосується примусу зло то, можливо заподіяно з єдиною метою уплинути 

іншу людину чи «наполягти своєму». На думку Бандури, відмінності з метою, як інс трументальна, і 

ворожа агресія спрямовані влади на рішення конкретних завдань, тож обидва типу вважатимуться 

інс трументальної агресією. Пізніше Зильман замінив термін «ворожу» і «інструментальну» агресію на 

«зумовлену подразником» і «зумовлену спонуканням».  

Агрес ія, обумовлена подразником, належить до дій, які робляться, передусім, усунення неприємної 

ситуації чи ослаблення її шкідливого впливу (наприклад, сильний голод, погане поводження з боку інших). 

Агрес ія, обумовлена спонуканням, належить до дій, які робляться, передусім, з досягнення різних 

зовнішніх вигод [1; 29 – 32]. 

Сучасна думка на походження агресивної поведінки пов'язані з когнітивної теорією навчання. У 

ньому агресивні дії розглядаються як як наслідок фрустрації, а й як наслідок навчання, наслідування 

іншим. Дане напрям представляє Зильман, який доводить, що «пізнання і порушення щонайтісніше 

взаємопов'язані; впливають друг на друга протягом усього процесу переживання, що дає страждання 

досвіду та поведінки». 

Агресивне поведінка батьків у цю концепцію сприймається як результат наступних когнітивних та 

інших процесів: 

1. Оцінки суб'єктом наслідків свого агресивної поведінки як позитивних.  

2. Наявність фрустрації. 

3. Наявність емоційного перезбудження типу афекту чи стресу, супроводжуваного внутрішньої 

напруженістю, від якої нормальна людина хоче позбутися. 

4. Наявність підходящого об'єкта агресивної поведінки, здатного зняти емоційну напругу і усунути 

фрустрацію [1; 39 – 52]. 

Відомо, що з дитини на такому віці відбувається переорієнтування одних ціннос тей інші. Підліток 

прагне зайняти нову соціальну позицію, відповідає її потребам і можливостям. У цьому соціальне 

визнання, схвалення, прийняття у світі дорослих і однолітків стає йому життєво необхідним. Лише їх 

наявність забезпечує переживання підлітком почуття власної цінності. Не випадково тому витоки 

агресивності підлітків лежать, зазвичай, у ній, відносинах її (сварки, відторгнення дитини, його примус, 

зокрема покаранням, страхом тощо.) й у меншою мірою в колізіях з однолітками, вчителями.  

Умовно можна назвати чотири групи підлітків з урахуванням певного типу поведінки, з урахуванням 

спрямованості їх особистос ті: 

1. Першу групу підлітків характеризує стійкий комплекс аномальних, аморальних, примітивних 

потреб, прагнення споживчому проводженні часу, деформація ціннос тей і стосунків. Егоїзм, байдужість до  

переживань інших, нелагідність, відсутність авторитетів є типовими особливостями дітей. Вони 

егоцентричні, цинічні, озлоблені, грубі, запальні, зухвалі, забіякуваті. У тому в поведінці переважає 

фізична агресивніс ть.  

2. Другу групу становлять підлітки з деформованими потребами, цінностями. Маючи більш-менш 

широким колом інтерес ів, вони відрізняються загостреним індивідуалізмом, бажанням зайняти 

привілейоване становище в рахунок утиски слабких, молодших. Їх характеризує імпульсивність, швидка 
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зміна нас трої, брехливіс ть, дратівливість. Вони отримують задоволення від чужої болі. Прагнення 

застосуванню фізичної сили проявляється в них ситуативно і тільки проти тих, хто слабше. 

3. Третю групу підлітків характеризує конфлікт між деформованими і позитивними потребами, 

цінностями, відносинами, поглядами. Вони відрізняються однобічністю інтересів, пристосовництвом, 

удаванням, брехливістю. Ці діти не прагнуть досягненням, успіху, апатичні. У тому поведінці переважають 

непряма і вербальна агресивність.  

4. У четверту групу входять підлітки, які відрізняються слабко деформованими потребами, але, до 

того ж час, відсутністю певних інтересів і дуже обмеженого кола спілкування. Вони безвольні, 

недовірливі, підлещуються перед сильнішими товаришами. Для дітей типова боягузтво і мстивість. У тому 

поведінці переважають вербальна агресивніс ть і негативізм.  

Звісно ж, що проведена орієнтовна класифікація агресивності підлітків, яка грунтується на комплексі 

властивостей, типових для певної групи дітей, дозволяє як глибше розпізнавати причин 

Перше, що в силах соціального працівника у и відхилень в розвитку й поведінці, а й намічати 

типологію прийомів виховної роботи, має метою корекцію агресивної поведінки підлітків [6; 52 -59]. 

Становлення агресивної поведінки – складний і багатогранний процес, у якому діє багато чинників 

агресивна поведінка визначається впливом сім'ї, однолітків, і навіть засобів. Підлітки навчаються 

агресивної поведінки у вигляді прямих підкріплень як і, як і шляхом спостереження агресивних дій. Що ж 

до сім'ї, на становлення агресивної поведінки впливають ступінь згуртованості сім'ї, близькості між 

батьками та дитиною, характер відносин між братами та сестрами, і навіть стиль сімейного керівництва. 

Діти, у сім'ї сильний розлад, чиї батьки відчужені і холодні, порівняно більш схильні агресивної 

поведінки. З реакції батьків на агресивні стосунки міжсиблингами також витягається урок у тому, що 

дитині може «була зійти з рук». Фактично, намагаючись припинити негативні відносини між своїми 

дітьми, батьки можуть ненавмисно заохочувати той самий поведінка, від якої хочуть позбутися. Характер 

сімейного керівництва має безпосередній стосунок до становлення і зміцненню агресивної поведінки. 

Батьки, які застосовують вкрай суворі покарання й не контролюючі заняття своїх дітей, ризикують знайти, 

що й діти агресивні і неслухняні. Хоча покарання час то неефективні, за умови правильного застосуванні 

можуть надавати сильне позитивний вплив на поведінка.  

Підліток отримує відомостей про агресії і з спілкування з однолітками. Діти поводитися агресивно, 

спостерігаючи над поведінкою інших дітей. Проте ті, хто надзвичайно агресивний, швидше за все, 

виявляться відкинутими більшіс тю у своїй віковій групі. З іншого боку, ці агресивні діти, певне, знайдуть 

друзів серед інших агресивних однолітків. Зрозуміло, це дає додаткові проблеми, позаяк у агресивної 

компанії відбувається взаємне посилення агресивності її 

Діти одна з головних шляхів навчання агресивної поведінки — спостереження чужій агресією. Діти, 

що зустрічаються з насильством себе вдома і який самі стають жертвами насильства, схильні до агресивної 

поведінки. Але жоден із самих спірних джерел навчання агресії — засоби інформації. Після багаторічних 

досліджень з допомогою найрізноманітніших методів і прийомів ми ще не з'ясували ступінь впливу ЗМІ на 

агресивна поведінка. Звісно ж, що мас-медіа ж надає який вплив. Проте сила його залишаються 

невідомими. 

Модель діяльнос ті соціально-педагогічної служби школи передбачає роботу з усім контингентом 

учнів, але найчастіше в полі діяльності виявляються ті, кого зазвичай називають «важкими», тому що саме 

в них виникають проблеми у сфері навчання, які знаходять своє втілення:  у стійкій не успішніс ті в 

навчанні й негативному ставленні до навчання;  

 у «шкільній фобії»;  

 у неадекватній поведінці;  

 у систематичних пропусках або відмові від відвідування школи.  

Основне завдання соціального педагога – своєчасне і якомога раннє виявлення таких дітей, що 

складають групу ризику щодо шкільної дезадаптації. Шляхи виявлення різні:  бесіди з класними 

керівниками, учителями-предметниками;  звернення батьків, родичів; проведення власних діагностичних 

досліджень: соціального статусу дитини в школі і сім'ї, її самооцінки, ставлення до школи (в даний час 

почали викорис товувати опитувальник «Аналіз сімейної тривоги», що дозволяє діагностувати самопочуття 

дитини в сім'ї). Таким чином, соціальний педагог протягом усього шкільного періоду соціалізації мов би 

спостерігає за динамікою розвитку та становлення особистос ті проблемного учня, управляє цим процесом, 

регулюючи і врівноважуючи діяльність школи, сім'ї і соціуму стосовно до даної особи. Він ніби «веде» 

його по життю, прокладаючи разом з ним особливі індивідуальні шляху в шкільній системі взаємин і ладу 

у «важких точках» ситуації подолання проблеми. Проблема дитини, що вимагає вирішення, має і 

внутрішні, особистісні, і зовнішні аспекти соціально-педагогічна діяльніс ть зазвичай включає 2 основні 

складові: безпосередня (індивідуальна) робота з дитиною, що передбачає соціально-психологічну 

підтримку учня в ситуації дезадаптації  посередницька діяльніс ть соціального педагога, яка, у свою чергу, 

передбачає:  

а) роботу з педколективом (організація педагогічних консиліумів, індивідуальна робота з учителем, 

участь у роботі Ради з профілактики);  
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б) роботу з сім'єю, що має особливе значення в посередницькій роботі і яка є обов'язковим і 

невід'ємним компонентом діяльності соціального педагога. Специфіка й цінність шкільної соціально-

педагогічної діяльнос ті полягає в тому, що вона максимально наближена до сім'ї, оскільки має вихід за 

межі освітнього закладу в соціум і здійснюється безпосередньо за місцем проживання учня і його сім'ї. 

Профілактична робота із сім'єю передбачає, перш за все, вивчення умов сімейного виховання всіх учнів 

(цю роботу ми починаємо з моменту вступу дитини до школи). Наступний етап – це виявлення й облік 

сімей групи ризику. Так, до групи ризику з дитячої бездоглядності відносять:  неповні сім'ї, де виховна 

ситуація обтяжена багатьма несприятливими чинниками: і відсутніс тю батька, і матеріальними 

проблемами, і тим, що найчастіше матері зайняті облаштуванням особистого життя, не приділяючи 

належної уваги розвитку дитини;  повні сім'ї, які не завжди є гарантом повноцінного виховання, майже 

половина дітей з групи ризику щодо соціальної дезадаптації – з повних сімей; більше того, аналіз випадків 

втечі наших учнів з дому показав, що майже всі вони з повних сімей; поки батьки вирішують питання 

матеріального забезпечення своїх дітей, ті надані самі собі. До цієї категорії входять і конфліктні сім'ї, і 

псевдо солідарні, і сім'ї з проблемами алкоголю, наркотиків, психічних захворювань;  сім'ї, де з'являється 

вітчим або мачуха. Як правило, положення дітей у цих сім'ях ускладнюється з народженням спільної 

дитини, і в них починаються проблеми;  асоціальні сім'ї, з якими взаємодія школи відбувається важко. 

Стан її потребує докорінної перебудови, а діти, якими, як правило, ніхто не займається, виявляються 

бездоглядними, напівголодними, відстають у розвитку й потребують не відкладного захисту й допомоги. 

Ці ситуації знаходяться в нашому полі зору постійно. Тут інколи потрібен більш «жорсткий» підхід 

соціального педагога: пряме втручання в ситуацію і, як крайня форма, – виведення дитини із сім'ї, коли їй 

загрожує реальна небезпека, або вона опинилася без піклування дорослих. Робота з такими с ім'ями 

зазвичай ведеться в тісному контакті з правоохоронними органами, а також з органами опіки та 

піклування. Окрім роботи з сім'єю, посередницька діяльність соціального педагога передбачає залучення 

представників різних служб, що сприяють вирішенню проблеми, але й тут соціальний педагог не 

передоручає вирішення проблеми, а разом з фахівцем шукає варіант вирішення ситуації. Але дуже часто 

виникає необхідність опосередкованого впливу, тобто участі різних соціальних інс титутів у зміні умов 

навчання та виховання з метою корекції особистісного розвитку учнів. Звичайно, за кожним напрямком 

роботи розроблені й застосовуються конкретні технології, методики, засновані на загальній технології 

вирішення соціально-педагогічної проблеми, хоча всього передбачити не можна, і в кожному конкретному 

випадку доводиться виходити із ситуації. Головне ж те, що кожен учень з групи ризику перебуває під 

контролем, і соціальний педагог має повну інформацію про нього [2, с.123].  

Таким чином, з одного боку, соціально-педагогічна профілактика бездогляднос ті спрямована на 

попередження, усунення або нейтралізацію причин і умов, що викликають різного роду відхилення в 

поведінці учнів, а з іншого боку, сприяє координації виховних зусиль всієї системи державних і 

громадських інститутів щодо профілактики бездоглядності й безпритульності неповнолітніх [4, с.49]. 

Соціальні педагоги працюють у тісній співпраці з кримінальною міліцією у справах дітей, бо саме в роботі 

соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл і кримінальної міліції у справах дітей є багато спільного.  

1. Учні, схильні до правопорушень – спільна проблема кримінальної міліції та соціальних педагогів 

навчальних закладів, тому при плануванні роботи соціальному педагогові важливо запропонувати 

спеціалістам кримінальної міліції у справах дітей долучитися до тих заходів, які можна провести спільно в 

тому чи іншому напрямі роботи.  

2. Планування та здійснення роботи з учнями, які скоїли правопорушення чи злочини.  

3. Соціальний педагог спільно з працівниками кримінальної міліції у справах дітей здійснює 

соціальний супровід дітей, схильних до правопорушень та дітей, які вчинили правопорушення або 

злочини [7, с.12]. 

Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що оптимальні умови для попередження та подолання 

відхилень у поведінці дітей, формування в них мотивації до самовиховання можуть бути створені лише 

там, де сім'я, школа і соціальні інститути виступають як єдине ціле, спільно дбають про кінцевий наслідок 

своїх зусиль, керуються єдиними критеріями щодо оцінювання дій школярів [2, с.45].  
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Особливості соціальної роботи зі старими людьми в даний час знаходяться в центрі уваги багатьох 

соціальних інститутів, соціальних і дослідницьких програм, спрямованих на забезпечення прийнятного 

рівня життя людей похилого віку.[1]        

Для соціальної ж сфери головним є той факт, що серед старих людей виявляється тенденція до 

повільно нарос таючих хворобливих патологічних процесів, що приймають хронічний плин і важко 

піддається лікуванню. Якщо взяти до уваги, що з 40 - 45 років уже відбувається «нагромадження» хвороб, 

то зрозуміло, чому так багато серед дуже старих людей осіб, не здатних навіть до самого елементарного 

самообслуговування.[1]  

Обтяжуючими виявилися і результати клініко-епідеміологічних досліджень психічного здоров'я 

населення похилого віку. Зі збільшенням тривалості життя неухильно росте число психічно хворих старих 

людей, переважно з деменціями. Відповідно до демографічних пророкувань, число старих людей 

збільшиться на початку XXІ століття на 50%.  

Деякі геронто - психіатри висловлюють думку, що поширення деменцій і інших інтелектуальних 

порушень у старих людей в останні роки здобуває характер епідемії, «мовчазна епідемія», а сильна 

деменція в близькому майбутньому стане «хворобою століття».  

Зі збільшенням тривалості життя зростає і період безпомічного існування с тарих людей з різними 

хронічними і психічними захворюваннями. Прогресування наслідків хронічних патологічних процесів не 

завжди можна зупинити за допомогою новітніх фармакологічних засобів. 

Старі люди з порушеннями повсякденних функцій складають приблизно 60% усіх тих, хто повідомляє 

про наявність у них яких-небудь захворювань; лише половина з них у с тані виділити якесь основне 

захворювання. За даними польських геронтологів, тільки 24% осіб старше 60 років, що живуть у 

комфортних умовах, можна вважати практично здоровими; серед живучих у незадовільних умовах таких 

старих людей всього 9%; 10% осіб старше 60 років не можуть самостійно виходити з будинку і мають 

потребу в постійній сімейній, соціальній або медичній допомозі.[1] 

Усе більш важливе місце в діяльнос ті соціальних служб буде займати навчання професіоналів, що 

виконують програми надання соціальних послуг населенню старших віків. Саме в цьому, по переконанню 

В.Д. Шапіро, і складається щире розуміння і додаток соціальної геронтології. Усе ще існуюче серед 

соціальних працівників думка, що їм досить життєвого досвіду і власних спостережень за своїми бабусями 

і дідусями, не витримує критики.  Для соціальних працівників необхідно, насамперед , розуміння 

безлічі психологічних, психопатологічних, соматичних, морально-етичних проблем, що виникають у 

літніх і старих людей, оволодіння методиками і технологіями, що допомогли б і полегшили їхнього 

зусилля в повсякденній практичній роботі і спілкуванні з  групами населення, що обслуговуються. У 

зв'язку з цим першорядною задачею на даному етапі є розширення підготовки фахівців із практичної 

соціальної роботи зі старими людьми.[1]  

Загальновідомо, що переплетення соматичних, психогенних, психологічних проблем старих людей до 

такого ступеня складно, що часто без достатніх знань і спеціальної підготовки неможливо установити, що 

визначає стан старої людини - соматичне або психічне захворювання. Від соціальних працівників потрібна 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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оперативніс ть, ініціативність, кмітливість у рішенні конкретних потреб кожної старої людини. [1] 

Для рішення першочергових задач обслуговування старих людей необхідна наявніс ть кваліфікованих 

кадрів соціальних працівників на всіх рівнях.  

Одним з головних сучасних завдань нашого суспільства є створення умов гідного життя літнім 

людям, які становлять нині п‘яту час тину населення України. Саме тому соціальна робота з ЛПВ посідає 

пріоритетне місце в системі соціального обслуговування населення України.  

Поняття «людина похилого віку» в Україні стійко асоціюється з настанням пенс ійного віку(55 років 

для жінок і 60 – для  чоловіків). Часто вживається термін «літні люди», який у більшос ті випадків має те ж 

саме значення, що і ЛПВ.[2] 

Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ), особи у віці від 60 до 74 

років належать до категорії людей похилого віку, від 75 до 89 років – до старих людей, а від 90 років і 

старших – до довгожителів. Деякі американські фахівці пропонують іншу класифікацію, у якій 

розрізняють людей старшого віку, як молодих літніх – 65 – 74 років, старих віком 75 – 84 і дуже старих – 

85 років і більше. Відомий російський вчений І. Давидовський свого часу категорично наполягав на 

відсутності точних календарних дат нас тання старості.  

Аналіз літератури по темі дослідження говорить про те, що соціальна робота з людьми похилого віку 

знаходиться в полі зору, як законодавців так і соціальних служб. У роботах Е.І.Холостової «Соціальна 

робота», Н.Ф.Дементьєвої,Є.В.Устинової «Форми і методи медик о – соціальної реабілітації 

непрацездатних громадян», добре розкриті такі теми, як проблеми  людей похилого віку та система 

закладів соціального обслуговування. 

Метою роботи є: вивчення соціальних проблем людей похилого віку.  

Отож об’єктом  є: люди похилого віку. 

Предметом є: особливості та зміст соціальної роботи з людьми похилого віку. 
Актуальність роботи з людьми похилого віку у соціальній сфері обумовлена наступними 

обставинами: 

 по-перше, зростанням у сучасних умовах ролі закладів соціального обслуговування щодо 

організації соціальної підтримки людей похилого віку; 

 по-друге, соціальний працівник – це людина, що безпосередньо контактує з клієнтом, вона знає 

його проблеми і намагається йому допомогти;  

 по-третє, необхідність виявлення людей похилого віку, аналіз їх проблем і пошук найбільш 

ефективних способів щодо їх вирішення.  

Старіння є невід‘ємним елементом розвитку особистості. В онтогенезі людини виділяють періоди 

дитинства, юності, зрілості та старості (пізньої дорослості). Межа між періодами зрілості та початком 

старості майже невловима, що зумовлює розбіжності в визначенні віку, з якого починається старість.  

З біологічного погляду старіння пов‘язане з змінами, що відбуваються на всіх рівнях організації живої 

матерії – молекулярному, клітинному, системному, цілісного організму. Відтак старіння розглядають як 

руйнівний процес, який нас тає унаслідок руйнівної дії зовнішніх та внутрішніх факторів(чинників), та 

призводить до недостатнос ті функцій організму. 

Для об’єктивнішого розуміння старіння його можна розглядати як процес, що складається з трьох 

компонентів: 

_ Біологічне старіння – зростання вразливості організму і підвищення ймовірності смертності;  

_ Соціальне старіння – зміна па тернів поведінки, статусів, ролей; 

_ Психологічна поведінка – вибір способу адаптації до процесів старіння, нових стратегій подолання 

труднощів.[2] 

Предс тавники холі стичного підходу пропонують при розгляді процесу старіння враховувати більше 

аспектів, як-от: календарний (хронологічний); біологічний; сексуальний; психологічний ; соціальний; 

духовний. 

Отже, однозначної думки щодо віку, з якого починається старіс ть, немає, адже старіння – це процес, і 

саме в цьому контексті необхідно розглядати феномен старості.  

У житті старої людини зазвичай відбуваються зміна, що зачіпають усі сфери життя: виробничу, 

сімейну, громадську, особисту.  

Часто різнопланові проблеми людей похилого віку об‘єднують у три великі групи: 

1) здоров‘я медична допомога; 

2) матеріальне становище;  

3) інтеграція в суспільство. 

Старість пов‘язана з розвитком вікової патології, зміною фіз іологічних функцій, втрати (які часто не 

помічаються самою людиною). Такі втрати можуть стосуватися фіз іологічних, біологічних обмежень, 

погіршення здоров‘я, зниження соціальної активності, зміни соціальної ролі і само ідентичності, втрати 

безпеки. 

За прогнозами фахівців, передбачається інтенсивне пос таріння населення на початку ХХI сторіччя, а 

також збільшення очікуваної середньої тривалості життя, тобто процес постаріння буде супроводжуватися 

значними підвищенням частки осіб старечого віку (старше 75 років) у загальній кількості людей літнього 
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віку, які входять у групу ризику  збільшеної потреби у медичній та соціально-побутовій допомозі. 

Одночасно з процесами с таріння населення відбувається трансформація сучасної сім‘ї відокремлення 

її поколінь за місцем проживання. За даними Міністерс тва праці і соціальної політики , в Україні окремо 

від дітей проживає біля 2 млн. подружніх пар у віці 60 років і старше, а також понад 2 млн. громадян 

похилого віку мешкають самотньо. Серед них 754 тис. потребують різних видів побутової допомоги, у 

тому числі у віці 75 – 80 років понад 300 тис. осіб. Проблеми ЛПВ, особливо самотніх, загострюються на 

тлі низьких пенсійних виплат та дефіциту дешевих товарів, зростання цін на комунальні послуги і 

продовольчі товари, нерозвинутої сфери побуту, незадовільної медичної допомоги, втрати суспільс твом 

почуття милосердя. Зазначені труднощі доповнює відсутніс ть грошових заощаджень, фінансова 

неспроможність ремонту власного житла тощо. Подолати все це літні люди самостійно не можуть. Частина 

з них змушена переїздити до спеціалізованих с таціонарних соціальних закладів, потребує постійної 

сторонньої допомоги, обслуговування вдома.[2] 

Загалом, щороку кількість літніх людей на планеті збільшується на 2,4%. 

За прогнозом, до 2020 року кількість літніх людей може зрости до одного мільярда осіб. 

Демографічне старіння як глобальна тенденція розвитку сучасної цивілізації привертає увагу до 

становища людей похилого віку в сучасному світі. Ця ситуація зумовлює не лише формування нових 

потреб літніх людей, а й відому від уявлення про старість як про інволюцію.  

Зараз люди похилого віку – це гетерогенна популяція кількох поколінь, чимало з них ведуть 

самостійний та активний спосіб життя. Однак у суспільстві продовжують домінувати стереотипи про 

старість як про «напів існування» та людей похилого віку як утриманців.  

Перехід на нові принципи розвитку, перегляд системи цінностей, притаманних сучасному 

суспільству, вносять корективи в життя всіх поколінь, зокрема й старшого. Зміна соціального с татусу 

старої людини, трансформацією ціннісних орієнтирів, самого способу життя та спілкування, а також 

виникнення різноманітних утруднень як у соціально – побутовій , так і в психологічній адаптації до нових 

умов, диктує необхідність відпрацювання та реалізації специфічних підходів, форм і методів соціальної 

роботи з ЛПВ.[2] 

Психологічний розвиток та особливості, особистості в похилому віці.  

По питанню про зміну особистос ті старих людей існує безліч суперечливих думок. Вони відбивають 

різні погляди дослідників на сутність с таріння і на трактування поняття «особис тість». Деякі автори 

заперечують,  істотні зміни особистості в старості. Інші, усі соматичні і психічні зміни, та й саму старість, 

вважають захворюванням (Парфен і ін.) Пояснюють вони це тим, що старіс ть майже завжди 

супроводжується різними недугами і завжди закінчується смертю. Це крайні точки зору й існує ще безліч 

варіантів. 

От який опис приводить у своїй роботі Е.З Авербух: «У людей у пізньому віці, як правило, падає 

активніс ть, сповільнюються психічні процеси, погіршується самопочуття». У процесі старіння міняється 

відношення до явищ і подій, змінюється спрямованість інтересів. У багатьох випадках відбувається 

звуження кола інтересів, часте бурчання,  невдоволення навколишніми.  Поряд з цим має місце ідеалізація 

минулого, тенденція до спогадів. У старої людини найчас тіше знижується самооцінка, зростає 

невдоволення собою,  непевніс ть у собі.[3] 

Відзначені зміни не в однаковому ступені властиві всім людям у старості. Загальновідомо, що багато 

людей до похилого віку зберігають свої особисті особливості і творчі можливості. Усе дріб'язкове, 

неважливе відпадає, нас тає відома «просвітленіс ть духу», вони стають мудрими.  

Ю.Б. Тарнавський пише про те, що старість - украй критичний період часу. Вона вимагає всіх сил 

особистості, щоб пристосуватися до навколишнього оточення. Але нерідко людині похилого віку важко 

звикнути до нового статусу. Автор відзначає, що літній вік характеризується не тільки мінусами. Старість 

несе в собі багато корисних, позитивних якос тей. Людина стає розважливою, досвідченою. 

Неминуче наступаючі в старості вікові зниження адаптаційних можливостей компенсується 

професійною майстерністю, глибокими пізнаннями і навичками, придбаними протягом усього життя. 

Адаптаційні механізми дійсно знижуються, але це може бути успішно компенсовано  високим рівнем 

суджень, широтою кругозору. 

Таким чином, особистість людини  в міру її старіння змінюється, але старіння протікає по-різному, у 

залежності від ряду факторів, як біологічних (конституціональний тип особистості, темперамент, стан 

фізичного здоров'я), так і соціально-психологічних (спосіб життя,  сімейно-побутове положення, наявність 

духових інтересів, творчої активності). «Людина старіє так і таким чином, як вона жила протягом   життя і 

якою вона була як особистість». 

Старіння особистості може виявлятися у виділеному закордонними авторами синдромі «неприйняття 

старіння», в основі якого лежить внутрішній конфлікт між потребами особистості й обмеженими в силу 

фізичного і психічного постаріння можливістю їхнього задоволення. Це протиріччя приводить до явища 

фрустрації і різних форм соціально психологічної дезадаптації особистос ті.[3]  

Вплив соціальних і психологічних моментів на процес старіння особистості полягає в обриві звичних 

соціальних і психологічних зв'язків і відносини особистос ті літньої людини, що приводить власне кажучи 

до соціальної деривації, що несприятливо впливає на особистість. Цей ефект підсилюється в більшості 
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випадків у ситуації фізичної і  психологічної самітності, настільки частої в пізньому віці.  

Таким чином, зміни статусу людини в старості, викликаного,   насамперед припиненням або 

обмеженням трудової діяльності,  трансформацією ціннісних орієнтирів самого способу життя і 

спілкування, а також виникненням різних утруднень, як у соціально-побутовій, так і психологічної 

адаптації до нових умов.  Точне і повне знання особливостей впливу соціально - психологічних і 

біологічних факторів на процес старіння особистос ті дозволить направлено змінити умови, спосіб життя 

старих людей таким чином, щоб сприяти оптимальному функціонуванню особистості старої людини і 

робити тим самим стримуючий вплив на процес її старіння.     [4] 

Однією з найважливіших систем, що входять у поняття особистос ті, є образ самого себе. Це 

представлення людини про себе, своєї зовнішнос ті, можливості, здібності, переваги і недоліки, а також 

емоційне відношення до себе. Представлення про самому себе в старої людини залежить головним чином 

від актуальної життєвої ситуації. Має місце тенденція  до підтримки постійного предс тавлення про власне 

Я. Сталість образу Я дуже важливо для збереження особистісної й емоційної рівноваги. Раптове 

руйнування самооцінки і сприйняття власного Я може виявлятися у виді неврозів і навіть психозів. 

Важливу роль грає зворотна інформація, одержувана з  приводу себе від середовища, у якому живе 

людина.[4] 

Розповсюджені в суспільстві стереотипи впливають на формування відношення до себе людей 

похилого віку. Під впливом негативних думок, багато представників пізньої дорослості зневіряються  в 

себе, свої здібності і можливості. Вони знецінюють себе, утрачають самоповагу, відчувають почуття 

провини, у них падає мотивація і, отже, знижується і соціальна активніс ть.  

М. Крайг пише про те, що думка про свої можливості і здібності значно впливає на ефективність 

діяльності. Деякі люди похилого віку твердо упевнені в тім, що незабаром вони втратять пам'ять і будуть 

не в змозі робити те, що вдавалося раніше, що вони частково втратять контроль над своїм життям. Під 

впливом таких думок вони дійсно втрачають і свою компетентність, і контроль над обставинами життя.  

Отже можна сказати, що для соціальних працівників необхідно, насамперед,розуміння безлічі 

психологічних, психопатологічних, соматичних, морально-етичних проблем, що виникають у літніх і 

старих людей, оволодіння методиками і технологіями, що допомогли б і полегшили їхнього зусилля в 

повсякденній практичній роботі і спілкуванні з   групами населення, що обслуговуються.  
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ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЮВАНЬ ЯК ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ  
 

У статті розглянуто поняття та сутність кластерних утворень на регіональному рівні в 

контексті реалізації зовнішньоекономічної діяльності регіону України. Обґрунтовано та наведено 

механізм функціонування кластерного утворення з метою ефективного використання експортного 

потенціалу регіону та підвищення рівня його конкурентоспроможності.  

В статье рассмотрены понятие и сущность кластерных образований на региональном уровне в 

контексте реализации внешнеэкономической деятельности региона Украины. Обоснован и приведен 

механизм функционирования кластерного образования с целью эффективного использования экспортного 

потенциала региона и повышения уровня его конкурентоспособности. 

The article discusses the concept and nature of cluster formations at the regional level in the context of 

foreign trade activities in the region of Ukraine. Substantiated functioning mechanism of cluster formation for the 

effective use of the export potential of the region and enhance its competitiveness.  
Ключові слова. Кластерне утворення, регіон, зовнішньоекономічна діяльність, лісовий кластер.  

Ключевые слова. Кластерное образование, регион, внешнеэкономическая деятельность, лесной 

кластер. 
Keywords. Cluster formation, region, foreign trade, forest cluster. 

Цільова трансформація структури промисловості в напрямі випереджувального розвитку науково-

технічних виробництв та галузей, що працюють на задоволення споживчого попиту населення, 

підвищення ефективності стратегічного розвитку регіону, динамічне функціонування господарських 

одиниць, що продукують високоякісну та конкурентоспроможну промислову продукцію, вимагає 

формування цілісної концепції зазначених змін. Прогресивною в цьому плані є модель клас терного 

розвитку промислового виробництва, що позитивно апробована в багатьох високорозвинених країнах 

світу. 

Провівши аналітичні та теоретичні дослідженні можна зробити  висновок, що саме кластерна модель 

розвитку може стати справжньою панацеєю для розвитку зовнішньоекономічної діяльності як складової 

частини соціально-економічної системи фактично всіх регіонів України завдяки забезпечення 

раціонального поєднання впливу та функціонування державних та підприємницьких структур.  

Дослідженням проблеми формування кластерних структур займається велика кількість сучасних 

зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких М.Портер, В.Фельдман, Т.Андерсен, Р.Стоун, П.Арена, 

Д.Хені, Ж.Вейс, П.Антіла, В.Письмак, Г.Семенов, О.Богма, Н.Костенко, М.Кропивко, С.Соколенко, 

Е.Ткаченко, Б.Шелегда.  

Ними досліджено теоретичні аспекти формування конкурентноспроможних кластерів, проблеми та 

перспективи розвитку кластерізацій на загальнодержавному і регіональному рівнях. Також науковцями 

досліджувались особливості кластерної адаптованості господарських підприємс тв в умовах 

трансформаційних перетворень.  

На сьогоднішній день питання клас терного розвитку регіону України в контексті реалізації його 

зовнішньоекономічної стратегії є мало дослідженим, що пов‘язано, в першу чергу, із невеликим 

практичним досвідом реалізації кластерної концепції та незначним періодом часу тих кластерних 

утворень, які вже функціонують в межах країни. Саме незначна розробленість проблеми формування 

кластерних утворень в регіональному зрізі в умовах національної економіки України та вироблення 

програм їх реалізації визначили мету даного дослідження.  

Кластери, як підтверджує світовий досвід функціонування таких структур, більш ефективно та 

раціонально використовують наявний капітал, допомагають підприємствам, що входять у кластер, 

економніше витрачати ресурси та контролюють цілеспрямованість і стратегічність використання 

залучених інвестицій, прискорюють спеціалізацію, підвищують якість продукції та зростання обсягів 

виробництва, поділяють ринок на сегменти, збільшують асортимент продукції і створюють нові фірми, 

прискорюють впровадження нових технологічних процесів, мінімізують зайві виробничі потужності та 

оптимально розподіляють прибутки і витрати між членами кластера. Усі конкурентні переваги такої 

організаційної форми територіально- ієрархічної моделі виробництва з різними рівнями локалізації дають 
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максимальний ефект через мінімізацію видатків порівняно з окремо існуючими виробниками, що нерідко 

не витримують конкуренції на локальних та національних ринках з боку сильніших бізнес -одиниць чи 

іноземних компаній і згортають діяльніс ть [1].  

Членство в кластері для промислових підприємств означає широкий доступ до інформації щодо 

різних аспектів діяльнос ті; можливості нарощування експорту та вихід на світові ринки; залучення 

капіталовкладень для покращення якос ті продукції та посилення конкурентних переваг; доступ до 

юридичних консультацій щодо реєстрації торгових марок, позиціювання товарів; участь керівного складу 

бізнес-одиниць у семінарах, що проводяться в зарубіжних країнах, для ознайомлення з особливостями 

ведення бізнесу [1]. 

Слід зазначити, що взагалі процес кластерізації охоплює більше 50% відносин соціально-економічної 

системи в розвинених країнах світу. Найбільш успішний розвиток кластерних ініціатив є в Австрії, 

Великобританії, Іспанії і Німеччині. В цих країнах формуванню кластерів надається державна підтримка. 

Вона проявляється у реалізації стратегії підприємництва, регіональної стратегії, промислової стратегії, 

Європейської хартії малих сільськогосподарських підприємств або дослідно- інноваційних стратегій. 

Зарубіжний досвід переконує, що ініціаторами кластерної політики можуть бути не тільки центральні 

органи управління, але й органи регіональної влади та місцеві об‘єднання підприємців і громад. В світовій 

практиці такі програми дістали назву "кластерні ініціативи".  

Прикладом найбільш потужного кластеру світу є Силіконова долина (штат Каліфорнія), в ній мають 

свої штаби тисячі високотехнологічних компаній, що займаються комп‘ютерами, їхніми комплектуючими, 

програмним забезпеченням, мобільним зв‘язком, біотехнологіями тощо. Звідти вийшли такі відомі 

компанії "Eastman Kodak", "General Electric", "Shockley Transistor", "Lockheed", "Hewlett Packard". 

Найвідоміший європейський кластер – Пластикова долина (Франція). Підприємства, що входять до її 

складу займаються перетворенням полімерів в готову продукцію, проектуванням виробів, впровадженням 

машин тощо. В Німеччині з 1995 року діє програма біотехнологічних кластерів "Bio Regio". Близько 30% 

підприємств на території Євросоюзу визнають свою кластерну приналежність. Понад 67% литовських 

підприємств працюють у середовищі кластерів. Найвищий рівень кластерізації зафіксовано у 

Великобританії, де в середньому 8 із 10 підприємств є належними до кластера [3]. 

Модель кластерного розвитку підтвердила доцільніс ть та раціональніс ть свого функціонування, 

Україна теж почала використовувати дану методику, так, на сьогодні, в регіонах України функціонують 

наступні кластери:  

1. Хмельницький – одяг; будівельні матеріали; зелений туризм. 

2. Івано-Франківськ – туризм; декоративний текстиль.  

3. Черкаси – транспортні перевезення.  

4. Житомир – добування та переробка каменю. 

5. Одеса – виробництво вина. 

6. Харків – машинобудування.  

7. Рівне – деревообробка. 

В умовах ринку кластери є прогресивним інструментом реалізації с тратегії нарощення потенціалу  

регіону. Кластерна модель дозволяє об‘єднати в єдине ціле ресурси та спеціалізацію регіону і на цій основі 

досягти стратегічних орієнтирів розвитку. Так на світовому ринку конкурують не держави або окремі 

компанії, а галузеві групи, що формуються на рівні регіонів у рамках відповідних кластерів.  

Розробимо механізм впровадження лісового кластеру в умовах Житомирської області з метою 

ефективної реалізації його експортного потенціалу, який може бути використаний як узагальнений і для 

інших регіонів України в інших галузях національної економіки.  

Як вже зазначалося, у Житомирській області вже функціонує кластер з видобування та переробки 

каменю, і дійсно, саме ця товарна група посідає провідне місце у структурі та обсязі експорту регіону.  

Проте доцільним є функціонування в Житомирському регіоні лісового кластеру, адже область посідає 

друге місце в Україні по площі лісу, крім того, в області вже функціонує чимало підприємств 

деревообробної галузі, меблеві виробництва та підприємс тва соціальної інфраструктури. А фасилітатором 

даного кластеру виступатиме держава в особі органів виконавчої влади на регіональному рівні.  

На сьогодні лісове господарство Житомирської області має певні проблеми, не дивлячись на 

пріоритетність даної галузі для соціально-економічного розвитку регіону, а саме: 

 відсутніс ть державного фінансування на проведення інвентаризації лісів;  

 складний механізм надання земель для лісорозведення, зволікання сільських рад щодо передачі 

деградованих земель для заліснення їх лісгоспами; 

 висока вартіс ть послуг проектних робіт з виготовлення та реєстрації правовстановлюючих 

документів (проектів землеустрою та державних актів); 

 відсутніс ть коштів для проведення повторного радіаційного обстеження забруднених земель з 

метою їх реабілітації та відновлення ведення лісового господарства; 

 не використовуються кошти, що знаходяться на рахунках сільських рад як лісогосподарські 

втрати на лісорозведення. 

Саме впровадження лісового кластеру дозволить вирішити окреслене коло проблем, а крім того, 
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істотно зміцнить конкурентні позиції області на зовнішніх ринках, так як акцент буде зміщено на 

виробництво продукції з високою доданою вартіс тю, яка на сьогодні в регіоні, на жаль, фактично не 

виготовляється через брак у окремих підприємств фінансових, технологічних та людських ресурсів. 

Створення лісового кластеру в Житомирському регіоні стало можливим, так як область має достатні 

фінансові потоки завдяки великому оптово - роздрібному ринку.  

Іншою передумовою успішного розвитку лісового кластеру є наявність сировини. Область займає 

перше місце в Україні по запасах лісових ресурсів. Лісистіс ть складає майже третину території. 

Переважають хвойні породи – 60%, твердолистяні (дуб) і м'яколистяні (береза, вільха, осика) – по 20%. 

Загальний запас деревини становить понад 120 млн. м
3
. Загальний середній приріст – 2,6 млн. м

3
 щорічно. 

Найбільшу лісистість мають Овруцький та Олевський райони, де вона складає понад 60% [4]. Місцеві 

ресурси стимулюють виробництво деревинних матеріалів та меблевого виробництва.  

Економічний ефект від створення кластеру в лісовій галузі обумовлений виробничою кооперацією, 

яка дозволить ефективно використовувати сукупний потенціал мережних партнерів; знизити витрати на 

модернізацію лісової продукції шляхом передачі частини робіт партнерам, які спеціалізуються в 

конкретних видах діяльнос ті; підвищити ефективніс ть процесу забезпечення меблевого виробництва 

сировиною, матеріалами, деталями, конс трукціями на основі встановлення довгострокових партнерських 

зв'язків; підвищити ефективність виконання окремих управлінських функцій за рахунок поділу праці, 

спеціалізації, залучення спеціалізованих фірм лісопереробного та меблевого профілю; підвищити 

ефективність робіт в області збуту та сервісного обслуговування, придбання необхідних ресурсів; 

підвищити надійність мережевих партнерів в інвестиційно-фінансовій кооперації; підвищити роль, 

значимість та прес тиж органів державної влади у соціально-економічному розвитку регіону.  

Хоча між ефективними кластерами відбувається постійна комунікація, формальний організований 

механізм може спростити комунікацію та структурувати пошук конкретної інформації. Тому регіональні 

органи державної влади мають розробити ефективний інформаційний ланцюг між усіма учасниками 

кластера та зацікавлених осіб.  Це можна зробити, наприклад, через створення спеціалізованого веб-сайту, 

який буде спроможний залучати нові компанії до роботи в регіоні, крім того, він може містити базу даних 

товарів, потужнос тей та контактної інформації виробників та пос тачальників послуг, базу даних 

постачальників (включаючи постачальників ділових послуг), та слугувати біржею ділових можливостей, 

персоналу, оголошень про роботу та нові технології. На сайті може також міс титися інформація про 

політику уряду, як на національному, так і на регіональному рівні, щодо кластерів та урядову допомогу, 

або посилання на неї.  

Відомо, що більшість з видів державних послуг є фрагментованими, тобто за різні їх види часто 

відповідають різні міністерства та агенції. В контексті створення кластерної моделі розвитку регіону, їх 

доцільно реорганізувати шляхом незначних змін, звернувшись до посередників або брокерів, які будуть 

надавати консультації щодо послуг, або створивши центри послуг для кластерів, що працюють за 

принципом "єдиного вікна".  Крім того, в перспективі доцільним буде формування міжвідомчих груп, до 

складу яких увійдуть експерти з кластерів. 

Загальновідомо, що для кластерів у менш сприятливих регіонах немає нічого важливішого, ніж 

розвиток людських ресурсів. А Житомирська область належить саме до цієї категорії. Саме в цьому 

ресурсі кластери дуже залежать від уряду, який є найбільшим інвестором в освіту та підготовку персоналу. 

Компанії цінують доступ до резерву робочої сили, знайомої з характером їхнього бізнесу та здатною 

застосувати свої вміння в конкретних виробничих умовах кластеру. З метою впровадження лісового 

кластеру в Житомирському регіоні було проведено клас терний аналіз його лісового сектору. На основі 

проведеного кластерного аналізу вдосконалено структурну схему організації кластеру регіону з метою 

стимулювання процесу іноземного інвестування у галузь та в область в цілому, а також активізації 

зовнішньоекономічної діяльнос ті.  

Стратегічною метою кластерного аналізу лісової галузі Житомирського регіону є проведення 

комплексного опису, аналізу та оцінки лісового кластеру області України, що обумовлено істотним 

ресурсним потенціалом, економічними можливостями, соціально-економічним значенням та 

можливостями сталого економічного розвитку. Узагальнену схему лісового кластеру можна представити 

наступним чином (рис. 1). 

Пояснимо схему лісового кластеру Житомирського регіону України. Лісові ресурси знаходяться в 

самому центрі клас теру. Деревинні ресурси підтримують певну кількіс ть основних та допоміжних галузей 

промисловості, зокрема, оброблення деревини, виробництво продукції з деревини, меблів, паперу та 

целюлози.   

Три основних складових лісового кластеру (оброблення деревини, меблеве виробництво та 

целюлозно-паперове виробництво) складають приблизно 90% всього обсягу виробництва сектору, хоча 

потенціал процесів доданої вартос ті реалізовано неповністю, а у сфері оброблення деревини він взагалі 

фактично не використовується, адже на сьогодні підприємствами області виробляються лісоматеріали 

круглі, тех, дрова паливні, ялини, віники, пиломатеріали, штахетник, штахетник горбильний, європіддони, 

заготовки експортні дубові, заготовки для внутрішнього ринку, пакети паливні, стовпчики, лаги дубові, 

лаги хвойні.   
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Рис. 1. Схема лісового кластеру Житомирського регіону України  [джерело авторське] 

 

 

Зазначені види продукції складно віднести до такої, що має високу додану вартість. Отже, на сьогодні 

в Житомирській області є реальні передумови для створення лісового кластеру.  

Формування і розвиток кластерів дає можливість активізувати зовнішньоекономічну діяльність 

регіону, об‘єднати виробництво окремого виду промислової продукції в технологічний ланцюг, розробити 

нові траєкторії руху в бізнесі, забезпечити формування нових виробничих підприємств в цілісність з 

науково-дослідними організаціями, інтегрувати виробничі і сервісні підприємства з їх постачальниками.  

Для успішного функціонування регіональних кластерних формувань доцільно було б на урядовому 

рівні затвердити програмні положення щодо підтримки кластер них принципів управління, яка може бути 

реалізована у вигляді регіональних конкурсів на кращі кластерні проекти.  

Економіка територій, що формуються на основі кластерів – це модель конкурентоспроможної та 

інвес тиційно привабливої економіки. Кластерні локальні мережі є джерелами і факторами забезпечення 

високого рівня та якості життя населення, економічного зростання і сталого розвитку території. У рамках 

кластера на основі інтеграційних і кооперативних зв‘язків високими темпами відбувається адаптація 

виробничих і переробних підприємств до ринкових умов, що є надзвичайно актуальним на сучасному 

етапі. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ  ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ  

 

Проведений аналіз ефективності регулювання зовнішньоекономічної діяльності Житомирського 

регіону дозволив виявити основні проблемні питання регіону у цій сфері, до яких віднесли операції з 

реалізації сировини за межі області становлять більшу частку від загальної кількості експортних 

операцій, які здійснюються підприємствами області; конкурентоспроможність продукції підприємств 

регіону знаходиться на недостатньому рівні для закріплення позицій на зовнішніх ринках; відсутність 

стимулюючих інструментів з боку держави; необхідність приведення до міжнародних стандартів якості 

та норм екологічної безпеки систем управління якістю. Крім того, виявлено, що органи державної влади 

регіону не вживають активних регулятивних заходів у зовнішньоекономічній сфері, що істотно зменшує 

загальну ефективність її реалізації.   

Проведенный анализ эффективности регулирования внешнеэкономической деятельности 

Житомирского региона позволил выявить основные проблемные вопросы региона в этой сфере, к 

которым отнесли операции по реализации сырья за пределы области составляют большую долю от 

общего количества экспортных операций, осуществляемых предприятиями области; 

конкурентоспособность продукции предприятий региона находится на недостаточном уровне для 

закрепления позиций на внешних рынках, отсутствие стимулирующих инструментов со стороны 

государства, необходимость приведения к международным стандартам качества и норм экологической 

безопасности систем управления качеством. Кроме того, обнаружено, что органы государственной 

власти региона не предпринимают активные меры регулирования во внешнеэкономической сфере, что 

существенно уменьшает общую эффективность ее реализации. 

The analysis of the effectiveness of the regulation of foreign economic activities of Zhytomyr region revealed 

the main problems of the region in this field, which carried the real implementation of raw materials from the 

region represent a larger share of the total export transactions undertaken by companies in the region, the 

competitiveness of companies in the region is insufficient to consolidate positions in foreign markets, lack of 

incentive instruments of the state, the need for harmonization with international quality standards and 

environmental safety standards for quality management systems. In addition, it was found that the authorities in 

the region do not take active regulatory measures in foreign trade, which significantly reduces the overall 

efficiency of its implementation. 
Ключові слова. Експорт, імпорт, регіон, географічна структура експорту, товарна структура 

експорту, географічна структура імпорту, товарна структура імпорту.  
Ключевые слова. Экспорт, импорт, регион, географическая структура экспорта, товарная 

структура экспорта, географическая структура импорта, товарная структура импорта. 
Keywords. Export, import, region, geographical structure of exports, export commodity structure, 

geographical structure of imports, commodity structure of imports. 

Розглядаючи питання щодо ефективності регулювання зовнішньоекономічної діяльності, неможливо 

не розглянути с татис тику експортно-імпортної діяльності регіону як питомої складової 

зовнішньоекономічної діяльності, проаналізувати існуючі тенденції, динаміку та перспективи розвитку.  

Житомирський регіон спеціалізується на виробництві фарфоро-фаянсових виробів, виробів з 

деревини, паперу, хімічного волокна, будівельних матеріалів, металорізальних верстатів, широкого 

асортименту продуктів харчування. Протягом 2006-2010 рр. завдяки реалізації Програми розвитку 

інвес тиційної діяльності на 2006-2011 рр. в області спос терігався сталий процес входження іноземних 

інвес торів. З'явився цілий ряд потужних підприємств з італійськими, американськими, канадськими та 

вітчизняними інвестиціями, а саме ДП "Премдор - Україна" (Бердичівський район), ТОВ "Валки  - 

Ільменіт" (Володарсько – Волинський район), ТОВ "ВО Техна" (м. Новоград - Волинський), ДП "Євроголд 

Індестріз" (м. Житомир) та багато інших. У 2008 році розпочали виробництво два інвестиційні 

"стомільйонники" – "Інтертайл" у міс ті Корос тені та "Церсаніт"  у місті Новограді – Волинському. Коли ці 

підприємства вийдуть на повну потужніс ть, то, за підрахунками, вони збільшать річні обсяги товарного 

виробництва регіону до 40%.  

На сьогодні в регіоні діє вже 285 підприємств з іноземним капіталом, кількіс ть їх пос тійно 

збільшується, а сукупний капітал нерезидентів складає майже 145 млн. доларів США. Житомирщина 

співпрацює з партнерами із більш як 40 країн світу, і географія зв‘язків постійно розширюється. 

Найбільші обсяги інвестицій внесено нерезидентами з Кіпру, Швейцарії, Сполученого Королівства 

Великобританії, Італії, Німеччини, Нідерландів, Віргінських островів (Британських), Російської Федерації 
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та США, на які припадає 82,4% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, або 119,1 млн. доларів. 

Протягом 2009 року йшли переговори керівництва регіону з німецькою фірмою "HOMANIT" щодо 

будівництва в м.Коростені деревообробної фабрики по виготовленню ДВП. Сума інвестицій складе 

приблизно 80 млн. євро. На початковій стадії організації виробництва планується створити 120 – 150 

робочих місць.  

На базі Кропивенського родовища титанових руд (Володарсько – Волинський район)  ПВП "Сіріус" 

планує створити гірничо – збагачувальний комбінат та фабрику з виробництва добрив, на що буде 

залучено близько 600 млн. євро. В рамках реалізації даного проекту планується створити 3 000 нових 

робочих місць та розвивати інфрас труктуру. У 2010 р. тривав переговорний процес  з компанією "АПК 

Інвест" (м. Донецьк) щодо будівництва в Чуднівському районі  інтегрованого м'ясопереробного 

комплексу.  Реалізація проекту розрахована на 4 роки, орієнтовний обсяг інвестиційних ресурсів складе 80 

млн. доларів США.  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Житомирщини протягом 2000 – 2010 рр. 

характеризувалася високим динамізмом та стійким нарощуванням обсягів торгових операцій. У той же час 

значний спад  зовнішньоекономічної діяльності спостерігався протягом 2009 року, що обумовлено 

загальною економічною ситуацією як в Україні, так і у світі. Проте вже спочатку 2010 року ситуація 

почала покращуватися, почали збільшуватися обсяги експортно- імпортних операцій. Регіон займає друге 

місце в Україні по запасах лісових ресурсів. Лісистіс ть складає майже третину території. Переважають 

хвойні породи – 60%, твердолис тяні (дуб) і м'яко листяні (береза, вільха, осика) – по 20%. Загальний запас 

деревини становить близько 200 млн. м
2
. Найбільшу лісистість мають Овруцький та Олевський райони, де 

вона складає понад 60%.  

Наявні запаси ділової деревини створюють перспективи для залучення інвестицій у деревообробну 

галузь. В останні роки значно зріс інтерес до деревообробної промисловості з боку іноземних інвесторів, 

вкладення в яку на 1 січня 2007 року склали 16 млн. дол. США. Розвивається глибока переробка деревини: 

виробництво ламінованої плити, клеєного брусу, іншої прогресивної продукції - замінників цільної 

деревини.  

Житомирщина багата на мінерально-сировинні ресурси. В її надрах сконцентровано більше 80% 

загальнодержавних запасів титанових руд і кварцитів - сировини для металургійної промисловості. Є 

значні запаси декоративно-облицювального каменю - лабрадорити, граніти, габро. Розвідані родовища 

каолінів, мармуру, бурого вугілля, торфу, вапняку, сировини для виготовлення будівельних матеріалів. 

Добувна промисловість приваблює іноземних інвес торів. На сьогоднішній день в цю галузь вкладено 

більше 14 млн. дол. США іноземного капіталу (12% від загального обсягу). Це видобуток декоративного 

каменю, розробка піщаних та гравійних кар'єрів, видобуток та збагачення титанової руди, що мають 

стабільний ринок збуту і високий рівень рентабельності виробництва. Серед мінеральних продуктів на 

експорт ідуть щебінь, ільменітів концентрат, кварцити, гранітні блоки і вироби з каменю. 

Машинобудування завжди було провідною галуззю економіки Житомирщини. Машинобудівні 

підприємства виробляють обладнання для хімічної, харчової, легкої, металообробної, деревообробної 

промисловості, а також для агропромислового комплексу. В зв'язку з віднесенням до пріоритетних цілої 

низки галузей, забезпечуваних машинобудівним комплексом технікою, для підприємств 

машинобудування регіону відкриваються значні перспективи в розвитку інвестиційної діяльності. Це 

підтверджують і статис тичні дані: щорічно суми інвестицій в цю галузь збільшуються на чверть, а випуск 

продукції - на 6-8%. Вже в нових умовах господарювання серйозно заявили про себе як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринку ВАТ "Коростеньхіммаш", ВАТ "Прогрес" та інші.  

З метою надання об‘єктивної оцінки умовам та тенденціям експортної спеціалізації та імпортного 

профілю підприємс тв Житомирського регіону доцільно проаналізувати факторні передумови міжнародної 

торгівлі. Значною мірою структуру такої торгівлі визначає ресурсне забезпечення,  місце регіональної та 

національної економік у системі міжнародного поділу праці. Проте варто пам‘ятати, що в сучасних 

умовах у світі провідну роль відіграють не первинні, а вторинні фактори такі, як профіль національного 

виробничого комплексу, характер робочої сили, суб‘єктивні рішення щодо розвитку тих або інших видів 

виробництва. Варто відзначити, що функціонування відтворювального комплексу Житомирського регіону 

значною мірою залежить від енерго - сировинних поставок з інших країн, крім того, регіон має від'ємний 

баланс у торгівлі енерго  - сировинними ресурсами, а це, як вважають більшіс ть науковців та практиків, 

обумовлено неефективніс тю господарювання та витратністю моделі природокористування. Що ж 

стосується вторинних факторів, то для Житомирського регіону такими факторами можна вважати наявні 

орієнтовані на експорт галузі. Стабілізація національної економіки України розпочалася з 2000 року. Саме 

з 2000 по 2008 рр. в Україні відбулось зростання зовнішньоторговельного обороту. Аналогічна тенденція 

простежувалась і в Житомирському регіоні.  

Протягом 2000-2011 рр. можна побачити, що в регіоні відбулося стійке зростання обсягів експорту 

(більш як в 4 рази у 2011 році порівняно з 1996 роком) та імпорту (майже в 7 разів у 2011 році порівняно з 

1996 роком) товарів у вартісному вираженні, як вже неодноразово зазначалося, стрімке зменшення 

відбулося лише у 2009 році порівняно з попередніми роками, проте навіть з такою динамікою обсяги 

експорту та імпорту в 2009 році все одно перевищували аналогічні показники у 1996 році – відповідно 
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майже в 3 рази та приблизно у 5,5 рази. Варто відзначити, що, починаючи з 2009 року, сальдо зовнішньої 

торгівлі товарами було від'ємним, у 2010 році воно мало незначне зрушення в позитивну сторону, проте 

все ще залишалось від'ємним, так як обсяги імпорту знову перевищили обсяги експорту, проте вже у 2011 

р. сальдо зовнішньої торгівлі зі знаком плюс. Що ж стосується питомої ваги Житомирського регіону в 

загальному обсязі експорту товарів України протягом 1996 – 2011 рр., то вона була досить незначною, 

середнє значення якої становить 0,73%, а у загальному обсязі імпорту – 0,43%.  

Станом на 2011 рік Житомирський регіон займає 20 місце за обсягами експортно-імпортних операцій 

відносно інших областей України. З погляду географічної структури експортних операцій підприємств 

Житомирського регіону у 2008 році майже 41% від загального експорту у вартісних показниках 

становлять країни СНД (серед яких провідне місце займає Російська Федерація – більш ніж 50%), майже 

42% - країни Європи (серед яких лідирують Італія, Німеччина та Польща – відповідно 28%, 19%, 10,8%), 

приблизно 11% - країни Азії (серед яких фактично 50% припадає на експорт у Туреччину), приблизно 7% 

- країни Африки, приблизно 0,3% - країни Америки (серед яких майже 91% припадає на експорт у США).  

Аналізуючи динаміку с татистичних даних протягом 1996-2011 рр. можна прос тежити тенденцію 

збільшення експортних операцій за всіма предс тавленими групами країн: так, експорт до краї СНД зріс 

більш як у 3,2 рази, до країн Європи – в 6 разів, країн Азії – у 15,3 рази, а частка експорту до 

африканських країн збільшилась з 0,7% у 1996 р. до 3,0% у 2011 році. Разом з тим, значно зменшився 

експорт до країн Америки з 9,6 млн. дол. США у 1996 р. до 1,2 млн. дол. США у 2011 році.  

Проаналізувавши  географічну структуру експортних операцій підприємств Житомирського регіону, 

ми дійшли висновку, що іноземні ринки збуту є високо конкурентними, що, з одного боку, свідчить про 

конкурентоспроможність житомирських підприємств-експортерів, а з іншого – наявність ризику збуту у 

зв‘язку із значним зниженням платоспроможності іноземних покупців, а також конкуренцією з боку 

іноземних галузевих підприємств-експортерів. Доцільно також проаналізувати географічну структуру 

імпортних операцій Житомирського регіону. 

При аналізі географічної структури імпорту товарів до Житомирського регіону протягом 1996-2011 

рр. простежується тенденція до збільшення обсягів імпортних закупівель за всіма групами країн, крім 

того, значно збільшились поставки з країн СНД (з 22,2 млн.  дол. США у 1996 р. до 204,7 млн. дол. США у 

2011 р.), Європи (з 29,6 млн. дол. США у 1996 р. до 193,6 млн. дол. США у 2011 р.), Азії (з 1,3 млн. дол. 

США у 1996 р. до 41,3 млн. дол. США у 2011 р.) та Африки (з 0,1 млн. дол. США у 1996 р. до 1,2 млн. дол. 

США у 2011 р.).  

Як свідчать статистичні дані, станом на 2011 рік провідними імпортерами товарів у Житомирський 

регіон є країни СНД та Європи (45% та 42% від загального обсягу імпорту відповідно), основними 

імпортерами серед яких є Німеччина (28%), Італія (23%) та Польща (13%). Провідними імпортерами 

товарів з країн СНД в Житомирський регіон є Російська Федерація (76%), а з країн Азії – Китай (36%). 

Крім того, аналізуючи дані, можна побачити, що у 2009 році імпорт товарів з іноземних країн 

зменшився, тоді як з країн СНД с трімко (фактично в 3 рази у 2009 році порівняно з 2008 роком) 

збільшився, утримавши цю тенденцію і у 2011 р. 

Проаналізувавши та дослідивши географічну структуру експорту та імпорту товарів Житомирського 

регіону протягом 1996-2011 рр., доцільно провести аналогічне дослідження товарної структури експортно-

імпортних операцій. 

Аналізуючи дані товарної с труктури експорту із Житомирського регіону, можна зробити нас тупні 

висновки. Протягом 1996-2011 рр. відбулося збільшення обсягів експорту за всіма товарними групами, 

зокрема, значно збільшився експорт мінеральних продуктів (з 8,2 млн. дол. США у 1996 р. до 48,2 млн. 

дол. США у 2011 р.), напівдорогоцінних металів та виробів з них (з 1,7 млн. дол. США у 1996 р. до 29,8 

млн. дол. США у 2011 р.), деревини та виробів з деревини (фактично у 15 разів у 2010 році проти 

аналогічного показника у 1996 році). Станом на 2011 рік питому вагу у товарній структурі експорту 

Житомирського регіону займають мінеральні продукти (15,7% від загального обсягу експорту), адже 

Житомирський регіон багатий на мінерально-сировинні ресурси.  

Великий і різноманітний комплекс корисних копалин області зосереджений в 512 родовищах, з яких 

розробляється 190. У надрах регіону сконцентровано понад 85% усіх загальнодержавних запасів 

кварцитів, апатитів, лабрадоритів і габро. Житомирський регіон забезпечує потреби України та країн 

зарубіжжя в титановому концентраті. Мінерально-сировинний потенціал регіону представлений 

облицювальним каменем, мармуром, самоцвітами, сировиною для металургії та будівельної 

промисловості, вапняками, бурим вугіллям і торфом. Розвідані запаси лужних каолінів, їх обсяги і 

кількість дозволяють виробляти до півмільйона тонн польовошпатних концентратів на рік. Є запаси 

будівельних пісків, пірофілітових сланців, керамічних глин і ряду інших видів мінеральної будівельної 

сировини. Присутні також рідкоземельні елементи - ванадій, скандій, гафній, торій, які користуються 

значним попитом на світовому ринку. У межах Іршанського титанорудного району видобувають ільменіт 

(оксид титану). Перспективним є родовище мармуру, що має рисунок надзвичайної краси, добре 

полірується.  

Серед провідних підприємств даного профілю Житомирського регіону варто відзначити Іршанський 

гірничо-збагачувальний комбінат, який виготовляє ільменітовий концентрат для металургійної і хімічної 
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промисловості та є лідером не лише в Житомирському регіоні, але й посідає провідне місце в цілому в 

Україні. На другому місці в товарній структурі експорту Житомирського регіону категорія "Механічне 

обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; прис трої для записування або 

відтворення зображення та звуку" – 14,3% від загального обсягу експорту. Третє місце за обсягом у 

товарній структурі експорту посідає деревина та вироби з деревини (12,9% від загального обсягу 

експорту).  

Провівши аналіз експортно- імпортних операцій Житомирського регіону, можна зробити висновок, 

що економічний потенціал підприємств регіону не викорис таний повністю, крім того, продукція, що 

виробляється та в подальшому експортується, як правило, з низькою доданою вартістю, що в результаті 

істотно знижує її ціну на зовнішніх ринках, а це призводить до втрати регіоном значної суми надходжень 

до бюджету. Позитивною тенденцією є те, що протягом 2009-2011 рр. кількість експортерів збільшилась 

на 9 підприємств, крім того, чимало підприємств Житомирського регіону внесено до переліку кращих 

експортерів України (Міністерс твом економічного розвитку та торгівлі України).  

Узагальнюючи результати аналізу експортно-імпортних операцій Житомирського регіону, варто 

відзначити, що станом на 2011 р. експорт області становив 355,7 млн. дол. США, а імпорту – 382,3 млн. 

дол. США, і хоча сальдо зовнішньоторговельних операцій у 2010 р. все ще від'ємне (-26,6 млн. дол. США), 

проте проти аналогічного показника 2009 р. воно зменшилось у 3 рази. Таке зменшення обумовлено 

істотним зменшенням імпортованих товарів у 2011 р., що безумовно є позитивним.  

Разом з тим, проведений аналіз зовнішньоекономічної діяльнос ті Житомирського регіону виявив і 

чималий ряд істотних проблемних питань, характерних для більшості регіонів України, які потребують 

негайного вжиття регулятивних заходів з боку регіональних органів влади. До них ми віднесли наступні: 

операції з реалізації сировини за межі регіону становлять більшу частку від загальної кількос ті експортних 

операцій, які здійснюються підприємствами регіону; конкурентоспроможність продукції підприємств 

регіону знаходиться на недостатньому рівні для закріплення позицій на зовнішніх ринках; несвоєчасність 

повернення експортного ПДВ та вплив фінансової кризи на роботу банківської системи призвели до браку 

обігових коштів підприємств та труднощів з виконання зобов‘язань перед зовнішніми контрагентами; 

відсутніс ть стимулюючих інструментів з боку держави, які б сприяли залученню новітніх, інноваційних 

технологій та інвестуванню в модернізацію експортоорієнтованих виробництв; недостатньо активна 

позиція торгових представництв держави за кордоном та відповідних центральних органів влади в 

напрямку просування продукції вітчизняного виробництва на ринки інших країн; застосування заходів, 

спрямованих на обмеження імпорту, в тому числі з боку окремих країн та їх об‘єднань; необхідність 

приведення у відповідність до міжнародних стандартів якості та норм екологічної безпеки систем 

управління якіс тю, навколишнім середовищем, безпечністю харчових продуктів.  

У загальному ми пропонуємо такі основні напрями регуляторної політики органів державної влади 

Житомирського регіону, які сприятимуть вирішенню проблем: активізація роботи в напрямку подальшого 

розвитку зовнішніх відносин та міжрегіонального співробітництва (розробка та реалізація заходів з 

виконання укладених угод про міжрегіональне співробітництво з регіонами інших держав та підписання 

нових; організація робочих зустрічей офіційних осіб і бізнес -делегацій з представниками регіону та 

проведення аналогічних візитів делегацій області за кордон); посилення присутнос ті продукції 

підприємств регіону на традиційних та вихід на нові ринки збуту (забезпечення підприємств регіону 

актуальною інформацією щодо товарів і послуг, в яких зацікавлені країни світу, а також про оголошення 

тендерів на їх території; формування бази даних продукції підприємств регіону та доведення її через 

торговельні представництва до потенційних закордонних споживачів; сприяння реалізації в регіоні 

програм довгострокового економічного співробітництва держав – учасниць СНД; формування пропозицій 

до засідань державних та міждержавних комісій з питань торгово-економічного співробітництва з 

країнами світу, участь у комісіях, членами яких є керівництво облас ті; посилення взаємодії з торгово-

економічними предс тавництвами України за кордоном та іноземними країнами в Україні; поширення 

практики проведення бізнес-місій за учас тю іноземних та вітчизняних представників ділових кіл; 

проведення презентацій економічного потенціалу, інвес тиційних та експортних можливостей області в 

країнах – потенційних партнерах регіону; участь у міжнародних та загальнодержавних виставково-

ярмаркових заходах та залучення підприємств регіону до їх роботи; розширення дос тупу суб‘єктів 

господарювання регіону до національних і світових інформаційних джерел, надання допомоги 

підприємствам-експортерам регіону у представленні комерційних пропозицій на спеціалізованих 

інтернет-ресурсах); посилення позицій підприємств регіону в  конкурентних умовах світового ринку 

(активізація діяльності щодо предс тавлення конкурентоспроможної продукції підприємств регіону під час 

проведення універсальних і спеціалізованих виставок та сприяння участі у конференціях, семінарах, 

присвячених новітнім розробкам та механізмам їх запровадження; систематизація та доведення до 

підприємств регіону інформації про потреби зовнішніх споживачів; сприяння модернізації власних 

сучасних виробництв через формування баз даних щодо обладнання, яке потребують підприємства 

регіону; надання інформації підприємствам, орієнтованим на експорт щодо вимог міжнародних стандартів 

якості продукції за системою ISO та іншими; проведення нарад та семінарів для ознайомлення з 

інноваційними технологіями та застосуванням сучасних методів виробництва); реалізація в регіоні 
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євроінтеграційної політики України (забезпечення виконання заходів державних програм, які спрямовані 

на інтеграцію України до ЄС; проведення публічних заходів та висвітлення в регіональних засобах 

масової інформації питань щодо розвитку співробітництва між регіоном, державою і країнами ЄС; 

проведення роботи з постійного підвищення кваліфікаційного рівня державних службовців з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції; забезпечення відзначення Дня Європи в регіоні та активне 

залучення населення до обговорення членства України в ЄС); посилення учас ті громад регіону у 

програмах та проектах міжнародної технічної допомоги, які реалізуються на території України 

міжнародними інституціями (організація проведення навчальних заходів з питань управління проектами 

МФО та міжнародними донорськими організаціями із залученням провідних спеціаліс тів у даній сфері; 

сприяння посиленню інституційної та адмініс тративної спроможності органів влади через використання 

можливостей програм ЄС (Східне Партнерс тво, Twinning, TAIEX та ін.); проведення моніторингу 

проектів, які впроваджуються в регіоні за підтримки міжнародних фінансових і донорських організацій та 

у рамках програм міжнародної технічної допомоги; сприяння місцевим органам виконавчої влади у 

підготовці проектних пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги).  
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматривается комплексная модель управления запасами предприятия, обеспечивающая 

создание эффективной информационной подсистемы  определения оптимального уровня запаса 

реализуемых товаров для получения максимального дохода.  Такая подсистема является составной 

частью системы поддержки принятия решений (СППР), которая дает возможность руководителю 

предприятия прогнозировать процесс реализации товаров, определять транспортные расходы и риск 

принимаемого решения. Указанная цель достигается путем разработки экономико –математической 

модели, создания и внедрения  соответствующей информационной подсистемы. 

Проблема управления запасами носит комплексный характер. Здесь недостаточно, например, 

использовать известные прос тые модели для расчета оптимального объема партии пос тавок (формула 

Уилсона). Для того чтобы воспользоваться подобными формулами необходимо провес ти предварительное 

изучение и оценку всего комплекса влияющих на уровень запаса факторов. На наш взгляд, в этом 

комплексе должны быть, прежде всего, изучены и решены следующие задачи.  

1. Прогнозирование спроса (для определения необходимого объема поставок товаров). 

2. Решение транспортной задачи, позволяющее определить минимальные затраты на 

транспортировку товаров в указанные пункты. 

3. Управление запасом с учетом динамики изменения спроса и объемов производства продукции.  

4. Учет неопределенности и риска при создании запаса.  

Решение этих задач позволит наиболее обоснованно принять решение о создании запасов на 

определенный период. 

Исходя из сказанного, можно выделить следующие модели, которые должны пополнить базу моделей 

существующей информационной системы.  

1. Модели прогнозирования спроса. 

2. Транспортная задача. 

3. Динамическая модель управления запасами. 

4. Модели принятия решений в условиях риска и неопределеннос ти.  

Рассмотрим кратко обоснование и возможные способы математического  описания 

вышеперечисленных моделей. 

1. Прогнозирование 

В любых сферах общественной и производственной деятельности в явном или неявном виде 

присутс твует необходимость оценивать будущие события. Вследствие этого управление процессом 

прогнозирования является важной обязанностью любого менеджера. Менеджер должен решить, какие 

ресурсы необходимы для осуществления прогноза и какой подход использовать для его выполнения. При 

решении вопроса о ресурсах он должен учитывать следующие факторы.  

1.   Важность прогноза  и влияние этого прогноза на решение.  

2.   Качество прогноза. 

Важность принятия решения, наверное, играет главную роль при выборе метода прогнозирования. 

Отметим, что качественные методы (в отличие от количественных) преобладают во всех прогнозах. 
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На нижнем конце шкалы важности стоят прогнозы, которые являются прос тыми бизнес -решениями, 

принимаемыми менеджерами супермаркетов: какие проводить ак ции, какие товары выставлять в конце 

полок, сколько требуется нанять упаковщиков и т.п. Цена неверного прогноза здесь недостаточно велика, 

чтобы использовать формальные модели прогнозирования и их всесторонний анализ.  

Наверху шкалы важности находятся очень важные (и, как правило, очень сложные) прогнозы, 

которые полнос тью можно описать только количес твенными моделями. Например, будущее компании, не 

говоря уже о будущем исполнительного директора, зависит от хорошего прогноза и соответс твующего 

решения, принимаемого на его основе. Количественные модели прогнозирования здесь обязательны, но их 

использование ограничено. При принятии очень важных решений итоговый прогноз составляется не только 

на основе количественной хорошо обоснованной модели, но и на заключениях исполнительного директора 

и его коллег и обязательно с учетом мнений экспертов.  

Количественные модели прогнозирования на практике играют решающую роль, как пра вило, в 

ситуациях, которые можно считать "средними по уровню важности". Это справедливо при принятии 

краткосрочных (до одного месяца) и среднесрочных (от одного месяца до двух лет) решений. Модели на 

основе временных рядов чаще всего применяются в периодически повторяющихся прогнозах среднего 

уровня важности и в относительно стабильном окружении. Причинно-следственные модели активно 

"конкурируют" с мнениями экспертов в прогнозировании разнообразных среднесрочных экономических 

явлений среднего уровня важности. Количес твенные модели разрабатываются для ситуаций, которые 

часто повторяются и в которых доступны статис тические данные. Для таких ситуаций разработано много 

удачных моделей, К числу которых относятся: причинно-следственные модели прогнозирования и 

методы прогнозирования временного ряда. 

С помощью последних осуществляют прогноз путем экстраполяции значений отдельной переменной 

на основе статистических данных за прошлый временной период. Модель временного ряда, т.е. 

экстраполяционная функция, экстраполирует (продолжает) "прошлые" значения переменной в "будущее". 

Данные временного ряда — это статистические данные за прошлый временной период, упорядоченные в 

хронологическом порядке, причем каждому отслеживаемому моменту времени соответствует только одно 

значение наблюдаемой переменной. В моделях временных рядов, как и в количественных моделях, для 

экстраполяции данных можно использовать не только линейные функции. Например, можно предполо-

жить, что у — это многочлен от t порядка k вида уt = b0 + b1t + b2t
2
 + ... + bkt

k
. Как и ранее, значения 

коэффициентов b0, b1, b2,.,., bt можно вычислить на основе имеющихся данных.  

Метод скользящего среднего. Одним из предположений, лежащих в основе данного метода, является 

то, что более точный прогноз на будущее можно получить, если использовались недавние наблюде ния, 

причем, чем "новее" данные, тем их вес для прогноза должен быть больше. Такой  подход оказывается 

чрезвычайно полезным для практики.  

Взвешенное скользящее среднее. Данный метод— обобщение метода простого скользяшего 

среднего п узлам, где каждый узел имел вес 1/n.  

Экспоненциальное сглаживание. В этой схеме метода взвешенного среднего для любого t > 1 

прогнозируемое значение yt+l в момент времени t + 1 представляет собой взвешенную сумму 

фактического объема продаж уг за период времени t и прогнозируемого объема продаж 
ŷ

t  за период 

времени t. Другими словами, 

 
где α — определенная конс танта такая, что 0 < α < 1. Значение константы α определяет значение веса, 

которое имеет самое последнее наблюдение при вычислении прогнозируемого значения на следующий 

период. Если в уравнении значение α будет близко к 1, то практически весь вес будет приходиться на 

наблюдение за период  t. 

Экспоненциальное сглаживание имеет вычислительные преимущес тва. Здесь, чтобы вычислить уt+1, 

необходимо знать только значения уt и ŷ
t  (вместе со значением α ). 

Метод экспоненциального сглаживания хорошо работает в ситуациях, когда интересующая нас 

переменная ведет себя стационарно, а ее отклонения от постоянного значе ния вызваны случайными 

факторами и не носят регулярного характера.  

  Сезонные изменения. При прогнозировании на основе данных временного ряда следует учитывать 

сезонные изменения. Сезонные изменения — это колебания вверх и вниз с постоянным периодом в 

значениях переменной.  

Процедура, которая позволяет сделать прогноз с учетом сезонных изменений, состоит из таких 

четырех этапов. 

1. На основе исходных данных определяется структура сезонных колебаний и период этих 

колебаний. 

2. Используя численный метод, из исходных данных исключают сезонную составляющую.  

3. На основе данных, из которых исключена сезонная составляющая, делается наилуч ший 

возможный прогноз. 

4. К полученному прогнозу добавляется сезонная составляющая.  
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2. Сетевые модели 

Сетевые модели часто применяются при решении организационных вопросов и вопросов 

распределения, а также в технике и информатике. Многие реальные модели сводятся к сетевым моделям. 

Как правило, с помощью сетевого подхода описываются очень масштабные ситуации.  

В последние годы активно разрабатывается программное обеспечение для систем поставок и 

планирования материальных ресурсов, основанное на сетевых моделях. Основное внимание в этих 

программах обычно уделяется стратегическому планированию на стадиях поставок и распределения. 

Термины пос тавки и распределение используются в достаточно общем смысле: это могут быть потоки 

физической продукции, данных, транспортных средств, валют разных стран и т.д. В настоящее время 

уровень развития программных сетевых приложений позволяет оптимизировать модели, содержащие 

десятки тысяч переменных и ограничений (которые слишком велики для средства ―Поиск решения‖).  

Применение сетевых моделей в реальных ситуациях требует высокой квалификации и опыта в 

преобразовании моделей, которые первоначально могут казаться далекими от сетевых, к сетевому 

представлению. Чтобы воспользоваться преимуществами большой размернос ти сетевых структур, стоит 

потратить определенное время на осмысление модели и приведение ее исходной формулировки к сетевому 

представлению. Как правило, это далеко не тривиальная задача, требующая глубоких знаний как в сфере 

формализации моделей, так и в моделируемой области. 

В нашем случае применение сетевой модели целесообразно рассматривать к модели перевозок и к 

задаче поиска кратчайшего транспортного пути. 

3. Динамические модели управления запасами 

Динамические модели управления запасами составляют важный класс моделей, которые 

применяются для управления запасами материалов, финансов, трудовых ресурсов и тому подобного при 

переходе от одного временного периода к следующему. Для начала можно воспользоваться классической 

детерминированной "однопродуктовой" моделью управления запасами. Она называется детерми-

нированной, поскольку мы предполагаем, что в начале временного периода известен спрос (количество 

заказов, которые необходимо удовлетворить) для всех последующих временных периодов.   

4. Модели принятия решений в условиях риска и неопределенности 

Модели принятия решений, которые отображают реальные управленческие и производственные 

ситуации, как правило, очень сложны. Процесс их создания и анализа можно условно разбить на четыре 

этапа: 1) создание структуры модели, 2) определение значений вероятностей возможных выходных 

результатов, 3) определение значений полезности возможных выходных результатов, 4) оценка 

альтернатив и выбор стратегии. 

В общем случае теория принятия решений трактует решения как решения, принимаемые против 

природы. Это означает, что результат отдельного решения зависит от действий другого игрока (природы), 

которого вы не можете контролировать.  

Предлагается три класса модели принятия решений. Это классы моделей принятия решений в 

условиях определеннос ти, риска и неопределеннос ти. Каждый класс определяется своими 

предположениями о поведении природы.  

Принятие решений в условиях определенности. 

Этот класс моделей соответствует ситуации, когда мы знаем, в каком состоянии будет находиться 

природа после принятия нами решения. Это условие можно интерпретировать так, что природа может 

находиться только в одном единственном состоянии.  

Все модели линейного программирования, целочисленного программирования, нелинейного 

программирования и другие детерминированные модели можно рассматривать как модели принятия 

решений против природы, которая имеет только одно состояние. Это следует из того, что мы всегда 

получаем какой-либо платеж (в зависимости от конкретной модели) после принятия любого решения, и 

этот платеж повторится, если мы опять повторим данное решение.  

Принятие решений в условиях риска 

Отсутствие определенности относительно будущих событий — характерная черта многих (но не 

всех) управленческих моделей принятия решений. Теория принятия решений предлагает свой подход к 

моделям с неполной определеннос тью. Этот подход называется принятием решений в условиях риска. 

Здесь термин риск имеет вполне определенный и четко очерченный смысл. В классе моделей принятия ре-

шений в условиях риска рассматривается несколько состояний природы, и мы можем сделать 

предположения о вероятностях наступления каждого возможного состояния природы. В этом случае 

ожидаемое значение случайной величины  вычисляется как взвешенное среднее всех возможных значений 

этой случайной величины, где веса являются вероятностями принятия случайной величиной данных 

значений.  

Принятие решений в условиях неопределенности 

В моделях принятия решений в условиях неопределеннос ти мы снова имеем несколько (более одного) 

состояний природы, но в данном случае нам неизвестны вероятности проявления этих состояний природы. 

Поэтому мы сами будем указывать вероятности возможных состояний природы. При этом используются:  

Критерий Лапласа, при котором условие неопределенности интерпретируется как предположение о 
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равных вероятностях появления всех возможных состояний природы.  

Максиминный критерий, при использовании которого для каждого решения определяются 

наибольшие потери, возможные в случае принятия данного решения. Другими словами, каждое решение 

оценивается минимумом платежей, возможных при данном решении.  

Максимаксный критерий. Этот критерий так же оптимис тичен, как максиминный пессимистичен. 

Здесь для каждого решения определяется наибольший соответствующий ему платеж и затем в качестве 

оптимального решения выбирается решение, которому соответс твует максимальный возможный платеж.  

Критерий минимаксных потерь. Здесь потери вводят новую меру для определения качества 

решений, для чего создается новая таблица платежей. Обычно в таблице платежей приводятся значения 

чистого дохода или выплат для каждой комбинации возможного решения и возможного состояния при-

роды. При использовании критерия минимаксных потерь в таблице платежей приводятся значения потерь, 

также рассчитанных для каждой возможной комбинации решения и состояния природы.  

Каждое значение потерь показывает, сколько мы потеряем при различных состояниях природы, если 

наше решение будет отличаться от наилучшего (для данного состояния природы) решения. Отсюда 

следует, что менеджер должен принять такое решение, которое бы минимизировало потери, но он не знает, 

каким будет состояние природы.  

Деревья решений 

Деревья решений — это графическое средство анализа решений в условиях риска. Деревья решений 

создаются для использования в моделях, в которых принимается последовательность решений, каждая из 

которых ведет к некоторому результату (выходу модели). Например, концессионеры решают, сколько 

заявок послать на региональные торги. Но результат этого решения не определен, пока они не решат, в 

каких торгах участвовать. Только после этого можно решить, на какие суммы посылать заявки. Но и после 

этого результат, если его рассматривать как доход от торгов, не определен, поскольку не известен спрос на 

их товар. 

 Деревья решений: учет новой информации. Учет новой информации (например, полученной на 

основе маркетинга) необходимо осуществлять с использованием условных вероятностей различных 

состояний, сопутс твующим различным альтернативным решениям. Дерево решений при этом 

существенно «разрастается». 

5. Описание машинного алгоритма для решения задачи 

С учетом комплексного характера задачи управления запасами включим в состав общего алгоритма 

(алгоритма верхнего уровня) 4 модуля: 

- Модуль прогнозирования;  

- Модуль решения транспортной задачи;  

- Модуль расчета уровней запасов; 

- Модуль учета неопределенноости в выборе уровня запаса. 

Модуль прогнозирования. 

В данном модуле решаются задачи: 

 выбор метода прогнозирования (экспоненциальное сглаживание, метод Хольта, сезонное 

прогнозирование); 

 графическое отображение эмпирической и сглаженной кривой; 

 расчет средних абсолютных отклонений (САО) по каждому виду кривой; 

 расчет прогнозных значений на один или несколько периодов; 

 расчет доверительного интервала прогноза. 

Для решения указанных задач используется соответствующее математическое обеспечение. Отметим, 

что для выбора оптимальных значений коэффициентов α и β в моделях прогнозирования используется 

надстройка «Поиск решения». 

Модуль решения транспортной задачи. 

В данном модуле решаются следующие задачи: 

 введение исходного и конечного пунктов транспортировки;  

 введение ограничений по пропускной способности и трудностей прохождения всех участков на 

маршруте;  

 нахождение кратчайшего пути по критерию протяженности и минимума транспортных издержек 

на маршруте;  

 визуальное выделение найденного маршрута и величины затрат на доставку партии товара.  

Программное решение задачи осуществляется на основе использования сетевой модели. Для 

нахождения оптимального маршрута используется надс тройка «Поиск решения». 

Модуль расчета уровней запаса. 

В данном модуле для программной реализации используется либо статическая модель (определение 

уровня запаса на долгосрочный период), либо динамическая модель (определение запасов по периодам). В 

обоих случаях решаются следующие задачи: 

 ввод необходимого объема поставок (спроса по периодам, определенного в первом модуле); 
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 ввод производственных возможностей (возможные объемы закупок товаров); 

 ввод удельных затрат на закупку товаров; 

 определение затрат на доставку с учетом решения транспортной задачи; 

 ввод имеющегося уровня начального запаса; 

 ввод требуемого уровня конечного запаса; 

 вывод для визуального наблюдения календарного плана закупок и поставок товара по периодам.  

Нахождение оптимального плана закупок и поставок товара осуществляется с использованием 

надстройки «Поиск решения» и транспортной модели.  

Модуль учета неопределенности в выборе уровня запаса 

Неопределенность в выборе уровня запаса обусловлена наличием доверительного интервала при 

прогнозировании (модуль 1). Соответственно могут быть выбраны три стратегии: агрессивная (на верхнем 

уровне доверительного интервала), базовая (на прогнозном значении) и осторожная (на нижнем уровне 

доверительного интервала). В модуле решаются следующие задачи: 

 ввод матрицы платежей (выигрышей) для условий благоприятного и неблагоприятного состояний 

рынка;  

 ввод вероятнос тей благоприятного и неблагоприятного состояний рынка;  

 ввод дополнительной информации о возможном состоянии рынка, полученной на основе 

маркетинговых исследований;  

 расчет ожидаемых выигрышей для всевозможных стратегий и событий с использованием дерева 

решений;  

 выбор и вывод для визуального наблюдения оптимального решения (стратегии) с указанием 

ожидаемого выигрыша. 

Общим требованием для всех модулей является наличие удобного интерфейса. С той целью для 

создания органов управления программой и визуального наблюдения получаемых результатов в виде 

таблиц, графиков и специальных форм целесообразно использовать возможности программного языка 

VBA.  
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Постановка проблеми. Радикальні економічні зміни, які відбуваються в державі протягом останніх 

років, привели до значного переосмислення суті та методів соціального захисту населення. Нині механізми 

його здійснення повинні бути адекватними ринковим умовам господарювання. Розподільні методи, 

застосовувані раніше, вже не можуть задовольнити ні владу, ні населення. Це пов'язано з принциповими 

змінами, які відбулися у відносинах між роботодавцями і працівниками, між громадянами і державою, між 
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окремими верствами населення. Нові відносини породжують нові завдання, які покликана вирішувати 

система соціального захисту. Становище, що склалося, дискредитує діючу соціальну політику та починає 

загрожувати економічному реформуванню суспільства.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній літературі значне місце надається тематиці 

соціального захисту, як однієї з складових частин соціальної політики всієї держави. Теоретичну основу 

дослідження склала наукова та спеціально-юридична література з теорії права соціального забезпечення, 

державного, адміністративного, трудового права, зокрема роботи таких вчених як В.С.Андріїв, М.Л. 

Захаров, І.М.Сирота, С.В. Ківалов, Я.М. Фогель, та інші. Разом з тим, реалії поточного життя диктують 

необхідність нового аналізу, переоцінки, переосмислення механізмів соціальної політики і соціального 

захисту, вироблення нових підходів до їх здійснення.  
Мета статті. На пiдставi повного та всебічного вивчення стану існуючої системи соціального 

захисту громадян, визначити головні напрямки та засоби її вдосконалення.  

В Україні поняття соціальний захист почали широко вживати лише на етапі переходу до ринку і як 

його атрибут, хоча в тій чи іншій формі соціальний захист завжди був притаманний українському 

суспільству. Багато людей ще й нині не сприймають термін "соціальний захист" щодо населення загалом, 

вважаючи, що він стосується лише найнужденніших, або, як часто нині висловлюються, незахищених 

верств населення. Дедалі час тіше соціальний захист передбачає комплекс заходів, спрямованих на 

створення безпечного соціального середовища людини.  

   З набуттям незалежності в Україні розроблена й схвалена в грудні 1993 року Верховною Радою 

України Концепція соціального забезпечення населення України, яка врахувала перехід країни до ринкової 

економіки, оскільки механізми діючої на той час системи соціального захисту вичерпали себе і 

спричинили негативні тенденції, такі як зростання заборгованості з виплат, випадки нецільового 

використання страхових коштів, невідповідність форм управління фондами існуючій системі формування 

коштів [1]. 

Нині на перший план державотворення треба виносити поєднання соціальних та економічних 

пріоритетів розвитку. Це в свою чергу вимагає перебудови всієї системи соціального захисту на зовсім 

нових принципах: 

1) Гнучкість і оперативніс ть в реагуванні на мінливі обставини, пов'язані з активізацією таких 

соціально-економічних чинників, як знецінювання грошової одиниці, малозабезпеченість, безробіття, по-

гіршення характерис тик здоров'я населення і т. і.;   

2) Чітке диференціювання підходів і прийомів з урахуванням особливостей різних соціальних груп, 

суспільних прошарків, особистих характеристик;  

3) Комплексність;  

4) Формування у населення активних життєвих позицій [2]. 

Дослідження дозволяє зробити висновки про те, що діюча система соціального захисту не забезпечує 

практичної реалізації повною мірою вищезазначених принципів.  

Основна проблема соціальної політики в Україні полягає в її хибному сприйнятті як засобу 

пом‘якшення негативних соціальних наслідків активного розвитку ринкової економіки за рахунок 

фіскального обмеження сприятливості умов розвитку приватного бізнесу. Подібний підхід сформував в 

економічній політиці України певний антагонізм між завданнями економічного та соціального розвитку. Як 

наслідок, сформувалася тенденція до вирішення нагальних питань соціальної сфери за рахунок 

відкладення вирішення завдань розвитку.  

Підґрунтям для нагромадження системних суперечностей між завданнями економічного та 

соціального розвитку стали наступні чинники.  

1) Низька ефективність та надмірна витратність соціальної сфери. Це пов‘язане з нереформованістю 

системи управління, відпливом кваліфікованих кадрів через низький рівень заробітної плати, відсутністю 

механізмів цільового надання соціальних послуг, тривалим недоінвестуванням, а відтак – зруйнованістю 

основних фондів тощо. 

2) Переважно фіскальний характер фінансування соціальної сфери. Нерозвиненість механізмів 

диверсифікації надання соціальних послуг та стихійніс ть у запровадженні платного сегменту цієї сфери 

обумовили надмірне фінансове навантаження на державний та місцеві бюджети при розпорошенні та 

низькому контролі за цільовим викорис танням отримуваних бюджетних коштів; 

3) Можливість для суб‘єктів господарювання здобуття конкурентних переваг за рахунок нехтування 

соціальною відповідальністю. Практика соціально відповідального ведення бізнесу досить повільно 

набувала поширення серед вітчизняних підприємств.  

4) Відсутніс ть реально діючого ринку праці. Неадекватність механізмів регулювання попиту і 

пропозиції працівників на вітчизняному ринку праці обумовила структурні деформації в системі 

професійної підготовки, надлишок фахівців одних та дефіцит – інших спеціальностей, виникнення 

локальних дефіцитів та надлишків працівників в окремих регіонах, а як наслідок – зниження ефективності 

використання трудового потенціалу нації. 

5) Неефективна структура доходів населення. Надмірна час тка соціальних трансфертів, динаміка яких 

не залежить безпосередньо від рівня економічної активності їх одержувачів, не дозволила встановити 
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належний зв‘язок між економічною динамікою та зростанням споживчого попиту [3, 46].  

Слід констатувати, що Лише „вбудувавши‖ соціальну політику нового зразку в механізм економічного 

зростання в ролі одного з потужних генераторів останнього, видається можливим за сучасних умов 

зберегти та надалі посилити рівень соціальної орієнтованос ті економіки України, забезпечити 

передбачений вітчизняним законодавством рівень соціальних стандартів та їх поступове наближення до 

європейських показників.  

Досягнення такої мети вимагає суттєвої модернізації соціальної політики і системи соціального 

захисту населення у державі. Основними орієнтирами такої модернізації є наступні.  

1) Забезпечення відповідності державних соціальних с тандартів і соціальних гарантій фактичним 

розмірам прожиткового мінімуму. Для цього необхідно удосконалити методику обрахування показника 

прожиткового мінімуму для всіх демографічних груп населення, забезпечити відповідність рівня 

прожиткового мінімуму реальним ринковим цінам на товари і послуги, які складаються протягом року; 

2) Забезпечення цільового характеру пільг соціального спрямування, виключення можливостей 

користування такими пільгами осіб, які не мають нагальної потреби в їх отриманні при різкому спрощенні 

механізмів отримання таких пільг потребуючими категоріями населення. Це вимагатиме монетизації 

частини пільг з урахуванням зарубіжного, в т.ч. російського досвіду в цьому процесі; нормування пільг з 

урахуванням встановлених норм споживання житлово-комунальних, транспортних, медичних та інших 

послуг – з метою виключення надмірного споживання з їх використанням; запровадження дохідного цензу, 

досягнення якого веде до позбавлення права на отримання пільги.  

3) Підвищення ефективнос ті викорис тання бюджетних видатків на соціальну сферу, забезпечення їх 

цільового використання.  

4) Посилення впливу держави на розподіл доходів через фіскальні механізми. Держава має 

забезпечити вилучення та перерозподіл частини отримуваних в суспільстві високих доходів, враховуючи, 

що значна частина таких доходів утворилася не завдяки продуктивності їх отримувачів, а через структурну 

недосконалість вітчизняних ринків.  

5) Удосконалення системи соціального страхування: наближення розмірів мінімальних страхових 

виплат за загальнообов‘язковим державним соціальним страхуванням до рівня прожиткового мінімуму; 

зменшення навантаження на фонд оплати праці без зниження розмірів страхових виплат [4, 12]. 

6) Прискорення процесу впровадження пенсійної реформи з формуванням механізмів інвестиційного 

використання коштів пенсійних фондів, гарантуванням надійнос ті їхніх вкладень. Це, зокрема, 

передбачатиме скасування розриву пенсійного віку між жінками і чоловіками; запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування; удосконалення діяльності недержавних пенсійних 

фондів; уніфікація спеціальних пенсійних систем; встановлення максимального розміру пенсії; 

запровадження ефективної системи індексації пенсій; зміна порядку фінансування пільгових пенсій, 

зокрема, шляхом підвищення розміру страхових внесків для підприємс тв за працівників, які працюють на 

роботах з шкідливими та важкими умовами праці[5, 22]. 

7) Активізація державної політики на ринку праці з метою його якнайшвидшої адаптації до 

структурних змін, які відбуваються в економіці, та оптимізації використання трудового потенціалу регіонів 

та країни в цілому. Зокрема: забезпечення стратегічної адекватності державного замовлення на підготовку 

фахівців системами вищої та спеціальної освіти; вжиття заходів щодо підвищення територіальної 

мобільності працівників; розширення мережі соціальних робіт для абсорбції зростаючого числа 

вивільнених працівників     [6, 31]. 

8) Потрібні серйозні зусилля, спрямовані на формування нової громадської психології. В основі цієї 

психології має бути соціальна відповідальність за себе, свої дії та своїх непрацездатних членів сім'ї. Треба 

допомогти громадянам відійти від патерналіс тських нас троїв, які ще наявні у соціальних відносинах  [7, 

18]. 

Стратегічні завдання мали б лягти в основу офіційної соціальної доктрини України, створеної та 

ухваленої на підґрунті національного економічного та соціального діалогу.  
Висновки. За бiльш нiж столітню iсторiю існування в рiзних країнах свiту соцiальний захист 

неодноразово змінював свої функцiї, форми i схеми фiнансування, але цiль залишається колишньою - 

поліпшення життя людей. Соцiальний захист тiсно пов'язаний з рiвнем життя населення. Але тi соцiально-

економiчнi перетворення, що вiдбуваються сьогоднi в Українi, мають наслiдки зниження цього рiвня. 

Проблеми підвищення рівня життя і подолання бідності вийшли на передній план у соціальній сфері. Але 

констатації цього факту нині мало. Необхідні конкретні дії, цілеспрямована, зважена економічна і 

соціальна політика, високий рівень соціальної відповідальнос ті населення.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Збутова політика являє собою діяльність підприємства, спрямовану на планування, реалізацію та 

контроль руху товарів для задоволення попиту споживачів і отримання прибутку для себе.  Для того, щоб 

збутова політика підприємства була ефективною та прибутковою, проводять  аналітичну роботу 

діяльності підприємства. 

Сбытовая политика представляет собой деятельность предприятия, направленную на 

планирование, реализацию и контроль движения товаров для удовлетворения спроса потребителей и 

получения прибыли для себя. Для того, чтобы сбытовая политика предприятия была эффективной и 

прибыльной, проводят аналитическую работу деятельности предприятия. 

Distribution policy of an enterprise is aimed at planning, implementation and control of the movement of 

goods to meet consumer demand and generate income for themselves. To the marketing policy of the company to 

be effective and profitable conduct analytical work of the company. 
Ключові слова. Збут, збутова політика, менеджмент, управління підприємством, маркетинг.  
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Економіка України об'єктивно інтегрується у світову систему господарювання, включається в 

міжнародний поділ праці завдяки здійсненню радикальної економічної реформи, яка передбачає всебічне 

розширення господарської самостійності і в ідповідальнос ті основної ланки виробництва – підприємства.  

Застосування концепції менеджменту дає змогу створити ефективну основу управлінської, 

господарської і виробничо-збутової діяльності підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому 

ринках. На принципах менеджменту будує свої системи переважна більшість провідних компаній світу.  

Важлива особливість менеджменту як системи внутрішньо фірмового керування полягає в тому, що 

підхід до прийняття інженерних, виробничо-збутових рішень здійснюється з позиції найбільшого 

задоволення вимог споживача, ринкового попиту. Це забезпечує створення організаційних, економічних і 

правових умов для ефективного функціонування і розвитку фірми.  

Менеджменту як ринковій концепції керування виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю 

підприємства притаманні загальні та специфічні функції. Загальними функціями виступають функції 

менеджменту – планування, організація, мотивація і контроль [1, с.65]. Вони характерні для будь-якого 

типу керування. Специфічні функції розкривають сутність менеджменту , характеризують його вплив на 

підприємство в цілому. І саме до специфічних функцій менеджменту належить здійснення збутової 

політики підприємства [4, с.24; 5, с.167]. 

Дослідження робіт вчених, які вивчають проблеми менеджменту, комерційної діяльнос ті 

підприємства, привели до висновку про відсутніс ть єдиного підходу щодо визначення категорії ―збут‖. 

Результатом цих досліджень стала така класифікація точок зору на проблему трактування категорії ―збут‖ 

із позиції маркетингу: 

а) збут як процес продажу товару. Такий підхід асоціюється з безпосередніми стосунками продавця і 

покупця в момент здійснення ними угоди купівлі – продажу. 

Так, В.П.Хлусов стверджує, що ―збут — це різноманітна діяльніс ть, за допомогою якої продавець 

спілкується з покупцем‖ [3, с.96]. 

Аналогічне трактування збуту пропонує у своїх працях і Л.Є.Варданян. На його думку, ―збут — це 
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персоніфікований, безпосередній, двосторонній процес здійснення контактів і переконання з метою 

збільшення продажу продукції на ринку‖ [3, с.205]. 

Дані трактування поняття ―збут‖ є досить вузькими. Вони не відображають всіх сторін збуту, як 

діяльності, що здійснюється з використанням принципів менеджменту.  

б) збут як процес товароруху від виробника до покупця. Даний напрям визначення сутнос ті збуту як 

однієї з категорій менеджменту представлено переважною більшістю вчених.  

Й.С.Завадський збутову діяльніс ть визначає як ―просування товарів від місця виробництва до місця 

споживання і збутові операції (складування, зберігання, доробку, розфасування, комплектування партії 

товарів, транспортування, тощо)‖ [7, с.195]. 

Такої ж думки дотримується й В.М.Власова, яка розглядає збут як транспортування, складування, 

збереження, доробку, просування до оптових та роздрібних торгових ланок, передпродажну підготовку і 

сам продаж товару [4, с.289]. 

в) збут як сукупніс ть менеджментних заходів та діяльності з продажу продукції. Такий підхід до 

визначення збуту наведений А.Кусом. Вчений розглядає збут не лише як діяльність із самого продажу, що 

має за мету реалізувати вироблену підприємством продукцію чи послугу та досягти певного прибутку, а й 

різноманітну підготовчу діяльніс ть з вигідного формування та розвитку відносин підприємства з 

потенційними клієнтами, включаючи інформацію про ринки збуту [4, с.139]. Недоліком такого підходу до 

трактування поняття ―збут‖ як однієї з категорій менеджменту є те, що у визначеннях збуту, які 

розглядалися, не підкреслена одна з головних цілей діяльності підприємства в умовах менеджменту — 

задоволення потреб споживачів. 

Розглянувши вищенаведені підходи до трактування збуту можна зробити висновок про відсутність 

чіткого визначення змісту даної категорії в комплексі менеджменту. Дослідження розуміння вченими 

значення збуту в діяльності підприємства також доводить, що окремі науковці не розглядають збут з 

маркетингових позицій, хоча і ведуть мову про збутову діяльність підприємства як одну із складових 

частин менеджментнової діяльності. Визначення збуту з позицій менеджменту має відображати 

особливості збутової діяльнос ті підприємства, для якого менеджмент є однією з найважливіших сфер 

цілісної системи управління усіма аспектами його діяльнос ті.  

Отже, узагальнюючи існуючі думки науковців та враховуючи сучасні умови господарювання можна 

сформулювати наступне визначення даного терміну: 

Збут – це складова частина маркетингової діяльнос ті підприємства, яка складається з цілісного 

процесу доведення продукції до кінцевого споживача шляхом використання маркетингових заходів щодо 

вивчення потреб, формування та стимулювання попиту на продукцію підприємства для задоволення 

потреб споживачів та отримання прибутку. 

Роль збуту в діяльності підприємства полягає в наступному: 

1. Збут є продовженням виробничої діяльнос ті, не просто зберігає створену, а й створює додаткову 

споживчу вартість і вартість товару, тим самим збільшує його загальну вартість.  

2. Збут направлений на комерційне завершення менеджментнової та речове завершення виробничої 

діяльності підприємства; одночасно виявляє, формує та реалізує не тільки конкретні економічні 

підсумки його діяльнос ті, а й конкретні потреби конкретних споживачів. Тобто, будучи однією з 

найважливіших підприємницьких функцій виробничого підприємства, він не тільки втілює його 

корпоративну міс ію, а й в означеній мірі визначає її. 

3. Збутова діяльність є одним із джерел конкурентної переваги як товару, так і підприємства в цілому.  

Метою збутової діяльності є реалізація довгострокових рішень щодо забезпечення потрібного обсягу 

продажу продукції підприємства з визначеною прибутковіс тю за рахунок задоволення потреб споживачів.  

Відповідно до мети збуту основним його завданням є доведення до конкретних споживачів певного 

товару з потрібними споживчими якостями, в необхідній кількос ті (обсязі), у визначений час (термін), у 

визначеному місці, з допустимими (мінімальними) витратами.  

Досягнення цілей збуту та реалізація його задач здійснюються за допомогою функцій збуту, які 

виконують канали збуту. Ефективність збутової політики багато в чому залежить від вибору ефективного 

каналу розподілу. 

Дослідження трактування сутності каналу збуту, каналу товароруху і каналу розподілу, які наводяться 

рядом вчених, свідчить про те, що під даними поняттями вчені розуміють одну і ту ж категорію.  

Так, С.С.Гаркавенко стверджує, що ―канал збуту – це сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на 

себе право власності на товар чи послугу або сприяють передачі цього права іншим фірмам чи особам на 

шляху руху товарів від виробника до споживача‖ [3, с. 365]. Такої ж думки дотримуються Ф.Котлер, 

В.П.Хлусов, В.М.Власова, Е.А.Уткін. А.Н.Романов розглядає каналу збуту як можливий шлях руху товарів 

і послуг до кінцевого споживача. А Л.Є.Варданян стверджує, що канал збуту – це сукупність 

організаційно-технічних та економічних способів доставки товару до місця продажу чи споживання, у 

встановлений термін, при високому рівні обслуговування і оптимальних витратах продавця.  

Згідно з визначеннями економіс тів, функції збуту є досить численними і різноманітними. Але не 

зважаючи на це, думки вчених із приводу складу функцій збуту здебільшого співпадають. Лише в дечому 

спостерігаються розбіжності. 
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Так, О.А.Новіков і В.В.Щербаков розділяють функції збуту залежно від їхньої значимос ті в ході 

здійснення збутової діяльнос ті на основні і допоміжні, залежно від характеру функцій — на комерційні та 

технологічні. С.С.Гаркавенко усі функції збуту розподіляє на три групи: функції, пов‘язані з угодами, 

логістичні функції, функції обслуговування [3, с. 368]. 

Визначення складу функцій збуту та розуміння їх сутнос ті з позиції маркетингу є важливим, оскільки 

від цього залежить їхнє належне виконання, що в підсумку визначатиме результативність збутової 

діяльності підприємства в цілому. Дослідження думок вчених дає можливість стверджувати про 

відсутніс ть єдиного підходу до класифікації функцій збуту з позиції менеджменту. Ліквідуючи існуючі 

недоліки, класифікувати функції збуту можна наступним чином: 

- технологічні функції збуту – не змінюються залежно від орієнтації збутової діяльності 

підприємства (оброблення замовлень; зберігання продукції та оброблення вантажів; сортування, 

комплектація продукції; підтримка товарних запасів; розподіл, транспортування продукції; 

допродажне та післяпродажне обслуговування); 

- комерційні функції збуту – зумовлені маркетинговою орієнтацією збуту (проведення 

маркетингових досліджень; встановлення контактів з потенційними споживачами та покупцями 

продукції і підтримка з ними взаємовідносин; підготовка та укладання угод з продажу продукції; 

посування продукції до споживача; прийняття відповідальності за функціонування каналу збуту). 

Під час виконання цих функцій між учасниками процесу обміну виникають п‘ять типів потоків: 

фізичні (переміщення товарів від виробника до споживача), фінансові, потоки прав власності, потоки 

замовлень, інформаційні потоки.  

Функції розподілу, пов‘язані зі збутом товару, можуть виконувати фірма виробник – прямий збут, або 

посередники – опосередкований збут.  

Розуміння основних категорій збуту з позиції менеджменту має бути основою для формування 

організаційного, методичного та матеріально-технічного забезпечення збутової діяльності промислового 

підприємства. Саме такий підхід забезпечить ефективний збут продукції промислового сектора України.  

Поряд з необхідністю вирішення вищезгаданих питань актуальним та необхідним завданням 

сучасного збутового керівництва є управління збутовим персоналом. Реалізація нових стратегій у збуті 

наголошує на важливості людського фактору, одночасно змінюючи роль збутових працівників. Сучасне 

збутове управління ставить нові вимоги до працівників: здатність вирішення комплексних проблем, 

орієнтація на споживача та здатність роботи в колективі (групі). Крім того, збутовий працівник повинен 

уміти налагодити і підтримувати довготривалі зв‘язки з клієнтами і партнерами в процесі створення якості 

та вартості товару, а також кооперувати „в середину підприємства‖.  

Нові вимоги ставляться сьогодні і до керівників збутових організацій. Їх основне завдання полягає в 

мотивації персоналу до виконання комплексних завдань. Не вказівки та контроль, а кооперація і 

партнерс тво становлять основу управління збутовою діяльніс тю.  

Згідно з трактуванням управління в широкому розумінні [2, с.37], визначимо управління збутом як 

процес планування, організації, мотивації і контролю збутової діяльності підприємства для формування та 

досягнення мети збуту. 

Відповідно до наведеного визначення збутова діяльність підприємс тва передбачає здійснення 

основних функцій менеджменту щодо функцій збуту, оскільки виконання саме функцій збуту гарантує 

реалізацію задач збуту та досягнення мети збуту. У той же час, здійснення прийнятих рішень можливе 

лише в межах тих ресурсів підприємства, якими воно володіє, тобто управління збутом має враховувати 

обмеженіс ть ресурсів. Тому належне здійснення функцій менеджменту і функцій збуту можливе лише за 

умов відповідного матеріально-технічного, інформаційного, методичного та кадрового забезпечення.  

Процес управління збутом передбачає наявність об‗єкта та суб‗єкта управління. Згідно з теорією 

менеджменту [2, с.42], під об‗єктом управління збутом можна розуміти структуру організації збуту, на яку 

направлені управляючі дії, під суб‘єктом збуту — орган або особу, які здійснюють управляючі дії.  

Управління збутом слід розглядати як інс трумент для досягнення пос тавлених збутових цілей і 

стратегій, або, іншими словами, для досягнення завдань збутової політики. Збутові цілі і стратегії носять 

оперативний характер відносно маркетингових цілей і стратегій та формуються на рівні маркетингового 

інс трументарію. У системі менеджменту підприємства збутові цілі належать щонайменше до категорії 

менеджменту середнього рівня і підпорядковуються стратегічним цілям організації. Управління збутом, 

реалізуючи збутові цілі і стратегії, формує нову площину діяльності відносно збутової політики як 

інс трументу маркетинг-міксу [4, с. 57-59]. 

Цілі управління збутовою діяльністю слід розглядати в рамках концепцій. Як відомо, концепції є 

виразом підприємницької ідеї і визначають шляхи від її зародження до реалізації. Вони є на підприємстві 

фундаментом ринково-зорієнтованого підприємництва. На практиці концепції розробляються та 

реалізуються за таким алгоритмом [4, с. 73]: 

1. Здійснюється ситуаційний аналіз, в результаті якого встановлюються можливості та обмеження, а 

також шанси та ризики у збуті.  

2. Визначаються цілі збуту. 

3. Проводиться порівняння цілей з існуючою ситуацією, тобто фактичними показниками. На основі 
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виявлених відхилень між цілями та існуючою ситуацією встановлюються пріоритетні заходи та їх 

фінансування.  

4. Здійснюється планування заходів для подолання відхилень з одночасним виділенням для цього 

необхідних ресурсів. Перед безпосередньою реалізацією приймається кінцеве рішення про проект. 

5. Реалізація запланованого. 

6. Здійснення контролю над досягненням цілей концепції. Регулювання знову веде на початок даного 

ланцюга, тобто аналізу наявної ситуації.  

Структура управління збутом та його організація залежать від системи збуту, яка використовується 

підприємством. Збутова система або система збуту виробничого підприємс тва є сукупністю суб‗єктів з 

відповідними функціональними обов‗язками і повноваженнями, а також організаційно-правовими 

взаємовідносинами в процесі збутової діяльності. Збутова система формується відповідно до збутової 

політики, яка має стратегічну направленість на досягнення мети збуту, що зумовлена корпоративною 

місією виробничого підприємства [4, с.137]. 

Автор В.М.Власова поділяє усі системи збуту на дві групи — прості і складні. У прос тій системі 

ланцюжок збуту складається лише з виробника і споживача, а в складній системі існують і проміжні рівні. 

На думку В.М.Власової, це ―незалежні збутові посередники, оптові і роздрібні фірми‖. Як різновид 

складної системи вчений виділяє подвійну систему каналів, коли виробник використовує на одному ринку 

два самостійні або взаємопов‗язані канали збуту [6, с.294].   

На відміну від вищезгаданого вченого Ф.Котлер [5, с.946] та С.С.Гаркавенко [4, с.376] не поділяють 

системи збуту на просту і складну. Розроблена ними класифікаційна система складається з традиційної, 

вертикальної, горизонтальної та комбінованої систем збуту: 

 до традиційної системи збуту входить сукупніс ть незалежних компаній, у яких кожен рівень 

збутового каналу діє незалежно від інших з метою максимізувати власний прибуток, залишаючи 

поза увагою ефективність каналу в цілому; 

 вертикальна збутова система передбачає повну або часткову координацію функцій учасників 

каналу розподілу з метою економії на операціях і посилення впливу на ринок;  

 горизонтальна система збуту передбачає поєднання зусиль двох або кількох компаній одного рівня 

з метою освоєння нових маркетингових можливостей; 

 комбінована менеджментова система (багатоканальна система збуту) — торгівля організується як 

через власну збутову мережу, так і через незалежних посередників [4, с.376-354]. 

Згідно з сутністю систем збуту, які виділяють і вітчизняні і закордонні вчені, концепції менеджменту 

найбільше будуть відповідати прос та та складна вертикальна (за умови, що лідером є виробник продукції) 

системи збуту. Це пов‗язано з тим, що у даних випадках виробник продукції здійснює повне керування 

збутовою діяльніс тю учасників каналу збуту. Тому функціонування всієї системи збуту буде цілком 

відповідати тій політиці збуту, що провадитиме виробник. Якщо останній орієнтується на одержання 

прибутку з одночасним задоволенням потреб споживачів, то всі учасники каналу збуту будуть досягати 

своєї головної мети саме за рахунок якнайповнішого задоволення потреб споживачів.  

Проміжне положення займає горизонтальна система збуту. ЇЇ учасники залежать один від одного, тому 

жоден з них не може здійснювати повне керування збутовою діяльніс тю не тільки іншого учасника каналу 

збуту, а й своєю. 

Управління збутом охоплює оперативну область реалізації збутових цілей. В науковій літературі по-

різному підходять до визначення питань, що розглядаються в рамках управління збутом. Так, відомий 

вчений в цій області Юрґен Вітт вводить поняття системи управління збутом, що складається із завдань та 

інс трументів [2, с. 87]. До завдань управління збутом належать: 

1. Розвиток концепції збуту. 

2. Побудова збутової організації.  

3. Діяльність збутової організації.  

4. Розвиток збутової організації. 

Інструментами управління збутом згідно такого підходу є: 

 інформаційна система, 

 система планування,  

 система виконання (система отримання, обробки та виконання замовлень, контролю),  

 комунікаційна система.  

Серед завдань управління збутом варто виділити збутову організацію як поле діяльності для 

управління збутовими процесами. Збутова організація створює організаційні рамки для досягнення 

збутових цілей та с тратегій. При цьому важливою передумовою ефективної діяльності збутової організації 

є узгодження орієнтації на споживача з витратами на збут.  

Організаційна структура збуту як один із основних елементів управління збутом і є сукупністю ланок 

управління, що розміщені в чіткому підпорядкуванні і забезпечують взаємозв‗язок між системами, які 

управляють і якими управляють.  

Керівництво підприємства повинно, в першу чергу, вирішити питання інституціоналізації 

менеджменту (наприклад, у формі відділу маркетингу) та питання розподілу функцій менеджменту та 
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збуту між найвищим та оперативним рівнями управління. Визначення місця збутової організації в 

структурі підприємства вирішує кардинальне питання про те, чи збут є виконавчим органом менеджменту, 

чи оперує як його рівноправна складова. З огляду на це можливі такі альтернативи: 

1. Збут є виконавчим органом менеджменту. Збутова служба виконує функції продажу в 

рамках наперед заданого маркетингом плану по продукції, покупцях, обсягу продажу, 

цінах тощо. Це стосується продуктів, покупців, обсягу продажу, цін тощо.  

2. Збут є інтегрованою рівноправною складовою маркетингу. Керівництво відділу збуту бере 

участь в маркетинговому плануванні.  

Місце збуту в організаційній с труктурі підприємства залежить від керівництва підприємства та 

підприємницької філософії. Відповідно до вищенаведених альтернатив можна виділити насту пні концепції 

управління збутом [5, с. 37-39]: 

1. Концепція домінуючого управління збутом. Передбачає важливу роль керівника збутової організації 

у політиці підприємства, що характерно для малих підприємств, на яких, як правило, відсутній відділ 

маркетингу. 

 2. Концепція оперативного управління збутом. На відміну від домінуючої концепції передбачає для 

керівника відділу збуту лише оперативний рівень діяльнос ті з акцентом на концептуальні та структурні 

питання збуту. 

Дослідження робіт із менеджменту, комерційної діяльності вітчизняних і закордонних вчених привело 

до висновку, що лише окремі економіс ти у своїх працях приділяють увагу таким питанням, як розгляд 

існуючих структур служби збуту, їхніх недоліків і переваг, визначення оптимальної структури збутової 

служби підприємства і т. Ін. Натомість, майже усі вчені ведуть мову про структури менеджменту служби. 

Збутовий підрозділ у цьому випадку виокремлюють як самостійну ланку і далі не деталізують структурне 

побудування служби збуту. А це ще одне свідчення того, що проблемам збуту з позиції менеджменту на 

науковому рівні приділяється недос татня увага. 

Значну увагу структурам збутової служби підприємств приділяє Вітт Юрген. Він стверджує, що 

―потрібно с труктурувати службу збуту за функціями, областями збуту і інс танціями, причому ступінь 

централізації може бути обрана різна‖ [10, с.40]. Також вчений вважає, що при необхідності, окрім 

внутрішньої служби збуту може бути створена і зовнішня.  

Серед можливих структур служби збуту підприємства досить важко виділити ті види структур, які 

найповніше відповідатимуть головній меті збутової діяльнос ті з позиції менеджменту. З одного боку, 

індивідуальний підхід до споживача, найповніше задоволення його потреб гарантує застосування 

споживацько-функціональної структури. З іншого боку, побудова збутових підрозділів за даною ознакою 

не завжди сприятиме реалізації запланованого обсягу продукції та отриманню підприємством визначеного 

прибутку. Саме тому структура служби збуту формується під впливом багатьох факторів, таких як 

кількість видів продукції, основні характеристики продукції, коло її споживачів, їхнє географічне 

розташування і т. Ін. Їхнє ретельне врахування і забезпечить створення найефективнішої з позиції 

менеджменту структури служби збуту промислового підприємства, оскільки враховуються і інтереси 

виробника, і потреби споживача. 

Поряд з необхідністю вирішення багатьох питань у сфері побудови збутової організації, застосування 

нових технологій у збуті та використання нових засобів комунікації із споживачами, актуальним та 

необхідним завданням сучасного управління збутом є управління збутовим персоналом. І надалі людський 

фактор відіграє у збуті ключову роль. Реалізація нових стратегій у збуті наголошує, але одночасно і змінює 

роль збутових працівників. 

Варто зауважити, що не існує універсальних системи та с труктури управління збутовою діяльніс тю, 

які б ідеально підходили всім компаніям і ситуаціям. Кожне підприємство має вибрати для себе ту систему 

і структуру, яка щонайкраще відповідатиме потребам саме його клієнтів і загальній управлінській 

стратегії. У той же час управлінська структура має бути гнучкою, щоб підприємс тво могло вчасно 

пристосуватися до мінливої ситуації на ринку у відповідності до своєї мети.  
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Концепція логістики – це комплексний та системний спосіб мислення, що спираючись на ринкові 

умови, встановлює мету та основні засади виробничо-господарської діяльності підприємства та є 

основою тактичних, операційних, стратегічних дій підприємства в усіх сферах його діяльності. 

Логістична система – сукупність логістичних підсистем, що пов’язані між собою внутрішньо 

виробничими зв’язками впорядкованими відповідно до правил та процедур підприємства або їх об’єднання 

в межах визначеної території, та функціонують задля досягнення єдиної логістичної мети підприємства 

або їх об’єднання. 

Концепция логистики - это комплексный и системный способ мышления, опираясь на рыночные 

условия, устанавливает цели и основные принципы производственно - хозяйственной деятельности 

предприятия и является основой тактических, операционных, стратегических действий предприятия во 

всех сферах его деятельности. Логистическая система - совокупность логистических подсистем, 

связанных между собой внутренне производственными связями упорядоченными в соответствии с 

правилами и процедурами предприятия или их объединение в пределах определенной территории, и 

функционируют для достижения единой логистической цели предприятия или их объединения. 

The concept of logistics - a comprehensive and systematic way of thinking, based on market conditions, 

setting out the objectives and basic principles of the economic activities of the enterprise and is the basis of 

tactical, operational and strategic actions the company in all areas of its operations. Logistic system - a set of 

logistic subsystems are interconnected internally industrial relations arranged according to the rules and 

procedures of the company or association within a certain area, and operate to achieve a common goal of 

logistics enterprises and their associations. 
Ключові слова. Логістика, логістична система, логістична концепція.  

Ключевые слова. Логистика, логистическая система, логистическая концепция. 

Key words. Logistics, logistics system, logistics concept. 

Логістика як наука виникла в результаті тривалої еволюції й інтеграції таких наук і концепцій, як 

матеріальний і виробничий менеджмент та маркетинг, і по праву привертає до себе підвищену увагу як в 

Україні, так і за кордоном. Існуючі вже протягом багатьох років, логістика своєю появою зобов'язана 

американським вченим П. Конверсу й П. Друкеру. Вони визначають її потенційні можливості як "останню 

межу економії витрат" і називають "недослідженим континентом економії" [5, с. 6]. 

Прихильниками більш розширеного тлумачення логістики є відомі французькі фахівці Е. Мате й Д. 

Тиксьє. Вони визначають логістику як способи й методи координації відносин фірми з партнерами, засоби 

координації пропонованого ринком попиту й реалізації висунутих компанією пропозицій [3, с. 11]. З їх 

погляду, логістика сприяє впровадженню такого способу організації діяльності підприємства, який дає 

змогу об'єднати зусилля різних одиниць, що виробляють товари й послуги, з метою оптимізації 

фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, та які використовуються фірмою для реалізації своїх 

економічних цілей. Вони також зазначають, що логістика перебуває в самому серці здійснюваного 

компанією в різних сферах вибору, у центрі застосовуваних дій; а отже, вона, являє собою важливий 

фактор розробки загальної політики фірми [1, с. 18]. 

А. Харрісон  вважає, що зміст логістика – полягає у розв‘язанні завдання щодо управління двома 

основними потоками: матеріальним й інформаційним.  

В свою чергу на думку О.Д. Проценка, логістика вимагає нового мислення у сфері використання 

ресурсів. Він зазначає, що використовуваний досі класичний підхід полягає в оптимізації викорис танні 

ресурсів на окремих ділянках, а новий - має ґрунтуватися на системній оптимізації всіх процесів, 

пов'язаних з організацією виробництва, для досягнення поставлених цілей [5, с. 58]. 

З погляду С.О. Уварова, логістика являє собою теоретичну й практичну діяльність з планування, 

організації, функціонального управління та контролю процесів руху сукупності матеріальних, фінансових, 

трудових, й інформаційних потоків у системі ринкової економіки [4, с. 14]. 

Сучасний рівень розвитку цього напряму людської діяльності призвів до більш широкого трактування 

поняття логіс тики, згідно з яким, об'єкт управління не обмежується матеріальним потоком,а включає в 

себе також і управління людськими, енергетичними, фінансовими та іншими потоками, що наявні на 

підприємстві економічній системі [1, с. 9]. 

У більш широкому розумінні, логістика - це процес управління достатнім та ефективним (з погляду 

витрат та часу перебігу) потоком запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової 

продукції, послуг, фінанс ів та супроводжувальної інформації від місця виникнення цього потоку до місця 
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його споживання (включаючи приймання, відправлення, внутрішнє й зовнішнє переміщення) з метою 

повного задоволення потреб споживачів [4, с. 9]. 

Велика кількість дослідників визначає і трактує логістику як науку або автономний науковий напрям. 

Зокрема, О.О. Смєхов у своїй праці [6], спираючись на західний досвід, стверджує, що з позиції науки, 

логістика - це новий науковий напрям, вчення про планування, управління й спостереження при русі 

матеріальних й інформаційних потоків у виробничих й енергетичних системах [6, с. 10]. 

В свою чергу, Б.О. Анікін розглядає логістику як науку про планування, організацію, управління й 

контроль за рухом матеріальних та інформаційних потоків у просторі й часі від первинного джерела до 

кінцевого споживача [1, с. 9]. 

А.М. Родніков визначає логіс тику як науку про планування, контроль і управління транспортуванням, 

складуванням та іншими матеріальними й нематеріальними операціями, які здійснюються у процесі 

доведення сировини й матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки 

сировини, матеріалів і напівфабрикатів; доведення готової продукції до споживача відповідно  до інтересів 

і вимог останнього, а також передачу, зберігання й обробку відповідної інформації [4, с. 96]. 

З погляду І.І. Сидорова [5, с. 5], логістику можна розглядати як науку про управління еколого-

соціально-економічними системами шляхом оптимізації потокових процесів, що відбуваються в цих 

системах. 

Досить повне визначення логіс тики як сукупності наукових поглядів про управління 

матеріалопотоком і потоком продукції від джерела до споживача, що включає комбінування різних видів 

діяльності й служб, пов'язаних з розподілом, управлінням матеріальним забезпеченням, плануванням 

виробництва й управлінням ним, та як системи, що містить функціональні сфери, подано Ю.М. Нерушем.  

Порівняльна оцінка цих та інших поглядів, а також їх неповноти та суперечливості дає підставу 

вважати, що більш доцільним є пошук не стільки універсального визначення логістики, скільки розробки 

концепції функціональних логіс тик. 

Отже, узагальнюючи наведенні визначення, можна сказати, що логістика - це сукупніс ть інс трументів 

та важелів щодо планування, контролю і управління різними матеріальними і нематеріальними 

операціями, та процесами доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, що 

використовуються підчас переробки та доведення готової продукції до кінцевого споживача за допомого 

передачі, зберігання та обробки відповідної інформації.  

Узагальнюючи розглянуті наукові підходи щодо визначення логістики, можна виділити такі основні її 

види. Перший вид – логістика, пов‘язана із забезпеченням виробництва матеріалами (заготівельна або 

закупівельна логістика). Вона вирішує всі питання, що належать до сфери матеріально-технічного 

забезпечення підприємства й підготовки продукції до виробничого споживання. Другий вид - логістика, 

пов'язана з раціоналізацією й оптимізацією виробничих процесів (виробнича логістика). Вона включає всі 

питання з організації й управління переміщенням матеріальних ресурсів (від сировини до готового виробу) 

безпосередньо в процесі виробництва, у тому числі подачу сировини, матеріалів і комплектуючих виробів 

на робочі місця. Третій вид - логістика, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу 

виробленої продукції (збутова, маркетингова або розподільча логістика). Це логістика, що спеціалізується 

на реалізації продукції, включаючи її доставку вчасно від "дверей" виробника до "дверей" споживача та 

після реалізаційне обслуговування. Можна визначити також і транспортну логістику, яка по суті є 

складовою кожного з вищеназваних видів логістики [1, с. 11; 2, с. 14] та інформаційну логіс тику - 

управління інформаційними потоками на всьому шляху проходження матеріального потоку [3, с. 17]. 

Слід зазначити, що усі види логістики обов'язково передбачають наявність логістичного 

інформаційного потоку, що включає надходження сукупності даних про параметри матеріальних  потоків, 

їх передачу, обробку й систематизацію з наступною видачею готової інформації в заданому вигляді. Масив 

інформації у сфері виробництва, обігу й фінансів, що зростає й вимагає відповідної обробки, а також 

розвиток засобів комунікації й комп'ютеризація господарської діяльності зумовили формування цього виду 

логістики. 

В економічній літературі й на практиці можна зустріти також таке визначення, як складська логістика 

[1; 3; 4; 6]. Коло питань, що входять до неї, позначено самою назвою - це всі процеси й операції, пов'язані 

зі складуванням, зберіганням і переробкою матеріальних ресурсів у складському господарстві на всіх 

рівнях.  

Якщо додержуватися класифікації видів логістики за сферою дії, то їх кількість можна було б 

розширити (комерційна, банківська, страхова й інші види). На сучасному етапі логістика набуває 

додаткових ознак, формуючи якісно новий напрям - інтегровану логіс тику, яка ставить на чільне місце 

пріоритетність об'єднання зусиль постачальників, виробників і споживачів у досягненні найбільшо ї 

ефективнос ті кінцевого результату [2, с. 30]. Слід взяти до уваги, що проблеми взаємодії учасників такого 

логістичного ланцюжка повинні розглядатися з урахуванням спільних, загальних ресурсів та їх 

ефективного використання. 

Для повноти розкриття поняття "логістика" слід узяти до уваги, що стан економічного об'єкта 

залежить від умов його функціонування й керівних впливів. Під керівними впливами розуміють будь-які 

припус тимі рішення, що справляють вплив на функціонування об'єкта, їх сукупність є засобом дос ягнення 
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цілей. Основний принцип і метод логістики полягає в пошуку оптимальних (раціональних), тобто не 

тільки припустимих, але й найкращих у певному розумінні керівних впливів на економічні об'єкти при 

заданих умовах їх функціонування. Пошук оптимальних керівних впливів містить у собі формалізацію 

цілей економічної діяльності (побудову цільових функцій критеріїв оптимізації) або завдання відносин 

переваги в інтервалі можливих результатів. Оскільки застосовують в основному перший із зазначених 

підходів і обмежуються, як правило, побудовою тільки однієї цільової функції (нею, як правило, є дохід 

або прибуток), можна стверджувати, що завдання оптимізації полягає в знаходженні таких керівних 

впливів, при яких цільова функція набуває максимального значення. Для вирішення завдання оптимізації 

необхідні кількісні оцінки всіх взаємозалежних чинників, істотних для функціонування економічного 

об'єкта. 

Із цього випливає відповідне коло завдань, які за мірою значущості поділяють на три групи [7, с. 56]: 

глобальні; загальні; часткові (локальні). 

Головним завданням логістики на підприємстві є забезпечення при оптимальних витратах 

максимальної його пристосованості до умов ринку, які пос тійно змінюються, й одержання переваг перед 

конкурентами. 

До глобальних завдань автори відносять: 

- створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, інформаційних й інших видів потоків;  

- стратегічне узгодження, планування й контроль за використанням логістичних потужностей;  

- удосконалення логістичної концепції в рамках обраної стратегії підприємства;  

- досягнення гнучкості шляхом швидкого реагування на зміни зовнішніх і внутрішніх умов 

функціонування.  

Вирішення поставлених глобальних завдань неможливе без розгляду й вирішення певного кола 

загальних завдань. А саме: 

- інтегрування систем регулювання матеріальних, інформаційних й інших видів потоків; 

- здійснення наскрізного контролю над потоковими процесами в логістичних системах;  

- розробка й удосконалення способів управління матеріальними потоками;  

- визначення стратегії й технології фізичного переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів, 

готової продукції тощо. 

Зазначені завдання реалізуються через вирішення сукупності локальних проблем, до яких входять:  

- забезпечення оптимального (раціонального) руху й використання застосовуваних обмежених 

ресурсів; 

- створення інтегрованої ефективної системи регулювання й контролю потоків застосовуваних 

ресурсів, що забезпечує високу якість обслуговування (задоволення потреб) ринку;  

- створення оптимальних запасів матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва й готової 

продукції;  

-   забезпечення високої гнучкості виробництва;  

-   скорочення часу виконання замовлень тощо. 

Кінцева мета діяльності в галузі логістики виражається "шіс тьма правилами логіс тики": 1) вантаж 

(потрібний товар); 2) якість (необхідної якості); 3) кількість (у необхідній кількості); 4) година (дос тавка в 

належний час); 5) місце (у потрібне місце); 6) витрати (з мінімальними витратами). Зрозуміло, що мета 

логістичної діяльності досягається тоді, коли ці правила виконуються,  тобто коли потрібний товар 

необхідної якос ті в належній кількості і в потрібний час доставлений у потрібне місце з мінімальними 

витратами.  

На рівні підприємства логістична система поділяється на ряд структур, які можна представити у 

вигляді горизонтальних підсистем у ділянці пос тачання, виробництва і збуту. Водночас, в рамках кожної із 

підсистем знаходяться структури функціонального характеру – складське господарство,  транспорт, 

послуги, забезпечення й обробка інформації. Кожний з цих елементів є присутнім на будь-якому 

виробництві, а логіс тична концепція об'єднує їх у систему із загальними цілями і завданнями, що лежать у 

сфері мінімізації витрат усього виробництва загалом, а не окремих його елементів.  
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ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ 

 

Сучасна економічна наука і практика господарювання висунули низку проблем, однією з яких є оцінка 

ефективності виробництва підприємства. Адже, саме на її основі виявляються внутрішньогосподарські 

резерви підвищення ефективності виробництва і тим самим досягається кращих кінцевих результатів. 

Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем 

економічної науки. 

Современная экономическая наука и практика хозяйствования выдвинули ряд проблем, одной из 

которых является оценка эффективности производства предприятия. Ведь, именно на ее основе 

оказываются внутрихозяйственные резервы повышения эффективности производства и тем самым 

достигается лучших конечных результатов. Проблема эффективности производства всегда занимала 

важное место среди актуальных проблем экономической науки. 

Modern economic science and practice of management have put forward a number of problems, one of 

which is to assess the efficiency of the company. After all, it is on this basis appear farm reserves to increase 

production efficiency and thereby achieved the best outcomes. The problem of efficiency has always occupied an 

important position among the pressing problems of economic science. 
Ключові слова. Ефективність, види ефективності, економічна ефективність підприємства.  

Ключевые слова. Эффективность, виды эффективности, экономическая эффективность 

предприятия. 
Key words. Efficiency, types of efficiency, economic efficiency of the enterprise.  

Перш, ніж з‘ясувати сутніс ть категорії економічної ефективності, доцільно визначити категорію 

ефективнос ті в цілому.  

Економічна ефективність є складною категорією економічної науки. Складність виявляється в тому, 

що існують різні трактування вимірювання результатів і витрат виробництва. Поклавши в основу 

вимірювання ефективності певні правильні принципи, дослідники порушують їх. Відбувається підміна 

результатів виробництва витратами. Враховують не всі результати чи витрати діяльності при розрахунку 

узагальню вального показника. Результати   діяльнос ті   не   відповідають   втратам   на   її  здійснення [4, 

с. 278]. 

Професор Мочерний С.В. [5] сформулював сутніс ть ефективності у наступному визначенні: 

ефективність - це здатніс ть приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як 

відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат. 

 Ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили його 

отримання. Ефективніс ть розкриває характер причинно-наслідкових зв‘язків виробництва. Вона показує не 

сам результат, а те якою ціною він був досягнутий. Тому ефективність найчастіше характеризується 

відносними показниками, що розраховуються на основі двох груп характеристик (параметрів) – результату 

і витрат. Це, в тім не виключає використання і абсолютних значень вихідних параметрів . Автор розрізняє  

соціальну та економічну ефективність. Найважливішим якісним по¬казником суспільного виробництва є 

його ефективніс ть [2, с.214]. 

Соціальна ефективніс ть — відповідність результатів господар¬ської діяльнос ті основним соціальним 

потребам і цілям суспіль¬ства, інтересам окремої людини. 

Економічна ефективніс ть — досягнення найбільших результатів за найменших затрат живої та 

уречевленої праці. Економічна ефективніс ть є конкретною формою дії за¬кону економії часу. За 

капіталістичного способу виробниц¬тва узагальнюючий показник економічної ефективності — норма 

прибутку. Для народних підприємств у розвинутих країнах Заходу основною метою стає максимізація не 

при¬бутку, а чистого доходу на одного зайнятого, що не виклю¬чає необхіднос ті використання показника 

http://www.rusnauka.com/14.../67016.doc.htm
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норми прибутку. 

 Конкретнішими показниками економічної ефективнос ті є продуктивніс ть і фондоміс ткіс ть праці, 

фондовіддача і фондомісткіс ть продукції, матеріаловіддача і матеріаломіс ткість продукції, економічна 

ефективність капітальних вкла¬день, нової техніки, енергомісткість продукції та ін.[3, с.216]. 

Ефективність суспільного виробництва — найважливіша уза¬гальнююча характеристика його 

результативності, яка вимірюється відношенням величини створених товарів і послуг до сукупних затрат 

суспільної праці; у найбільш загальній формі виражається формулою Результат/Затрати.  

У масштабі народного господарства ефективніс ть сус¬пільного виробництва оцінюється 

відношенням розмірів створеного за певний період часу НД до затрат суспільної праці; у масштабах 

галузі, об'єднання, підприємства — відношенням величини чистої продукції до затрат сус¬пільної праці у 

кожній з цих ланок народного господарства. 

Так, на думку  авторів Жнякіна Б.О. та Краснової В.В. [4], ефективніс ть - це співвідношення 

результату (ефекту) з витратами, що  викликали цей ефект. У техніці, наприклад, в енергетиці, 

ефективність виміряється коефіцієнтом корисної дії, що показує, яка віддача однієї умовної одиниці 

палива. Відповідно, чим більше втрат під час  передачі енергії, її переходу з одного виду енергії в інший,  

тим менший коефіцієнт корисної дії. 

В економіці підприємець організує власну справу в надії одержати ефект у вигляді знову створеної 

вартості і затрачує власні ресурси вкладає капітал) і залучені (праця найманих робітників). Таким чином, 

ефективність виробництва відображає кінцеві результати використання засобів виробництва і робочої сили 

за відповідний проміжок часу. 

У залежності від цілей визначення ефективнос ті результат (ефект) і може бути оцінений різними 

показниками, що характеризують проміжні і кінцеві результати діяльності. Наприклад, економічний ефект 

може бути оцінений показниками: 

 обсяг прибутку (балансового, чистого); 

 економія окремих видів ресурсів у натуральному чи вартісному вираженні; 

 зниження собівартос ті (для збиткових виробництв) [2]. 

Ефект, що формується нарівні підприємства, називають локальним, на відміну від ефекту 

народногосподарського, який віддзеркалюється  в цілому на економіці даної країни в сферах виробництва і 

споживання. Також розрізняють ефект одноразовий і мультиплікаційний. Одноразовий ефект отримують 

одноразово, і він не повторюється в майбутніх періодах. Мультиплікаційний ефект  показує, що ефективне 

використання ресурсів на одному підприємс тві привело до підвищення ефективнос ті на інших, пов‘язаних 

з ним. Він має кілька форм прояву [2, с.131] 

Мельник Л.Г. та  Корінцева О.Л. у своїх працях [3] зазначають, що в економіці одним із основних 

понять є «еконо¬мічна ефективність» господарських заходів. Господарськими заходами можуть вважатися:  

 впровадження нової техніки;  

 інвес тиційний проект;  

 укладення комерційної угоди; 

 реалізація будь-якого господарського рішення;  

 здійснення природоохоронних заходів;  

 проведення соціальних заходів, спрямованих на підвищення добробуту людей, поліпшення 

інфраструк¬тури, формування культурних ціннос тей та ін.  

Загальними для всіх цих заходів є два моменти. По-перше, усі вони спрямовані на досягнення 

кон¬кретного результату (соціального або економічного), по-друге, усі вони потребують витрат коштів 

(або інших ресурсів). 

Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту й ефективності, розуміючи під першим 

резуль¬тат заходу, а під другим — співвідношення ефекту і витрат, що його викликали.  

Ефект (від лат. effectus— «виконання, дія») означає результат, наслідок певних причин, дій. Ефект 

може ви¬мірюватися в матеріальному, соціальному, грошовому вираженні. Зокрема, ефект може 

оцінюватися обсягом додатково виробленої чи спожитої продукції (тобто штуками, кубічними або 

квадратними метрами, тоннами тощо), показниками поліпшення здоров'я населення(наприклад, 

зниженням захворюваності або смертності, виробни¬чого травматизму, підвищенням середньої тривалості 

життя) тощо. У тому випадку (коли зазначені результати отримують грошову оцінку) говорять про 

економічний ефект. 

Економічний ефект - виражений у вартісній (грошової) формі результат будь-яких дій (зокрема, 

зазначених вище гос¬подарських заходів). 

Хоча за самим визначенням результат і ефект є близькими поняттями (ефект - певна форма 

результату), потреби еконо¬мічної практики змушують у деяких випадках розмежовувати зазначені 

терміни. При цьому під умовним поняттям економічний результат звичайно мають на увазі загальний 

(брутто) результат (зокрема, виручка, доход), а під поняттям еконо¬мічний ефект - чистий (нетто) 

результат (зокрема, прибуток) [1, с.243] 

Професор Сіетлського університету, Пол Хейне дає своє визначення ефективнос ті [4]. Він зазначає, 

що ефективніс ть - це позитивний чинник, який найбільш послідовно підноситься економіс тами. Крім того, 
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він наголошує на тому, що це не повинно дивувати, оскільки ефективність (effectiveness) і економічність 

(еfficiency) - майже синоніми. Обидва терміни характеризують «результативніс ть» викорис тання засобів 

для досягнення цілей. 

Інженери використовують поняття ефективності, що в першому наближенні відповідає цій умові. 

Вони визнача¬ють ефективність як відношення роботи, виконаної маши¬ною, до енергії, спожитої нею. 

Звичайно це відношення виражається у відсотках (в українській мові ця величина називається коефіцієнт 

корисної дії - ККД). Щоб цей параметр відповідав показнику ефективності, потрібно бути впевненим, що 

робота, яку виконує машина, дійсно буде використовуватися з користю.  

 Таким чином, при визначенні ефективності значну роль відіграє ціннісна характеристика отриманого 

результату. Це, зокрема, змушує змінити погляд на роль торгівлі в економічному процесі всупереч 

існуючому переконанню про економічно пасивну роль торгівлі («від простого обміну виграти нічого не 

можна») і навіть про її негативне значення («торгівля обкладає суспільство чимось схожим на податок»). 

Можна небезпідставно вважати, що цей вид діяльності підвищує ефективність суспільної праці. Адже 

торгівля допомагає кожній виготовленій речі швидше знайти свого споживача, підвищуючи цінність 

товарів. Внаслідок збільшується інтегральна корисність витраченої праці і зростає її ефективніс ть.  

Економічна ефективність - це вид ефективності, що ха¬рактеризує результативність діяльності 

економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). Основною особ¬ливістю таких 

систем є вартісний характер засобів (видатків, витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках 

і самих цілей (зокрема, одержання прибутку) [4, с.520]. 

Планований захід може бути здійснений на будь-якій стадії циклу. Викликані ним зміни пов'язані з 

цілим комплексом суспільних явищ (соціальних, економічних, екологічних ефектів). Найчас тіше вони не 

обмежуються стадією, де було здійснено захід (умовно - поточна стадія), але поширюються й на інші 

етапи життєвого циклу. Частина зазначених ефектів реалізується на етапах, що слідують за с тадією 

реалізації заходу (умовно - наступні стадії). Але є й такі ефекти (хоча на перший погляд це може здаватися 

дивним), які можуть виникати на попередніх с тадіях, тобто тих, що відбуваються до етапу, де реалізується 

захід (умовно - попередні стадії) [1, с.253]. 

  Автор Салига К.С. [4] також веде мову про економічну ефективність господарської діяльності 

підприємства. Він вважає, що оцінка ефективності діяльності підприємства є завершальним етапом 

фінансового й управлінського аналізу. 

Аналіз загальної ефективності господарської діяльнос ті є прерогативою вищої ланки керівництва 

підприємства. Ефективніс ть (успішність) окремих управлінських рішень, пов'язаних з визначенням ціни 

продукції, вибору ціни покупок, заміни устаткування тощо, має пройти оцінку з погляду загального успіху 

підприємства, його довгострокової життєздатнос ті в умовах ринку [5, с.156]. 

  В наукових підручниках  з економіки, автори дають наступну класифікацію ефективності: бюджетна 

ефективність; інвестиційна ефективність; соціальна ефективніс ть; економічна ефективніс ть; правова 

ефективність; інноваційна ефективність; ефективність інтеграції страхових компаній з банками.  

  Поняття бюджетної ефективнос ті не має однозначного трактування нормативними документами та 

авторами наукових джерел, які досліджували зазначену проблему. Так, у "Методиці оцінки ефективності 

виконання інноваційних проектів та діяльнос ті технологічних парків" бюджетну ефективність 

інноваційного проекту рекомендовано розраховувати, визначаючи відношення суми коштів, перерахованих  

у державний бюджет і зменшених на величину бюджетних інвестицій, до загального обсягу витрат на 

вико¬нання інноваційного проекту за звітний період.  

 Проте на думку  кандидата наук Київського національного економічного університету А.Є. 

Никифорова, розрахунку бюджетної ефективнос ті інноваційного проекту центральними органами 

державної влади, позаяк не можливо визначити витрати, пов'язані зі прийняттям саме рішень щодо 

запро¬вадження пільгового оподаткування інноваційної діяльнос ті [7, с.3]. 

Значно розширений перелік показ¬ників із визначення вказаної характеристики, включаючи до нього, 

крім платежів у бюджет у розрахунку на 1 грн. витрат ще й приріст або дефіцит бюджету й обсяги 

виконання державних і регіональних програм. 

Проте за такого переліку рівень бюджетної ефективності залежатиме від великої кількості чинників, 

які безпосередньо не пов'язані з надходженням податків від інноваційної діяльності.  

У новій економічній енциклопедії бюджетна ефективніс ть (budgetary efficiency) чи ступінь участі 

держави у відповідних проектах і програмах з огляду на витрати та доходи бюджетів усіх рівнів означено 

як сальдо надходжень у бюджети та виплат їх у зв'язку з реалізацією цих проектів і програм [4].  

Наведене визначення не розмежовує понять бюджетної ефективності та бюджетного ефекту, що 

призводить до пропонування розраховувати ефектив¬ність, як абсолютну величину (різницю між 

результатом та витратами ресурсів). А вона за змістом є відносною (відношення результату діяльності до 

витрат ресурсів на його одержання). 

В. Лапаєва зазначає, що трактування права лише як засобу досягнення економічної, політичної, 

ідеологічної тощо мети по суті означає недооцінку самостійнос ті та соціальної цінності права як особливої 

соціальної регуляції. Адже право - це не просто інс трумент досягнення мети. Воно є формою, яка 

опосередковує цю мету, надаючи їм правово¬го характеру. При цьому право, як і будь-яка форма, виступає 
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тут як обмеження, оскільки мета соціального змісту може бути визнана правом лише тією мірою, якою 

вона не супе¬речить змісту та принципам самого права. Ця специфіка права впливає на процес правово¬го 

регулювання як особливий вид соціальної регуляції [5, с.56]. 

   І. Самощенко та В. Нікітинський зазна¬чали, що ефективність права не тотожна наслідкам. Реальне 

положення, коли ніяких спеціальних змін те чи інше правове положення не породило, але з точки зору 

процесу управління воно виявляється ефективним хоча б тому, що було розраховане на запобігання будь-

яким явищам, зокрема злочинам. Стає очевидним, що ефективніс ть правової норми тим вища, чим точніше 

обрана мета відповідає об'єктивним закономірностям і чим адекватніші меті правові засоби, що 

застосовуються для її досягнення. При цьому об'єктивні закономірнос ті є со¬ціальним фактором, а правові 

засоби - поза-соціальним [2, с.112]. 

  С. Марочкін зазначав, що ефективність норм, безумовно, пов'язана з їх реалізацією, але визначення 

ефективнос ті тільки як відносин між результатом і метою норми є дещо спрощеним. Процес дії норм, її 

вплив на результат, засоби досягнення цього результату немовби залишаються у стороні. Слід враховувати, 

що ефективність - це властивіс ть дій норм і передбачає нерозривну єдність зазначених елементів. Вони 

невід'ємні, співвідносні один з одним: як норма досягає мети лише в дії, так і дія сама собою не 

забезпечить ефективності без внутрішньої якос ті правових рішень [3, с.89]. 

Ми поділяємо точку зору В. Кудрявцева, який вважає, що аналіз соціальної ефективності права тісно 

пов'язаний із вивченням його соціальної обумовленості. Між цими двома явищами існує тісний 

двосторонній зв'язок. Якщо та чи інша норма права не зумовлена потребами життя, то навряд чи можна 

розраховувати на те, що її застосування забезпечить бажаний результат. Разом із тим тільки на основі 

вивчення ефективнос ті чинного законодавства можна внести корисні пропозиції про подальше його 

вдосконалення [6, с.119]. 

Поділяючи погляди провідних вчених до визначення економічної ефективності, пропонуємо своє 

бачення цієї категорії. Економічна ефективніс ть – це максимальна вигода, яку можна отримати при 

мінімальних затратах в процесі економічної діяльності з урахуванням додаткових умов, які мають місце в 

момент визначення ефективності відповідного господарського заходу. Під господарськими заходами 

мається на увазі введення нових видів продукції, укладення договорів з постачальниками, покупцями, 

придбання або модернізація нової техніки, збільшення виробництва продукції тощо.  

Економічну ефективність виробництва можна вивчати на різних рівнях. Тому виділяють: 

народногосподарську економічну ефективність; економічну ефективність сільськогосподарського 

виробництва; економічну ефективність виробництва окремих культур, видів продукції; економічну 

ефективність окремих агротехнічних заходів, впровадження досягнень науки і передової практики [2]. 

Вихідним критерієм народногосподарської ефективності виробництва є обсяг національного доходу з 

розрахунку на душу населення при найменших затратах живої і уречевленої праці.  

Основний критерій економічної ефективності висвітлює головну мету виробництва і може 

використовуватись на всіх рівнях. 

Ефективність виробництва на підприємс тві тісно пов‘язана з проблемою економії всіх видів ресурсів, 

бо вони є обмеженими. Раціональне використання трудових і виробничих ресурсів є важливим резервом 

підвищення ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення 

продуктивності праці та фондовіддачі. Частина витрат, які утворюють собівартість продукції, пов‘язані з 

використанням факторів виробництва, що веде до зниження собівартос ті одиниці продукції і до 

збільшення прибутків підприємства. 

Для досягнення максимального збільшення виробництва продукції потрібно визначити раціональні 

нормативи витрат відповідних виробничих ресурсів, необхідні витрати на підвищення якості продукції. 

Відповідно, економічну ефективність виробництва вивчають згідно вимог економічних за¬конів, які його 

регулюють, і виробничими відносинами, в межах яких розвиваються різноманітні форми власності і види 

господарювання. 
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Економічна політика держави, діяльніс ть підприємства завжди пов'язана з необхідністю вибору 

одного варіанта дій з-поміж можливих. Це стосується і вибору стратегії діяльності із сукупності 

стратегічних альтернатив. Багатофакторний вплив на вибір стратегії зумовлює необхідність мати декілька 

стратегій, обираючи з них найпродуктивніший варіант.  

Стратегія – це визначення основних довгострокових цілей і завдань підприємства й утвердження 

курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей.  

Мета стратегічного планування — встановити певний порядок дій для підготовки ефективного 

функціонування конкурентоспроможного підприємства.  

Реалізація мети стратегічного планування можлива, якщо воно відповідає таким основним 

принципам:  

1) цілевстановлення та цілереалізація — всі заходи та шляхи їхнього здійснення, передбачені в 

системі стратегічного планування, спрямовано на встановлення та досягнення цілей;  

2) багатоваріантність, альтернативність та селективніс ть — реакція на середовище, що змінюється, 

шляхом переходу на заздалегідь обґрунтовані та визначені альтернативи;  

3) глобальність, системність, комплексність і збалансованість — орієнтація на охоплення окремими 

стратегіями всіх аспектів діяльнос ті об'єкта та взаємозв'язок між ними;  

4) спадковість і послідовніс ть — стратегічні зміни мають впроваджуватися в певному порядку з 

урахуванням досягнутих результатів і специфічних особливостей процес ів та явищ;  

5) безперервність — стратегічна діяльність є складним процесом, зупинка якого повертає 

підприємства у початкову позицію;  

6) наукова та методична обґрунтованість — використання поширених науково-методичних підходів 

допомагає розробляти реальні плани, узгоджені з параметрами зовнішнього та внутрішнього середовища;  

7) реаліс тичніс ть, досяжність — врахування особливостей функціонування об'єкта, відносно якого 

розробляються стратегічні плани, та можливості досягнення певних параметрів;  

8) гнучкість, динамічність, реакція на ситуацію — урахування часових характеристик і характеру 

змін, що відбуваються на підприємс тві згідно з етапами «життєвих циклів»;  

9) ефективніс ть і соціальна орієнтованість — забезпечення перевищення результатів, з іншого боку — 

участь у пом'якшенні суспільних проблем;  

10) кількісна й якісна визначеніс ть — планування має дати певні орієнтири, які відіграватимуть роль 

контрольних точок; 

11) довгостроковіс ть заходів. 

Необхідніс ть стратегії в менеджменті ЗЕД полягає в наступному: 

 1. Визначення і утримання основного напрямку розвитку компанії в умовах диверсифікації 

міжнародних операцій.  

 2. Потреба координації та інтеграції різноманітних операцій в масштабах корпорації.  
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 3. Посилення позицій в конкурентній боротьбі [1, с. 24]. 

Переваги стратегічного планування: 

 1. Координація і моніторинг довготривалих міжнародних операцій.    

 2. Орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей.  

 3. Визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін діяльності підприємства, врахування 

їх при встановленні цілей і формуванні стратегій для забезпечення впливу на ці аспекти вже сьогодні.  

 4. Детальне комплексне опрацювання проблем, пов‘язаних з політичними ризиками, конкурентами, 

стабільністю валютних курсів і т. д. 

Найскладнішою проблемою в розробці стратегії є наступне: як поєднати необхідніс ть глибокого і 

детального знання великої кількості особливостей, необхідних для успішного ведення бізнесу на даній 

національній території, з вимогами спільності та одноманітності, властивими глобальній корпоративній 

стратегії, що задає загальні рамки і напрямки міжнародних операцій компанії.  

Вибір стратегії може бути сформульований як визначення співвідношення централізації – 

децентралізації, яке обирається менеджером компанії в конкретних умовах [4, с. 26]. 

Стратегія – це модель узагальнення дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом 

координування і розподілу ресурсів фірми, тобто розробка стратегії фірми полягає в розробленні планів 

досягнення цілей, в якому передбачені можливості фірми. Під час розробки стратегії фірми користуються 

певними показниками. У практиці менеджменту якісні показники називають орієнтирами, а кількісні – 

завданнями. Між орієнтирами, цілями та завданнями є тісний взаємозв'язок.  

Вирізняють дев'ять елементів стратегії, поєднавши які можна визначити, наскільки вдало 

підприємство концентрує та використовує ресурси. Зазначимо їх перелік та стисло охарактеризуємо.  

1.Корпоративна місія, що визначається ясніс тю її стратегії.  

2.Конкурентні переваги формулюються чітко з визначенням цінових та нецінових чинників.  

3.Культура та компетентність управління визначаються такими чинниками: ставлення до 

підприємницького ризику, проблеми якості, прагнення вес ти справу на професійному рівні, ставлення до 

персоналу підприємства, покупців, роботи, успіхів і невдач.  

4.Ринки визначаються географічними чинниками й особливостями застосування продукції.  

5.Ресурси – це інвестиції та поточні витрати.  

6.Програми розвитку пов'язують з діловою активністю і, зокрема, інвестиційною політикою.  

7.Продукція має відповідати структурі запитів споживачів.  

8.Організація справи характеризується способом поділу підприємства на підрозділи.  

9.Структурні зміни – придбання або продаж підприємс тв. Стратегія є детальним всеохоплювальним 

комплексним планом, що розробляється на перспективу і має сприяти досягненню місії організації та 

цілей, що її конкретизують. Стратегію розробляє та формує вище керівництво (top management), але її 

реалізація передбачає участь усіх рівнів управління, а інформаційне забезпечення з метою затвердження 

стратегії створюють працівники, які виробляють продукцію або надають послуги.  

З погляду економіки процес розробки стратегії, принаймні зовні, побудований за принципом 

раціональності. Він визначається за допомогою системи взаємодії комплексів, які можуть встановлюватися 

об'єктивно, формально і навіть кількісно.  

У сучасному менеджменті ЗЕД велика увага приділяється стратегічному управлінню, що передбачає:  

– визначення ключових позицій на перспективу;  

– визначення ресурсів організації, які вона має, щоб досягти цілі;  

– створення центрів управління для досягнення стратегічної мети;  

–оцінювання і стимулювання підрозділів фірми та їх керівництво за ступенем досягнення мети.  

Стратегічне планування – сукупність дій та рішень, які використовує керівництво, вони сприяють 

розробці специфічних с тратегій для досягнення цілей організації [5, с. 9].  

Стратегічний план має розроблятися з позицій перспективи всієї організації, а не окремого її 

представника. Так діяти може лише власник на приватному підприємстві, але не пересічне підприємство, 

де власність є колективною, державною або будь-якою іншою. Стратегія розвитку має підкріплюватися 

масштабними дослідженнями та фактичними даними. З метою ефективної конкуренції в сучасному світі 

бізнесу організація повинна пос тійно зважати на розвиток галузі, ринок (власний ринковий сегмент, 

співвідношення попиту та пропозиції), характер і рівень конкуренції, пос тійно займатися збором та 

аналізом інформації про ці та інші явища та процеси.  

Від с тратегічного плану організації залежать її специфіка, індивідуальність, притаманні їй ознаки, 

організаційна структура, персонал тощо.  

Стратегія має передбачати можливість її перегляду, модифікації та трансформування, тобто вона має 

бути гнучкою, а не сталою.  

Стратегічне планування здійснюється у кілька стадій: 

– процес розробки плану;  

– корегування планових завдань;  

– внесення змін і доповнень.  

Стратегічне управління – це насамперед процес, що відбувається у три етапи:  
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1.У межах стратегічного планування визначаються довготермінові перспективи розвитку 

підприємства та його підрозділів.  

2. На етапі реалізації планів розробляються заходи з реалізації стратегії фірми.  

3. За допомогою контролю з'ясовуються основні проблеми в компанії.  

У сучасному менеджменті розрізняють такі фактори, що визначають стратегію будь-якої організації:  

– місія організації, яку має корегувати менеджер фірми під впливом зміп попиту та пропозиції фірми 

на її продукцію та послуги;  

– діяльність конкурентів;  

– характер виробленої продукції й особливості її збуту;  

– диференціація продукції, процеси інтеграції;  

– наявність ресурсів, які має фірма (матеріальні, фінансові, кадрові, інформаційні);  

– потенціал розвитку організації (інноваційна політика, масштаби діяльності);  

– компетентніс ть, культура управління (внутрішній клімат у колективі);  

– ступінь розвитку діяльності організації;  

– здібніс ть бути лідером з боку вищого керівництва [4, с. 142].  

На сучасному етапі розвитку менеджменту визначають різні причини, у зв'язку з якими стратегія 

фірми зазнає фіаско на стадії реалізації. Основними з них є:  

– ігнорування на етапі визначення політики та її реалізації, можливих труднощів (насамперед, 

технічних і соціальних);  

– зовнішні фактори, що не контролюються (конкуренти);  

– нечітка постановка цілей, недостатня відповідальніс ть і компетентність менеджерів, яким доручено 

реалізацію програми;  

– слабка координація діяльності з реалізації запланованих заходів;  

– брак взаємозв'язку між стратегічними й оперативними планами;  

– помилки у виборі відповідальних керівників;  

– недостатніс ть знань і здібностей співробітників;  

– неправильне розуміння з боку оперативного керівництва персоналу загальної політики 

підприємства;  

– відсутність підтримки або протидія з боку підлеглих;  

– недостатня поінформованість;  

– недостатній авторитет керівництва;  

– низький рівень контролю;  

– занижена оцінка;  

– неправильний розподіл ресурсів;  

– невідповідніс ть організаційної структури і стилю управління;  

–несумісніс ть культурно-ціннісних нормативних можливостей підприємницької діяльності фірми [3, 

с. 212].      

Елементами стратегії розвитку фірми вважаються: 

1. Система цілей.  

2. Пріоритети розвитку фірми (передусім розподіл ресурсів).  

3. Правила організації управлінських дій:  

– оцінювання роботи персоналу;  

– регламентація внутрішніх відносин;  

– виконання різних спеціальних операцій;  

– зв'язки з навколишнім середовищем.  

У сучасному менеджменті розробляються різні стратегії фірми залежно від конкретних ситуацій та 

обраних цілей.  

1. Портфельна стратегія пов'язана з придбанням цінних паперів у нових галузях або поступовим 

виходом з певних галузей.  

2. Фундаментальна стратегія використовується з метою визначення діяльності певного підрозділу 

організації в рамках місії фірми. Тобто функціональна стратегія зводиться до орієнтації підрозділів у 

певному напрямі.  

3. Конкурентна стратегія полягає в тому, що організація намагається отримати певні переваги на 

ринку стосовно своїх конкурентів. Розвитку цієї с тратегії велику увагу приділив Л. Портер у своїй праці 

«Конкурентна стратегія». Він виокремив п'ять складових конкуренції, що впливають на прибутковість 

фірми:  

– поява нових конкурентів;  

– загроза появи на ринку товарів-аналогів (тобто замінників);  

– можливості покупців;  

– можливості постачальників;  

– конкуренція між компаніями, що вже завоювали ринок. Мета конкурентної стратегії полягає в зміні 

правил на користь своєї компанії.  
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4. Загально корпоративна (універсальна) стратегія. У межах цієї стратегії вирізняють базові стратегії:  

– лідерство у зменшенні витрат виробництва;  

– диференціація продукту;  

– фокусування, тобто процес намагання фірми в певному сегменті ринку скоротити витрати 

виробництва або розширити диверсифікацію виробництва (розширення різноманітної продукції).  

Після вибору загальної стратегії бізнесу починається етап її реалізації. Важливим механізмом 

стратегії є розробка планів та орієнтирів розвитку: тактики, політики, процедур і правил.  

Місія організації – завдання, сутніс ть бізнесу, головна мета існування та глобальна причина, що 

спонукає займатися саме цим видом діяльності. Тобто, це вибір галузі, визначення номенклатури й 

асортименту продукції, робіт або послуг, вибір ринку та шляхів товаропросування, напрями інвестиційної 

діяльності, розподіл прибутку тощо [5, с. 114].  

Цілі розробляються з метою забезпечення місії та підпорядковуються їй. Місія визначає напрями й 

орієнтири для розвитку організації, забезпечує правовий статус фірми. Усі перспективні плани й наслідки 

діяльності є похідними від її місії.  

У межах загальної місії розрізняють такі компоненти: 

1. вибір зовнішнього середовища організації;  

2. основні цілі, завдання, ринки, технології та ін.;  

3. персонал, вимоги до нього, принципи набору та розстановки кадрів.    

Стратегічне планування створює міст у майбутнє і використовується для переходу організації від 

того, якою вона є зараз, до того, якою вона хоче бути. З приводу цього П. Друкер зазначав, що стратегічне 

планування - це не майбутні рішення, а вплив майбутнього на сьогоднішні рішення. При цьому 

розроблюються нові можливості організації (фірми), наприклад, зміна профілю підприємства, радикальна 

зміна технології, розширення виробничих потужностей шляхом створення нових підприємств у різних 

регіонах країни чи світу. 
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Підприємство повинне не тільки виробити, але й збувати товар з вигодою для себе, відшкодувати 

витрати й отримати прибуток. Це можливо лише при правильному виборі цінової політики та с тратегії 

ціноутворення. 

Дану проблему розглядали такі науковці, як: Антошкіна Л. І., Скригун Н. П., Цимбалюк Л. Г, які 

акцентували свою увагу на  традиційних поглядах на процеси ціноутворення та управління цінами, а 

також послідовний перехід до нових уявлень щодо сучасної сутності ціни, ринкових підходів, методів та 

стратегій ціноутворення, тому він є своєчасним і відповідає потребам економістів, керівників підприємс тв, 

підприємців та студентів. Шкварчук Л. О. розглядав принципи встановлення цін на продукцію та послуги 

підприємств усіх форм власності, визначив особливості класифікації цін у сучасних умовах, виявлені за 

допомогою аналізу нормативно-правових актів та кон‘юнктури ринку фактори, які впливають на рівень 

цін. Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Іваннікова Н.А., Слабко Я.Я., Лисенко Ю.В. особливу увага приділили 

теоретичним основам ціноутворення, визначенню політики і стратегії встановлення цін.  

Ціни і цінова політика — найважливіші елементи зовнішньоекономічної діяльнос ті підприємс тва. 

Саме від рівня цін на товари залежать комерційні результати діяльності підприємства, а обрана ним цінова 

політика справляє тривалий і вирішальний вплив на ефективність його роботи на ринку. Проблема 

визначення ціни має особливе значення, коли розпочинається випуск принципово нової продукції, коли 

обставини вимушують змінювати ціни внаслідок надходження на ринок дешевших товарів. Фахівці 

вважають, що встановлення ціни це не разовий акт, а процес, який триває протягом усього ринкового 

життя товару. Тому підприємство з метою прийняття правильного рішення щодо встановлення ціни на 

свою продукцію, має розробляти стратегію ціноутворення.  

Ми дотримуємося погляду, що ціна — фундаментальна економічна категорія, яка означає кількість 

грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару. Ціна певної 

кількості товару складає його вартість, тому правомірно говорити про ціну як грошову вартіс ть одиниці 

товару [4, с. 43]. 

Глобальна мета діяльності будь-якого підприємства — отримання максимального прибутку. Що ж до 

поточних цілей, то такими можуть бути: захист своїх позицій; подолання конкурентів; завоювання нових 

ринків; вихід на ринок з новим товаром; швидке відшкодування витрат; стабілізація доходів. Залежно від 

завдань, що вирішуються на певному етапі, підприємство може прагнути до: збереження встановленого 

рівня цін; підвищення рівня цін; зниження рівня цін; зміни рівня ціни — поступово чи стрибкоподібно.        

Вс тановлення тієї чи іншої ціни обумовлено використанням тієї чи іншої цінової політики. Цінова 

політика - це визначення рівня цін і можливих варіантів їх зміни залежно від цілей та завдань, що стоять 

перед підприємством в короткотерміновому плані та в перспективі [1, c. 119]. 

Завдання цінової політики підприємс тва полягає в тому, щоб установити на свій товар таку ціну і 

змінювати її залежно від ситуації на ринку так, щоб опанувати певним його сегментом, досягти бажаного 

обсягу прибутку, тобто вирішити завдання, пов'язане з реалізацією товару в певній фазі його життєвого 

циклу, відреагувати на діяльніс ть конкурентів тощо.. 

Політика ціноутворення створює методологічну основу для вибору та обґрунтування цінової стратегії 

та пов'язує в інтегровану систему окремі рішення щодо: 

- методів установлення цін на нові товари;  

- співвідношення цін підприємс тва з цінами конкурентів; 

- взаємозв'язку цін на товари в межах номенклатури виробництва;  

- використання системи знижок і частоти змін ціни тощо.  

Як вже зазначалося, цінова політика виробників і експортерів товару, що залежить від цілей 

підприємства, слугує обґрунтуванням вибору ціни. А цілями підприємс тва, як вказувалось вище, можуть 

бути:  встановлення разової ціни при виході на ринок із новою продукцією (разовий договір на 

постачання); зміна ціни через зміну попиту; зміна ціни під тиском конкурентів, визначення о птимальних 

співвідношень цін між продуктами. Підприємство може одночасно мати кілька цілей, або чітко поділяти 

цілі на короткос трокові та довгострокові [1, c. 127]. 

Визначення рівня ціни в зовнішньоекономічній діяльнос ті відбувається на основі двох видів цін: цін, 

що публікуються, та розрахункових цін. Науковці трактують ці визначення наступним чином.  

Ціни, що публікуються - це ціни, що оприлюднюються в спеціальних джерелах інформації (ціни 

аукціонів, біржові котування, ціни статистичних довідників, ціни укладених контрактів, ціни пропозиції 

великих фірм). Ціни, що публікуються, відображають рівень світових цін.  

Розрахункові ціни, оптові ціни підприємств, диференційовані з врахуванням відміннос тей в 

природних і ін. об'єктивних умовах виробництва і сприяючі вирівнюванню рентабельності.  

В свою чергу, світові ціни - це ціни великих експортно-імпортних операцій, що здійснюються в 

основних центрах світової торгівлі. При цьому операції мають здійснюватись на умовах готівкового 

платежу, а обрані ринки - регулюватись загальним (а не спеціальним) торговельно-політичним режимом. 

 Світові ціни можна класифікувати за багатьма критеріями, найбільш загальними з яких є:  

- за станом ринку (продавця, покупця);  

- напрямом товарного потоку (експортні, імпортні); 

- умовами розрахунків (комерційні, бартерні, клірингових розрахунків, трансфертні);  
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- повнотою врахування витрат (нетто, валові, кінцевого споживання); 

- характером реалізації (оптові, роздрібні);  

- ступенем фіксації (тверді, рухомі, змінні, з наступною фіксацією); 

- рівнем інформаційної відкритості (відкриті, розрахункові) [3, c. 312]. 

Відображаючи рівень ціни, що склався, світові ціни разом з тим характеризуються множинністю і 

залежать від місця продажу, часу, взаємовідносин між продавцем і покупцем, умов контракту, характеру 

ринку, джерел цінової інформації тощо [2, c. 156]. 

Аналіз літератури дає можливість зробити висновок про те, що як правило, науковці виділяють п‘ять 

типів цінової політики сутність яких полягає в наступних положеннях: 

1.«Ціновий лідер» – тип цінової політики, характерний для великих підприємс тв, що володіють 

значною часткою ринків, зумовлюючи монопольно високі ціни.  

2.«Слідування у фарватері» – тип цінової політики, характерний для невеликих підприємств, що 

випускають продукцію подібну монополіс там, не володіючи вагомою часткою на ринку. 

3.«Атака» – тип цінової політики товаровиробників, які прагнуть зайняти на ринку положення лідера, 

тому різко знижують ціни. 

4.«Знімання вершків» – тип цінової політики, коли при введенні нового товару на ринок, покупці 

готові дати за нього максимально високу ціну, а продавці отримують максимальний прибуток від реалізації 

кожної одиниці товару. 

5.«Впровадження» – цей тип цінової політики передбачає, що товар вводиться на ринок за дуже 

низькою ціною і відрізняється простотою виробництва.  

Вибір того чи іншого типу політики обумовлюється видом діяльності підприємства, його розміром, 

місцем на ринку, тощо. Найбільш часто використованим відчизняними підприємствами є саме п'ятий тип. 

Проте слід наголосити на тому, що встановлюючи рівень ціни, значно нижчої за ціну конкурентів, суб'єкт 

підприємницької діяльнос ті приваблює основну масу покупців, але водночас значно підвищує рівень 

підприємницького ризику. Чинники ризику під час впровадження цієї політики такі:  

- збитковість продажу потребує значних фінансових резервів, яких може не вистачити, якщо політика 

не приносить бажаного результату у визначений короткий термін;  

- покупці можуть не дуже активно відреагувати на значно нижчу ціну внаслідок побоювання, що за 

цим ховається низька якість продукту (послуги); 

- ціновий фактор у деяких випадках не є таким, що вирішує вибір покупця, внаслідок чого наміри 

досягнути високої частки ринку можуть здатися марними;  

- цінова конкуренція є найбільш жорстоким із її видів, що породжує активні дії інших суб'єктів ринку 

проти бажаючих витіснити їх з ринку, включаючи об'єднання зусиль у напрямку перешкоджання планам 

надмірно агресивної поведінки на ринку; 

- високі темпи технологічного прогресу ведуть до швидкої зміни у якісних характерис тиках продук ту, 

появи нових їх видів тощо, в результаті чого життєвий цикл продуктів стає все більш коротким. Тобто 

досягнувши високої частки ринку за рахунок величезних фінансових втрат, фірма, яка впроваджує активну 

цінову політику, може просто не встигнути скористатися досягнутими перевагами;  

- впровадження активної цінової політики з насторогою сприймаються інвесторами, які 

небезпідс тавно вважають їх дуже ризиковими. 

Ефективна реалізація цінової політики можива лише при вдалому виборі підпрємством цінової 

стратегії. В економічній літературі загальноприйнятим є визначення с тратегій — незагального, 

недеталізованого плану певної діяльнос ті, який охоплює тривалий період.  

Отже, виходячи з наведеного визначення, можна стверджувати , що стратегія ціноутворення має 

сприяти досягненню певних цілей підприємства, які поділяються на три групи: 

- фінансові, що ґрунтуються на прибутку (досягнення максимального прибутку, отримання 

задовільного або визначеного прибутку, швидке отримання готівки тощо); 

- збутові, що ґрунтуються на цілях інтенсифікації чи екстенсифікації збуту (зростання реалізації, 

максимізація час тки ринку, ефективна реалізація нового товару тощо); 

- ситуаційні, що ґрунтуються на цілях збереження чи створення для підприємс тва більш прийнятних 

умов діяльнос ті (запобігання небажаних дій уряду країни, що приймає, мінімізація наслідків діяльності 

конкурентів, стимулювання зацікавленос ті учасників каналів розподілення, стабілізація цін, І запобігання 

виникненню "цінової війни" тощо) [4, c.237]. 

Як правило, науковці розрізняють кілька видів цінових стратегій, а саме: 

1. Стратегія відшкодування повних витрат. Застосовується великими підприємствами чи 

підприємствами, що випускають унікальну продукцію або мають монопольне становище на ринку. Вони 

можуть встановлювати ціни на максимально високому рівні, що включає витрати виробництва та 

максимальний прибуток. Такі підприємс тва виконують роль цінових лідерів, а всі останні проводять 

політику слідування за лідером. 

2. Стратегія "зняття вершків". Застосовується до захищених патентом нових товарів і полягає в 

послідовному охопленні різних дохідних сегментів ринку. Застосовуючи цю стратегію, підприємство 

одержує можливість зняти "фінансові вершки". Поступово знижуючи ціну, можна залучати все нові кола 
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клієнтів, яких влаштовує нова ціна. Стратегія "зняття вершків" на ринку має сенс за таких умов: 

- спостерігається високий рівень поточного попиту з боку досить великої кількості покупців;  

- витрати дрібносерійного виробництва не нас тільки високі, щоб звести нанівець фінансові вигоди 

компанії;  

- висока початкова ціна не призведе до появи нових конкурентів.  

Висока ціна підтримує імідж товару високої якос ті, на який існує підвищений попит, і змінюється 

залежно від ступеня новизни товару, від стадії його життєвого циклу. В міру насичення ринку,  старіння 

товару ціни падають. 

3. Стратегія прориву або проникнення на ринок. Ґрунтується на встановленні низьких цін для 

швидкого проникнення на нові для підприємства ринки. Застосовується щодо нових товарів, які порівняно 

легко можуть бути відтворені конкурентами і характеризується високою еластичніс тю попиту. Ця с тратегія 

передбачає встановлення на новинку порівняно низьких цін з надією залучити велике число покупців і 

завоювати значну частку ринку. При цьому бажано, щоб конкуренти не могли ввести більш низькі ціни. 

Стратегія "проникнення на ринок" може застосовуватися за таких умов: 

- ринок дуже чутливий до цін, і низька ціна сприяє його розширенню;  

- зі зростанням обсягів виробництва витрати скорочуються;  

- низька ціна не приваблива для наявних і потенційних конкурентів.  

4. Стратегія пов'язаного ціноутворення. Її суть полягає у порівняно низькій ціні на основні вироби за 

одночасного високого рівня цін на супутні (компліментарні) товари, особливо на запасні частини, витратні 

матеріали. 

5. Стратегія престижних цін. Застосовується всесвітньо відомими підприємствами, що мають гарну 

репутацію, на товари, аналогічні за своїми властивостями товарам інших маловідомих підприємств. У 

цьому випадку споживач платить за престиж торговельної марки.  

6. Стратегія цінової диференціації полягає в тому, що на той самий товар встановлюється різний 

рівень ціни для різних груп споживачів (за визначеними критеріями). Ця стратегія є типовим інструментом 

диференційованого опрацювання ринку. Передумовою для проведення с тратегії цінової диференціації є 

можливість і необхідність, з позицій самого підприємства, сегментувати ринок за цими продуктовими, 

споживчими і географічними критеріями. Ця стратегія можлива за таких умов: 

- ринок можна чітко розділити на сегменти;  

- сегменти мають різну еластичніс ть попиту;  

- сегменти розділені між собою певними бар'єрами, тобто сегмент з низьким рівнем цін не може 

перепродати товар у сегмент із високим рівнем цін.  

7. Стратегії встановлення цін у рамках товарної номенклатури. Підхід до вибору стратег ії 

ціноутворення змінюється, якщо товар є частиною товарної номенклатури. У цьому випадку підприємство 

прагне розробити систему цін, яка забезпечувала б одержання максимального прибутку по номенклатурі в 

цілому. 

Оскільки різні товари взаємозалежні між собою з погляду попиту і витрат і зіштовхуються з різним 

ступенем конкурентної протидії, в цих умовах можливі такі варіанти стратегії:  

- встановлення ціни в межах товарного асортименту шляхом визначення цінових інтервалів між 

товарами, що входять в асортиментну групу; ціноутворення в ЗЕД підприємств  

- встановлення "лінії ціни", яка означає, що всі товари одного виду, незалежно від собівартості, 

розташовуються за наявною шкалою, причому особливе значення має вибір сходинок цієї шкали;  

- визначення "лідера, що падає" зводиться до того, що ціну на один із товарів різко знижують, 

розраховуючи, що залучені за рахунок цього покупці куплять якісь інші товари за звичайними цінами;  

- встановлення вищої ціни на витратні товари, що використовуються разом з основним виробом ; 

- встановлення низької ціни на малоцінні побічні продукти виробництва;  

- встановлення ціни на набори товарів, що продаються як одне ціле.  

8. Стратегія цінового вирівнювання ґрунтується на тісній інтеграції цінової та асортиментної 

політики підприємства. Це означає, що прибуток від товарів, які успішно реалізуються і входять до 

асортиментної програми, має обов'язково покривати збитки, що виникають по інших товарах цього 

асортименту. 

9. Стратегія трансфертних цін застосовується міжнародними корпораціями, які мають численні 

закордонні філії. Основні принципи, що лежать в основі трансфертного ціноутворення, такі:  

- максимізація прибутків для корпорації в цілому; 

- мінімізація податків, що сплачуються корпорацією в цілому; 

- мінімізація митних платежів;  

- удосконалення системи контролю материнською компанією фінансових потоків філій;  

- надання менеджменту всіх рівнів (як національного, так і міжнародного) однакових умов для 

встановлення і підтримки таких цін, які б забезпечували рентабельність філій і доброзичливе ставлення 

споживачів [2, c. 153]. 

Отже, ціни і цінова політика — є найважливішими елементами діяльності підприємства як на рівні 

держави , так і в зовнішньоекономічній діяльнос ті. Від рівня цін на товари залежать комерційні результати 
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діяльності підприємс тва, що є найголовнішим для підприємства, тому як вдало реалізований товар є 

основою для вдалого функціонування підприємс тва, а обрана ним цінова політика справляє тривалий і 

вирішальний вплив на ефективність його роботи на ринку. Цінова стратегія фірми на зовнішньому ринку, 

як правило, починається з визначення власного підходу до концепції ціни, що виробляється на основі 

загальної ринкової стратегії компанії. Цілеспрямована цінова політика - це встановлення таких цін і їх 

зміна залежно від ситуації на ринку, щоб:  оволодіти певною часткою ринку,  розширити обсяг продажу,  

одержати планований обсяг прибутку у короткоcтроковому періоді або довгостроковій перспективі.  
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Розробляючи збутову політику, необхідно мати за мету визначення оптимальних напрямків та 

наявних коштів, необхідних для забезпечення найвищої ефективності процесу реалізації товару. Це 

забезпечує обґрунтований вибір організаційних форм та методів збутової діяльності, зорієнтованої на 

досягнення кінцевих результатів. 

Разрабатывая сбытовую политику, необходимо иметь целью определение оптимальных направлений 

и имеющихся средств, необходимых для обеспечения наивысшей эффективности процесса реализации 

товара. Это обеспечивает обоснованный выбор организационных форм и методов сбытовой 

деятельности, ориентированной на достижение конечных результатов. 

Developing marketing policy, you should aim to determine the optimal directions and available resources 

needed to ensure the highest efficiency of the sale of goods. This provides a reasoned choice of organizational 

forms and methods of marketing activities aimed at supporting the achievement of outcomes. 
Ключові слова. Збут, збутова політика, менеджмент, управління підприємством.  

Ключевые слова. Сбыт, сбытовая политика, менеджмент, управление предприятием. 

Keywords. Sales, sales policy, management, business management. 

Сучасний етап розвитку економічних відносин потребує розгляду промислового підприємс тва в 

постійному взаємозв‘язку з постачальниками виробничих ресурсів та споживачами готової продукції. В 

умовах зростаючої конкуренції успіх підприємства залежить від швидкості реагування на постійні зміни в 

навколишньому середовищі. Тому промислове підприємство повинно мати  механізми управління, які 

дозволяють забезпечити адаптацію до ринкових умов. Реалізація такого підходу означає, що саме 

споживач має визначати напрямок розвитку промислового підприємства. У зв‘язку з цим постає 

необхідність пошуку таких шляхів розвитку, які забезпечать конкурентоспроможне функціонування 

підприємства в умовах ринкової економіки. Одним з дієвих інс трументів управління господарською 

діяльніс тю та забезпечення адаптивності суб‘єктів ринку є логістика.  

З метою об‘єднання та уточнення існуючих у вітчизняній і світовій науці визначень логістики, ми 

пропонуємо наступне визначення: збутова логістика – це науково-практична діяльність, яка базується на 

інтегрованій функції управління матеріальними та супутніми потоками і забезпечує поставку товарів 

«точно в строк». Дане визначення характеризує збутову логістику і як науковий напрямок, і як сферу 

практичної діяльнос ті; підкреслюється концептуальна основа збутової логістики, в межах якої 

відбувається інтеграція та синхронізація руху матеріального та супутніх потоків  через ланцюг «закупівля-

виробництво-розподіл» як єдиної системи. У визначенні робиться наголос на кінцевій меті збутової 
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логістики, а саме поставка товарів «точно в строк». 

Необхідніс ть пошуку нових джерел підвищення конкурентоспроможності підприємств і відносна 

вичерпаніс ть їх у рамках самого підприємства привели до розширення зони пошуку резервів не тільки в її 

підрозділах (як виробничих, так і невиробничих), але й за її межами. Крім того, виникла ідея оптимізувати 

не окремі компоненти економічного процесу, а їхню сукупніс ть, тобто пос тавити завдання оптимального 

використання всього ресурсного потенціалу підприємства. Це й с тало предметом вивчення та дослідження 

збуту – оптимізація матеріальних та супутніх потоків.  

Збутова логістика дозволяє економічним суб'єктам формувати стратегію ефективної політики по 

забезпеченню своєї конкурентної переваги виходячи не з абстрактної орієнтації на ринок, а на основі 

орієнтації на конкретного споживача [3]. 

На підс таві вищесказаного,збутовий підхід забезпечує більш високий рівень організації й управління 

промисловим підприємс твом, і основне завдання полягає в тому, щоб зробити його основним 

інс трументом організації й управління. Матеріально-технічне забезпечення та збут стають невід‘ємними 

ланками виробничого процесу, що суттєво змінює критерій оцінки ефективності в системі «закупівля-

виробництво-розподіл». При функціональному підході цільова функція цього комплексу орієнтувалася на 

мінімізацію витрат в кожній з цих ланок: 

F(с) =SCi =Сп+Св+Сз → min,                                                               (1) 

де Сп, Св, Сз - витрати відповідно у функціональних підсис темах пос тачання, виробництва, збуту.  

З погляду принципів збутової логістики, мінімізація витрат повинна проходити у відповідності з 

наступним концептуальним положенням: 

F(с)= SCіо= Спо+Сво+Сзо →  min,                                                      (2) 

де Спо, Сво, Сзо - означає оптимальний рівень відповідних витрат, збалансований за критерієм 

мінімуму сукупних витрат.  

Мінімізація витрат забезпечується за допомогою управління сукупними витратами, рішення 

внутрісистемних протиріч, виявлення й використання схованих резервів підвищення ефективності.  

Варто підкреслити, що має значення те, як проводити оптимізацію, тобто, важливий сам принцип,  а 

варіанти класифікації й групування витрат можуть бути різними залежно від пос тавленого завдання й від 

виявленого характеру поводження витрат. 

При даному підході, природним економічним результатом координації процесу управління 

матеріальним потоком є ефект, виражений в економії коштів: 

R=SCi - SCiо→min, оскільки SCi→ min > SCiо→ min                        (3) 

Різниця між даними підходами полягає в тому, що при функціональному способі управління 

витратами, їхня оптимізація не розглядалася із системних позицій. При другому способі оптимізація 

витрат відбувається з урахуванням загальносистемного підходу, що враховує економічні компроміси. 

Тобто, можливе таке перегрупування витрат на виконання окремих функцій і операцій, у результаті якої 

загальний рівень витрат зменшиться. Досягається це за рахунок збільшення витрат на виконання одних 

операцій й зниженням витрат по інших операціях [2].  

Викорис тання всіх переваг збутового підходу можливо лише в умовах ринкового господарства. 

Безпосередньо до організації виробничого процесу сучасна збутова логістика висуває наступні вимоги: 

надання всіх матеріалів у відповідній кількос ті, якості й асортименті продукції до моменту й місця 

споживання; скорочення термінів придбання матеріалів; заміна політики продажу виготовлених товарів 

політикою виробництва товарів, які будуть продаватися; скорочення розміру партії поставок і обробки; 

виконання всіх замовлень із відповідною якістю й у мінімальні строки.  

Збутова логістика може бути розглянута через призму досягнення стратегічних ціл ей підприємства й 

раціоналізацію його основних оперативних процесів з виділенням загальних і часткових збутових завдань:  

 - максимальна адаптація підприємства до мінливих ринкової умов господарювання, підвищення його 

частки на ринку, ріст конкурентоспроможності. Досягнення цих цілей повинне бути здійснене з 

найменшими сумарними витратами. При цьому локальна вигода не повинна бути самоціллю. 

Неврахування тісного зв'язку збутової логістики з активною ринковою стратегією часто приводить до того, 

що вигідна сама по собі закупівля сировини, матеріалів, напівфабрикатів стає мотивом для випуску тієї або 

іншої продукції без належного на неї попиту. В умовах ринкової економіки це може привести до 

комерційної невдачі;  

 - створення інтегрованої системи регулювання й контролю матеріальних і супутніх потоків, що 

забезпечує високу якість пос тавки продукції;  

 - нова якість інформації (поточне відстеження матеріального потоку й передача даних про нього в 

єдиний центр);  

 - визначення с тратегії й технології фізичного переміщення матеріально-технічних ресурсів і готової 

продукції;  

- розробка способів управління операціями руху матеріального потоку;  

 - консолідація зусиль всіх структурних підрозділів підприємства й орієнтація на досягнення кінцевої 

мети організації. 

Кожне завдання необхідно розглядати в технологічній і функціональній взаємодії один з одним, що, в 
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остаточному підсумку, визначає суть логістичної системи.  

На нашу думку, основними положеннями збутової логістичної концепції є: 

 - розгляд руху матеріальних та супутніх потоків через всі етапи економічного процесу як єдиного 

цілого (реалізація принципу системного підходу на новому якісному рівні).  

 - організаційно-управлінський механізм координації дій фахівців різних служб, які управляють 

матеріальними та супутніми потоками;  

 - облік логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюга;  

 - встановлення оптимального рівня обслуговування споживачів.  

Реалізація збутової концепції повинна привес ти до реалізації кінцевої мети збутової логістики – 

поставки товарів «точно в строк», а саме забезпечення необхідним товаром, необхідної якості, кількос ті, в 

потрібний час та місце з мінімальними витратами, при необхідній якості обслуговування споживачів.    

Нове розуміння збуту як стратегічного елементу в конкурентних можливостях підприємства привело 

до інтегральної парадигми. Фактор часу отримав найважливіше значення, тому що підприємству потрібна 

швидка адаптація до умов ринкового середовища й попиту на його продукцію. При цьому повинні 

скорочуватися всі тимчасові фази життєвого циклу виробу від розробки до дистрибуції в роздрібну 

мережу. Передумовами для актуалізації застосування інтегрованого підходу в збутовії логіс тиці являються: 

нове розуміння механізмів ринку та збуту, як стратегічного елементу реалізації конкурентних можливос тей 

підприємства; перспективи та тенденції по інтеграції учасників збутового ланцюга між собою; 

технологічні можливості в галузі новітніх інформаційних технологій, які відкривають нові можливості для 

управління всіма сферами виробничо-комерційної діяльності підприємства. Ця модель предс тавляє 

матеріальний потік як інтегратор, причому інтегруюча функція може поширюватися на кілька фірм, 

організацій, збутових посередників, узагальнених функцій, інформаційних систем і фінансових інститутів. 

Єдиною умовою являється наявність взаємодії вказаних об‘єктів – елементів інтегрованої збутової системи 

– або з матеріальними потоками, або опосередковано – через інформаційні та фінансові потоки. Таким 

чином, збутова логістична система розглядається як єдине ціле – інтегрована система, яка реалізує цілі 

бізнесу від постачальника до кінцевого споживача. В інтегрованих збутових системах матеріальний потік 

поєднує весь життєвий цикл виробу: від ідеї до конструкції, потім до виробництва, розподілу, продажу, 

після продажного сервісу й знову до повторення циклу, відповідно до мінливих запитів покупців.  

Застосування концепції збутової логістики на вітчизняних підприємствах дозволить: гармонізувати 

внутрішні бізнес-процеси підприємства; підвищити ефективність діяльності функціональних підрозділів; 

скоротити витрати та зменшити собівартість продукції; збільшити кількіс ть фактичних та потенційних 

споживачів, утримати їх та розширити ринок збуту; підвищити якість обслуговування клієнтів; підвищити 

конкурентоспроможніс ть підприємства в умовах жорсткої конкуренції на ринку. Підтвердженням 

останнього постулату є наступна цитата Д. Бауерсокса та Д. Клосса: «Підприємс тва, які досягли 

стратегічних переваг завдяки компетентності в збутовій логістиці, визначають характер конкуренції у 

своїй галузі» [1]. 

З врахуванням розглянутого можна сказати, що однією з найважливіших складових реалізації місії 

підприємства, як мети існування та розвитку, може послужити створення збутової системи – єдино 

можливою формою існування збутової логіс тики як інтегрованої функції управління матеріальними 

потоками.  

Збут ставить та вирішує завдання проектування гармонічної, узгодженої матеріалопровідної 

(логістичної) системи із заданими параметрами матеріального потоку на виході. Відрізняє цю систему 

висока ступінь погодженості виробничих сил, які входять до неї, у питаннях управління наскрізним 

матеріальним потоком.  На сьогоднішній день це являється найбільш комплексним, прогресивним 

підходом. Отже, використання збутового підходу доцільно лише в контексті загальної теорії систем.  

Прийнято виділяти чотири властивості, якими має володіти об‘єкт, щоб його можна було вважати 

системою: цілісність та подільність; зв‘язки; організація; інтегративні якос ті.  

Методологічною основою наскрізного управління матеріальним потоком являється системний підхід 

(системний аналіз), принцип реалізації якого в концепції збутової логіс тики поставлений на перше місце. 

Функціонування реальних збутових систем характеризується наявніс тю складних стохастичних зв‘язків як 

всередині цих систем, так і у відношеннях з оточуючим середовищем. Тому при формуванні збуту системи 

на підприємствах легкої промисловості необхідно використовувати системний підхід. Системний підхід 

означає, що кожна система являється інтегрованим цілим навіть тоді, коли вона складається з окремих, 

розрізнених підсистем; це дозволяє побачити об‘єкт як комплекс підсистем, які об‘єднані загальною 

метою, розкрити його інтегративні якос ті, внутрішні та зовнішні зв‘язки [4].  

Як і для поняття «збутова логістика», загальноприйнятого визначення лзбутової системи в 

економічній літературі не існує.  Причиною тому є проблеми формулювання поняття «система».  

Узагальнюючи наукові доробки, нами запропоновано наступне визначення збутової системи. Збутова 

система - це сукупність функціонально співвіднесених ланок, які системно реалізують цілісну оптимальну 

дію на матеріальний потік, орієнтовану на задоволення потреб споживачів.  

Не дивлячись на те, що основні принципи та положення системного підходу являються дос татньо 

добре відомими та загальними для аналізу та синтезу складних економічних об‘єктів, необхідно 
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конкретизувати та уточнити деякі принципіальні відмінності системного підходу при формуванні збутової 

системи: 

 - вона є складною динамічною, ієрархічною та стохастичною системою, яка складається з багатьох 

взаємодіючих та взаємопов‘язаних елементів, ланок та підсистем зі своїми багаторівневими ієрархічними 

структурами;  

 - її ланки (елементи) характеризуються відносною стабільністю цільового та функціонального 

призначення, однак в цілому для збутової системи вони бувають не до кінця визначені, оскільки залежать 

від того, які засоби та с тратегії досягнення цілей приймаються її окремими ланками і яка структура у 

відповідності з цим формується;  

 - кожна збутова система, як об‘єкт дослідження, унікальна у розумінні наявнос ті визначеної системи 

факторів, зв‘язків та процесів, значна кількість яких являються стохастичними або якісними 

(суб‘єктивними), що спричиняє високий ступінь невизначеності у поведінці збутової системи.  

- вона представляє собою енергію матеріальних, інформаційних та фінансових потоків, які створюють 

адаптивну систему, яка включає об‘єкт та суб‘єкт логістичного управління;  

- при її синтезі повинна використовуватися інтегральна парадигма збуту, яка реалізує загальну 

стратегічну, тактичну або оперативну мету бізнесу при оптимальному викорис танні в системі 

матеріальних, інформаційних, фінансових та трудових ресурсів та погодженості локальних критеріїв 

функціональних ланок збутової системи з глобальною метою оптимізації. Цільова функція оптим ізації при 

цьому являється, як правило, багатокритеріальною;  

- найважливішими системними характеристиками є надійність, стійкість та адаптивність, направлені 

на підтримку рівноваги системи в умовах невизначеності. Під стійкіс тю системи в загальному випадку  

розуміють можливість нормально функціонувати при змінах у зовнішньому середовищі. Стан системи 

називається стійким, якщо відхилення від нього залишається скільки завгодно малим при дос татньо малих 

змінах вхідних сигналів. Надійність складається в спроможності системи зберігати значення встановлених 

параметрів функціонування у визначених межах;  

- управління збутової системою не може бути повністю формалізовано, що спонукає до побудови 

комплексу формалізованих та неформалізованих процедур;  

- при формуванні збутової системи повинен бути реалізований принцип відсутності конфліктів між 

цілями окремих підсистем та цілями всієї системи.  

З розвитком інтегрованої парадигми збутової логіс тики було запропоновано виділяти інтегровані 

збутові системи. Границі інтегрованої збутової системи визначаються виробничо-розподільчим циклом, що 

включає процеси закупівлі матеріальних ресурсів і організації постачання, внутрівиробничі збутові 

функції, збутові логістичні активності в дистрибутивній системі при організації продажу готової продукції 

та після продажного сервісу. Логістичний менеджмент в інтегрованій збутовії системі являє собою такий 

управлінський підхід до організації роботи фірми і її збутових партнерів, який забезпечує найбільш 

повний облік тимчасових і прос торових факторів у процесах оптимізації управління матеріальними, 

фінансовими й інформаційними потоками для досягнення стратегічних і тактичних цілей фірми на ринку. 

Основним при формування інтегрованих збутових систем є мінімізація загальних збутових витрат та 

управління якістю на всіх етапах виробничо-розподільного циклу.  

Збутова-логістична  система представляє собою впорядковану сукупність збутових ланцюгів та 

являється продуктом не стихійно створюваних сукупностей збутових операцій, а результатом свідомого 

вибору людей, які приймають рішення в області збуту. При формуванні збутової системи необхідно мати 

справу з великим обсягом різноманітних даних, врахування яких, як і процес їхнього збору та обробки, 

потрібно проводити постійно.  

Проведені дослідження дозволили запропонувати наступну послідовність дій при формуванні 

збутової системи на вітчизняних підприємствах: 

1.Вибір стратегії формування збутової системи має базуватися на основі аналізу навколишнього 

середовища та техніко-економічного аналізу діяльнос ті підприємства легкої промисловості. Стратегія 

розробки системи має не тільки постулювати основні цілі та задачі логістики підприємства, але і не 

суперечити меті діяльності підприємства та дозволяти моделювати збутову систему.  

2. Аналіз існуючого ланцюга «закупівля-виробництво-розподіл»  на максимальну відповідність 

поставленим цілям передбачає оцінку збутового потенціалу підприємств легкої промисловості та 

виявлення у цьому ланцюзі вузьких місць. У збутовій системі має бути досягнуте оптимальне 

співвідношення в задоволенні суперечливих інтересів різних структурних підрозділів.  

3. Організаційні перетворення в структурі управління підприємства проводяться в двох напрямках:  

- перепроектування процесу управління матеріальним потоком (централізація процесу планування та 

оперативного управління матеріальним потоком, та його інтеграція у відповіднос ті до MRP II технологій 

управління);  

- вибір найкращої форми побудови організаційної структури управління (формування матричної 

оргструктури управління). 

4. Розробка заходів щодо управління запасами передбачає оптимізацію їх рівня для забезпечення 

безперебійного виробничого процесу, мінімізації витрат та підвищення якості обслуговування споживачів.    
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5. Оцінка ефективнос ті функціонування збутової системи повинна базуватися на обліку логістичних 

витрат, визначенні оптимального рівня обслуговування споживачів та на розрахунку показника 

економічної ефективності. 

При формуванні збутових систем повинні враховуватися наступні принципи: принцип послідовного 

просування по етапах створення системи; принцип узгодження інформаційних, ресурсних і інших 

характеристик проектованої системи; принцип відсутності конфліктів між цілями окремих підсистем і 

цілями всієї системи.  
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ЦІЛЕЙ ПРОМИСЛОВОГО 

В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЗЕД 
 

Основним  елементом всієї теорії стратегічного управління ЗЕД є поняття стратегії організації, 

основним  завданням якої є забезпечення процесу отримання організацією конкурентних переваг. 

Внутрішній ринок не здатний поглинути увесь асортимент запропонованої промисловими продукції, що 

змушує підприємство виходити на зовнішні ринки, де конкуренція значно вища. Саме тому для 

забезпечення ефективної зовнішньоекономічної діяльності організації необхідно розробити  стратегічний 

план розвитку, згідно з яким воно зможе досягти своїх довгострокових цілей – стратегію. При цьому 

вважливо визначитись із напрямом стратегії, загальним розумінням цього поняття та її сутності. 

Основным элементом всей теории стратегического управления ВЭД является понятие стратегии 

организации, основной задачей которой является обеспечение процесса получения организацией 

конкурентных преимуществ. Внутренний рынок не способен поглотить весь ассортимент предлагаемой 

промышленными продукции заставляет предприятие выходить на внешние рынки, где конкуренция 

значительно выше. Именно поэтому для обеспечения эффективной внешнеэкономической деятельности 

организации необходимо разработать стратегический план развития, согласно которому оно сможет 

достичь своих долгосрочных целей - стратегию. При этом важно определиться с этим направлением 

стратегии, общим пониманием этого понятия и его сущности. 

The main element of the whole theory of strategic management is a concept FEA strategy of the 

organization, whose main objective is to provide a process for obtaining an organization a competitive advantage. 

The domestic market is unable to absorb all the offered range of industrial products, forcing the company to enter 

foreign markets, where competition is much higher. Therefore, to ensure effective foreign organization needs to 

develop a strategic development plan, under which it can achieve its long-term objectives - strategy. In this case 

also critical to determine the direction of the strategy, a common understanding of the concept and its essence.  
Ключові слова. Стратегія, стратегічне управління, місія, цілі. 

Ключевые слова. Стратегия, стратегическое управление, миссия, цели. 

Key words. Strategy, strategic management, mission, goals. 

В сучасному економічному словнику  Р. Райсберга, Л. Лозовского, Е. Стародубцевої під стратегією 

розуміються довгострокові, найбільш принципово важливі плани, наміри підприємств щодо виробництва, 

доходів і втрат, бюджету, капіталовкладень та цін.  

Американські дослідники Г. Сейнер та ДЖ. Майєр визначили стратегію, як формулювання місії 

організації, її намірів і цілей, політики, програми та методів їхнього досягнення. Ми вважаємо, що таке 

визначення не зовсім відповідає дійсності, оскільки воно передбачає процес формулювання міс ії, ціле й 

політики та методів їх досягнення. 

Г. Мінцберг та А Мак Х'юг визначають стратегію як модель поведінки у потоці майбутніх дій або 

рішень такі американські дослідники, як М. Мескрн, М. Альберт та Ф. Хедоурі розуміють стратегію,як 
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детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії 

організації і досягнення її цілей.  

І. Ансофф визначає стратегію як набір правил для прийняття рішень, якими організація керується у 

своїй діяльнос ті [1]. Також він наполягає на тому, що стратегія – це системний підхід, який забезпечує 

складній організації збалансованість і загальний напрямок росту  [1]. 

Після ознайомлення з існуючими визначеннями «с тратегії» можна зробити наступний висновок, що 

усі вчені приблизно однаково трактують дане визначення. Відповідно до них – стратегія це напрямок 

діяльності організації, що представлений як узгоджений план дій з досягнення довгострокових 

стратегічних цілей шляхом розміщення ресурсів. 

В науковій літературі існує велика кількість різновидів стратегій, які об‘єднуються за наступними 

класифікаційними ознаками: 

 за рівнем управління, А. Томсон виділяє: 

 корпоративну (загальну) стратегію;  

 конкурентну; 

 функціональну;  

 операційну;  

 за характером поведінки на ринку В. Немцов та Л. Довгань розрізняють: 

активну; 

 пасивну; 

 активно – пасивну; 

 за періодом реалізації  В. Пономаренко, О. Пушкар, О. Тридід  визначають: 

 довгострокову; 

 короткос трокову; 

 середньос трокову; 

 за ступенем глобалізації та охоплення ринку,  Пономаренко В. С:  

 інтернаціональності;  

 диверсифікації;   

 сегментації; 

 за функціональною ознакою О. Ковтун, поділяє: 

 маркетингову; 

 ресурсну; 

 досліджень та розробок; 

 фінансову та інвестиційну. 

Можна виділити такі основні чинники, що впливають на реалізацію стратегії управління 

зовнішньоекономічною діяльності:  

 вартіс ть та час постачання;  

 виробничий потенціал;  

 забезпеченість людськими ресурсами; 

 наявність достовірної інформаційної бази;  

 фінансові можливості.  

Етапи розробки стратегії управління вітчизняними підприємствами  на зовнішньому ринку 

включають [4]: 

 всебічний аналіз стану і розвитку зовнішньоекономічної діяльнос ті;  

 аналіз очікуваних змін у кон'юнктурі зовнішнього ринку; 

 аналіз можливостей на зовнішньому ринку з урахуванням прогнос тичних змін у його 

кон'юнктурі; 

 аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-податкової політики і впливи змін у ній на умови 

діяльності організації;  

 аналіз тенденцій розвитку світової економіки, стан і тенденції розвитку світового ринку, 

включаючи ринок кредиту, зовнішньоторговельної політики різних країн, оцінка впливу змін 

у ній на умови функціонування організації;  

 розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням існуючого 

і прогнозного стану на зовнішніх ринках, а також можливостей і очікуваних змін в умовах 

функціонування підприємства. 

Чітке визначення цілей у сфері стратегічного управління ЗЕД, при розробці стратегії являється 

важливою умовою для виходу підприємства на зовнішні ринки.  

Ціль організації  - це кінцевий стан або результат, що його прагне досягти організація.  

Цілі  у стратегічному управлінні мають формуватися за наступними принципами: 

 цілі мають бути конкретними та вимірюваними;  

 цілі мають бути зорієнтованими у часі;  



145 

 цілі мають бути реалістичними, досяжними, такими, що не перевищують можливостей 

організації;  

 цілі мають бути не суперечливими, узгодженими, взаємопов'язаними;  

 цілі мають бути сформульованими письмово.  

Цілі, сформульовані з урахуванням даних принципів, виступають своєрідними нормативами, за 

допомогою яких менеджер може робити висновки про ефективність своєї майбутньої практично ї 

діяльності. 

Цілі за видами суб‘єктів ЗЕД  ідентифікуються залежно від пріорі тегів інвесторів, підприємців, 

кредиторів, державних органів влади. 

За змістом цілі ЗЕД класифікуються як: 

 фінансово – економічні – максимізація прибутку; економія на масштабах;  

 технологічні – покращення технічного стану; залучення НТП;  

 кадрові – залучення дешевої робочої сили; висококваліфікованих іноземних фахівців; 

підвищення рівня кваліфікації власних працівників;  

 виробничі – нарощення виробничих потужностей; розширення асортименту та номенклатури 

продукції;  

 маркетингові – розширення ринків збуту; підвищення рівня конкурентоспроможності; 

зменшення транспортних затрат на за рахунок скорочення чи придбання підприємств 

неподалік від іноземних споживачів; переваги у рекламі; 

 правові -  сприятливі правові умови проведення бізнесу. 

За видами ЗЕД цілі поділяються на: 

 цілі експортної та імпортної діяльності;  

 цілі руху капіталу – технологічне лідерство, захист від інфляції;  

 цілі руху робочої сили – набуття працівниками досвіду роботи; економічні мотиви; 

задоволення психологічних мотивів; 

 міжнародних фінансових та розрахункових операцій – захист від інфляції;  

 цілі товарообмінних операцій – збільшення прибутку;  

 цілі наукової, науково – технічної, науково – виробничої та навчальної діяльності – 

скорочення витрат виробництва; збільшення продуктивності праці; залучення нових 

досягнень у галузі технології.  

За рівнем важливості цілі СУ ЗЕД доцільно класифікувати не: 

 ключові – базові для формування та реалізації ЗЕД;  

 допоміжні – цілі, які не можна називати проміжними, тобто ті, що впливають на досягнення 

ключових.  

Наприклад, ключовою ціллю ЗЕД є збільшення прибутку, а допоміжною може бути розширення 

ринків збуту, вихід на нові ринки.  

За видами планування ЗЕД поділяються: 

 стратегічні, які мають довгостроковий характер та особливо важливі для суб‘єктів ЗЕД; 

 тактичні, які доповнюють стратегічні цілі та встановлюються, щоб сприяти формуванню 

механізмів реалізації обраної стратегії ЗЕД. Як правило ці цілі розраховані на нетривалий 

період; 

 поточні цілі – цілі, які встановлюють суб‘єкти ЗЕД щодо реалізації поточних операцій у сфері 

ЗЕД; 

 оперативні – встановлюються з метою визначення перед конкретним працівником, який 

задіяний в ЗЕД, чого він має досягти, які його функціональні обов‘язки тощо.  

Місія організації – це основна ціль організації, що визначає причину її існування.Місія організації у 

сфері ЗЕД – це основна мета діяльності підприємства на зовнішньому ринку, з точки зору самої 

організації. Місія ЗЕД проникає у різні сфери діяльнос ті підприємства і с аме тому вона повинна випливати 

із загальної місії фірми.  

Місія деталізує статус фірми і забезпечує напрямок і орієнтири для визначення цілей, стратегії, 

тактики і політики в досягненні запланованого результату у сфері ЗЕД [1]. 

Особливе значення міс ії для діяльності організації полягає в тому, що місія є основою стратегічних 

рішень організації; створює впевненість, що в організації є ясні, чіткі цілі; поєднує зусилля працівників на 

вибраних напрямках; створює розуміння і підтримку серед представників пов‘язаних груп (акціонери, 

власники, владні структури, менеджери). 

Добре сформульована місія підприємс тва повинна містити наступне: 

1. Завдання підприємства з погляду її основних послуг чи товарів, її основних ринків і основних 

технологій.  

2. Опис зовнішнього середовища стосовно підприємства, що визна¬чає параметри підприємства.  

3. Характеристику культури організації. Який робочий клімат існує всередині підприємства? Якого 

типу людей залучає цей клімат?  
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Щоб вибрати відповідну місію, керівництво повинно відповіс ти на два питання: "Хто наші клієнти?" і 

"Які потреби наших клієнтів ми можемо задовольнити?'' [2]. Клієнтом у даному контексті буде будь-який 

суб'єкт, що використовує результати діяльності організації. Клієнтами некомерційної організації будуть ті, 

хто використовує її послуги і забезпечує її ресурсами. 

Отже, стратегія управління зовнішньоекономічною діяльніс тю організації – це комплексний план дій, 

який призначений для забезпечення поставлених цілей та завдань, стосовно ведення ЗЕД. Саме 

формування ефективної стратегії поведінки вітчизняних підприємств  на зовнішньому ринку, є 

пріоритетним завданням для українських промислових підприємств на сучасному етапі розвитку 

економіки. Чітке визначення цілей у сфері зовнішньоекономічної діяльності - важлива умова успішного 

виходу підприємс тва на зовнішні ринки.  
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У науковій економічній літературі приділяється значна увага дослідженню поняття стратегічне 

управління. Результати цих досліджень знаходять своє відображення в наукових працях як вітчизняних, 

так і зарубіжних економістів, а саме:  Г. Білоус, З. Варналій, Є. Лібанова, С. Анікієва, Б. Бермана, В. Кінга, 

І. Березіна, М. Бухалкова, Р. Гремінгера, С. Дібба, П. Друкерра, В. Краснова, І. Решетнікова, З. Шершньова, 

В. Немцова, М. Мак – Дональда, Х. Мінцберга, М. Портера, І. Ансоффа.  

«Стратегічне управління» як термін було введено у 60 – 70 – х роках XX століття. Дане визначення, 

спочатку, слугувало для підкреслення різниці між керівництвом, на вищому рівні управління 

підприємством, та поточним управлінням, на рівні всього підприємства.  

На Пітсбурзькій конференції 1971 року було широко розглянуто питання СУ та зроблено висновки 

щодо розвитку стратегічного підходу компаніями і визначено актуальні напрями розвитку стратегічного 

управління. Після цього СУ остаточно відділили від поточного. Роком впровадження стратегічного 

управління в діяльніс ть організацій вважається 1973 рік, відбувся перехід від процесу теоретичних 

досліджень до практичного впровадження. Відтоді цей напрямок активно розвивається; проводяться 

широкі дослідження в даній галузі у всьому світі. Багато організацій, що процвітають та розвиваються, 

досягли високих результатів  завдяки впровадженню стратегічного управління.  
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Стратегічне управління, відповідно до визначення К. Хаттена та М. Хаттен [3] – процес формування 

цілей організації та процес управління для їхнього досягнення.  

Т. Томсон та А. Стрікленд [4] визначають стратегічне управління, як процес за допомогою якого 

менеджери встановлюють довгострокові напрями розвитку організації, її специфічні цілі, визначають 

стратегії їхнього досягнення з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх чинників та реалізують обраний 

план дій. Дана точка зору на СП, на нашу думку, дає лише визначення довгострокових цілей і способу їх 

досягнення, але не передбачає сам процес їх реалізації.  

Як визначають Г. Сміт, А. Арнольд та Б. Безіл [4]– стратегічне управління – це процес оцінки 

зовнішнього середовища, формування організаційних цілей, прийняття певних рішень, їх реалізація та 

контроль, що спрямовані на досягнення цілей. 

За М. С. Кадировим [2] СУ – це «процес прийняття та здійснення стратегічних рішень, центральною 

ланкою якого є стратегічне планування, засноване на порівнянні ресурсного потенціалу підприємства з 

можливостями та загрозами зовнішнього середовища у якому воно діє».  

У працях І. Ансоффа [1] наведено наступне визначення стратегічного управління – діяльність 

пов‘язана з пос тановкою цілей і завдань організації та підтримкою взаємин між організацією та її 

оточенням, які сприяють досягненню пос тавлених перед собою цілей, відповідають її внутрішнім 

можливостям, і дозволяють залишатись сприятливою до зовнішніх вимог. 

Деякі автори пов‘язують СУ з місією організації. Л. С Шеховцева [2] визначає стратегічне управління 

як діяльність спрямовану на розробку місії, найважливіших цілей організації та способів їх досягнення, які 

забезпечують розвиток у  нестабільному зовнішньому середовищі.  

Для кращого розуміння с тратегічного управління встановлено основні складові його системи – 

суб‘єкт та об‘єкт, за умов функціонування підприємс тва у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

Об‘єктом стратегічного управління являється потенціал самого підприємства, що включає в себе 

трудові, матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси залучені в господарську діяльність, які 

визначають напрямок ЗЕД підприємства у довгостроковому періоді.  

Суб‘єкт СУ – вища, можливо й середня ланка управління підприємством, яка формує, розробляє та 

реалізує стратегію розвитку ЗЕД. 

Стратегічне управління ЗЕД підприємства,  застосовується в наступних умовах:  

 виникнення нових, складніших завдань, що обумовлені динамічністю і незвичністю 

зовнішніх обставин; 

 швидкої реакції на зміни завдань та реакції організації на зміни тенденцій зовнішнього ринку;  

 високої ціни помилок, від невірно прийнятих рішень;  

 відсутності встановлених форм та звичних процедур вирішення завдань.  

Управлінська робота з визначення і впровадження в життя с тратегії скоріше – правило, ніж – 

виключення. СУ ЗЕД являється основою управління, діяльність зі створення і здійснення стратегії, завжди 

зачіпає будь – яку управлінську роботу в кожній організації.  

З усього вище сказаного можна сформулювати основні принципи на яких повинна будуватись 

стратегічне управління підприємств у сферы ЗЕД: 

 підприємство – це відкрита соціально – економічна система, що змінюється, розвивається та 

трансформується в динамічному зовнішньому середовищі; 

 поступовий розвиток підприємства безпосередньо пов'язаний  з визначенням прос тих, 

досяжних і якісних цілей, які втілюються у системітехніко – економічних, якісних і 

кількісних показників, а також у системі їх досягнення, що інтерпретується в системі 

«стратегічного набору»;  

 забезпечення динамічності змін через прискорення реалізації стратегічних планів на основі 

відповідної системи регулювання, контролю та аналізу; 

 забезпечення розвитку виробничого потенціалу та системи зовнішньоекономічних зв‘язків, 

що дають змогу досягати майбутніх цілей.  

На шляху еволюції організації, яка працює на зовнішньому ринку, до стратегічного управління 

виділяють чотири основні фази [2]. 

На першому етапі орієнтиром для діяльнос ті організації є реагування на ситуацію, що складається. 

Планування направлене на саму організацію, обмежується розробкою бюджетів і поточних планів.  

Другий етап переходу відзначається застосуванням елементів контролю та аналізу ситуації, що 

складається як у внутрішньому, так і зовнішньому середовищах організації. У плануванні 

використовується екстраполяційне передбачення майбутнього.  

Третій етап характеризується опануванням «стратегічного мислення», яке націлене на зменшення 

впливу загроз на діяльніс ть підприємства та викорис тання можливостей, що сприяють успіху організації. 

Викорис товується стратегічне планування, що розробляє «стратегічні відповіді» на дії конкурентів у сфері 

діяльності підприємства «продукт – ринок».  

Четвертий етап, тобто безпосередньо саме СУ, характеризується прогнозуванням майбутнього 

розвитку фірми та  підготовкою до нього. Стратегічне планування пронизує всі підсистеми діяльності 

підприємства, використовуючи при цьому надбання усіх попередніх етапів.  



148 

 Звичайно, здійснення стратегічного управління ЗЕД підприємства, має ряд вимог до нього, серед 

яких: 

 виділення часу керівниками для СУ; 

 залучення висококваліфікованого персоналу;  

 наявність ресурсів для СУ; 

 достовірність та повнота інформації, як про внутрішнє, так і про зовнішнє середовища в 

якому діє організація;  

 навички СУ у сфері ЗЕД; 

 орієнтація співробітників  організації на стратегічні зміни;  

 цілісність системи СУ. 

Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльніс тю промислового підприємства є різновидом 

процесу прийняття управлінських рішень і проходить наступні стадії: усвідомлення необхідності 

прийняття стратегічних рішень, за визначенням Г. Саймона, інтелектуальну стадію, діагностику та 

структуризацію проблеми, формування варіантів подальших дій, прийняття одного чи декількох варіантів 

реалізації, реалізацію, контроль за виконанням та оцінку результатів.  

Процес стратегічного управління  ЗЕД охоплює декілька стадій [4]. На стадії визначення місії і цілей 

організації передбачається три процеси: формування місії організації, що виражає зміст ЗЕД; визначення 

довгострокових і короткос трокових цілей. У деяких випадках місію та цілі формують за результатами 

аналізу середовища. 

Діагнос тика середовища організації слугує для уточнення місії і цілей та вибору відповідної 

стратегічної поведінки. При цьому аналізується внутрішнє та зовнішнє середовище організації, 

визначаються фактори впливу і відбираються ті, які дійсно мають важливий характер для фірми, на основі 

аналізу складається прогноз майбутнього стану середовища.  

Вибір певної стратегії являється основою стратегічного управління . За допомогою відповідних 

методів визначається яким чином досягти поставлених цілей і реалізувати місію організації. При цьому 

порівнюються чинники внутрішнього та зовнішнього середовищ, аналізуються стратегічні альтернативи і 

виробляється  конкретна стратег ія, яка відповідає заданим вимогам. 

На стадії реалізації стратегії, яка вважається критичним процесом, через те, що у разі успішного 

виконання організація досягає поставленої мети, у випадну невдачі – з‘являються додаткові труднощі. 

Найчастіше реалізація стратегії репедбачає поглиблене вивчення стану середовища, цілей та сформованих 

стратегій; оцінку ресурсів та можливості їх розподілу; створення умов для мотивації працівників під час 

реалізації стратегії; підготовку рішень щодо організаційної структури (розробки оптимальної структури 

управління, оцінку існуючої та порівняння їх з метою оцінки масштабу необхідних змін; управління 

процесом перетворень). На даному етапі може виявитись, що підприємство не в змозі здійснити обрану 

стратегію, через недосконалість проведеного аналізу і відповідно невірно зроблених висновків, або 

виникненням неочікуваних змін у зовнішньому середовищі існування організації. Під час реалізації 

стратегії кожен рівень управління виконує закріплені за ним функції [4].  

Контроль за реалізацією стратегії – завершальний етап, який здійснюється на стадії СУ і має 

забезпечити якісний зворотній зв'язок. Стратегічний контроль спрямований на з‘ясування того, якою 

мірою  реалізація сприяє досягненню цілей організації, значно меншою мірою дає оцінку  правильності 

виконання стратегічного плану чи окремих  його етапів. За результатами стратегічного контролю 

здійснюється коригування цілей організації  та напрямку їх досягнення.  

Отже, СУ – це складна система, яка являє собою процес прийняття та здійснення певних стратегічних 

рішень, заснована на динамічному процесі аналізу, вибору стратегій, плануванні, забезпеченні і реалізації 

розроблених планів організацією. Стратегічне управління дає конкретніше уявлення про те, яким повинно 

бути підприємс тво в майбутньому, в якому оточенні та у яких умовах йому доведеться здійснювати свою 

діяльніс ть, яку позицію займати, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, які конкурентні 

переваги необхідно мати, що необхідно змінити в організації.  
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АРМСПОРТ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧНІВ ІЗ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ  
 

Оцінено вплив армспорту на показники фізичного розвитку учнів із захворюваннями дитячим 

церебральним паралічем. У педагогічному експерименті брало участь 28 учнів із дитячим церебральним 

паралічем у віці від 15 до17 років. До стандартної програми фізичної реабілітації додатково включено 

армспорт. За результатами експерименту встановлено, що приріст показників фізичного розвитку в 

експериментальній групі значно вищий, ніж у контрольній. Встановлено, що заняття армспортом є 

ефективним засобом фізичної реабілітації. 

Оценено влияние армспорту на показатели физического развития учащихся с заболеваниями детским 

церебральным параличом. В педагогическом эксперименте участвовало 28 учащихся с детским 

церебральным параличом в возрасте от 15 до 17 лет. К стандартной программе физической 

реабилитации дополнительно включено армспорт. По результатам эксперимента установлено, что 

прирост показателей физического развития в экспериментальной группе значительно выше, чем в 

контрольной. Установлено, что занятия армспортом является эффективным средства физической 

реабилитации. 

The effect that armsport causes on physical development of students with cerebral palsy disease . The 

pedagogical experiment involved 28 students with cerebral palsy at the age of 15 - 17 years. The standard 

physical rehabilitation program additionally includs armsport. According to the experimental results revealed, the 

increase in physical strength in the experimental group is significantly higher than in the control group. Armsport 

is found to have a good effect on physical rehabilitation. 
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За даними координатора системи ООН в Україні Ф.М. О'Донела, у світі налічується більше 650 

мільйонів чоловік з обмеженими можливостями, що складає близько 10% населення планети [3, 6]. 

Проблема інваліднос ті в Україні залишається однією з найбільш складних і гострих на сьогоднішній день 

[2, 12]. Найпоширенішою патологією серед захворювань населення є захворювання опорно-рухового 

апарату, а саме дитячий церебральний параліч (ДЦП) – 15,4% [3, 7]. Дитячий церебральний параліч не 

тільки знижує рівень та якіс ть життя хворих, але й заважає нормальній соціалізації у суспільстві. На думку 

багатьох вчених [2, 219; 5, 316], основним засобом соціалізації для них є фізична реабілітація. Рухова 

діяльніс ть, що виступає основним фактором розвитку організму в філогенезі, грає настільки ж важливу 

роль в його нормальному розвитку в онтогенезі. Будь-які обмеження у впливі фізичних навантажень 

призводить до порушень нормального розвитку організму і послаблення його загальних адаптивних 

можливостей [4, 168].  

В даний час в науково-методичній літературі накопичено ряд даних, які підтверджують позитивний 

вплив вправ традиційних методик оздоровлення інвалідів із захворюванням ДЦП. Однак, незважаючи на 

те, що система засобів оздоровчої фізичної культури пос тійно розвивається і характеризується активною 

реалізацією нових різноманітних форм рухової активнос ті, побудованих на основі оригінальних методик 

та дисциплін, застосовування армспорту при дитячому церебральному паралічі є найменш дослідженим 

[1, 37].  

Заняття армспортом є одним із засобів лікувальної фізичної культури. Армспорт – це дуже 

ефективний засіб покращення фізичного розвитку та психосоціального статусу учнів. Заняття армспортом 

покращують локомоторну функцію за рахунок комплексного впливу на опорно-рухову та м'язову системи, 

і це сприяє зменшенню спастичності м‘язів всього тіла. Учні стають самостійнішими, впевненими у своїх 
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силах. Змагання один з одним покращують мотивацію та зацікавленіс ть до даного виду спорту, а величезне 

бажання брати участь у змаганнях стає рушійною силою в процесі фізичної реабілітації.  

Нажаль, спостерігається недос татність робіт, присвячених експериментальній оцінці ефективнос ті 

застосування армспорту у процесі фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем.  

 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 

Метою дослідження було обґрунтування та експериментальна перевірка ефективнос ті застосування 

занять армспортом у процесі фізичної реабілітації учнів із захворюваннями дитячим церебральним 

паралічем.  

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, педагогічне тес тування, педагогічний експеримент, 

методи математичної статистики.  

Дослідження проводилося на базі Житомирського вищого професійного училища- інтернату з вересня 

2012 по червень 2013 року. У експерименті взяло участь 28 учнів з церебральним паралічем у віці від 15 до 

17 років. Учасники дослідження були поділені на дві рівні по кількості групи – експериментальну і 

контрольну (по 14 учнів кожна). 

Для перевірки ефективнос ті засобів фізичної реабілітації в обох групах на початку та в кінці 

дослідження, було перевірено показники фізичного розвитку.  

Для цього нами була розроблена авторська програма занять армспортом з учнями із захворюванням 

дитячим церебральним паралічем. Завдання авторської програми: стимуляція опорної функції долонь та 

рук; корекція вад опорно-рухового апарату; формування вестибулярних реакцій і координаційних рухів; 

нормалізація м'язового тонусу; поліпшення рухливості в суглобах; збільшення м'язової сили; набуття 

нових знань, вмінь та навичок. 

Триваліс ть занять: реабілітаційні цикли включали два навчальні семестри тренувальних занять (два 

рази на тиждень по 45  хвилин) після закінчення яких отримані результати були опрацьовані засобами 

математичної статистики.  

Зміст занять: у кожному конкретному випадку складався індивідуальний план занять. Спільними були 

всі пункти, але зміст та інтенсивність занять були різні в залежності від тяжкості захворювання, рівня 

самостійнос ті, моторних функцій. При цьому особлива увага приділялася правильному положенню тулуба, 

ніг та рук учня.  

На першому циклі всі заняття були спрямовані на ознайомлення з технікою боротьби на руках та 

покращенням фізичної підготовленості учнів. Особлива увага приділялась фізичним вправам, 

спрямованим на розвиток моторики рук, ніг, координації рухів, рівноваги. У другому реабілітаційному 

циклі навантаження поступово збільшувалось як у загальній фізичній підготовці так і в спеціальній 

фізичній підготовці, також удосконалювалась техніка боротьби на руках. Кількіс ть вправ і конкретні види 

вправи підбирались в кожному випадку індивідуально. 

 

Результати дослідження. 

Ефективність авторської програми визначалась за динамікою показників фізичного розвитку учнів з 

дитячим церебральним паралічем в контрольній та експериментальній групах на початку та в кінці  

педагогічного експерименту (табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Динаміка показників фізичного розвитку учнів з дитячим церебральним паралічем на початку 

та в кінці експерименту 

 

Показники 
КГ ЕГ 

t р 
КГ ЕГ 

t р 

початок  кінець 

Довжина тіла, см 
Х 172,1 173,0 

0,184 >0,05 
172,5 173,2 

0,151 >0,05 
m 3,4 3,5 3,6 2,9 

Маса тіла, кг 
Х 68,9 70,3 

0,491 >0,05 
70,9 74,6 

1,185 >0,05 
m 1,9 2,2 2,3 2,1 

Динамометрія 

сильнішої руки, кг 

Х 40,7 38,5 
0,098 >0,05 

44,7 52,9 
2,789 <0,01 

m 2,2 1,9 1,7 2,4 

Індекс Кетле, кг/м
2 Х 23,3 23,5 

0,122 >0,05 
23,9 23,2 

0,411 >0,05 
m 1,2 1,4 1,3 1,1 

Силовий індекс, % 
Х 59,1 54,7 

1,864 >0,05 
63,1 68,1 

2,336 <0,05 
m 1,9 1,4 1,3 1,7 
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Аналіз динаміки показників довжини тіла учнів ЕГ та КГ показав, що за час експерименту відбулися 

незначні зміни даного показника (р>0,05). 

Так, за період педагогічного експерименту довжина тіла учнів ЕГ в середньому збільшилась на 0,2 см, 

а учнів КГ – на 0,4 см. Можемо зробити висновок, що достовірної різниці між показниками довжини тіла 

учнів ЕГ та КГ наприкінці педагогічного експерименту – не виявлено. Дослідження результатів вимірів 

маси тіла учнів ЕГ виявили, що за час експерименту даний показник фізичного розвитку збільшився в 

середньому на 4,3 кг , а у учнів КГ – на 2 кг. Достовірної різниці між показниками маси тіла учнів ЕГ та 

КГ наприкінці педагогічного експерименту – не виявлено (р<0,05) . 

Динаміку абсолютних та відносних показників, які характеризують розвиток сили, ми аналізували за 

результатами вимірів динамометрії сильнішої руки та силовим індексом учнів ЕГ та КГ за час 

експерименту. 

Аналіз показників динамометрії сильнішої руки учнів КГ свідчить про позитивні зміни впродовж 

усього експерименту. Тестування виявило, що показники учнів КГ наприкінці були вищими за показники 

динамометрії, виявлені на початку експерименту . Вивчення динаміки змін показників динамометрії 

сильнішої руки учнів ЕГ виявило, що покращення також відбувається впродовж усього періоду 

експерименту. 

Таким чином, доведено, що авторська програма має більш суттєвий ефект на розвиток сили руки. 

Дане ствердження підтверджується порівняльним аналізом показників динамометрії сильнішої руки учнів 

КГ (44,7+1,7 кг) та ЕГ (52,9+2,4 кг) наприкінці експерименту. Математично доведено, що показники учнів 

ЕГ достовірно кращі, за показники учнів КГ (t=2,789; р<0,01). 

З метою  дослідження відношення маси тіла до довжини в учнів ЕГ та КГ нами було проаналізовано 

зміни індексу Кетле за час експерименту. Виявлені результати доводять, що даний показник не зазнав 

достовірних змін протягом педагогічного експерименту ні в учнів ЕГ, ні в учнів КГ. Також не виявлено 

достовірної різниці між показниками індексу Кетле учнів ЕГ (23,2+1,1 кг/м2) та учнів КГ (23,9+1,3 кг/м2) 

наприкінці педагогічного експерименту (t=0,411; р>0,05). 

За результатами авторської програми, доведено, що наприкінці експерименту показники силового 

індексу учнів ЕГ достовірно вищі, за показники учнів КГ (t=2,336; р<0,05). 

 

Висновки. 

Ми бачимо, що, не дивлячись на відмічений позитивний вплив засобів фізичної реабілітації на 

показники фізичного розвитку в контрольній і експериментальній групах, процес реабілітації пройшов 

успішніше в учнів в експериментальній групі. Викорис тання армспорту як засобу фізичної реабілітації 

виявилося ефективним. Додаткове включення до стандартної програми фізичної реабілітації дітей з 

церебральним паралічем армспорту, який додатково застосовувався 2 рази на тиждень, в значній мірі 

підвішує позитивний вплив на відновлення рухових функцій.  

В подальшому планується дослідження пролонгованого впливу застосування армспорту на показники 

фізичного розвитку учнів з церебральним паралічем та викорис тання даної методики зі студентами ВНЗ.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ ТИМУСА У ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
 

К необходимости слежения за состоянием тимуса у новорожденных нас привели несколько 

причинных факторов, но прежде всего предположение, что среди умерших детей иммунодефицитные 

состояния должны встречаться чаще и быть более выраженными, чем у живых. Иммунная 

недос таточность является одной из базовых причин, на фоне которой формируются  все патологические 

процессы и утяжеляется их течение. Одним из показателей  достаточнос ти  функционирования  детской  

иммунной системы   является состояние тимуса [2]. Однако в работе неонатологов до настоящего времени 

практически не используются существующие рекомендации по прижизненной характеристике  тимуса 

[1,2,3]. 

Данная работа предс тавляет результаты  ряда наблюдений за состоянием тимуса у живых и умерших 

детей  первого года жизни, проведенных в 2010-2012 гг. специалис тами отделений интенсивной терапии и 

педиатрии  детской областной больницы. Анализ состояния тимуса проводился по результатам его 

прижизненного ультразвукового исследования  (УЗИ) на основании историй болезни и по результатам 

морфологических  измерений на основании  протоколов патологоанатомического вскрытия. 

Дополнительной особеннос тью данного исследования является проведение сравнительного анализа 

состояния параметров прижизненного и патологоанатомического измерений тимуса, имеющих 

принципиальные отличия в виде визуальной обработки линейных параметров органа на сканированном 

изображении с последующим расчетом массы по рекомендованной формуле и в виде прямых приемов 

взвешивания и линейного измерения.                 

Результаты и обсуждение. 

Результаты  прижизненного  ультразвукового исследования  (УЗИ) у больных новорожденных и детей 

первого года жизни выявили значимые отличия состояния параметров тимуса  и от рекомендательных  

нормативных уровней здоровых детей [1,4] и от фактических патологоанатомических показателей.  

Первой (и основной) особенностью  характеристики тимуса  у больных детей являлись  выраженная 

вариабельность и перепады показателей его массы по возрастным периодам в течение первого месяца 

жизни (неонатальные периоды выделены  в соответс твии  с общепринятой  градацией  [5]; табл.1).  

                                                                                                                                          Таблица 1.   

УЗИ-параметры линейных размеров тимуса и его расчетная масса у больных детей, при 

госпитализации в отделения ДОБ (М±m) 

Возрастные 

группы 

Линейные  параметры  ( мм) Расчетная 

масса  ( г ) 

Норматив 

массы  ( г ) длина ширина толщина 

0 - 6  дней (п=311) 30.72 ± 1.20 30.32 ± 1.27 10.89 ± 0.61 7.10 ± 1.32 4.0 - 6.5 

(4.00 ± 1.65) 

7 – 28 дней (п=68) 26.25 ± 2.17 25.19 ± 2.31 9.03 ± 0.72 4.18 ± 1.04*# 5,0 - 8.5 

(5.91 ± 0.94) 

1- 6 мес (п=118) 

 

42.36 ± 1.79 42.22 ± 1.82 15.32 ± 1.91 19.18 ± 1.62# 9.66 ±2.31  - 

12.52 ± 3.55 

в тч.1 месяц (п=22) 39.59 ± 3.26 38.09 ± 3.45 17.73 ± 2.46 18.71 ± 2.98# 7.0 – 13.0 

9.66 ± 2.31 

2 месяца (п=25) 40.16 ± 3.31 39.68 ± 3.24 19.76 ± 2.17 22.07 ± 2.91# 8.0 – 14.0 

10.97 ± 2.62 

3-6 месяцев (п=71) 42.43 ± 1.28 42.01 ± 1.26 15.37 ± 1.92 19.17 ± 2.03 9.0 – 16.0 

(12.07 ± 2.36 - 

12.52 ± 3.55) 

7-11мес (п=58) 44.52 ± 3.52 45.37 ± 3.74 15.38 ± 1.98 21.75 ± 2.34 10.0 – 19.0 

(14.37 ±4.54  - 

15.28 ±2.68) 

Общая   (п=555) 34.08 ± 1.12 33.77 ± 1.25 12.07 ± 1.01 9.72 ± 0.64 - 
Примечание: достоверность статистической разницы аналогичных показателей у детей наблюдаемых возрастных 

групп  *- между собой и  #- относительно возрастных нормативов на уровне порога вероятности 0.95  
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    У больных детей в возрасте 0-6 дней (в раннем неонатальном периоде) средний тимус имел массу 

7.10 г и незначительно, но превышал на 9.1% максимальный возрастной норматив (6.5 г; табл.1). Тогда  

как у пациентов в возрасте 7-28 дней (в позднем неонатальном периоде) средний тимус имел массу 4.18 г  

и на 19.6% не достигал  нижнего предела нормативного уровня   (5.910.94). Мы полагаем, что снижение 

массы тимуса после 6-7 дня жизни ребенка обусловлено преимущественно особенностями динамики 

иммунно-защитных процессов в ходе развитиях процесса заболевания, но при этом может быть связано с 

общими адаптационными процессами данного периода жизни.  

У больных детей со второго и до шестого включительно месяцев жизни средняя масса тимуса была 

более стабильна, равнялась 19.18 г, на 19.9% превышала максимальный возрастной норматив и не имела 

существенных отличий в отдельные возрастные периоды. На втором месяце жизни у больных детей 

средняя масса тимуса составляла 18.71 г, на третьем – 22.07 г, на четвертом-шестом месяцах жизни весовая 

величина тимуса – 19, 17 г (р>0.05). У больных в возрасте 7-11 месяцев средняя масса тимуса также была 

выше максимального возрастного уровня (14,47%): ее показатель составил 21.75 г. 

 Частота выявления тимуса с нормативной или реактивно измененной массой у больных детей также 

соответс твенно имела определенные возрастные закономерности (табл.2).  Среди больных детей в 

возрасте 0-6 дней пациенты с повышенно реактивной массой тимуса составили несколько больше 

половины общего количес тва - 54.34 на 100 обследованных  лиц, что логично объяснялось активизацией 

как общих процессов адаптации в раннем неонатальном периоде, так и имунно-защитных процессов в 

связи с острой фазой заболевания. 

                                                                                                                                   Таблица 2.     

Частота выявления  тимуса с нормативной и измененной массой у больных детей в возрасте до 1 года 

Возрастные 

группы 

Количество  

обследованных  

лиц 

из них  имели   тимус  с  градацией массы: 

ниже   нормы в пределах нормы выше  нормы 

абс.ч на 100 лиц абс.ч на 100 лиц абс.ч на 100 лиц 

0 – 6  дней 311 73 23.47±5.03 69 22.19±5.06 169 54.34±3.86* 

7 – 28 дней 68 4 5.88±11.9* 44 64.71±7.37* 20 29.41±10.8* 

1-6 месяцев 118 19 16.10±8.89 20 16.95±8.85 79 66.95±5.36* 

7-11 месяцев 58 25 43.10±10.32* 9 15.52±13.7 24 41.38±10.48 

Итого 555 96 17.30±1.61 133 23.96±1.82 268 48.29±2.12* 
Примечание: здесь и в таблице 4 достоверность на уровне порога вероятности 0.95 статистической разницы 

аналогичных показателей у детей наблюдаемых возрастных групп  *- между собой 
 

         У остальных пациентов данной возрастной группы масса тимуса с равной частотой была в 

пределах возрастного норматива (22,19 на 100 детей данной возрастной группы) или ниже его 

минимального уровня (23.47 на 100 детей), что, с нашей точки зрения, в условиях острой патологии было 

свидетельс твом определенного уровня недостаточнос ти в реактивнос ти иммунной системы. Наиболее 

часто тимус со сниженной массой регистрировался у детей в возрасте 7-11 месяцев – у 43.10 на 100 

обследованных  лиц, что было выше в 1.8 – 7.3 раза, чем у детей всех остальных возрастных групп 

(р<0.05). Реактивное увеличение массы тимуса с наибольшей частотой отмечено у детей в возрасте 1-6 

месяцев – 66.95 на 100 лиц в данной группе наблюдения, что превысило показатели позитивной 

реактивнос ти тимуса у детей 7- 11 месяцев на 61.8%, у детей 0-6 дней – на 23.2%, у детей 7-28 дней – в 2.3 

раза (р<0.05). Наиболее редко по сравнению с другими возрастными группами реактивная прибавка массы 

тимуса зафиксирована у детей в позднем неонатальном периоде жизни – у больных в возрасте 7-28 дней (в 

1.4-2.9 раза; р<0.05), что частично объясняет наличие у этих больных наименьшего по величине массы 

среднегруппового показателя тимуса (4.18 г). 

     Возрастные особенности исследуемого прижизненного тимуса -  наличие несколько повышенной 

массы у тимуса детей в раннем неонатальном периоде, ее значимое снижение в позднем неонатальном 

периоде и в остальные периоды стабильное превышение максимального уровня по сравнению с 

рекомендуемыми возрастными нормативами,  - не  проявились по данным патологоанатомических 

показателей (табл.3). Показатели массы тимуса у умерших детей всех возрастных групп были ниже 

официально установленных нормативов – на 27.55-40.8% по сравнению с минимальным возрастным 

нормативом (7.10-8.30 г против 10.0 г). 

                                                                                                                                 Таблица 3.  

Патологоанатомические  параметры линейных размеров  и массы тимуса  у  детей, умерших  в 

отделениях  ДОБ ( М±m ) 

Возрастные 

группы 

Линейные  параметры  ( мм) Фактическая 

масса  ( г ) 

Норматив 

массы  ( г ) длина ширина толщина 

0 - 6  дней (п=14) 23.5 14.8 5.4±0.29 7.50±1.64 10 - 15 

 7 – 28 дней (п=10) 29.5 16.6 5.5±0.55 8.30±1.97 

1- 6 мес (п=25) 28.2 16.9 5.19±0.46 7.84±1.16 10 - 15 

7-11мес (п=10) 28.0 15.3 5.3±0.91 7.10±1.34 10 - 19 

Всего   (п=59) 28.3 16.3 5.3±0.35 8.05±1.77 - 
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     На  фоне общего снижения массы тимуса  у умерших  детей отмечено  незначительное 

преобладание   величины массы тимуса  у  детей 7-28 дней - 8.30 г. Частота выявления  тимуса с 

нормативной и измененной массой у умерших детей в возрасте до 1 года показала, что из общего числа  

тимус с массой меньше нормативной величины имели 61.0% детей,  выше  нормативной величины  -  

только  1.69% детей  и  у  37.29% детей  тимус находился в пределах нормативных параметров массы 

(табл.4).  

                                                                                        Таблица 4.     

Частота выявления  тимуса с нормативной и измененной массой у умерших детей в возрасте до 1 года 

Возрастные 

группы 

Количество  

обследованных  

лиц 

из них  имели   тимус  с  градацией массы 

ниже   нормы в пределах нормы выше  нормы 

абс.ч на 100 лиц абс.ч на 100 лиц абс.ч на 100 лиц 

0 – 6  дней 14 8 57.14±14.29 6 42.86±14.58 - - 

7 – 28 дней 10 5 50.0±14.79 5 50.0±14.79 - - 

1-6 месяцев 25 17 68.0±12.04 7 28.0±15.76* 1 4.0 

7-11 месяцев 10 6 60.0±15.11 4 40.0±14.94 - - 

Итого 59 36 61.02±10.29 22 37.29±10.8 1 1.69 

         

     При этом частота изменений состояния тимуса по параметру массы по материалам   

патологоанатомических исследований показала неоднотипное для детей разных возрастных групп 

распределение.  Наиболее часто у умерших детей тимус, с массой ниже минимального нормативного 

уровня, был зарегистрирован в возрасте старше 1-го месяца:  68,0% и 60.0% в возрастных группах 1-6 и 7-

11 месяцев соответственно. У детей первого месяца жизни тимус с массой ниже нормативного минимума 

встречался несколько реже – у 57,14% детей раннего и 50.0% детей позднего  неонатального периода.  

       Таким образом, у больных детей чаще регистрировался тимус с повышенной относительно 

норматива величиной массы – у 48.29% пациентов (у умерших значимо меньше - только у 1.69% детей; 

р<0.05) и существенно реже тимус имел параметры объема и массы ниже минимального возрастного 

норматива - у 17.30% детей (у умерших – у 61.02% детей; р<0.05). При этом средняя масса тимуса у 

больных детей составила 9.72г (у умерших - 8.05г) с большим диапазоном колебания показателя - от 4.18 

до 22.07 г (у умерших очень узкий разброс величины показателя - от 7.10 до 8.30 г).  

        Относительно высокая подвижность параметров тимуса у больных детей разных возрастных 

групп с преобладанием увеличения его массы могла рассматриваться как критерий и индикатор участия 

тимуса как одного из центральных органов иммунной системы в активизации (ее дос таточности или 

недос таточности) как имунно-защитных процессов в связи с острой фазой заболевания, так и общих 

процессов адаптации неонатального периода, а также регенераторно-восстановительных процессов в 

более поздние периоды жизни ребенка.  

       Наличие у большинства умерших  детей разных возрастных групп тимуса в состоянии 

уменьшенной массы являлось свидетельс твом  их более низких иммунно-адаптационных и общих 

адаптационных возможностей и с точки зрения уровня дос таточности защитных  функций организма 

могло быть оценено как показатель неполной степени реактивности защитных систем и, соответс твенно,  

давало основание полагать, что одной из ведущих причин летальных исходов  у детей первого года жизни   

являлась  недостаточнос ть  реактивнос ти и взаимной кооперации тимуса и имуннокомпетентных клеток 

иммунной системы. 

       Дополнительно к возрастной оценке внешних параметров тимуса нами проведена 

дифференциация  его изменений у больных и умерших детей с учетом их различных  клинических 

состояний. Выделены нозологические группы, патология которых была зарегистрирована как основное 

заболевание у умерших детей, включенных в наше исследование, и соответственно сформированы 

нозогруппы у обследуемых больных детей (с сохранением их возрастной градации). Установлено, что, 

также как и при возрастном распределении, величина массы тимуса при всех вариантах клинического 

диагноза у больных детей была значимо выше, чем у умерших (на 58,9- 86.2%), и диапазон колебания 

показателя массы тимуса у больных детей был более широкий, чем у умерших пациентов (в 2.6- 2.9 раза), 

с существенным преобладанием увеличенного тимуса (53,2% против 1.75%; табл.5 и 6).  

       При этом у умерших детей во всех нозологических группах средняя величина и масса тимуса 

была меньше (6.08-8.88 г) официально установленного патологоанатомического норматива (10,0 г). 

Наибольший диапазон колебаний фактической массы тимуса среди умерших зарегистрирован в группе с 

врожденными аномалиями развития (ВАР) – от 2 до 20 граммов (в этой же нозогруппе зарегистрирован 

единственный пациент с массой тимуса, выше нормативного максимума; 20.0 г); наименьший диапазон 

колебаний массы тимуса отмечался при инфекционных заболеваниях – от 3 до 10 г. Частота сниженного по 

массе тимуса при данной патологии была паритетной: у умерших с основным диагнозом ВАР – в 57.7% 

случаев, с диагнозом инфекционной патологии – в 57,9% случаев. С наибольшею частотою уменьшенный 

тимус (в данной группе меньше 6.08 г – наименьший вариант среди анализируемых нозологических 

групп) выявлялся у умерших детей с перинатальным поражением центральной нервной системы (ПП 

ЦНС) – в 75,0% случаев, в числе которых существенно преобладали состояния с особо неблагоприятным 
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прогнозом клинического развития - церебральной лейкомаляции (88,9%).              

              Таблица 5. 

Патологанатомическая характерис тика тимуса у умерших детей с  различным клиническим 

состоянием с  учетом основного заболевания и периода жизни  

 

Диагноз 

 

Возрастные 

группы 

Линейные размеры (мм), масса (г), диапазон колебаний массы (min – 

max; г) и частота отклонений от возрастного норматива тимуса (абс) 

длин

а 

ширин

а 

толщи

на 
масса 

min-

max 
↓min н ↑max 

ВАР  

 

0-6 дней   п=3 29. 3 16.0 6.0 7.33±2.08 5-12 2 1 - 

7-28 дней  п=6 23.3 14.2 5.5 8.33±1.52 5-10 3 3 - 

1-6 месяцев   п=9 32.8 17.8 5.8 10.89±1.71 3-20 6 2 1 

7-11 месяцев  п=8 27.5 15.4 5.4 7.62±1.55 2-15 4 4 - 

Всего          п=26 28.57 16.02 5.63 8.88±2.12 2-20 15 10 1 

ПП ЦНС 

 

0-6 дней   п=0 - - - - - - - - 

7-28 дней  п=3 26.7 18.3 6.0 10.0±2.41 5-15 1 2 - 

в тч. цербр. 

лейкомаляция п=2  

25.0 15.0 6.5 10.0±2.17 5-15 1 1 - 

1-6 месяцев   п=9 23.9 14.4 4.5 4.78±1.82 2-10 8 1 - 

в тч. цербр. 

лейкомаляция п=8  

25.0 15.0 4.6 5.12±1.37 3-10 7 1 - 

7-11 месяцев  п=0 - - - - - - - - 

Всего  п=12 24.6 15.37 4.87 6.08±2.36 2-15 9 3 - 

в тч. цербр. 

Лейкомаляция 

п=10 

25.0 15.0 4.98 6.10±2.24 3-15 8 2 - 

Инфекц.  

патология 

0-6 дней   п=11 29.5 16.82 5.18 7.54±2.57 3-10 6 5 - 

7-28 дней  п=1 15.0 8.0 4.0 3.0 - 1 - - 

1-6 месяцев   п=5 30.0 21.6 5.0 7.40±1.32 5-10 2 3 - 

7-11 месяцев  п=2 30.0 15.0 5.0 5.0 5-5 2 - - 

Всего  п=19 28.9 17.4 5.05 7.0±1.68 3-10 11 8 - 

 

                                                                                                                        Таблица 6. 

Прижизненная характеристика тимуса у детей с различным клиническим состоянием с  учетом 

основного заболевания и периода жизни 

 

Диагноз 

 

Возрастные группы 

Линейные размеры (мм), масса (г), диапазон колебаний массы (min – 

max; г) и частота отклонений от возрастного норматива тимуса (абс) 

длина 
шири

на 

толщи

на 
масса 

min-

max 
↓min н ↑max 

ВАР  

 

0-6 дней   п=21 32.95 32.33 12.14 9.05±2.01 2-26 3 3 15 

7-28 дней  п=1 25 21 8 2.94 - 1 - - 

1-6 месяцев   п=6 34.2 33.33 13.5 10.77±8.15 2-39 3 1 2 

7-11 месяцев  п=2 48.5 48.5 15.0 24.70±12.04 17-34 - 1 1 

Всего          п=30 33.31 33.29 12.47 9.66±3.16 2-39 7 5 18 

ПП ЦНС 

 

0-6 дней   п=10 36.68 34.6 11.88 10.55±2.47 2.2-24 2 1 7 

7-28 дней  п=2 30,0 30,0 14,5 9.13±5.52 2.5-31 1 - 1 

1-6 месяцев   п=7 40.14 39.43 16.72 18.52±7.31 0.7-43 1 - 6 

7-11 месяцев  п=11 45.1 48.05 16.0 24.27±6.15 10-28 6 - 5 

Всего  п=30 40.13 40.35 14.69 16.65±3.66 0.7-43 10 1 19 

Инфекц.  

патологи

я 

0-6 дней   п=27 26.96 26.22 10.04 4.97±1.03 1-19 9 9 9 

7-28 дней  п=13 25.77 23.0 9.0 3.73±1.44 1-15 9 1 3 

1-6 месяцев   п=48 42.5 41.96 15.78 19.70±2.01 3-48 6 10 32 

7-11 месяцев  п=25 43.76 44.32 11.8 16.02±4.05 6-53 2 12 11 

Всего  п=113 37.14 36.54 12.75 12.11±1.17 1-53 26 32 55 

Обслед-

е 

(без ДЗ) 

0-6 дней   п=36 31.63 34.61 11.48 8.80±0.94 2.4-27.2 5 10 21 

7-28 дней  п=13 27.0 25.46 10.31 4.96±1.60 1.2-19.6 8 1 4 

1-6 месяцев   п=51 42.88 43.20 14.86 19.27±6.75 1-44 10 8 33 

7-11 месяцев  п=18 44.33 44.33 15.0 20.63±5.87 11-41 1 11 6 

Всего  п=118 37.9 38.8 13.35 13.75±2.43 1.2-44 24 30 64 
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       В нозологических группах больных детей средняя величина и масса тимуса составила 9.66-16.55 

г, при этом меньший показатель был у больных с ВАР (9.66 г), а наибольший – у больных с ПП ЦНС (16.55 

г), что было прямо противоположно распределению тимуса по характеристики массы у умерших детей.  

Диапазон фактических показателей параметров тимуса у больных во всех нозологических группах был 

очень широк и колебался от 0.7 до 53 г. При этом у больных детей с ПП ЦНС своеобразно объединились 

показатели наиболее частого снижения массы тимуса (33.3% случаев) и наиболее частого повышения 

массы тимуса (63.3% случаев) по сравнению с рекомендованными возрастными нормативами. У больных 

детей с ВАР и инфекционной патологией  частота выявления тимуса с низкой массой (ниже минимального 

возрастного норматива) составила равные доли – по 23.3 и 23.0%, частота выявления тимуса с большой 

массою (выше максимального возрастного норматива) – 60.0% и 48,7% соответс твенно (со значимо более 

низким показателем у инфекционных больных (р<0.05), что логично объяснялось общим низким уровнем 

иммунной реактивности данной группы больных в качестве причины возникновения этой патологии). 

    Таким образом, при дифференциальном нозоструктурном анализе параметров тимуса у больных и 

умерших детей не выявлено сходных позиций изменений тимуса в зависимости от вариантов 

клинического состояния пациентов, что указывало на сущностные отличия у них реактивнос ти тимуса в 

составе общей реактивности иммунной системы.  

  Кроме того, нозоструктурным анализом изменений параметров тимуса была подтверждена базовая 

характеристика реактивнос ти тимуса, которая указывала на более низкие возможности изменения 

внешних параметров тимуса у умерших детей.  

Заключение.     

В ходе исследования подтверждено наличие возрастных отличий внешних параметров тимуса у детей 

первого года жизни, и установлено наличие определенных изменений  массы тимуса в зависимости от 

морфо-функциональных состояний при различных формах клинической патологии. Выявлены 

существенные отличия реактивнос ти тимуса у больных и умерших детей при сравнимых нозологических 

состояниях.  

Выводы.  

1. Выявленная у детей первого года жизни, и в том числе новорожденных раннего и позднего 

неонатальних периодов,  реактивнос ть тимуса может быть использована как один из критериев оценки  

функциональной сохранности иммунной системы, адекватности защитных реакций  организма и прогноза 

течения и исхода патологического процесса, особенно в ходе интенсивного лечения больных.      

2. Необходимым методологическим условием для использования как прижизненных, так и 

патологоанатомических характерис тик тимуса, является наличие и использование нормативных 

параметров тимуса (преимущественно возрастной градации).  
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА 

СПОРТУ  
 

В статті розглянуто як фізична культура та спорт використовуються у естетичному вихованні та 

гармонійному розвитку сучасної людини. 

В статье рассмотрено как физическая культура и спорт используется в эстетическом воспитании и 

гармоничном развитии современного человека. 

The article is considered as the physical education and sport is used in aesthetic education and harmonious 

development of modern man. 
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Естетичне виховання є невід'ємною складовою гармонійного розвитку сучасної людини спроможної 

оволодіти культурними цінностями, будувати життя за законами краси. Засобами такого виховання можуть 

бути всі види й форми людської життєдіяльності, в тому числі фізична культура та спорт.  

Краса тіла спортсмена, гармонія високо координаційних рухів, поєднання ритму та швидкості – все це 

на пряму стосується краси. Ціла низка спортивних вправ відповідає самим високим канонам мистецтва, 

наприклад: художня і спортивна гімнастика, фігурне катання, спортивні танці та інше. Порівнюючи 

канонічні елементи краси, такі, як: танці, хореографія і спорт, відмічаємо багато того, що їх єднає.  

По-перше, в біомеханічній структурі й змісті знаходимо певні спільні риси.  

По-друге, неможливо не помітити спільність у ритміко-метричній схожості з деякими видами спорту. 

Втілений у рух (біг), ритм здійснює конструктивний вплив на людину. Ще Платон відмічав, що ритм, 

проникаючи в душу людини, приводить у гармонійний порядок моральніс ть, а Аристотель відзначав, що 

від упорядкованого руху залежить ритм і психіка людини.[2;3] Дослідження останніх років показали, що 

ритм перетворений у рух поліпшує емоційно-чуттєве сприйняття оточуючого середовища.[1] 

По-третє, як в першому, так і в другому випадку, їм притаманне одне і теж джерело м'язового 

задоволення. І ще одна загальна характерна спільність – видовище. У ньому замкнута велика вибухова 

сила, яка спалахує шквалом позитивних пристрастей, а інколи й негативних переживань. Три перші 

позиції неопосередковано пов'язані з дієвою, а четверта – із споглядально-зоровою активністю 

вболівальників та шанувальників спорту. Між глядачами, суддями та спортсменами відбувається контакт, 

який приймає форму двостороннього впливу і взаємозв'язку. Виступ атлетів на бігових доріжках, секторах 

є великим джерелом м'язового задоволення, емоційних проявів спортсменів та бурхливих прис трастей 

вболівальників. Саме тут присутні сили, які відображаються в нашій свідомості у формі естетичного 

сприйняття, естетичного відношення до дійсності, естетичної оцінки того,  що відбувається навколо нас. 

Все це має пряме відношення до естетики й ес тетичних аспектів занять спортом.  

Естетичне сприйняття реальнос ті й формування на цій основі конкретної уяви і живих образів – 

процес двосторонній, в якому на рівних взаємодіють об'єкт і суб'єкт. Перший передає, а другий приймає і 

переробляє у своїх мозкових центрах інформацію, що надходить. Так народжується конкретне уявлення й 

живий образ. Правда, для того, щоб ця модель діяла, необхідно дві обов'язкові умови: 

1. суб'єкту потрібно бути достатньо емоційно сприйнятливим, інтелектуально підготовленим до 

порівняно простої, але все-таки творчої операції;  

2. об'єкт має володіти усіма якостями, щоб стати справжнім «джерелом натхнення».  

Виконання першої умови забезпечується всебічним розвитком спортсмена. Тому важливо, щоб 

тренери й викладачі вели виховну роботу в повному обсязі, не обмежуючись лише спортивною 

підготовкою. Обов'язок педагога – розвивати не лише фізичні якості, а й розум, волю, моральніс ть і 

естетичні якості своїх вихованців. Зрозуміло, що розвиваючи і виховуючи, тренер-педагог повинен 

випереджувати їх розвиток, збільшувати свою загальну культуру, зокрема естетичну. Тільки тоді він зможе 

позитивно впливати на емоційну сферу своїх вихованців, на всесвіт їх образів, понять і уяви про 

прекрасне. Суть другої умови – організувати об'єкт таким чином, щоб він став справжнім «джерелом 

натхнення». Зробити це не легко, тому що об'єкт багатогранний і багатообразний.  

По-перше, це безпосереднє оточення спортсмена під час занять, тобто те середовище, у межах якого 

діє атлет. Це спеціально обладнані місця для занять спортом. Розуміючи, що успіх і досягнення багато в 

чому залежать від стану навчально-матеріальної бази, ми іноді недооцінюємо присутній потенціал, який 

впливає на естетичні почуття.  

По-друге, тренер являє собою приклад наслідування. Він майже усім впливає на вихованців: 

зовнішнім виглядом і одягом, рухами й поведінкою, вміння пояснити та показати вправи тощо. Ось чому 

важливо, щоб висока особиста культура викладача виявлялась в усьому, в кожній його дії і його 

зовнішньому вигляді. 

По-третє, ті хто сприймають, повторюють програмний матеріал. Це передусім той центр, де 

отримується, фокусується і перероблюється інформація. Саме у вищий нервовій системі відбувається 

процес її трансформації в живий образ, який є психологічною основою естетичного виховання. Тут треба 

сказати не тільки про окремо взятого спортсмена, а також про весь колектив. Колектив надсилає зворотну 

інформацію спортсмену стосовно особливостей зовнішнього вигляду, рухів, спільних дій в складі групи та 

інше.  

По-четверте, це той запрограмований матеріал, який вивчається атлетами на тренуванні. Він впливає 

не тільки на фізичну природу спортсменів, а також на їх розум, волю, уяву, пам'ять. Сила цього впливу 

багато в чому залежить від таланту педагога, від готовності  атлета до творчого переопрацювання 

отриманої інформації. Будь-яка дія чи рух – це прихована енергія, яка спроможна викликати реакцію 

естетичного характеру. Хай навіть на перших етапах це будуть не зовсім яскраві враження, але в 

подальшому, поступово накопичуючись і асоціюючись з іншими враженнями, вони стануть матеріалом для 

побудови образів. 
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Було названо тільки чотири фактори, надсилання спортсмену сигнальної інформації. Їх кількість 

можна збільшити, якщо додати, наприклад, музичний супровід, ілюмінацію, яскраве оформлення 

спортивних майданчиків, атрибутику та ін. Кожна визначена умова діє в комплексі з іншими. Все вище 

вказане могло б допомогти викладачеві в оптимізації навчально-виховного процесу, спрямувати 

інформаційний потік так, щоб він сприймався спортсменами вибірково, впливав на них згідно з намірами 

викладача.  

Резюмуючи, можна зазначити що фізичне виховання розширює сферу ес тетичного впливу на людину, 

реалізація комплексного використання засобів фізичного і естетичного виховання в педагогічному процесі 

надає позитивний влив за рахунок внесення в нього позитивного емоційного моменту і додаткових 

стимулів до занять фізичною культурою.  
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КІНЕЗИТЕРАПІЯ – ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЇЇ 

РОЛЬ У ВІДНОВЛЕННІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
 

Дана стаття аналізує новий безопераційний метод лікування хребта – кінезитерапію. Актуальність 

цієї статті в тому, що сам хворий приймає активну участь в своєму одужанні, так як дякуючи цьому 

методу фізичної реабілітації включаються внутрішні резерви організму. Виконуючи вірні вправи пацієнт 

позбавляється болю в спині. Автор показав, що необхідно звертатися до внутрішніх резервів організму, 

щоб подолати хворобу. 

Данная статья анализирует новый безоперационный метод лечения позвоночника – кинезитерапию. 

Актуальность этой статьи в том, что сам больной активно участвует в своем выздоровлении, так как 

благодаря этому методу физической реабилитации включаются внутренние резервы организма. Выполняя 

правильные упражнения пациент избавляется от боли в спине. Автор показал, что необходимо 

обращаться к внутренним резервам организма, чтоб победить болезнь. 

This article analyzes the new non-surgical treatment of spine - Kinesitherapy. The relevance of this article is 

that the patient takes an active role in their recovery, because thanks to this method of physical rehabilitation 

includes internal reserves. Doing exercises loyal patient loses back pain. The author has shown that it is 

necessary to turn to internal body reserves to cope with the disease. 
Ключові слова: кінезитерапія, лікування хребта, біль в спині. 

Ключевые слова: кинезитерапия, лечение позвоночника, боль в спине. 
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Проблема реабілітації хворих та інвалідів привертає все більшу увагу у всіх країнах світу. 

Реабілітація це відновлення здоров‘я, функціонального стану та працездатнос ті, порушених хворобами, 

травмами чи фізичними, хімічними та соціальними факторами.  

Мета реабілітації – ефективне і найскоріше повернення хворих та інвалідів до побутових та трудових 

процесів, до суспільства, відновлення особистос ті.  

Реабілітація являється процесом, який направлений на всебічну допомогу хворим та інвалідам для 

досягнення ними максимально можливої при даному захворюванні фізичної, психологічної, професійної, 

соціальної та економічної повноцінності.  

Одним з видів медичної реабілітації є фізична. Її головне завдання – повноцінне відновлення різних 

систем організму та опорно-рухового апарату.  

Мета фізичної реабілітації – найбільш повне відновлення втрачених можливостей організму, але якщо 

це не досягаємо, постає задача часткового відновлення або компенсація порушених чи втрачених функцій і 

в будь – який випадок – уповільнення прогресування захворювання.  
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Фізична реабілітація – складова частина медичної, соціальної та професійної реабілітації. Це система 

заходів по відновленню чи компенсації фізичних можливостей та інтелектуальних можливостей, 

підвищенню функціонального стану організму, поліпшенню фізичних якостей, психоемоційної стійкості та 

адаптивних резервів організму засобами та методами фізичної культури, елементів спорту та спортивної 

підготовки, масажу, фізіотерапії та природних факторів.  

Основним засобом фізичної реабілітації являються фізичні вправи та елементи спорту.  

Організм людини побудований раціонально, в ньому все взаємопов‘язано та взаємозалежне. Кожен 

м‘яз нашого тіла має суворо визначену функцію і повинен нести повноцінне навантаження та добре 

відпочивати. Від якості роботи м‘язів, як і від якогось іншого органу, залежить нормальне функціонування 

всього організму. М‘язова бездіяльніс ть в поєднанні з постійним нервовим напруженням губливо 

відбивається на нашому здоров‘ї. Між тим, сучасна людина, особливо яка мешкає в місті, часто позбавлена 

можливостей повністю задовольнити потребу організму в руханні. Якщо недолік рухової активності 

можливо поповнити займаючись бігом, відвідуванням басейну, то для зняття нервової напруги часто 

необхідні додаткові зусилля [1]. 

Вс тановлено, що хвилювання, тривалі психотравмуючі стани, особливо на фоні перевтомлення та 

фізичних недугів, провокують порушення діяльності вегетативної нервової системи, залоз внутрішньої 

секреції. Це визиває ускладнення в роботі серцево-судинної системи, а також зміни в м‘язах та в 

сполучних тканинах.  

Впливаючи на м‘язову діяльність людини фізичними вправами, ми підвищуємо її рухову активніс ть, 

поліпшуємо рухомість суглобів, сприяємо найскорішому відновленню повноцінних рухів у випадках 

травм, хвороб, нервових перенапружень, стресових ситуацій.  

Все частіше людина відчуває болі у хребті. Все більш та більш людей, маючих проблеми зі спиною, 

зневірюються у методах традиційного лікування.  

Зростає кількість знеболювальних ліків від болю в хребті, зростає кількість рецептів народної 

медицини. Певно тому, що найшвидше позбавлення від болю в спині більшістю спеціаліс тів і стало 

визнаватися вилікуванням від остеохондрозу. Хоча у подальшому житті виникають рецидиви і люди, які їх 

зазнають, повинні надягати різного роду корсети та виконувати рекомендації лікарів обмежувати фізичну 

діяльніс ть. Саме такий підхід чомусь став влаштовувати більшіс ть. Але хіба хворі не бажають позбавитися 

цих болів назавжди? І тут на допомогу приходить кінезитерапія – лікування рухом.  

Хребет – це не тільки хребці та диски. Це м‘язи, зв‘язки, судини та нерви. Центральна нервова 

система проходячи через хребет (спинний мозок), управляє хребтом через м‘язи. Анатоми нараховують 

коло 700 тільки непарних (крім мімічних) м‘язів. При тяжкій фізичній праці людина використовує тільки 

40 відсотків від їх кількості. Але ж через них відбувається управління тілом – кістками, суглобами та 

іншими органами. Атрофовані бездіяльністю м‘язи розривають зв‘язки периферії тіла з центральною 

нервовою системою. 

Чи необхідно застосування корсетів при болях в спині? Корсет, який викорис товують навіть на 

короткий термін, сприяє опущенню внутрішніх органів, зниженню перистальтики кишківника, погіршення 

роботи нирок, порушенню кровообігу тазових органів. Також лікування при остеохондрозі необхідно 

призначати тільки після функціонального обстеження хворого, а не після рентгенологічних та 

томографічних знімків. Таким чином, при проведенні діагнос тики усіх м‘язів тулуба, усіх суглобів 

можливо виявити закономірності, які пов‘язані з  болями у спині, але не мають відношення до спини. Це 

виникає тому, що вся судинна система організму людини знаходиться у середині м‘язів, які сприяють 

транспортуванню усієї крові та лімфи до місця призначення (мозок, серце, внутрішні органи, міжхребцеві 

диски та суглоби).  

Для профілактики різних захворювань хребта з тим, щоб зміцнити його зв‘язків апарат необхідно 

виконувати фізичні вправи, які зміцнюють м‘язи спини, так як вони підтримують хребет та трохи 

зменшують навантаження на міжхребцевий диск.  

З постійним тренуванням хребет може досягати дивовижної гнучкос ті, проте при малорухливому 

способі життя людина поступово втрачає не тільки гнучкіс ть, але й необхідний обсяг рухів в хребті. Ось 

чому зараз так важлива кінезитерапія – наука про лікування рухами, головний принцип якої: «вірний рух 

лікує, невірний – калічить».  

У кожного хворого, який починає займатися кінезитерапіею, є два бажання. Перше – зняти біль, і 

бажано без ліків, якими пацієнт вже наситився. І друге – відновити повноцінну працездатність, при цьому 

не обмежуючи себе в побуті, а також носінням корсету.  

Фізичні навантаження розподіляються на підпорогові, порогові та над порогові. Орієнтир при підборі 

фізичних навантажень повинен ставитись на енерговитрати, які забезпечують життєдіяльність в умовах 

відносного спокою [2,43]. 

Підпорогові навантаження не дають тренувального ефекту, так як не підвищують потугу вегетативних 

систем організму. Вони не сприяють збільшенню м‘язової маси. Енерговитрати при цьому складають 

всього 2940 ккал. Стільки кілокалорій ми витрачаємо за час прогулянок, коли плаваємо у басейні.  
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Порогові навантаження перевищують енерговитрати основного обміну приблизно в 5 разів, але не 

більш 4500 – 5000 ккал. Це тривалі прогулянки зі швидкістю 6 км/год., плавання за 16 – 22 хвилини не 

менш 800 метрів без зупинки.  

Над порогові навантаження – це вже перетренування (більш 5000 ккал). Виникають дес труктивні 

зміни в м‘язовому апараті та вегетативній системі. Це великий спорт. Великий спорт в кінезитерапії в 

якості лікувальних навантажень неприпус тимий.  

В кінезитерапії визначення силового навантаження – це можливість виконання силової вправи на 

тренажерах декомпресійного ряду, з співвідношенням 60 – 75 % ваги тіла чоловіка та 50 % ваги тіла жінки. 

Навантаження на різні м‘язові групи повинні варіюватися в співвідношенні з конституцією того, хто 

займається.  

Жити без щоденних правильних навантажень не можна. Не можна знижувати тонус організму. 

Заняття на тренажерах сприяють відновленню опорно–рухового апарату. Вправи на тренажерах, партерна 

гімнас тика повинні проходити в комплексі з гідропроцедурами, саунотерапією, раціональним 

харчуванням.  

Який же рух треба вибрати, якщо всі люди різні? Саме рішенням цього питання займається сучасна 

кінезитерапія. Головна особливість даного лікування в тому,  що людина з гострим болем в спині починає 

виконувати рухи не всім тілом відразу, а мозаїчно, кожною м‘язовою групою окремо і на тому рівні, на 

якому його м‘язи здатні це зробити. Тільки на спеціальних тренажерах можуть напружуватися та відразу 

розслабитися окремі м‘язи та суглоби. На кожний сеанс повинна створюватись нова програма рухів 

кожному пацієнту. Аналізуючи с тан кожного хворого, необхідно відновлювати м‘язи, які відповідають за 

швидкість та об‘єм кровоточу [2,61]. 

Правильне виконання рухів повинне виконуватися з правильним диханням. Видих який виробляється 

в годину максимального напруження, сприяє релаксації більшості м‘язових груп. Іноді вправи здаються 

занадто тяжкими для пацієнта, поки він не зможе освоїти правило видиху при максимальному 

навантаженні. В той же час треба відмітити, що в кінезитерапії навантажень як таких немає, є локально та 

дозовано застосовані фізичні впливи, які відновлюють тіло до норми стану функціонального розтягнення 

хребта. Іноді із-за болю простий рух може бути нездійсненим. Ось тут на допомогу й приходить холодна 

вода. Це найкращий засіб для зняття болю в м‘язах та суглобах. В даному випадку працюють закони 

терморегуляції, які відповідають за вироблення організмом тепла при зовнішньому впливі холодом. 

Триваліс ть впливу холодом не повинна бути більш 5 – 10 секунд.  

При цьому холодна вода зменшує температуру тіла в ділянці запалених м‘язів та відновлює 

мікроціркуляцію ішемізованих ділянок хворих тканин організму.  

Кінезитераія – це не накачування м‘язів, це відновлення мікроціркуляції в м‘язах, тобто їх капілярної 

системи.  

Кінезитерапія – це також аналіз усіх систем організму людини, її психології та способу життя. 

Головна важкість кінезитерапії – подолання болю без ліків. В цьому й допомагає холодна вода.  

Кіс тки скелетної системи, включаючи хребет – це жива тканина, яка повинна одержувати відповідне 

харчування. Кістки становляться слабкими, крихкими та дірчастими із-за неправильного харчування. Цей 

стан називається остеопороз. Тому рекомендується обов‘язкове вживання овочів, фруктів, натуральних 

сирів, які багаті вітамінами та мінеральними речовинами. Сири являються основним джерелом протеїнів 

та кальцію, необхідних для кісток. Неможна зневоджувати організм. При лікуванні рухом необхідно 

обов‘язкове вживання достатньої кількос ті води. Це 12 стаканів води на добу (від 2 до 5 літрів) [3,54]. 

Що краще: вилікуватись від хвороби чи не захворіти зовсім? Дійсно, краще залишитися здоровим.  

Від більшості загрозливих людині хвороб організм захищає себе сам – про це потурбувалася природа. 

Але ж резерви нашого організму не безмежні. Активне заняття кінезитерапією, вміння «слухати себе» 

допоможуть надовго зберегти безцінний дар природи – здоров‘я.  
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ДОСВІД КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТЯЦІЇ УЧНІВ ЖВПУ ІЗ ОРГАНІЧНИМИ У 

РЯЖЕННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 
 

В статті наведено відомості про ефективність роботи Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату з учнями з особливими потребами, яким чином реалізуються напрямки медико-

соціальної реабілітації (професійної, медичної, трудової, юридичної, психологічної). 
Ключові слова: соціальна реабілітація, професійна реабілітація, медична, трудова , юридичн а, 

психологічна. 

У XXI ст. перед професійною - технічною освітою України пос тало ряд вимог, однією з яких є 

забезпечення в умовах глобалізованого світу високої функціональності кожної особистості, в тому числі 

людей з особливими потребами. Оскільки в останні роки спостерігається тенденція до зрос тання кількості 

людей з функціональними обмеженнями, особливу увагу привертає проблема їх медико-соціальної 

реабілітації.  

У Житомирському вищому професійному училищі - інтернаті з учнями з особливими потребами 

комплексно реалізуються такі напрямки реабілітації, як професійна, медична, трудова, юридична, 

психологічна. 

Розглянемо більш детально особливості реалізації вказаних напрямків.  

Професійна реабілітація.  

Житомирське вище професійне училище - інтернат здійснює професійну підготовку з дев'яти 

робітничих професій: 

1. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевіз ійної апаратури. Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-обчислювальних машин. 

2. Слюсар-електрик з ремонту електроус таткування. Електромеханік з ремонту та обслуговування 

лічильно-обчислювальних машин.  

3. Оператор комп'ютерного набору. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-

обчислювальних машин.  

4. Оператор комп'ютерного набору, соціальний робітник.  

5. Оператор комп'ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія).  

6. Оператор комп'ютерного набору, секретар керівника. 

7. Кухар — кондитер. 

8. Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Взуттьовик ортопедичного взуття.  

9. Оператор комп'ютерного набору. 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється шляхом поєднання навчання з продуктивною 

працею у майстернях і безпосередньо на виробництві, що є основою навчально-виховного процесу в 

училищі. 

У навчальному процесі широко використовуються технічні засоби -тренажери, навчальне 

телебачення, застосовуються ефективні педагогічні методи викладання, в тому числі інтерактивні, 

прогресивні форми проведення занять: навчально-дослідна робота, кіноуроки, моделювання виробничих 

ситуацій, курсове і дипломне проектування тощо.  

Учні- інваліди навчаються за рахунок бюджетних коштів, забезпечуються житлом, харчуванням, 

медичним обслуговуванням, отримують стипендію. Учні, що навчаються на базі дев'яти класів, 

здобувають професії та повну загальну середню освіту.  

Важливе значення має індивідуальна робота з учнями. На перших уроках виявляються складові 

розвитку і формування особистості учнів, їх здібнос ті та інтерес, характер, типи темпераменту, потреби, 

схильності. При індивідуальній роботі з учнями слід враховувати психолого-педагогічні основи навчально-

пізнавальної діяльності учнів. Важливим є сприйняття нового матеріалу, його осмислення і розуміння, 

узагальнення, вміння застосувати знання на практиці.  

При індивідуальній роботі з учнями в училищі важливе місце посідає спілкування, яке може 

вважатися успішним коли ми досягаємо очікуваного результату: отримуємо потрібну інформацію, 

допомогу, підтримку. Досягти своєї мети можна лише тоді коли вас розуміють, а ви розумієте інших. 

Індивідуальна робота з учнями з метою формування профес ійної мотивації передбачає:  

- Розвиток у вихованців широкого діапазону індивідуальних і соціальних мотивів трудової діяльності: 

моральних, матеріальних, пізнавальних, естетичних.  

- Допомога викладача у визначенні учнем суб'єктивних цілей праці: діяльність і особисті можливості.  

- Формування у вихованців уміння враховувати умови праці для успішного досягнення цілей.  

- Спеціальне навчання самоконтролю, самооцінці і самокорекції власної трудової діяльності. Медична 
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реабілітація. 

До актуальних проблем сучасності відносяться проблеми медико-соціальної реабілітації дітей і 

підлітків з обмеженими можливостями. Вони вийшли за рамки суто медичних проблем в усіх країнах 

світу. В ООН розроблена спеціальна програма реабілітації, яка реалізується через ВООЗ, ЮНЕСКО, 

дитячий фонд ООН. За даними ВООЗ, люди з обмеженими можливостями становлять 10% всього 

населення Землі, з яких більше як 100 млн. - це діти до 16 років 

Важливіс ть проблем визначається погіршенням стану здоров'я дитячого населення в сучасних 

екологічних і соціально-економічних умовах. 

На тлі зниження народжуванос ті відмічається підвищення рівня захворюваності, збільшення випадків 

трансформації гострих процесів в хронічну патологію та інвалідизацію дітей, підвищення частоти 

вроджених вад розвитку і спадково обумовлених захворювань. За останніми даними, в Україні 

нараховується 2,8 млн. інвалідів, що становить 5,6% від усього населення, майже половина з них - це люди 

працездатного віку і особливо молодь, що прагне повернутися до повноцінного життя. Загально відомо, 

що цінність та гуманніс ть будь-якого суспільства визначається ставленням держави до найбільш вразливих 

соціальних категорій громадян: дітей, людей похилого віку, інвалідів. У контексті державної політики 

України у сфері охорони здоров'я, важливе значення надається розвитку організаційних тех нологій, що 

сприятимуть допомозі дітям з обмеженими можливостями здоров'я. 

За визначенням ВООЗ під реабілітацією розуміється комплексне та координоване використання 

медичних, соціальних, освітніх та професійних заходів для підготовки або перепідготовки неспроможної 

особи до найвищого рівня реалізації своїх функціональних можливостей. Тому, говорячи про допомогу 

дітям- інвалідам, слід зазначити, що основними завданнями медичної реабілітації на сучасному рівні є:  

1)ліквідація або зменшення вираженості ознак хвороби; 

2)відновлення або покращення порушених функцій організму; 

3)тренування загальної реактивності;  

4)тренування адаптаційних механізмів;  

5)подальше розширення фізичної активності і збереження досягнутого рівня фізичної працездатності 

- підвищення якості життя.  

Робота медичного колективу ЖВПУ- інтернату спрямована на впровадження на високому 

професійному рівні й у повному обсязі всіх заходів медичної і фізичної реабілітації учнів.  

Знайомство лікарів з учнями відбувається при поданні абітурієнтами заяв про вступ до училища, і 

досить часто саме лікарі радять учневі зробити свій вибір професії, з огляду на стан свого здоров'я і 

фізичні можливості. 

Медичний комплекс ЖВПУ- інтернату має загальну площу 120 кв.м і розташований на першому та 

другому поверхах гуртожитку. Комплекс включає кабінети лікаря-терапевта, зубного лікаря, старшої 

медичної сестри, маніпуляцій ний кабінет, кабінет фізметодів лікування, масажний кабінет, ізолятор на 

вісім ліжок, фітобар.  

Штат медичного персоналу складають лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар ЛОР, масажист, 

зубний лікар, старша медична сестра, дієтсес тра, амбулаторна медсестра, чергові медсестри, сестра-

господарка, молодші медсестри. 

В училищі навчається біля 400 учнів-інвалідів, з них станом на 01.09.2013 р.  І групу інваліднос ті 

мають 18 чол., II групу - 118 чол., III групу -124, інвалідність до 18 років - 93 чол. Згідно плану лікувально-

профілактичної роботи, обов'язково проводяться: 

1) поглиблений огляд учнів: один раз на рік (восени); 

2) диспансерний огляд: весна - осінь;  

3) щоденний прийом учнів лікарями: з 7:30 до 21:00. 

Диспансерна група лікаря невропатолога (станом 01.09.2013р.) становить 52 чол.  

1. ДІДП — 35, з них І група - 2 чол, II -18 чол, до 18 років. 

2. М'язова дистрофія - 3 чол. 

3. Пухлини головного мозку - 3 чол. 

4. Стан після черепно-мозкових травм - 4 чол. 

5. Епілепсія - 7 чол. 

Великою популярністю серед учнів користується фітобар, де за призначенням лікаря діти отримують 

фіточаї, відвари, трав'яні коктейлі. 

Масаж - одне з чудових відкриттів людства. Протягом багатьох віків він приносить користь 

людям: зміцнює їх здоров'я, підвищує життєвий тонус, звільняє від хвороб. 

Викорис товується сировина Житомирської фабрики лікарських трав, яка пройшла радіологічний 

контроль. Під наглядом медичної сестри діти отримують у гарячому вигляді відвари і чаї, зроблені із 

готових сумішей: печінкового, ниркового, шлункового, заспокійливого збору, окремо готуються відвари з 

пол-пали, толокнянки, шипшини, горобини, ромашки, звіробою, нагідок та ін.  

Масажний кабінет училища обладнаний двома масажними столами, забезпечений усіма необхідними 

медикаментами та засобами лікувального масажу. 

Як метод лікування, масаж найбільше визначився саме у випадках захворювань опорно-рухового 
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апарату, при остеохондрозі, дегенеративно-дис трофічних захворюваннях опорно-рухового апарату, після 

травм і при серцево-судинних захворюваннях. Наприклад, масаж при різних формах ДЦП застосовується з 

метою розслаблення гіпертонусу м'язів, гальмування гіперкінезів. Прийоми класичного масажу 

використовують для поліпшення обміну речовин, зниження вегетативних і трофічних розладів, 

покращання працездатнос ті м'язів. 

Усе частіше в наукових виданнях застосовуються поняття «інтегративна медицина», яка поєднує в 

єдиному комплексі класичну традиційну медицину і методи нетрадиційної терапії. Такий підхід дозволяє 

вдосконалити способи лікування вже сформованих хвороб методами стимуляції та розвитку власних 

захисних сил, реалізації «внутрішніх цілительських сил».  

Медичними працівниками училища проводиться значна профілактична робота - читаються лекції на 

загальноучилищних лінійках, проводяться бесіди в групах та індивідуально, випускаються санітарні 

бюлетені, листівки. 

Медична реабілітація дітей - це безперервний, тривалий процес, який ґрунтується на принципах 

ранньої діагнос тики, раннього лікування, психічної і ортопедичної корекції, соціальної адаптації; 

передбачається комплексний підхід у вирішенні всіх аспектів реабілітаційного процесу: соціального, 

педагогічного, психологічного, а також набуття навичок здорового способу життя. Зазначимо, що після 

кожного індивідуального курсу реабілітації в училищі проводиться аналіз ефективнос ті проведеного 

відновного лікування отриманих результатів. 

Лікувальна фізкультура як складова медичної реабілітації.  

Піднесення ролі фізичної культури у зміцненні здоров'я учнів ЖВПУ є одним із головних завдань 

навчального закладу, підвищення рівня здоров'я учнівської молоді, її гармонійний фізичний розвиток, 

запорука реалізації сучасних перетворень суспільства. Сьогодні проблема загрози здоров'ю молоді 

розглядається світовою спільнотою як одна із загроз планетарного масштабу - антропологічної 

катастрофи.  

Одна з причин антропологічної катастрофи, яка в Україні набуває рис демографічної кризи, є низький 

рівень додержання засад здорового способу життя та культури здоров'я у значної частини населення. 

Одним із засобів пропагування та додержання здорового способу життя є заняття фізичною культурою і 

спортом 

Робота з учнями, які мають особливі потреби, багатопланова і потребує використання 

індивідуального підходу. Фізична реабілітація, здійснювана на уроках лікувальної фізкультури та на 

заняттях в спортивних секціях, покликана відновити та покращати стан здоров'я учнів.  

Вправи, як природні, так і гігієнічні, виконують роль основних засобів фізичного виховання і 

спрямовуються на розв'язування ще одного специфічного завдання - оптимізувати процес соціальної 

адаптації інвалідів -майбутніх робітників до самостійного життя у суспільстві, допомогти їм переконатися 

у своїй духовності та фізичній підготовці, стати конкурентноспроможними на ринку праці поряд із 

фізично здоровими громадянами. Урок є основною формою організації навчальної роботи з фізичного 

виховання, який створює ефективні умови для розв'язування оздоровчих, освітніх та виховних завдань. 

Відхилення у фізичному розвитку дітей, погіршення їх стану здоров'я зумовлено недостатньою руховою 

активніс тю. Тому для учнів училища, що за станом здоров'я зараховані до спеціальних медичних груп, 

уроки з лікувальної фізкультури є обов'язковими. Вони проводяться за спеціальною програмою і 

передбачають виконання вправ з обмеженим навантаженням із врахуванням протипоказань за станом 

здоров'я. Впродовж двох-трьох тижнів вересня після поглибленого медичного огляду з урахуванням 

діагнозів формуються спецгрупи за списками учнів. Важкохворі учні знаходяться під особистим 

контролем як викладачів лікувальної фізкультури, лікаря, так і класних керівників, майстрів виробничого 

навчання. Кожна навчальна група ділиться на підгрупи за типами захворювання: 

І Учні, що мають захворювання опорно-рухового апарату: церебральний параліч, порушення роботи 

кінцівок і великих суглобів, плоскостопість, порушення росту/  

ІІ. Учні, що мають порушення внутрішніх органів: органів дихання серцево-судинної системи, 

печінки, нирок. 

ІІІ. Учні з порушенням слухового апарату та після перенесених черепно-мозкових травм. 

Приступаючи до занять фізичними вправами необхідно: 

 враховувати походження, причину і клініку захворювання з уточненням періоду та етапу 

хвороби; 

 визначити завдання програми реабілітації кожного хворого; 

 постійно стежити за реакцією організму на застосовуванні фізичного навантаження, враховуючи 

їх адекватність при різній патології;  

 чітко визначити реабілітаційний потенціал кожного хворого учня — основний та супутній 

діагнози, ступінь фізичної тренованості та толерантність до фізичних навантажень;  

 поєднувати спеціальні вправи з загально розвивальними, робити паузи на відпочинок під 

контролем показників гемодинаміки. 

Фізичні вправи розвивають м'язову силу, поліпшують рухливість у суглобах, удосконалюють 

координацію руху, стимулюють діяльність серцево-судинної системи, удосконалюють діяльність 
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внутрішніх органів. Позитивні результати в самопочутті учнів спостерігаються після чотирьох - п'яти 

уроків лікувальної фізкультури: формується інтерес до занять фізкультурою, вони цікавляться видами 

вправ якими можна займатися, та які секції може відвідувати учень за своїми психофізичними 

можливостями. Задоволення від уроків фізкультури є єдиним способом формування в учнів позитивної 

мотивації до занять фізичною культурою взагалі та ЛФК зокрема. До потреб учнів училища обладнано 

спортивний зал площею 353 м
2
 та тренажерний зал площею 52 м

2
, які забезпечують активне проведення 

занять з лікувальної фізкультури та діяльність спортивних секції. Щороку серед навчальних груп 

проводяться спартакіади і кубкові змагання з різних видів спорту, учні училища систематично приймають 

участь у міських, обласних, всеукраїнських, та міжнародних змаганнях серед інвалідів, де неодноразово 

займають призові місця. 

Трудова, юридична, психологічна реабілітація.  

Один з напрямів соціальної реабілітації, що здійснюється у Житомирському вищому професійному 

училищі-інтернаті, є  трудова реабілітація учнів з обмеженими фізичними можливостями.  

Вона передбачає: самообслуговування в гуртожитку училища, чергування в  їдальні, прибирання 

території та трудову діяльність в спеціалізованих майстернях відповідно до їх функціональних 

можливостей. 

Також приділяється належна увага юридичній та психологічній реабілітації, яку здійснюють 

висококваліфіковані фахівці. Впродовж більш як десяти років училище співпрацює з обласним та міським 

управліннями соціальних служб, з відповідними службами Управління у справах сім'ї, дітей та молоді.  

Відповідно графіку здійснюється групова робота з індивідуального консультування учнів соціальними 

працівниками, психологами, лікарями, юрис тами.  

Регулярно проводяться заходи, присвячені визначним подіям, вечори відпочинку, культпоходи до 

театру, екскурсії у музеї міста, огляди-конкурси художньої самодіяльнос ті серед навчальних груп.  

Вокально- інс трументальний ансамбль "Сузір'я" є неодноразовим лауреатом всеукраїнських конкурсів 

художньої самодіяльності серед молодіжних колективів.  

Систематично організовуються виставки прикладного мистецтва та технічної творчості, «Свято 

квітів», на яких учні всіх навчальних груп презентують власні вироби. Щорічно проводяться конкурси на 

звання «Кращий за професією», олімпіади, тижні професій та спеціальностей.  

Колектив Житомирського вищого професійного училища - інтернату продовжує працювати у 

напрямку підготовки молоді до самостійної трудової діяльності у сучасному суспільстві. 

Удосконалюються традиційні методи гуманіс тичного виховання, впроваджуються інтерактивні технології 

соціальної реабілітації учнів викладачі учні підвищують свій професійний рівень, ведуть наукові 

дослідження. Основні напрями колективного напрями роботи і надалі будуть реалізовуватися у співпраці з 

державними установами та громадськими органами.  
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ, ФІЗИЧНОЇ 

АКТИВНОСТІ, ЯК СКЛАДОВИХ ЗДОРОВ’Я МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ 
 

Для побудови комплексної систем здорового способу життя молоді та студентства зокрема 

важливим аспектом є аналіз та оцінку системи раціонального харчування.  

Аналіз даної проблеми виявив недостатню інформованімть молоді та студентів зокрема про 

систему раціонального харчування та значення її для розвитку молодого покоління та вплив на загальний 

стан здоров’я. Ці аспекти зумовлюють поглиблене вивчення даної проблеми на основі проведення 

соціологічного опросу відповідного контингенту. Досліджено рівень обізнаності студентів по даній темі 

та виконано аналіз стану даної проблеми. 

Для построения комплексной системы здорового способа жизни молодежи и студенчества в том 

числе важным аспектом является анализ и оценка системы рационального питания.  

Анализ этой проблемы выявил недостаточную информированность молодежи и студенчества в том 

числе о системе рационального питания и значении ее для  развития молодого поколения и влияния ее на 

общее состояние здоровья. Эти аспекты приводят к необходимости глубокого изучения данной проблемы 

на основе проведения социологического опроса соответствующего контингента. Исследовано уровень 

осведомленности студентов по данной теме и выполнен анализ состояния данной проблемы. 

To build the complex system of healthy life of the youth it is important to analyze and to make the summary 
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about current system of the healthy meals. The Analysis of this problem shows the low level of informational 

competence in this problem and the influence on the life of the youth.  These aspects causes the deep study of this 

problem on the base of the sociological interviewing of the students. This study shows the informational level of 

the students of this topic and the summary of this problem. 
Ключові слова: здоровий спосіб життя, раціональне харчування, молодь, студентство, аналіз. 

Ключевые слова: здоровый способ жизни, рациональное питание, молодежь, студенчество, анализ. 

Keywords: the healthy way of life, the rational meal, youth, student hood, analysis.   

Постановка проблеми. Важлива роль у забезпеченні високого рівня здоров‘я, збільшення тривалос ті 

життя, збереженні працездатності людини належить харчуванню. Воно має бути раціональним (розумним). 

Універсальних раціональних режимів харчування не існує. Для кожної людини воно специфічне. При 

цьому варто враховувати індивідуальні особливості обміну речовин, стать, вік, характер праці. Звички та 

ігнорування наукових рекомендацій при складанні денного раціону провокують в багатьох випадках 

розвиток важких захворювань. Саме тому потрібно особливу увагу відвести цій темі.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дана проблематика неодноразово ставала об‘єктом уваги 

таких дослідників, як Г. П. Богданов, О. М. Упоряд, М. А. Затворна, А. И. Воложин, Ю. К. Субботін, С. А. 

Чікін.  

Мета дослідження. Понад 50% українців страждають від надмірної ваги, повідомив Олег Швець, 

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальнос ті ―Дієтологія‖, – пише tsn.ua 

 «В Україні 16% чоловіків та 26% жінок страждають від ожиріння, а понад 50% населення мають 

надмірну вагу», – зазначив О. Швець. 

Загалом, за даними Всесвітньої організації здоров‘я (ВОЗ), у більшос ті країн Європи, в тому числі і в 

Україні, з проблемою надмірної ваги стикаються від 20 до 30% населення. Тоді, як у США понад 50% 

населення страждають від ожиріння.[3] 

Раніше ВОЗ офіційно оголосила про те, що в світі почалася епідемія ожиріння. Фахівці підрахували: 

через 4 роки в світі буде 2,3 мільярди людей з діагнозом ожиріння і супутніми захворюваннями.  

За останні 30 років кількість надмірно товстих людей в світі збільшилась в 2 рази. Причиною 

масового ожиріння є малорухомий спосіб життя, популярність ―швидкої‖ їжі і готових с трав, які дешево 

коштують, але підривають здоров‘я. [5] 

В 2013році  Держстат визначив, у яких регіонах Україні проживає найбільша кількість дуже худих і 

дуже товстих людей. Виявилося, що найстрункіші люди, чий ІМТ (індекс маси тіла) менше значенн я 18,5, 

проживають на Західній Україні. Гладкі люди, чий ІМТ перевищує значення 30, переважно проживають у 

Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Найбільше с трунких серед 

молоді у віці 18-19 років, крайнє ожиріння найчас тіше зустрічається в 50-59 років. Свій ІМТ розрахувати 

досить легко: треба розділити вагу (у кг) на зведений в квадрат зріст (у метрах). Наприклад, якщо людина 

важить 70 кг при зрості 1,75 м: 70 ділимо на 1,75 в квадраті (3,0625) і отримуємо ІМТ 22,8. Норма - 18,5-

24,99. Менше 16,5 - дистрофія, 16,5-18,49 - недостатня вага, 25-29,99 - надлишкова вага, 30-34, 99 - 

ожиріння першого ступеня, 35-39,99 - другого, 40 + - третього. [1] 

Отже, проблема зайвої ваги є актуальною і для студентської молоді, тема раціонального харчування, 

дієт, фізичної активності є на сьогодні актуальною.   

Виклад основного матеріалу.  Автором під час роботи над даною публікацією було проведено 

соціологічне дослідження серед студентів I-V курсів Обласного комунального вищого навчального закладу 

«Інститут підприємництва «Стратегія».  Студентам було запропоновано дати відповіді на питання стосовно 

їхнього ставлення до теми раціонального харчування та дієт, активного та здорового способу життя, 

проблем з захворюваннями та вагою. В опитуванні взяли участь 100 студентів (31 юнак, 69 дівчат) віком 

від 17 до 23 років. З них: 13 студентів приїхали на навчання із сільської місцевості, 5 - із селищ, 82 

учасники опитування - мешканці міст. Під час проведення опитування враховувались також місце 

проживання студентів. Так, із загальної кількос ті опитаних, у гуртожитку проживають 12 студентів, 

винаймають квартири – 36 і живуть разом з батьками - 52.  

На запитання стосовно поняття здорового способу життя, на жаль, лише 12% юнаків та 16% дівчат 

відповіли вірно, вказавши, що здоровий спосіб життя – це систематичне заняття спортом, відсутність 

шкідливих звичок, вірне комбінування сну та активності, а також раціональне харчування. Дослідника 

вразило те, що 40% дівчат вважають, що відсутність шкідливих звичок – це і є ведення здорового способу 

життя. Більшість з опитаних вірно розуміє складові частини раціонального харчування - 61% дівчат та 

22% юнаків. 52% дівчат чомусь вважають, що дієта потрібна лише для зменшення ваги, повністю 

ігноруючи лікувальний ефект дієт та дієти для підвищення ваги. Різними видами дієт час від часу 

користувалися 12% дівчат, а 42% дівчат та 24% юнаків вважають, що вона їм не потрібна. На питання 

кількості прийомів їжі на день, було отримано наступні відповіді: тричі на день харчуються 38% дівчат та 

12% юнаків. На жаль, 26% дівчат та 9% хлопців харчуються тільки двічі. В приватній розмові щодо малої 

кількості разів харчування було виявлено дві причини – відсутніс ть часу та невміння смачно готувати. 

Серед студентської молоді поширені так звані перекуси, але вжиті харчі, які споживають студенти, дуже 

шкідливі для здоров‘я і внесенні всесвітньою організацією «Грінпіс» до чорного списку, як продукти 

повністю складенні із ГМО, такі як Снікерс, Баунті, Марс та інші. 40% дівчат та 12% хлопців вважають 

http://tsn.ua/
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своє харчування не раціональним і лише 12% хлопців та 8 % дівчат вважають його задовільним. Під час 

хвороби вживають вітаміни 41% дівчат та 15% хлопців. Порівняно великий відсоток молоді, що вживає 

вітаміни щодня 24% дівчат та 12% хлопців. Велика кількіс ть студентів вважає своє життя активним: 46% 

дівчат та 25% хлопців. Останній фактор позитивно впливає на утримання своєї ваги в межах норми. Не 

мають проблем з зайвою вагою 52% дівчат та 27% хлопців. Регулярно займаються спортом та тримають 

себе у тонусі 20% дівчат та 21 % юнаків, 42 % дівчат бажають займатися, проте з різних причин не мають 

такої можливості. На питання, «що вплинуло на ваше ставлення до спорту?» – бажання бути фізично 

красивим (красивою) та сильним – відповіло 47% дівчат та 16% юнаків. Не бачать сенсу витрачати свій час 

на заняття спортом 6% юнаків та 13% дівчат. 63% дівчат та 26% хлопців розуміють, що збалансоване та 

раціональне харчування на пряму пов‘язане з імунною системою. Показником витривалості імунної 

системи є  кількість захворювань. Під час опитування було виявлено, що один раз на рік хворіє 36% дівчат 

та 21% хлопців, більш ніж 2-3 рази хворіють 24% дівчат і 10% хлопців. На запитання «чи є для вас 

цікавою тема раціонального харчування та дієт?» - відповіді розподілилися майже порівну – «так» 

відповіло 39% дівчат та 12% хлопців, «ні» відповідно 30% дівчат та 19% юнаків.  

Висновки. Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновки, що студенти не в 

повному обсязі розуміють важливість раціонального харчування та ведення здорового способу життя, не 

володіють  повною інформацією про дієти. Між тим, недос татня енергоцінність раціонів може спричинити 

зменшення маси тіла, схуднення, швидку втомлюваність зниження працездатності та захисних сил 

організму. Ці явища більше виражені при порушенні якості харчування. Недостатнє споживання вітамінів 

завдає суттєвої шкоди здоров'ю: знижується фізична та розумова працездатність, протидія різним 

захворюванням, посилюється негативний вплив на організм несприятливих екологічних чинників, 

шкідливих чинників виробництва, нервово-емоційної напруги та стресу, збільшується професійний 

травматизм, скорочується триваліс ть активного працездатного життя .  
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УСУНЕННЯ ГРИЖ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ 

ХРЕБТА, ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ  

 
В статті висвітлюється проблема застосування фізичних вправ в комплексному відновному 

лікуванні остеохондрозу поперекового відділу хребта, ускладненого килами міжхребцевих дисків, 

визначені методи реабілітаційної діагностики рухових порушень при даній патології, досліджена 

ефективність лікувальної фізичної культури, масажу,фізіотерапії. 

В статье освещается проблема применения средств физической реабилитации в комплексном 

восстановительном лечении остеохондроза поясничного отдела позвоночника, осложненного грыжами 

межпозвонковых дисков, определены методы реабилитационной диагностики двигательных нарушений 

при даной патологии, исследована эффективность лечебной физической культуры,  массажа, 

физиотерапии. 

In the article the problem of the application of physical rehabilitation in complex rehabilitative treatment of 

degenerative disc disease of the lumbar spine, intervertebral disc hernia complicated defines methods 

rehabilitation diagnosis of movement disorders at Dana pathology, studied the effectiveness of therapeutic 

physical culture, massage, physiotherapy.  
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Стрімкий науковий прогрес і технологічна революція кінця XX с т. надали медицині унікальні 

можливості в боротьбі із багатьма захворюваннями. Не дивлячись на очевидні успіхи в охороні здоров'я, 

спостерігається нас туп нових проблем цивілізації — «інформаційні» стреси та їх психосоматичні 

наслідки, низька рухова активність, зміна режиму і якос ті харчування, стійкі до антибіотикотерапії штами 

патогенних мікроорганізмів. 

 Остеохондроз — захворювання за участю як спадкових ознак, так і ряду набутих факторів: 

статико-динамічних, аутоімунних, обмінних. Структура хребта тісно пов'язана з і спинним мозком, 

спинальними корінцями та нервами, вегетативними утвореннями і тому реабілітолог, враховуючи високу 

чутливість нервової системи до патогенних впливів, має можливість розробки заходів первинної та 

вторинної профілактики і боротьби з факторами ризику. У групі хвороб хребта, як показує клінічна 

практика, найбільша питома вага приходиться на захворювання, що визначається як остеохондроз хребта і 

саме неврологічні його прояви змушують хворих звертатися до реабілітолога.  

За даними різних авторів, від 50 до 80 % населення соціально активного віку ( 3О — 60 років) 

періодично страждають дискогенними нижньопоперековими болями з тимчасовою втратою 

працездатності. По числу втрачених за рік робочих днів поперекові болі, у 90 % спостережень пов'язані з 

патологією нижньопоперекових міжхребцевих дисків. Так, у Великій Британії, країні з на селенням 

близько 56 млн. чоловік, через дискогенні патології хребта щорічно втрачається 13,2 млн. робочих днів. З 

кожним роком захворюваність на дегенеративно-дистрофічні захворювання  збільшується, а 

рентгенологічні і клінічні ознаки знаходять навіть у дітей 12—15 років, тобто остеохондроз «молодіє». У  

вітчизняній  та  зарубіжній  літературі  мало  висвітлені  питання  фізичної реабілітації при остеохондрозі, 

засоби первинної та вторинної профілактики важких ускладнень, в тому числі і міжхребцевих гриж та їх 

дискогенних проявів, недостатньою є санітарно – просвітницька робота серед молоді та людей 

працездатного віку.  

      Найпоширеніший серед дегенеративно-дистрофічних ушкоджень попереково-крижового відділу 

хребта є остеохондроз ( ОХ.)  Неврологи, рефлексотерапевти діагностують та лікують лише його 

неврологічні прояви, однак це дегенеративно-дис трофічний процес, який виникає спочатку в пульпозному 

ядрі міжхребцевого диска і далі поширюється на фіброзне кільце, тіла хребців, міжхребцеві суглоби і 

м'язово-зв'язковий апарат ХРС. У кожному відділі хребетного стовбура ОХ має типову локалізацію й 

особливості. 

 Запропоновані теорії розвитку ОХ: біомеханічна, травматична, м'язова, дискогенна, інволюційна, 

судинна, спадкова, аутоімунна, гормональна, ендокринна, інфекційна, аномалійна та інші.  

      Дискогенну теорію можна назвати «об'єднуючою» теорією етіологічних факторів. Під дією 

сприятливих (порушення зв'язкового апарату, гіподинамія, вимушене положення, аномалії хребта й ін.) і 

вирішальних (макро- і мікротравми, фізичні й емоційні перевантаження, переохолодження й ін.) факторів 

відбуваються прискорена дегенерація, розтріскування фіброзного кільця і протрузія міжхребцевого диска. 

Це призводить до порушення мікроциркуляції, неспецифічного (аутоімунного) запалення корінців і 

оболонок, подразнення рецепторів цих тканин, що є причиною розвитку ангіоспас тичного, міотонічного і 

больового синдромів. 

     На думку більшості авторів, дегенеративний процес в міжхребцевому диску призводить до 

випадіння фрагментів пульпозного ядра — грижі диска. Надалі це викликає формування остеофітів, 

розвиток артрозів міжхребцевих суглобів, зменшення висоти міжхребцевого простору, фіброзний анкілоз  

міжхребцевого рухового сегмента. Грижа диска й остеофіти підсилюють подразнення рецепторного поля, 

оточеного склеротомними тканинами, порушують локальну мікроциркуляцію і сприяють механічному 

стискуванню корінця, що веде до порушення чутливості, зниження і випадіння сухожилкових рефлексів, 

м'язової слабкості, гіпотоніїї і гіпотрофії.  У формуванні неврологічних розладів певне значення має 

зменшення розмірів міжхребцевих отворів, зв'язане із сплощенням міжхребцевих дис ків.  

Грижа диска означає патологічний стан, при якому фрагменти пошкодженого пульпозного ядра 

виділяються через тріщину в фіброзному кільці, викликаючи його розрив або випинання за фіз іологічні 

межі, в хребцевий канал або, протинаючи замикальну гіалінову пластинку, проникають в тіло хребця.  

Виділяють 4 види гриж міжхребцевих дисків: 

1) еластична протрузія міжхребцевого диска — це його випинання в сторону стоншеної ділянки 

фіброзного кільця;  

2) секвестрована протрузія — защемлення фрагмента диска в грубій тріщині фіброзного кільця;  

3) частковий пролапс міжхребцевого диска — частина великого секвестра защемлюється в тріщині 

фіброзного кільця, інша частина зміщується за межі міжхребцевого диска; 

4) повний пролапс — секвестр знаходиться за межами фіброзного кільця міжхребцевого диска (рис.1.) 
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Рис..1. Схематичний малюнок різних типів зсуву ядра диску: 

1 – протрузія; 2 – пролапс; 3 – екструзія; 4 – секвестрація;  

 

 

     За локалізацією грижі розподіляються наступним чином: 

1. Передньобокові грижі — розміщуються за межами передньої поверхні тіл хребців (зустрічаються 

досить рідко). 

2. Задньобокові грижі: 

1) медіальні (серединні) — протинають задню половину фіброзного кільця по середній лінії, час то 

утворюються на рівні L4 — L5  або L3—L4, мають великі розміри, вони можуть призводити до по-

шкодження корінців кінського хвоста; 

2) парамедіальні – протинають фіброзне кільце коло середньої лінії в точці найменшого опору – в 

місці стоншення латеральних відділів задньої поздовжньої зв'язки переважно на рівні L4 – L5 або / і L5 – 

S1, приводячи до компресії корінців L5  або  S1; 

3) латеральні - ( бокові, форамінальні ) – протинають фіброзне кільце збоку, притискуючи в 

міжхребцевому отворі корінець до ніжки хребця. Також розрізняють декілька стадій формування 

грижових випадінь міжхребцевих дисків:  

     І стадія. Виникає вип‘ячування або протрузія диска, що викликається частковим розривом 

фіброзного кільця. В розрив входять фрагменти пульпозного ядра. При цьому в хребцевий канал може 

виступати лише частинка фіброзного кільця на протязі його задньолатерального сектора або ж всієї зони, 

яка направлена в порожнину хребцевого канала. 

    II стадія. Характеризується випадінням пульпозного ядра та фрагментів диска в хребцевий канал — 

формуванням власне «грижі» диска, може виникнути секвестрація.  

    III  стадія — прихований спондилоліс тез або зісковзуючий диск. Розвивається патологічна 

рухомість в ХРС, при якій вип'ячування фіброзного кільця, частіше всього, відмічається лише в певних 

позах, наприклад, гіперекстензіі в поперековому відділі.  

    IV стадія  — стабілізація, або «самовиліковування». До цієї стадіі відносять резорбцію випавших 

фрагментів диска, зморщування пульпозного ядра та фіброз міжхребцевого диска. На рівні пошкодженого 

міжхребце-вого диска формується кістково-фіброзний блок, і ХРС виключається з рухів. Нерідко 

спостерігається деформація хребцевого канала, компресія судинно-нервових утворень.  

Анатомо-біомеханічні особливості хребетного стовбура обумовлюють переважну локалізацію гриж 

дисків у попереково-крижовому відділі (80 % спостережень), у шийному — близько 15 % і грудному — 5 

%. При виникненні і розвитку дегенеративного процесу та зміні хімізму тканин, які утворюють 

міжхребцевий диск, він втрачає здатніс ть утримувати воду, «всихає», стає млявим, легко піддається 

стисканню. Під впливом вертикальних навантажень диск стоншується, а його фіброзне кільце виходить за 

межі контурів тіл хребців. 

Для визначення ефективності комплексного відновного лікування з застосуванням різних фізичних 

засобів та методів при килах поперекового відділу хребта в рамках виконання дипломного проекту 

проведене дослідження на базі санаторно-реабілітаційного центру «Денеші» впродовж жовтня-лис топада 

2013р. 
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Програма фізичної реабілітації хворих поперековим остеохондрозом, ускладненим грижами дисків 

складалась з урахуванням реабілітаційного потенціалу та реабілітаційного прогнозу (короткотривалого та 

довготривалого ), у відповідності  до правил сумісності та послідовнос ті використання фізичних чинників, 

особливостей клінічного перебігу у конкретного хворого, адекватності фізичних навантажень, з 

врахуванням етапу відновного лікування. Запропонована програма була проведена у хворих 

досліджуваної та контрольної групи в стадії неповної ремісії на санаторно-курортному етапі відновного 

лікування. Перед дослідженням визначені нас тупні завдання: 

1. Зменшення больового синдрому засобами фізичної реабілітації, покращення місцевої 

мікроциркуляції, протинабрякова, трофічна та розсмоктуюча дія; 

2. Відновлення рухової здатності хребта в сагітальній, фронтальній площинах та ротації;  

3. Відновлення нормальних статико – динамічних співвідносин в опорно – руховій системі;  

4. Покращення якості життя пацієнтів досліджуваної групи;  

5. Відновлення працездатності та первинна і вторинна фізіопрофілактика ускладнень, запобігання 

прогресуванню дистрофічно – дегенеративного процесу в хребті та боротьба з факторами ризику.  

Відповідно до мети та завдань, групі дослідження запропонована програма фізичної реабілітації, яка 

включала: 

ЛФК за загальноприйнятою методикою виконання при поперекових між хребцевих килах.  

Лікувальна фізична культура (ЛФК) за своїм призначенням більш ширше поняття: це не тільки 

лікувальна, але і профілактична та реабілітаційна, фізкультура.  

Проводять ЛФК, дотримуючись основних правил: 

1) системність і послідовніс ть впливу вправ, включаючи послідовний розподіл навантаження на різні 

м'язові групи; 

2)  поступовість у підвищенні і зниженні навантажень;  

поступове збільшення тривалості навантажень (спочатку — 10—15 хвилин, потім — до 40 хвилин); 

3) регулярність тренувань (декілька разів у день);  

4) наростання дози вправи протягом процедури і курсу (з максимумом навантаження в середині 

процедури) з повторенням кожної вправи 4—6 разів (Мошков В.Н., 1959).  

Головна мета ЛФК для хворих з між хребцевими грижами хребта :  

- зміцнення або створення м'язового корсета; 

- поліпшення кровообігу в хребцевому сегменті і корінці, зменшення набряку в ньому; 

- виправлення дефектів постави, відбувається стійка адаптація нервових корінців до зміни умов 

протікання патологічного процесу, і тим самим припиняється їхнє подразнення, що лежить в 

основі больового синдрому. 

 Фізичні вправи супроводжуються позитивними емоціями, відволікають хворих від «входу в 

хворобу», що в свою чергу, сприяє зниженню м'язового тонусу і виконанню рухів у більшому об'ємі. 

Залучення хворого в процес лікування є могутнім чинником опосередкованої психотерапії. Під час 

проведення ЛФК потрібно уникати вираженого посилення болів. Ті рухи, які супроводжуються болями, не 

виконувати. Черговість вправ можна змінити, в ряді випадків підключити до них інші прийоми. 

Небезпечні (навіть у період реміс ії)  вправи з  нахилом тулуба вперед (особливо небезпечні з ротацією): 

такі нахили сприяють зміщенню ядра диску, розтягуванні в паравертебральній зоні як фіброзних тканин, 

так і м'язів.  

Протипоказами до ЛФК в підгострій стадії загострення є повторні минущі порушення спинального 

кровообігу, наявність компресійних синдромів, що вимагають оперативного втручання (синдром 

пошкодження кінського хвоста й ін.), а також загальні протипоказання: важкі соматичні й інфекційні 

захворювання, онкологічна патолог ія. Задачами лікувальних впливів є: поліпшення крово- і лімфообігу в 

уражених тканинах і зниження патологічної імпульсації з ураженого відділу хребта на м'язи; стимуляція 

локальної м'язової й органічної іммобілізації враженого ХРС; нормалізація рухливості в суглобах 

кінцівок; поліпшення координації рухів. При дегенеративно-дистрофічних пошкодженнях хребта 

важливим представляється навчання самих пацієнтів методикам ЛФК і формування в них установки на 

самостійне щоденне повторення комплексів вправ.  Точковий масаж за гальмівною методикою: вхід у 

ТА досягається плавним круговим погладжуванням з переходом до розтирання і безперервного 

натискання. Інтенсивність впливу при цьому поступово збільшується.  

Напрямок — обертання від центра точки назовні, тобто за годинниковою стрілкою. Седативний 

ефект здійснює також масаж шляхом захоплювання, пощипування і безперервної вібрації. Вихід з ТА 

відбувається пос тупово, зі зменшенням інтенсивності прийому. Триваліс ть впливу на одну ТА — З—5 хв. 

Відчуття пацієнта — виражені «передбачувані» відчуття: оніміння, ломота, розпирання, тепло в ТА, 

«мурашки» уздовж відповідного меридіана.  

Призначається з метою заспокійливого, болезаспокійливого, спазмолітичного і релаксуючого впливу 

на нервово-м'язовий апарат. 

Фізіотерапія - призначається в комплексі з медикаментозним лікуванням. Основна мета цього 

методу лікування полягає в поліпшенні процесів метаболізму, відновленні мікроциркуляції в тканинах, 
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стимуляції репаративних процесів і вкороченні періоду лікування. Відгуки лікування гриж хребта 

фізіотерапевтичними методами завжди хороші. 

До таких методів відносяться: 

1. електроміостимуляція;  

2. електрофорез; 

3. УВЧ - терапія;  

4. парафінолікування;  

5. ударно -хвильова терапія;  

6. лазеротерапія;  

7. магнітотерапія. 

Програма реабілітації в групі порівняння складалась з класичного масажу поперекової ділянки та 

стегон та   гідрокінезотерапії в плавальному басейні , температура води 28º-30º, 20 хв. через день. 

З числа хворих поперековим остеохондрозом з ускладненим перебігом сформована група 

дослідження ( основна група ), яка складає – 12 осіб віком від 28 до 57 років, з них 4 – жінок, 6 – чоловіків.  

  Контрольна група ( порівняльна група ), сформована  з 10 осіб, 5 жінок та 5 чоловіків, у віці від 26-

54 років. Проводилось анкетування, складання таблиць, діаграм за симптомами в балах, їх порівняння  

впродовж дослідження.  

Класичним представником симптомів натягу являється симптом Ласега, який ми спостерігали у 

близько 80 % пацієнтів. 

 Вираженість симптому Ласега є показником ступеня натягу корінця грижею диска, і являється 

найчас тішим неврологічним знаком пролабування поперекового диску грижами L4 — L5 і L5 — S1 

Найбільшою мірою симптом Ласега виражений при латеральному випаданні секвестру диска. Ступінь 

розгинання коліна в градусах є основою для оцінки динаміки больового процесу. Це положення ноги 

вимірюється за кутом підйому від горизонталі в градусах. Симптом різко позитивний, якщо кут складає 

10—30°, помірно позитивний — при ЗО—45°, позитивний — при 45 — 60°, слабко позитивний — при 

60—80°, негативний — при 80—90° (перша фаза симптому Ласега). 

Розрізняють три ступеня вираженості симптому Ласега: 

I ступінь (слабко виражений) — біль по ходу дерматома (корінця) з'являється при піднятті ноги до 

кута 60°. Біль інтенсивний, спостерігається помірне захисне скорочення м'язів спини, черевної с тінки, 

таза;  

II ступінь (помірно виражений) — біль з'являється при піднятті ноги до кута 45°, виникає різке 

захисне скорочення окремих м'язів, помірна вегетативна реакція;  

III ступінь (різко виражений)— кут підняття ноги становить до 30°, виникає генералізоване захисне 

скорочення м'язів, різка вегетативна реакція. Динаміку больового процесу ми можемо прос тежити в групі 

дослідження за допомогою проведення об‘єктивного обстеження, результати вказані в таблиці.                                                                                    

Загальна оцінка динаміки больового синдрому в досліджуваній групі та групі порівняння  до 

лікування та після лікування ( симптом Ласега ) 
           Таблиця 1  

Ступені вираженості 

симптому Ласега 

Група дослідження Контрольна група 

до лікування 

n=10 

Після 

лікування 

n=10 

до лікування 

n=10 

Після 

лікування 

n=10 

І ступінь(слабко виражений)  
45

º
 – 47

º 

78% 
55

º
– 58

º 

96% 
45

º 
± 2

º 

75% 
50

º
 ± 5

º 

91,6% 

ІІ ступінь (помірно 

виражений) 

30
º
 – 35

º 

77,7% 
35

º
 – 42

º 

93,3% 
30 

º
±  5

º 

76,4% 
35

0
 ±  5

º 

88,8% 

ІІІ ступінь (помірно 

виражений 

15
º
 -  25

º 

66,6% 
25

º
– 27

º 

90% 
15

º
 ± 5

º 

66% 
20

º
 ± 5

º 

83,3%
 

  

За одержаними даними можна зробити висновок, що в групі дослідження  при різних ступенях  

вираженості симптому Ласега результати після проведеного відновного лікування  дійшли практично до 
норми. 

Силу м'яза визначали протидією його скороченню в ізометричному положенні м'яза (ММТ). 

Кількісну оцінку проводили по шестибальній системі: 

            Таблиця 2  

0 балів 

 

Параліч, відсутність пальпаторно обумовлених м‖язових скорочень 

при активному  зусиллі хворого. 

1 бал 

 

Парез, наявніс ть пальпаторно  обумовлених і помітних скорочень, які 

не переходять у заданий рух 
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2 бали 

 

Різке ослаблення сили м‖язів,  м‖язове скорочення, яке переходить у  

заданий рух, амплітуда якого різко обмежена, а виконання  якого 

можливе тільки у визначеному вихідному положенні  ( по напрямку 

сили ваги)  або в полегшених умовах, спрямованих на зниження маси  

кінцівки   ( рух у воді, при підвішуванні); 

3 бали 

 

Значне послаблення  м‖язів, виконання активного руху можливе при різних 

вихідних положеннях, але без додаткового навантаження.  

4 бали 
Незначне ослаблення м‖язової сили  виконання рухів можливе при  

різних вихідних положеннях і при додатковому  навантаженні 

5 балів 

 

Нормальна сила м‖язів , що виявляється при зіставленні з силою 

м‖язів неураженої сторони 

 

При обстеженні осіб з міжхребцевими грижами встановлено, що напруга поперекових м'язів виявлена 

нами майже у 90 % хворих. Гіпотонія й гіпотрофія м'язів в ділянці гомілки відмічались приблизно в 20 % 

спостережень, середній бал в основній групі до лікування с тановить 3,4 ± 0,5, а в порівняльній 3,4 ± 0,2 , 

при порівнянні середніх показників в основній та порівняльній групі результат нижче норм и. ММТ ми 

провели  в групі дослідження  та  в контрольній групі  до та після проведеного лікування, результати 
зафіксовані в таблицях 3;4.                                                                                                                                      

Таблиця оцінки сили мяۥзів в  групі дослідження  за допомогою ММТ 

            Таблиця 3  

К –ть 

пацієнтів 

Основна група до 

Лікування 

К –ть 

пацієнтів 

Основна група після 

Лікування 

2 – чол.. 2 – бали , 1 – чол.. 2 – бали, 

7 – чол.. 3 – бали, 2 – чол.. 3 – бали, 

4 - чол 4 – бали, 9 – чол.. 4  -  бали, 

 

Середній бал  до  лікування – 3,4;   після лікування -  3,6 

Динаміка оцінки м'язевої сили за даними ММТ в контрольній групі 

                                                                                                                                         Таблиця  4 

К –ть 

пацієнтів 

Контрольна  група до 

Лікування 

К –ть 

пацієнтів 

Контрольна  група після 

Лікування 

2 – чол.. 2 – бали , 2 – чол.. 2 – бали, 

7 – чол.. 3 – бали, 2 – чол.. 3 – бали, 

4 - чол 4 – бали, 8 – чол.. 4  -  бали, 

 

Середний бал до лікування – 3,4;  після – 3,5 

За результатами дослідження та одержаних даних  спостерігається  збільшення сили м'язів у групі 

дослідження . Середній бал в основній групі дослідження становить 3,6 ± 0,7 бала, а в порівняльній групі  

3,5 ± 0,3 бала  . 

В результаті застосування розробленої програми відновного лікування, досягли значного покращення  

хворі досліджуваної групи. Про це свідчить позитивна динаміка клінічних і функціональних показників.  

Лише комплексний підхід і багатосторонній підхід дають змогу вирішити проблему болю в спині 

вцілому. Пацієнти з остеохондрозом хребта, ускладненим міжхребцевими грижами дисків підлягають  

диспансерному нагляду у ортопеда-вертебролога та невролога, потребують систематичного 

протирецидивного лікування в реабілітаційних закладах з метою запобігання рецидивів та виникнення 

ускладнень даної патології. В діяльності реабілітолога слід особливу увагу приділити боротьбі з 

факторами ризику, первинній та вторинній фіз іопрофілактиці, дегенеративно-дистрофічних захворювань 

хребта. 

Розроблена реабілітаційна програма може бути запропонована до використання  у відновному 

лікуванні остеохондрозу поперекового відділу хребта, ускладненого грижами міжхребцевих дисків.  
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Стаття висвітлює застосування методів фізичної реабілітації  у відновному лікуванні у хворих з 

початковими проявами ожиріння. 

Статья освещает применения методов физической реабилитации в восстановительном лечении у 
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Ожиріння - це захворювання з утворенням надлишкової маси тіла за рахунок накопичення жиру. При 

ожирінні в організмі замість нормальної кількості жиру, що дорівнює 10 -15% маси тіла, його 

відкладається значно більше. Будь-яке відхилення маси тіла від норми вважається ожирінням Проте, 

більшість авторів (Д.Л. Костилл, Дж.Х. Уилмор,) вважають, що поняття зайвої маси тіла та ожиріння не є 

тотожними. Тому для діагностики ожиріння дитини необхідно знати про 1У ступені цього захворювання: 

І ст. - надлишок маси тіла складає 15-25%, (15 -29% за Мухіним В. М); 

П ст. - 26-50%, (30-49% за Мухіним В. М); 

Ш ст. - 51-100%, (50-100% за Мухіним В. М); 

ІУ ст. - більше 100% від нормальної маси тіла.  

За даними Д.Л. Костилл, Дж.Х. Уилмор ожиріння діагностується при перевищенні маси тіла на 25% у 

чоловіків та 35% у жінок від належної маси тіла.  

При значному надлишку маси тіла не важко діагнос тувати ожиріння. Однак, час то бувають випадки, 

коли візуально його визначити не можливо. Для розрахунку ідеальної маси тіла існує ряд формул, 

наприклад: індекс Брока (при зрості 155-170 - см) - зріст мінус 100; індекс Бенгарда - зріст (см)  на 

окружність грудної клітини (см) та поділити отримане число на 240; інд екс Брейтмана - зріст  на 0,7 і від 

отриманого числа відняти 50 та інші. Розрізняють 2-ї основні форми ожиріння: екзогенну (аліментарну), 

що обумовлюється зовнішніми причинами (переїданням, малорухомим способом життя) та ендогенну, яка 

є наслідком внутрішніх причин (порушенням функцій залоз внутрішньої секреції). Аліментарне ожиріння 

зустрічається доволі рідко. Важких форм чисто аліментарного ожиріння, як правило, не існує. Отже, 

аліментарний фактор, найчас тіше має вторинне значення у розвитку ожиріння у д ітей. За Князевим Ю.А. 

розрізняють первинну (конституціонально-екзогенна, аліментарна) та вторинну (церебральна, 

гіпоталамічна, ендокринна) форми ожиріння.  

Між ожирінням та показниками захворювання серцево-судинної системи існує пряма залежніс ть. Вже 

при нескладних формах ожиріння у дітей спостерігаються функціональні зміни серцево-судинної системи, 

а при складних формах вони набувають стійкого характеру.  

У дітей з зайвою вагою серцево-судинна система гірше адаптується до дозованих фізичних 

навантажень, що проявляється у збільшені тривалості періоду відновлення на 21-45% у порівнянні зі 

здоровими дітьми. За даними електрокардіографічних досліджень у дітей з зайвою вагою порушена 

функція міокарду аж до розвитку міокардіодістрофії. Порушення функції серцево-судинної системи 
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ускладнюється гіпофункцією скелетних м‘язів, а також жировими відкладеннями у судинах в області 

епікарду і перикарду та зміщенням серця внаслідок високого розташування діафрагми. Діти з зайвою 

вагою частіше хворіють на артеріальну гіпертонію. На кожний кубічний сантиметр зайвої маси тіла 

організм повинен вибудувати 11 км капілярів для трофіки та підтримання у нормальному стані зайвого 

жиру. Це лягає важким тягарем на роботу серця та дихальний апарат.  

Ожиріння є причиною біохімічних змін складу крові. У дітей з зайвою вагою виявлено збільшений 

вміст холестерину у крові (у 2,5 рази при ІУ ст. ожиріння у порівнянні з І ст), що спричиняє захворювання 

атеросклерозом у зрілому віці. Аналіз даних, що характеризує рівень гемоглобіну у крові, показав, що з 

підвищенням с тупеня ожиріння він понижується і, таким чином, погіршує ―дихальну" функцію крові, що 

може відобразиться на розвитку органів і систем. В крові збільшується також вміст жирних кислот, що 

порушує процес утворення антитіл. 

Дослідження В.Г. Григоренко (1984) показали, що у дітей з ожирінням ЖЕЛ на 9-29% нижче за 

норму. 

У дітей, хворих на ожиріння відбуваються функціональні зміни у системі травлення та 

жовчовивідних шляхах, адже при ожирінні спостерігається поперековий лордоз, в результаті чого  і 

складаються несприятливі умови для функціонування кишечника. Тому у дітей з зайвою вагою час то 

спостерігаються закріпи, підвищення кислотнос ті шлунку, тощо. Особливу небезпеку являють собою 

порушення нейроендокринного апарату. Будь-якій формі ожиріння притаманна та чи інша с тупінь 

порушення функцій гіпоталамусу та гіпофізу, який регулює вміст цукор у крові.  

Постійне перенапруження цієї ланки регуляції може призвести до її зриву та виникнення ускладнень, 

наприклад, цукрового діабету. Так, тридцять шість% хворих на діабет мають зайву вагу та порушення 

статевого дозрівання. 

Часто у хворих на ожиріння виникають порушення опорно-рухового апарату: плоскостопіс ть, 

викривлення нижніх кінцівок, ураження хребта та міжхребцевих хрящів тощо. Відбуваються зміни в 

суглобах нижніх кінцівок. Зайва вага створює додаткове навантаження на опорно-руховий апарат, чим 

пояснюється Х - подібна форма ніг, яка зустрічається у 70% таких дітей. Вони зустрічаються тим частіше, 

чим більшою є ступінь ожиріння. До того ж організм ―складує‖ в жирові тканини не перероблені 

продукти обміну та свинець із вихлопних газів, перетворюючи їх в смітник для токсинів. 

         Понижена рухова активність дітей з ожирінням, невпевненість у собі, невміння долати негативні 

емоції призводять до пониження пропріорецептивної імпульсації, утворюють дефіцит збудження, 

погіршують активність ЦНС, що є причиною пониження трофіки всіх систем організму в першу чергу - 

м‘язів скелету. Ожиріння - значний косметичний дефект, який може викликати психічні порушення. При 

цьому захворюванні в організмі відбуваються зміни, подібні з процесом старіння.  

Серед форм лікувальної фізкультури одне з чільних місць займають рухи у воді (гідрокінезотерапія). 

Форма, яка широко може застосовуватись на всіх етапах відновного лікування та профілактики 

захворювань - стаціонар, поліклініка, санаторій (курорт). Активне впровадження  гідрокінезотерапії  у 

практику відновного лікування пов'язано із широкими показаннями до використання цього методу при 

будь-якій патології, особливим впливом на організм як хворої, так і практично здорової людини, 

можливістю викорис тання у різних вікових групах ( від грудних дітей до осіб похилого віку) та відносною 

дешевизною методу. 

Умови перебування людини у воді наближаються до умов в стані невагомості. Людина у воді втрачає 

9/10 своєї ваги, тому з‘являється можливіс ть проведення активних рухів при мінімальному зусиллі м'яз ів, 

а при додатковій напрузі легше переборюється протидія ригідних м'яких тканин організму.  

Кінезотерапія - лікування рухом, спрямоване на розробку і поліпшення рухливості великих і дрібних 

суглобів, сегментів хребта, збільшення еластичності сухожиль, м'язової тканини. Це невід'ємна час тина 

лікувальних заходів оздоровчих і СПА-центрів.  

До кінезотерапії відносяться ранкова гігієнічна та лікувальна гімнастика, плавання і спортивні ігри, 

заняття на тренажерах, дозована ходьба і туризм, використання різних авторських методик. Необхідно 

правильно оцінювати свої можливості, проконсультуватися з лікарем, інструктором і визначити 

оптимальний вид і режим рухів. Скласти індивідуальну програму занять, яка може включати 

використання якоїсь однієї методики, так і елементи з різних методик. При регулярних заняттях 

поліпшується кровообіг, лімфоток, обмін речовин, нервова провідність, психологічна с тійкість, постава, 

гнучкість, загальний фізичний стан. 

Плавання як оздоровчий та тренуючий засіб фізичного відновлення. 

Підводний душ-масаж - це механічна дія на пацієнта с труменем води під тиском від 1,5 до 3 атм. 

Водолікувальна процедура, при якій хворого масажують струменем води від спеціального апарата, що 

спрямовується на тіло хворого під водою. 

Підводний душ-масаж покращує кровопостачання шкіри і гемодинаміку в цілому, покращує обмін 

речовин, трофічну функцію, сприяє швидкому розсмоктуванню набряків тканин і суглобових 

потовиділення, крововиливи, прискорює процеси відновлення рухової функції. У теплій воді відбувається 

розслаблення м'язів, зниження рефлекторної збудливості, болезаспокійливий ефект. Після процедури 

відзначається порозовіння  шкіри, відчуття легкості, свіжості, бадьорості, поліпшення загального стану.  
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Плавання - унікальний вид спорту, корисний як для дорослих, так і для дітей. Плавання дозволяє не 

тільки зміцнити здоров'я, а й покращити зовнішній вигляд. Воно позитивно впливає на основні показники 

фізичного розвитку людини: ріст, вагу, зміцнення серцево-судинної й нервової системи, розвиток 

дихального апарату та м'язової системи. Плавання також є прекрасним засобом профілактики та 

виправлення порушень постави, сколіозів, плоскостопості.  

Психологами встановлено, що заняття плаванням розвивають такі риси особистості, як 

цілеспрямованість, наполегливість, самостійніс ть, рішучість, сміливість, дисциплінованість, уміння 

співпрацювати в колективі. Саме тому плавання сприятливо впливає не тільки на фізичний розвиток 

людини, а й на формування її особистості.  

Згідно з даними Американської асоціації водного фітнесу (USWFA), не тільки плавання, а й водні 

вправи мають низку переваг, а саме: сприяють підвищенню витривалості та гнучкос ті, оптимізують 

м'язовий баланс, роблять фігуру стрункою та граціозною, активізують кровообіг, застосовуються як 

реабілітаційна терапія при м'язових і суглобових травмах, служать прекрасним засобом зняття напруги, 

підвищують працездатність.  

Специфічні особливості дії плавання на організм людини  

Плавання є унікальним видом фізичних вправ і відноситься до найбільш масових видів спорту, як в 

нашій країні, так і за кордоном. Специфічні особливості плавання пов‘язані з руховою активніс тю у 

водному середовищі. При цьому організм людини піддається подвійній дії: з одного боку на нього 

впливають фізичні вправи, з іншою водне середовище. Ці особливості так само обумовлені і фізичними 

властивостями води: її щільністю, в‘язкістю, тиском, температурою, теплоємністю. До того ж при 

заняттях плаванням тіло людини знаходиться в горизонтальному положенні.  

Дія води на організм починається з шкіри, поверхня якої, як відомо 1,5- 2 м2. Омиваючи тіло плавця 

вода очищає шкіру, покращуючи тим самим її живлення і дихання. Крім того, шкіра піддається хімічній 

дії мікроелементів, що містяться у воді.  

Щільність води приблизно в 775 разів більше щільності повітря, а звідси утруднення рухів, 

обмеження швидкості і великі енерговитрати. При плаванні основна м‘язова робота витрачається не на 

утримання людини на воді, а на подолання сили лобового опору.  

Витрата енергії при плаванні на різні дис танції залежить від їх довжини і потужності роботи. На 

дистанціях 100 - 1500 м він складає в середньому від 100 до 500 к/кал.  

Тиск води перешкоджає виконанню вдиху, а при видиху  у воду доводиться долати її опір, що 

приводить до підвищеного навантаження на дихальну мускулатуру. При плаванні виробляється новий 

автоматизм дихання, який характеризується зменшенням тривалос ті дихального циклу, збільшенням 

частоти і хвилинного об‘єму дихання.  

При цьому збільшується легенева вентиляція і життєва місткість легенів. Окрім щільнос ті і тиску 

води істотний вплив на організм при заняттях плаванням надає її теплоємність.  

Теплоємність води в 4 рази більше і теплопровідніс ть в 25 разів вище, ніж повітря. Тому, коли 

людина знаходиться у воді, його тіло випромінює на 50-80 % більше тепла, чим на повітрі. У зв‘язку, з 

чим у нього підвищується обмін речовина для збереження теплового балансу в організмі.  
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Стаття висвітлює застосування методів фізичної реабілітації  у відновному лікуванні у хворих на 

ішемічну хворобу серця на санаторному етапі лікування. 

Статья освещает применение методов физической реабилитации в восстановительном лечении у 

больных ишемической болезнью сердца на санаторном этапе лечения. 

This paper covers the use of methods of physical rehabilitation rehabilitation treatment in patients with 

coronary heart disease at the sanatorium stage of treatment. 
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, фізична реабілітація. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, физическая реабилитация. 

Keywords: coronary heart disease, physical rehabilitation. 

Реабілітація хворих на ішемічною хворобою серця (ІХС) має свої специфічні особливості, що 

відрізняють її від реабілітації при інших захворюваннях. Ці особливості головним чином обумовлені 

самою сутністю ІХС, в основі якої лежить необоротний хронічний процес, яким є атеросклероз 

коронарних артерій. 

Особливістю реабілітації при ІХС є її постійний і поетапний (фазовий) характер. Ця особливість 

також обумовлена патогенезом ІХС. Відповідно до цього заходу щодо реабілітації й вторинної 

профілактики при ІХС варто виконувати протягом всього життя. Зрозуміло, що настільки тривале активне 

спостереження за хворими створює більші труднощі. Але воно необхідне. Зрозуміло, певним стадіям 

хвороби повинна відповідати своя форма реабілітації. Інакше кажучи, процес реабілітації має не тільки 

постійний, але й поетапний, фазовий характер. Цю особливіс ть реабілітації хворих варто мати на увазі при 

плануванні обсягу реабілітаційної допомоги в тих або інших конкретних умовах [3; 4; 16 ;]. 

Комітет експертів ВООЗ визначає ішемічну хворобу (ІХС ) як гостре або хронічне ураження серцевого 

м'яза, обумовлене зменшенням або припиненням доставки крові в міокард внаслідок патологічних 

процесів у системі коронарних артерій.  

Етіологія і патогенез. Основною причиною розвитку ІХС є атеросклероз (рис.1) вінцевих артерій 

серця , який відзначається більш ніж у 90 % померлих від інфаркту міокарда. У деяких випадках при 

безсумнівною клінічній картині ІХС ні коронарографічне, ні патологоанатомічне дослідження не 

виявляють органічного ураження коронарних судин (так звана ІХС при незмінених коронарних артеріях ) . 

Існують зовнішні і внутрішні чинники, що сприяють розвитку ІХС - фактори ризику ІХС. Їх більше 

30. До основних факторів ризику більшіс ть авторів відносять гіперхолестеринемію (точніше атерогенні 

типи гиперлипопротеидемий ), артеріальну гіпертонію, куріння, цукровий діабет, ожиріння , 

малорухливий спосіб життя і нервово -психічні перенапруження. Особливо несприятливе значення має 

поєднання декількох факторів ризику. Так, при поєднанні 3-4 факторів ризику ймовірніс ть захворювання 

ІХС зростає в кілька разів. 

Клінічні форми ішемічної хвороби серця: атеросклеротичний кардіосклероз, стенокардія та інфаркт 

міокарда.  

Клінічна картина. Одним з найважливіших і часто зустрічаються клінічних проявів ІХС є 

стенокардія. «Класичний» напад стенокардії напруги характеризується стискає або давить болем за 

грудиною з іррадіацією в ліву руку, в ліве плече, лопатку (може бути іррадіація в шию, нижню щелепу, в 

праву руку). Біль виникає при фізичному напруженні (або при впливі будь-яких інших факторів, що 

підвищують потребу міокарда в кисні) і припиняється у спокої або після прийому нітрогліцерину. Однак 

часто напад стенокардії сприймається хворими не як явна біль, а як відчу ття дискомфорту, який може 

бути охарактеризований як відчуття тяжкості, стискання, сорому, розпирання, печіння і навіть задишки. 

При описі нападу стенокардії деякі хворі, розповідаючи про свої відчуття, прикладають до області 

грудини стиснений кулак або долоню, або обидві долоні, несвідомо демонструючи характер болю 

(стискаючий, гнітючий або розпираючий). 

Тривалість нападу стенокардії майже завжди більше 1 хв і зазвичай менше 15 хв. Але тривалість 

нападу залежить від поведінки хворого. Прис туп буде коротшим і менш інтенсивним, якщо відразу ж 

припиниться фізичне напруження, хворий прийме нітрогліцерин. Характерно прогресивне посилення 

болю , при продовженні фізичних зусиль, які її провокують.  

Таким чином, найважливішою ознакою стенокардії напруги є поява дискомфорту в облас ті грудної 

клітини в момент фізичного навантаження або при впливі факторів, що підвищують потребу міокарда в 

кисні, і припинення неприємних відчуттів після усунення цих факторів.  
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Характерною ознакою стенокардії напруги є також те, що напад швидше купірується, коли хворий 

сидить або стоїть. У положенні лежачи збільшується венозний повернення до серця, що призводить до 

збільшення об'єму лівого шлуночка і підвищення потреби міокарда в кисні. При прогресуванні стенокардії 

напруги нас тає такий період, коли для виникнення нападу с тенокардії досить мінімального навантаження 

(стенокардія малих напружень) і, нарешті, напади починають виникати в умовах фізичного спокою. 

Стенокардія спокою, приєднавшись до стенокардії напруги, зазвичай поєднується з нею.  У таких випадках 

виникнення нападів стенокардії спокою все-таки передують стану, підвищують потребу міокарда в кисні, 

наприклад стенокардія виникає в період так званої фази швидкого сну, під час якої мають місце 

сновидіння, при цьому підвищується артеріальний тиск, частота пульсу та дихання, що підвищує потреба 

міокарда в кисні. 

У ряду хворих стенокардія спокою виникає в горизонтальному положенні хворого через збільшення 

припливу крові до серця (тобто збільшення «переднавантаження»). Виділення цих варіантів стенокардії 

спокою є певною мірою умовним і швидше відображає тяжкість патологічного процесу, ніж 

патофізіологічний механізм ішемії міокарда. Поява ж нападів стенокардії спокою у хворих, які не мають 

стенокардії напруги, свідчить про раптове зменшенні коронарного кровотоку як про причину ішемії 

міокарда. Отримано переконливі докази, що в патогенезі таких нападів вирішальне значення має спазм 

вінцевих артерій. Напади с тенокардії у таких хворих не пов'язані з факторами, що підвищують потребу 

міокарда в кисні, можуть бути більш тривалими, ніж стенокардія напруги. Таким чином, припущення про 

ангіоспас тичну стенокардії виникає, якщо спостерігається типова стенокардія спокою, особливо нічна, без 

(або з мінімальною) супутньої стенокардії напруги. Для цієї форми с тенокардії характерно також більш 

часте, ніж при «класичної» стенокардії, виникнення порушення ритму і синкопальних станів під час 

нападів. [1;2] 

У нашому дослідженні брали участь чоловіки й жінки віком від 43 до 58 років Іршанського санаторію 

Житомирського району у кількості 30 чоловік. 

Усі досліджувані перенесли інфаркт і мають приблизно однаковий стан.  

Дослідження проведені у січні-лютому 2014 року. 

З загальної кількості 30 чоловік було створено експериментальну групу.  

Групі дослідження була запропонована наступна програма реабілітації: 

1. Фізичні тренування  

2. Масаж шийно-грудного відділу. 

3. Аромотерапія.  

Всі хворі відмічають погіршення стану при фізичному навантаженні, появу болі в грудній клітині, яка 

іррадіює в ліву руку. 

В дослідженні були використані функціональні проби: проба Мартіне та гарвардський с теп-тес т. А 

також щоденний нагляд за хворими в процесі реабілітації.  

Проба Мартіне або проба з 20 присіданнями. 

До початку виконання проби всім хворим вимірюють артеріальний тиск, пульс і частоту дихальних 

рухів. Потім хворим було запропоновано виконати 20 присідань за 30 секунд. Потім хворим знову ж таки 

виміряли артеріальний тиск, пульс та частоту дихальних рухів  

У результаті проведення проби були отримані данні, наведені в таблиці 1: 

Таблиця 1  

ғ 

хв 

ЧСС 

до 

проби 

ЧСС 

після 

проби 

ЧДР до 

проби 

ЧДР 

після 

проби 

АТ до 

проби 

АТ 

після 

проби 

Оцінка 

стану до 

проби 

Оцінка стану після 

проби 

1 80 155 17 25 130/90 140/100 Задовільний Значне погіршення 

2 76 140 18 24 120/85 125/90 Задовільний Погіршення 

3 74 120 17 22 120/70 130/90 Задовільний Погіршення 

4 82 135 20 26 135/100 145/100 Задовільний  Погіршення 

5 90 160 16 24 130/90 130/90 Задовільний Задовільний 

6 88 160 19 30 120/80 140/100 Задовільний Значне погіршення 

7 74 120 18 25 130/70 130/80 Задовільний Погіршення 

8 71 125 16 27 130/90 145/100 Задовільний Погіршення 

9 72 130 17 24 120/80 130/90 Задовільний Погіршення 

10 84 145 18 30 120/70 130/90 Задовільний Погіршення 

11 87 160 20 29 130/80 140/100 Задовільний Значне погіршення 

12 92 145 17 25 130/100 135/100 Задовільний Задовільний 

13 89 165 16 22 130/80 140/90 Задовільний Значне погіршення 

14 80 140 16 24 120/70 120/80 Задовільний Погіршення 

15 75 125 20 27 135/100 135/100 Задовільний Задовільний 

16 77 130 19 30 130/90 135/95 Задовільний Погіршення 

17 75 150 20 28 130/100 135/100 Задовільний Задовільний 



177 

18 81 155 18 24 120/95 130/100 Задовільний Погіршення 

19 82 160 18 27 130/90 140/90 Задовільний Погіршення 

20 90 140 16 25 120/80 120/80 Задовільний Задовільний 

21 76 150 17 25 125/85 125/85 Задовільний Задовільний 

22 83 135 19 30 130/85 135/90 Задовільний Задовільний 

23 88 135 18 30 130/80 130/80 Задовільний Задовільний 

24 74 140 18 24 130/90 140/95 Задовільний Значне погіршення 

25 75 120 17 23 120/85 125/90 Задовільний Погіршення 

26 82 140 20 27 130/90 140/100 Задовільний Погіршення 

27 91 160 18 29 120/80 120/80 Задовільний Задовільний 

28 70 130 17 26 130/85 140/80 Задовільний Погіршення 

29 78 155 16 24 120/85 150/100 Задовільний Значне погіршення 

30 80 158 18 26 130/90 145/90 Задовільний Погіршення 

 

Таким чином, в результаті проби були виявлені нас тупні результати: 

 Задовільно до проби себе відчували всі досліджувані.  

 Погіршення після проби відчули 15 чоловік. 

 Значне погіршення відчули 6 чоловік. 

 Задовільно себе відчували 9 чоловік. 

За результатами даних ЧСС, ЧДР і АТ після проби були виявлені наступні закономірнос ті: у всіх 

хворих збільшилась кількіс ть серцевих скорочень, частоти дихальних рухів і у більшос ті хворих 

відмічалось підвищення артеріального тиску, який відновлювався на протязі 1-1,5 год.[11;13;15] 

Гарвардський степ-тест заснований на реєстрації ЧСС після дозованого фізичного навантаження і 

дозволяє оцінити кількісно хід відновних процесів.  

Фізичне навантаження предс тавляє собою піднімання на сходинку (рис.1) 

Висотою 50 см для чоловіків і 43 см для жінок. Час піднімання 5 хв., частота підйомів з переміною 

ніг – 30 разів за 1 хв.  

Частоту пульсу реєструють в положенні сидячи в перші 30 с. з 2 – 4 хвилину відновного періоду.  

 

Рис. 1 Гарвардський степ-тес т (піднімання на одну сходинку) 

Результати тестування виражають у вигляді індексу гарвардського степ-тесту: 

ІГСТ= 2*)321(

100*

fff

t

  

 

де t – час піднімання на сходинку в заданому темпі (300 с при повністю виконаній пробі), а f1, f2, f3 – 

частота пульсу за перші 30 с  відповідно 2, 3 і 4 хвилин відновного періоду. 

Так як степ-тест розраховано на здорових осіб, ми зменшили сходинку для чоловіків – 40 см, для 

жінок – 33 см.[4;6;7] 

Оцінка результатів гарвардського степ-тестунаведена в таблиці 2 
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Таблиця 2  

Індекс гарвардського степ-тесту  Оцінка фізичного стану  

Менше 55  Поганий 

55-64 Нижче середнього  

65-79 Середній 

80-89 Хороший 

90 і більше Відмінний 

Отримані результати: 

ғ хворого Індекс гарвардського степ-тесту  Оцінка фізичного стану  

1 45 Поганий 

2 65 Середній 

3 58 Нижче середнього 

4 61 Нижче середнього 

5 56 Нижче середнього 

6 54 Нижче середнього 

7 62 Нижче середнього 

8 52 Поганий 

9 68 Середній 

10 50 Поганий 

11 77 Середній 

12 69 Середній 

13 47 Поганий 

14 51 Поганий 

15 70 Середній 

16 64 Нижче середнього 

17 58 Нижче середнього 

18 55 Нижче середнього 

19 73 Середній 

20 72 Середній 

21 63 Нижче середнього 

22 53 Поганий 

23 60 Нижче середнього 

24 75 Середній 

25 61 Нижче середнього 

26 57 Нижче середнього 

27 60 Нижче середнього 

28 63 Нижче середнього 

29 74 Середній 

30 63 Нижче середнього 

 

Таким чином: 

50 % хворих мали фізичний стан - нижче середнього;  

30 % хворих мали фізичний стан - середній 

20 % хворих мали фізичний стан - поганий 

За результатами даних після проб були виявлені наступні закономірнос ті: у всіх хворих збільшилась 

кількість серцевих скорочень, частоти дихальних рухів і у більшос ті хворих відмічалось підвищення 

артеріального тиску, який відновлювався на протязі 1-1,5 год. 

Результати конс татуючого експерименту показали дуже низьку толерантніс ть до фізичних 

навантажень, що дозволило визначити основні напрямки подальшої роботи з ними.  

Ароматерапія постінфарктних хворих 

Ароматичні масла легко вбираються через шкіру і слизові оболонки в кров, впливаючи на сис тему 

кровообігу в цілому. Масла, що володіють розігріваються ефектом, не тільки локально посилюють 

циркуляцію крові, а й впливають на роботу внутрішніх органів. Завдяки анестезуючому ефекту вони 

значно полегшували біль, знімали локальні запальні процеси.  

Ефірні масла позитивно впливали на серцево-судинну систему. Вони благотворно впливали на 

перебіг ішемічної хвороби серця, на порушення серцевого ритму, оскільки деякі компоненти рослинних 

ароматичних речовин та їх композиції здатні розширювати коронарні судини, що сприяло поліпшенню 

постачання м'язів серця киснем і глюкозою, нормалізації ліпідного обміну. Рослинні ароматичні речовини, 

володіючи анти аритмічною активністю, покращували процеси провідності, знімали аритмію.  
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Ефірні масла нормалізували артеріальний тиск: знижували його при гіпертонії і підвищували при 

гіпотонії, що пояснюється поліпшенням харчування серцевого м'яза, постачання міокарда киснем і 

глюкозою. 

Ефірні масла застосовувалися для боротьби з атеросклерозом . 

В основі ішемічної хвороби серця лежить погіршення кровопостачання серцевого м'яза, обумовлене 

атеросклерозом коронарних судин серця. Ішемічна хвороба включає гострі форми захворювання 

(стенокардію, інфаркт міокарда) і хронічні форми ( вогнищевий або дифузний атеросклеротичний 

кардіосклероз). 

Ароматерапія при ішемічній хворобі серця давала позитивну динаміку параметрів серцево-судинної 

системи. Вона супроводжувалася поліпшенням як суб'єктивних, так і об'єктивних показників. Поліпшення 

суб'єктивного стану хворого виражалося в зниженні частоти або припинення нападів с тенокард ії. 

Підвищувалися резервні можливості серцево-судинної системи, що характеризується збільшенням 

толерантності до фізичних навантажень.[8;9;10] 
Етапи тренувального курсу реабілітаційної програми хворих на інфаркт міокарда на 

санаторному етапі . 

• Підготовчий етап дорівнював 7 дням; проводився в щадно-тренуючому режимі низької 

інтенсивності (50% від порогової потужності).  

Індивідуальні та групові заняття проводилися щодня по 20-35 хвилин під керівництвом методиста 

лікувальної фізкультури в залі з використанням дихальних, гімнас тичних вправ і тренажерів, що тренують 

витриваліс ть.  

Самостійні заняття в домашніх умовах проводилися щодня на тренажерах по 10-15 хвилин.  

• Основний етап с тановив 20 днів і проводився в тренуючому режимі низької і середньої 

інтенсивності (50-65 % від порогової потужнос ті). Індивідуальні та групові заняття в залі лікувальної 

фізкультури проводилися щодня , 6 раз ів на тиждень по 40 хвилин з збільшенням в програмі тренування 

витривалості до 65-75 % часу заняття . 

Самостійні заняття проводилися щодня на тренажерах 30-45 хвилин. 

• Підтримуючий етап проводився аналогічно, з збільшенням часу заняття і підтриманням 

оптимальної інтенсивності, рівний 65-75-85 % від порогової потужнос ті навантаження . 

Тривалість групових та індивідуальних тренувань в залах лікувальної фізкультури склала 6 тижнів 

 

Програма вправ, що використовуються в роботі представлена в таблиці 3 

Таблиця 3  

Етап Комплекс фізичних вправ  

підготовчий етап 

7-8 днів 

Дихальні, гімнас тичні вправи на 

витриваліс ть по 20-35 хвилин в 

день.  

Самостійні заняття по 10-15 

хвилин 

основний етап 

20-22 дня 

Заняття в залі ЛФК щодня в 

тренуючому режимі низької і 

середньої інтенсивності. 

Тривалість - 40 хвилин. 

Самостійні заняття на 

тренажерах по 30-45 хвилин. 

Підтримуючий етап. 

12-15 днів 

Заняття в залі ЛФК щодня. 

Навантаження оптимальна (65-

85% від порогової потужнос ті).  

Тривалість 30-40 хвилин.  

 

 

Масаж 

Мета масажу: Зменшення та ліквідація болів, розширення коронарних судин попередження та 

ліквідація застійних явищ, полегшення роботи серця, поліпшення периферичного кровообігу, підготовка 

ССС і побутовим і виробничим навантаженням.  

На задній поверхні комірцевої зони застосовують: 

1 . Круговий площинне поверхневе погладжування - 2 -мя руками. 

2 . Поперемінне розтирання . 

3 . Легке площинне погладжування поздовжньо і ромбом . 

4 . Пиляння . 

5 . Більш глибоке погладжування . 

6 . СПР - 4 веерообразное , знизу вгору і в сторони.  

7 . Легке площинне погладжування поздовжньо і ромбом . 
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8 . Легке рубленіє в межлопаточной облас ті 

9 . Круговий поверхневе погладжування  

 

Після цього перебуваючи позаду пацієнта, масажують передню, поверхню комірцевої зони, де 

застосовують: 

1 . Круговий площинне поверхневе погладжування  

2 . Легке площинне погладжування уздовж волокон БГМ знизу вгору і в сторони до плечових 

суглобів . 

3 . СПР - 4 тут же. 

4 . Глибоке площинне погладжування . 

5 . Легке погладжування . 

6 . Круговий площинне поверхневе погладжування.  

Курс масажу проводився щоденно 1 раз на день, триваліс тю 20 хв., протягом 14 днів.  

Програма фізичних вправ проводилася 1-2 рази на день по 4 рази на тиждень Тривалість тренувань 

становила від 20 до 45 хвилин. 

Курс ароматерапії проводився щоденно 1 раз на день, триваліс тю 30 хв., протягом 10 днів.  

Під час реабілітаційної програми у хворих спостерігався позитивний настрій, поліпше ння 

самопочуття, бадьоріс ть.[12] 

 

Після проведення комплексу корекційних занять з пацієнтами, які перенесли інфаркт міокарда ми 

зробили повторні проби з вимірами ЧСС, ЧДР, АТ. 

В результаті повторного дослідження були отримані нас тупні результати таблиця 4: 

Таблиця 4  

Проба Мартіне 

ғ 

хв 

ЧСС до 

проби 

ЧСС 

після 

проби 

ЧДР 

до 

проби 

ЧДР 

після 

проби 

АТ до 

проби 

АТ після 

проби 

Оцінка стану 

до проби 

Оцінка стану 

після проби 

1 80 120 17 21 130/90 135/90 Задовільний Задовільний 

2 76 115 18 23 120/85 125/90 Задовільний Задовільний 

3 74 120 17 22 120/70 130/90 Задовільний Задовільний 

4 82 140 20 26 135/100 145/100 Задовільний  Погіршення 

5 90 130 16 24 130/90 130/90 Задовільний Задовільний 

6 88 160 19 30 120/80 140/100 Задовільний Погіршення 

7 74 120 18 25 130/70 130/80 Задовільний Задовільний 

8 71 125 16 25 130/90 135/90 Задовільний Задовільний 

9 72 130 17 23 120/80 130/90 Задовільний Задовільний 

10 84 145 18 30 120/70 130/90 Задовільний Погіршення 

11 87 165 20 25 130/80 140/100 Задовільний Задовільний 

12 92 145 17 22 130/100 135/100 Задовільний Задовільний 

13 89 150 16 20 130/80 140/90 Задовільний Задовільний 

14 80 140 16 22 120/70 120/80 Задовільний Задовільний 

15 75 125 20 27 135/100 135/100 Задовільний Задовільний 

16 77 130 19 30 130/90 135/95 Задовільний Погіршення 

17 75 150 20 28 130/100 135/100 Задовільний Задовільний 

18 81 155 18 24 120/95 130/100 Задовільний Погіршення 

19 82 155 18 28 130/90 135/90 Задовільний Задовільний 

20 90 140 16 25 120/80 120/80 Задовільний Задовільний 

21 76 150 17 25 125/85 125/85 Задовільний Задовільний 

22 83 135 19 30 130/85 135/90 Задовільний Задовільний 

23 88 135 18 30 130/80 130/80 Задовільний Задовільний 

24 74 150 18 24 130/90 140/95 Задовільний Погіршення 

25 75 120 17 23 120/85 125/90 Задовільний Задовільний 

26 82 140 20 27 130/90 140/100 Задовільний Погіршення 

27 91 160 18 29 120/80 120/80 Задовільний Задовільний 

28 70 130 17 26 130/85 140/80 Задовільний Задовільний 

29 78 140 16 24 120/85 140/100 Задовільний Погіршення 

30 80 150 18 26 130/90 145/90 Задовільний Задовільний 

Погіршення відчули 8 чоловік. 

Задовільно себе відчували 22 чоловіки. 

Значного погіршення не відмічалося в жодної людини.  
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Таблиця 5  

Результати гарвардського степ-тесту 

ғ хворого Індекс гарвардського степ-тесту Оцінка фізичного стану  

1. 69 Середній 

2 82 Хороший 

3 71 Середній 

4 61 Нижче середнього 

5 67 Середній 

6 54 Нижче середнього 

7 66 Середній 

8 75 Сегедній 

9 83 Хороший 

10 65 Середній 

11 85 Хороший 

12 84 Хороший 

13 76 Середній 

14 68 Середній 

15 83 Хороший 

16 66 Середній 

17 87 Хороший 

18 68 Середній 

19 88 Хороший 

20 80 Хороший 

21 63 Нижче середнього 

22 85 Хороший 

23 60 Нижче середнього 

24 82 Хороший 

25 66 Середній 

26 57 Нижче середнього 

27 77 Середній 

28 67 Середній 

29 81 Хороший 

30 63 Нижче середнього 

 

Таким чином: 

43 % хворих мали середній фізичний стан;  

37 % хворих мали хороший фізичний стан;  

20 % хворих мали нижче середнього фізичний стан.  

За результатами даних ЧСС, ЧДР і АТ до і після проби були виявлені наступні закономірності: у всіх 

хворих зменшилася кількість серцевих скорочень, частоти дихальних рух і у більшості хворих не 

відзначалося значне підвищення артеріального тиску. 

У результаті проведеного дослідження ми можемо зробити ряд висновків , що підтверджують 

гіпотезу дослідження в тому , що корекційна програма позитивно впливає на динаміку відновлення 

здоров'я у пацієнтів перенесли інфаркт міокарда.  

Так , в ході дослідження було виявлено, що: 

ЧСС знижується і стабілізується. Фізичні вправи не стають причиною значного збільшення частоти 

серцевих скорочень. 

ЧДР також стабілізується і стає більш глибоким і розміреним.  

АТ після корекційних занять стає більш стабільним. Фізичні вправи мало змінюють артеріальний 

тиск, що свідчить про позитивну гемодинаміці.  
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ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖУ, ЯК ЛІКУВАЛЬНОГО МЕТОДУ ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ І-ІІ 

СТУПЕНЯ 
 

В роботі дана різнобічна характеристика масажу,як лікувального методу в реабілітації хворих та 

інвалідів,висвітлено механізм його оздоровчої та лікувальної дії на організм людини,означені покази та 

протипокази до застосування в комплексній програмі реабілітації хворих гіпертонічною хворобою І-ІІ 

ступеня,правила сумісності та послідовності використання масажу з іншими засобами та методами 

фізичної реабілітації. 

В работе дана разносторонняя характеристика массажа, как лечебного метода в реабилитации 

больных и инвалидов, освещены механизмы его оздоровительного и лечебного воздействия на организм 

человека, указанные показания и противопоказания к применению в комплексной программе 

реабилитации больных гипертонической болезнью  I-II степени, правила совместимости и 

последовательности использования массажа с другими средствами и методами физической 

реабилитации. 

The characteristics of this versatile massage as a therapeutic method in the rehabilitation of sick and 

disabled, covers the mechanism of its recreational and therapeutic effect on the human body, defined indications 

and contraindications for use in integrated program of rehabilitation of patients with hypertension and II degree 

of compatibility rules and massage sequence using other means and methods of physical rehabilitation. 
Ключові слова:  масаж,гіпертонічна хвороба,фактори ризику,первинна та вторинна 

фізіопрофілактика. 
Ключевые слова: массаж, гипертоническая болезнь, факторы риска, первичная и вторичная 

физиопрофилактики. 
Keywords: massage, hypertension, risk factors, primary and secondary fizioprofilaktyka. 
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Масаж — сукупність прийомів механічної і рефлекторної дії на тканини і органи у вигляді 

розтирання, тиску, вібрації, проведених безпосередньо на поверхні тіла людини як руками, так і 

спеціальними апаратами через повітряне, водне чи інше середовище з метою досягнення лікувального чи 

іншого ефекту. Це активний лікувальний метод, суть якого полягає в нанесенні дозованих механічних 

подразнень на оголене тіло паціента різними, методично виконуваними спеціальними прийомами, що 

виконуються руками масажиста або за допомогою спеціальних апаратів.  

Масаж зародився в глибокій старовині як один з засобів народної медицини.Основоположник 

російської системи масажу І. М. Саркізов -Серазини (1887-1964 рр.) зазначав: «Жоден народ,як у далекому 

минулому, так і в сьогоденні не може собі одному приписати честь відкриття і розробки методики масажу. 

Було б неправильно стверджувати , що массаж винайшли китайці, індуси, греки ». 

Можна припустити, що спочатку масаж був застосований людиною, як інстинктивний жест у вигляді 

потирання ( погладжування , розтирання ) для полегшення болю забитого і ураженого недугами місця.  

Походження слова «масаж» пояснюють по різному.Одні філологи вважають , що термін пішов від 

французького  дієслова «masser» - розтирати, який, в свою чергу, запозичений з арабської мови: « mass » - 

стосуватися, чіпати або «masch» - ніжно натискати.  

Є свідчення, що масаж застосовували ще в первісному суспільстві,  в різних племенах Південної 

Африки. В найдавнішій китайської книзі «Кунг-фу» («Мистецтво людини», 2698 до н.е.) не тільки 

докладно описуються прийоми масажу, але і робиться спроба виявити його лікувальну дію,  містяться 

вказівки, в яких випадках застосовувати поверхневі прийоми (погладжування), в яких - глибокі 

(розтирання) та ін.. 

У всіх провінціях Китаю були лікарські  гімнастичні школи, де лікарі набували необхідних знань в 

мистецтві масажу.Найзнаменитіша школа знаходилася в Канфане, а її директор носив титул « Небесного 

лікаря». Масаж проводився не тільки на м‘язах, а й на суглобах, про що свідчить наступний вислів: 

«Китайці розтирають руками все тіло ,ніжно здавлюючи пальцями м'язи, особливим чином розтягуючи 

суглоби так , що лунає хрускіт , який чутний на великій відстані». 

У VI ст. н.е. в Китаї було відкрито перший у світі державний медичний інститут, де студентам 

викладали масаж,як обов'язкову дисципліну .У XVI ст. в Китаї видається енциклопедія «Сан – Тсай - 

ТуГосі» в 64 томах. У цій праці зібрані всі систематизовані прийоми масажу, які в той час застосовувались: 

розтирання, розминання, вібрація, поколачування. Описані різні оздоровчі рухи та техніка їх виконання .  

У давньоіндійському трактаті «Аюрведа» («Знання життя», 1800 р. до н.е.) також наводиться опис 

прийомів масажу, зокрема розтирання і розминання. В Індії і в даний час в багатьох лікарнях слідують 

канонам «Аюрведи ». 

У Єгипті, Лівії, Нубії та інших країнах Африки масаж був відомий ще в XV -XII ст. до н.е. Так, записи 

в « Книзі приготування ліків для всіх частин тіла» (XVI -XV століть до н.е.) вивчалися в XIX ст. німецьким 

вченим Георгом Еберсом. Цей унікальний древньоєгипетський трактат, названий згодом «Папірус Еберс», 

містить близько 900 прописів ліків для лікування різних захворювань, а також рекомендації щодо 

застосування мастил і бальзамів при масажі . 

З Єгипту культура масажу в поєднанні з нанесенням на тіло масел і мазей та широким використанням 

лазні прийшла до Стародавньої Греції. У греків під терміном «Апатерапия» розумівся не тільки 

лікувальний і гігієнічний, але і спортивний масаж. Його мистецтву вчили в давньогрецьких гімназіях 

поруч із фізичними вправами.  

У Греції , якій належить почесна роль в історії фізичного виховання , першими почали застосовувати 

масаж до і після різних видів фізичних вправ. Він утвердився не тільки як один із способів укріплення 

здоров'я , але і як прекрасний лікувальний засіб.  Грецький лікар Герадікос ще в V ст. до н. е. першим 

зазначив фізіологічний вплив масажу на організм людини.  

Лікарі Стародавнього Риму запозичили досягненені теорії і практики масажу у китайців, індусів, 

єгиптян, греків та сприяли подальшому розвитку його як мистецтва лікування.Особливо широке 

застосування в системі фізичного виховання і в медицині масаж отримав завдяки дрвньоримському лікарю 

Асклепіад (128-56 рр. до н.е.). Він рекомендував всі види руху: ходьбу, біг, їзду верхи,  греблю і т. д. 

Асклепіад був противником всякого роду лікарської терапії і постійно пропагував гімнастику, масаж і 

водні процедури. Наряду з дієтичним харчуванням він рекомендував розминання та розтирання всього 

тіла, активні і пасивні рухи для хворих і видужуючих,масаж для зняття болю .  

Інший відомий римський лікар, один з послідовників Асклепіада, Авл Корнелій Цельс, також вважав, 

що масаж особливо благотворно діє на організм.  

Масаж як оздоровчий і лікувальний засіб надовго зник з життя народів Європи з поширенням в цій 

частині світу християнства, який проповідував пріоритет духу над плоттю. Прихильники інших релігій 

продовжували застосовувати масаж в медицині і в побуті. 

Ідеї арабських медиків сприяли розповсюдженню науково обґрунтованого масажу в країнах, близьких 

до Аравії, Персії, Туреччини, у Вірменії і Грузії , де його практикували головним чином у громадських та 

приватних лазнях. 

Техніка масажу в країнах Малої і Середньої Азії відрізнялася від класичного масажу Стародавнього 

Єгипту та Стародавнього Риму і отримала назву «східний массаж». Його робили не тільки руками , але і 
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ногами, намагаючись «Видавити» з м'язів венозну кров (причому часто ви виконували рухи проти потоку 

крові) і надати гнучкість суглобам. Масаж ногами, або педіальний, застосовується і зараз, найчастіше в 

спортивній практиці, коли у пацієнта великі і сильні м'язи і руками їх важко промасажувати.  

Таким чином, масаж як лікувальний оздоровчий засіб впроваджувався в практику поряд з іншими 

видами медицини у багатьох народів, незалежно від рівня їх розвитку.  

У XIV -XV ст. в Європі після опублікування робіт з анатомії людини відроджується інтерес до 

культури тіла і масажу. Італійський вчений XVI в . Меркуріаліс в багатотомному  дослідженні «Мистецтво 

гімнас тики» на основі критичного аналізу систематизує праці вчених минулих століть, розвиває мистецтво 

масажу, дає описанння нових прийомів розтирання.  

Особливий інтерес до масажу в Західній Європі був проявлений після появи в 1780 р. капітальної 

праці французького клініциста Клемана Жозефа Тисзі «Медична та хірургічна гімнас тика». Автор 

приводить дані про успішне застосування масажу в поєднанні з гімнастикою в післяопераційний період.  

З середини XIX в. в багатьох країнах Європи з'являється багато теоретичних робіт, присвячених 

лікувальним властивостям масажу при різних захворюваннях, ряд експериментальних праць, в яких 

автори намагаються науково обґрунтувати дію масажу на різні органи і системи організму. Розробляються 

покази та протипокази  до його застосування, описуються масажні прийоми. Значна роль в переосмисленні 

техніки масажу, класифікації належить французьким медикам .  

Масаж в Росії також має багатовікову історію.Стародавні слов'яни, пристосовуючись до суворих умов 

клімату, милися і парилися в лазнях, широко використовуючи самомасаж - похльоскування віником по 

тілу. Цей вид масажу називався «хвощування», яке є не що інше, як енергійне розтирання, що підвищує 

життєвий тонус. Подібний масаж був поширений також у фінів і карелів . 

На Русі при лікуванні ревматичних болів і травм з успіхом застосовували розтирання суглобів і 

розминання м'язів, користувалися мазями, жирами,  звареними з трав та листя.  

Найбільша заслуга в розвитку теорії і практики масажу на рубежі XIX -XX ст. належить російському 

вченому, доценту Петербурзької військової медичної академії І. В. Заблудовський (1851-1906). Він створив 

струнку наукову систему, що стала основою сучасного лікувального, спортивного та гігієнічного масажу. 

Вплив масажу на організм людини. 

1. Масаж зменшує відходи продуктів, таких як молочна кислота та вуглекислий газ, які 

накопичуються в м'язах. 

2. Допомагає зняти судоми, відчуття дискомфорту, і дратівливіс ть. Також покращує стан імунної 

системи і допомагає відновленню ушкодження м'яких тканин за рахунок збільшення циркуляції 

крові в постраждалих районах.  

3. Масаж розширює і відкриває кровоносні судини , покращуючи кровообіг. Збільшує кількість 

червоних кров'яних клітин, особливо у випадках анемії.  

4. Масаж допоможе ліквідувати відходи і токсичні залишки, або зняти набряк (водянка) кінцівок.  

5. Масаж підсилює кровопостачання й харчування для м'язів без збільшення їх завантаження 

токсичними кислотами.  

6. Масаж покращує тонус м'язів і допомагає запобігти або відс трочити розвиток атрофії м'язів у 

результаті вимушеної бездіяльності. 

7. Поперечний масаж відокремлює м'язові волокна, запобігаючи утворенню спайок. Масаж ділянок 

сполучної тканини, покращує кровообіг, зменшуючи небезпеку фіброзних пухлин.  

Розрізняють наступні види масажу. 

1. Гігієнічний масаж — є активним засобом зміцнення здоров'я, збереження нормальної діяльнос ті 

організму, попередження захворювань.  

2. Спортивний масаж — застосовується в фізкультурній практиці для фізичного 

вдосконалення спортсмена, збереження його спортивної форми, а також для швидшого подолання 

втоми та відновлення сил під час спортивного тренування, змагань, перед підготовкою до 

спортивного виступу (в якості однієї із форм «розминки»), після цього, і так далі.  

Фізіологічна складова впливу масажу на організм досить ґрунтовно вивчена.  

Масаж через різноманітні рецептори (шкіри, м'язів, зв'язок, сухожиль, фасцій, суглобових сумок, 

судин, внутрішніх органів), трансформуючи механічну енергію в енергію нервового збудження, передає 

подразнення доцентровими чутливими шляхами в центральну нервову систему (ЦНС) — кору головного 

мозку. Тут проходить аналіз інформації та готується відповідна реакція. В підсумку, відцентровими 

руховими нервами передаються імпульси до всіх органів і систем організму, викликаючи в них зміни 

рефлекторного характеру. 

В механізмі дії масажу на організм відіграє роль і гуморальний фактор. Безпосередній вплив масажу 

на шкіру викликає в її клітинах ряд біохімічних процесів, утворення біологічно активних речовин. Вони з 

кров'ю розносяться по всьому організму, подразнюють хеморецептори судин і внутрішніх органів, зокрема 

залоз внутрішньої секреції, які виділяють гормони, а ті впливають на функцію всіх органів та систем 

організму. Так прямий механічний вплив масажу на тканини сприяє утворенню в шкірі хімічних продуктів 

розпаду речовин — гістаміну та ацетилхоліну, які впливають на  капіляри та артеріоли,стимулюють 

м'язову діяльність. Під впливом масажу механічна енергія перетворюється в теплову. Збудження чутливих 
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нервових закінчень викликає рефлекторне розширення просвіту судин. 

В косметологічних центрах роблять вакуумно-роликовий масаж за допомогою приладу, що звільняє 

людину від потреби вчитись техніці масажу. 

Впродовж виконання дипломного проекту «Викорис тання масажу,як лікувального методу фізичної 

реабілітації у хворих на гіпертонічну хворобу І-ІІ ступеня» проведено дослідження ефективності масажу в 

програмі реабілітації хворих з гіпертонічною хворобою І-ІІ ступеня. Вибір  дослідження зумовлений 

актуальністю принципів немедикаментозних засобів первинної і вторинної профілактики АГ. 

Гіпертонічна хвороба - це захворювання, основним симптомом якого є підвищення артеріального 

тиску, обумовлене нервово-функціональними порушеннями тонусу судин. 

Основні фактори ризику гіпертонічної хвороби: 

• підвищення АТ 1 – 3 ступеню;  

• чоловіки – віком понад 55 років; 

• жінки – віком понад 65 років;  

• паління;  

• дисліпідемія: рівень загального холестерину сироватки > 6,5 ммоль/л; 

• цукровий діабет;  

• сімейний   анамнез   стосовно   серцево – судинної   патології:   серцево – судинні захворювання у 

молодому віці у членів сім'ї; 

• абдомінальне ожиріння (окружність талії понад 102 см. у чоловіків та 88 см. – у жінок); 

• вміст С – реактивного протеїну понад 1 мг/мл; 

Фактори ризику ГХ (відповідно до основних факторів ризику ГХ та їх критеріїв ) – це фактори 

ендогенного та екзогенного характеру, які сприяють виникненню, становленню та розвитку захворювання, 

які тісно взаємопов'язані з патогенетичними механізмами артеріальної гіпертензії, які ускладнюють її 

перебіг та прогноз, обумовлені генетичними особливостями організму, змінами його внутрішнього 

середовища, способом життя, професійно – побутовими умовами. 

Основні фактори ризику гіпертонічної хвороби та їх визначні критерії 

Таблиця 1 

№ Фактори ризику  Визначаючий критерій  

1

. 

Спадкова схильність АГ у родичів 1 ступеня 

2

. 
Гіперкоагуляція крові 

Концентрація фібриногену більше 4 г/л 

3

. 
Гіперліпідемія 

Коефіцієнт атерогентності більше 3,5 

4

. 
Гіперглікемія 

Рівень глюкози в плазмі крові більш ніж 6,1 ммоль /л 

5

. Психоемоційна напруга 

Хронічні стресові ситуації; посади, які сприяють 

психоемоційним перенавантаженням, високий рівень 

тривоги у хворих 

6

. 
Шум та вібрація 

Робота в умовах виробничого шуму та вібрації не 

менш ніж 1 рік  

7

. 
Гіподинамія 

Сидяча робота більше 50 % робочого часу. Зниження 

фізичної активності не менш, ніж на 10 % за потрібну  

8

. 
Надлишкова маса тіла 

Надлишкова маса тіла 

9

. 
Підвищене вживання солі 

Вживання більше 6 г/добу  

1

0. 

 

Зловживання  алкогольними 

напоями 

Зловживання спиртними напоями в кількості 50 – 250 

г горілки для чоловіків та 50 – 150 г для жінок чи 

інших спиртних напоїв в еквівалентних дозах з 

частотою 1 раз в місяць та частіше  

1

1. 
Куріння 

Регулярне паління одної та більше цигарок в день 

1

2. 
Метеолабільність 

Погіршення с тану, яке пов‘язане із змінами погодних 

умов 

 

Перебіг гіпертонічної хвороби залежить від провідного патогенетичного синдрому або синдромів, які 

визначають клінічний тип або варіант захворювання за профілем, станом симпатоадреналової системи, 

типом центральної і периферичної гемодинаміки (невротичний, дискінетичний і дисциркуляторний 

синдроми). 

Невротичний синдром, при ГХ може виявлятися по гіперадренергічному або депресивному типах. 
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На ранніх її етапах, найчастіше відбуваються гіперадренергічні явища з вираженими невротичними 

змінами, порушенням сну, вегетативними зрушеннями, коливаннями АТ, схильніс тю до тахікардії, 

гиперкінетичним типом кровообігу і іншими кардіальними симптомами. Протягом дня спостерігається 

симпатоадреналовий криз (I типу). Для депресивного типу, навпаки, характерна втома, зниження 

працездатності, млявість, які нагадують клініку гострих распіраторних захворювань.  

Дискінетичний синдром. Підвищена активніс ть симпатичної системи (гіперсимпатикотонічний 

синдром) виявляється зниженням місцевих депресорних механізмів регуляції АТ і підвищеним тонусом 

периферичних судин, що викликає оніміння і парастезію кінцівок. Гіпокінетична форма дискінетичного 

синдрому виявляється гиперволемічним синдромом (гіпоренінова форма гіпертонічної хвороби) 

зустрічається в пізніших стадіях захворювання і виявляється зрушеннями в ренін – ангіотензивній системі 

з підвищенням об‘єму циркулюючої крові і внутрішньоклітинної рідини. У клінічній картині 

наголошується постійність артеріальної гіпертензії протягом доби, вищий тиск діастоли, переважають 

центральна симптоматика, схильність до брадікардії, з‘являються набряки вік особливо вранці, набряки 

рук, скутість, сонливість. Спостерігається водно – сольовий варіант кризу II типу, якому передує 

зменшення діурезу. 

Гіпертонічний криз – раптове короткочасне підвищення АТ за межі вихідного рівня (діастоли на 10 – 

30 мм рт. Ст., систоли – на 20 – 90 мм рт. Ст.), що супроводжується кардіальною або церебральною 

симптоматикою. Відносним критерієм гіпертонічного кризу також вважається підвищення тиску діастоли 

понад 120 мм рт. Ст. Сучасна класифікація кризу патогенетичного синдрому або синдромів, які визначають 

клінічний тип або варіант захворювання по реніновому профілю, стану симпатоадреналової системи, 

типові центральної і периферичної гемодинаміки (невротичний, дискінетичний і дисциркуляторний 

синдроми).  

Дисциркуляторний (цереброішемічний) синдром характеризується вазоконстрикцією і ангіопатією 

судин головного мозку, що призводить до його ішемії і підвищеної активнос ті підкіркових відділів 

вегетативної нервової системи (гіпоталамічних центрів), що клінічно виявляється головним болем, 

нудотою, запамороченням, гіподинамією «п‘яною ходою», шумом у вухах, мигтінням мушок перед очима і 

іншими церебральними симптомами. При вертебробазилярній недос татнос ті наголошується «синдром 

подушки» – хворий довго вибирає положення голови в ліжку. Синдром протікає або з переважанням 

вазоконстрикції (болі переймоподібні, періодичні, спазмолітики приносять полегшення), або, навпаки 

спостерігається паралітична форма з переважанням венозного застою (болі тривалі, розпираючі, прийом 

рідини підсилює біль). Для вертебробазилярної недос татнос ті характерна тріада: підвищення АТ, 

вестибулярні порушення і падіння зору. Синдром може переходити в криз II типу.  

На основі даних вітчизняної та зарубіжної літератури,а також власного дослідження запропонована 

ефективна та доступна програма фізичної реабілітації хворих гіпертонічною хворобою.З контингенту 

хворих сформована група дослідження,що знаходились на відновному лікуванні з приводу ГХ І -ІІ ступеню 

впродовж вересня – грудня 2013 року,в кількості 8 осіб,серед них 4 чоловіки та 4 жінки,у віці 30 – 42 

роки,яким була  запропонована програма ФР, що складалась з наступних реабілітаційних заходів: 

- мамасаж комірцевої зони з застосуванням ефірного масла лаванди (1,5 процедуроодиниці, щоденно, 

ғ10); 

- гідрокінезотерапія в плавальному басейні, з температурою 22-23°, продовженість 30, щоденно, ғ 12; 

- використання апарату «Полюс 1», 30 мТ на комірцеву зону, 15 хвилин щоденно, ғ 12,в перемінному 

режимі.  

Група порівняння складалась з 8 осіб (2 чоловіків та 6 жінок у віці 34-45 років), які проходили 

стандартний курс відповідного лікування з приводу гіпертонічної хвороби І-ІІ ступеня – гіпотензивний 

фіточай, лікувальна гімнас тика, класичний масаж комірцевої зони.  

Завдання програми реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу І –ІІ ступеня: 

1. знизити тонус периферичних судин шляхом нормалізації співвідношення між 

симпатичною та парасимпатичною гілками вегетативної нервової системи;  

2. нормалізація загального метаболізму,в першу чергу вуглеводного та ліпідного обмінів з 

метою попередження розвитку метаболічного синдрому при артерільній гіпертензії;  

3. нормалізація психоемоційного стану хворих,ліквідація психоневротичних проявів та 

загальнозміцнюючий вплив. 

4. нормалізація функціонального стану ЦНС з підвищенням гальмівних процес ів вищої 

нервової діяльнос ті з метою нормалізації ЦНС та патогенетичних ланок формування 

гіпертонічної хвороби; 

Для оцінки функціонального стану хворих застосовувались наступні методи дослідження:  

1. Опрацювання вітчизняної та зарубіжної літератури з питань вивчення епідеміології ГХ, типів її 

перебігу, факторів ризику та етіопатогенетичних чинників, принципів складання програми ФР з 

невротичним синдромом перебігу за правилами сумісності та послідовності застосування фізичних 

чинників, відповідно до реабілітаційного потенціалу та прогнозу;  

2. анкетування хворих (відповідно до критеріїв якості життя) до  і після дослідження з метою 
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дослідження якос ті їх життя (ЯЖ) як в групі дослідження, так і порівняння.  

Аналізуючи дані анкетування в групі дослідження і порівняння слід зазначити,що психологічні 

особливості хворих на АГ пов‘язані здебільшого з суб‘єктивною оцінкою ЯЖ,при чому найбільш 

характерним є іпохондричнокардіофобічний і тривожно – депресивний психологічні типи реагування на 

захворювання. В цілому для хворих на АГ характерні підвищені рівні стресогенності й цейтнотності, 

пов‘язані між собою, а також зниження показників тонусу організму. Вираженіс ть цих проявів 

відрізняється у осіб із різними психологічними типами. Провідними пр ичинами зниження ЯЖ у хворих на 

АГ з гармонійним типом відношення до хвороби є: фізичне та психологічне емоційне благополуччя, 

громадська та службова підтримка; у осіб з ергопатичним типом відношення до хвороби: фізичне та 

психологічне емоційне благополуччя, духовна реалізація; у осіб з анозогнозичним типом відношення до 

хвороби: фізичне благополуччя, соціо – емоційна, громадська та службова підтримка; у осіб із змішаним 

та дифузним типом відношення до хвороби: фізичне та психологічне емоційне благополуччя,  

працездатніс ть, громадська та службова підтримка.  

3. оцінка інтенсивності головного болю за візуально – аналоговою шкалою  в групі дослідження і 

порівняння впродовж реабілітації.  

4. оцінка перебігу ГХ І ступеня з невротичним синдромом за клінічними симптомами в динаміці – до 

і після реабілітаційного лікування в групі дослідження і порівняння.  

Відповідно до мети та завдань дослідження нами прос тежено ефективність застосованої програми 

реабілітації хворих на ГХ І-ІІ ступеня.Відбір хворих проводився на основі скарг,анамнезу клінічного та 

параклінічного обстеження з використанням сучасних методів клінічної,лабораторної та інструментальної 

діагностики. 

Групи дослідження та порівняння рандомізовані за статевою та віковою ознаками,типом перебігу 

гіпертонічної хвороби  І стадії з невротичним синдромом,оцінкою функціонального стану 

хворих,ступенем тренованості і толерантності до фізичних навантажень.  

У групу дослідження відібрано 8 осіб у віці 30 – 42 років серед яких 4 чоловіків і 4 жінок.В групу 

порівняння відібрано 8 осіб у віці 34 – 45 років серед яких 6 жінок і 2 чоловіки. 

Програма ФР хворих групи порівняння включала стандартний підбір методів ФР: 

1. дієта в межах столу ғ 10 по Певзнеру; 

2. РГГ, комлекс лікувальної гімнас тики;  

3. масаж комірцевої зони, 2 процедуроодиниці, щоденно ғ 12; 

4. електрофорез 2 % розчину Na Br на комірцеву зону, сила струму 10 – 15 мА, 20 хв 

щоденно. 

Динаміка інтенсивності головних болей і кардіалгій в групі дослідження і порівняння впродовж 

реабілітації за ВАШ (см) 

Таблиця 2 

Показники Група дослідження n = 12 Група порівняння n = 12 

до реабілітації 

М ± м 

після 

реабілітації 

М ± м 

до 

реабілітації 

М ± м 

після 

реабілітації 

М ± м 

Інтенсивність 

головних болей за 

ВАШ (см.) 

 

7,1 ± 2,1 

 

 

4,2 ± 3,2 

 

 

7,4 ± 0,1 

 

 

5,2 ± 2,1 

 

Інтенсивність 

кардіалгій за ВАШ 

(см.) 

 

5,8 ± 3,4 

 

3,3 ± 1,3 

 

5,4 ± 3,2 

 

4,4 ± 3,8 

 

Таким чином в результаті проведених реабілітаційних заходів інтенсивність головних болей та 

кардіалгій суттево знизились, а саме: головний біль знизився в групі дослідження з 7,1 ± 2,1 до 4,2 ± 3,2 

(41 %) відповідно кардіалгії з 5,8 ± 3,4 до 3,3 ± 1,3 (43 %). 

Позитивна динаміка також прослідковувалась в групі порівняння, головні болі за ВАШ (см) 

зменшилися з 7,4 ± 0,1 до 5,2 ± 2,1 (30 %) та кардіалгії з 5,4 ± 3,2 до 4,4 ± 3,8 (19 %). Однак очевидно що 

ступінь зменшення головних болей та кардіалгій в групі дослідження більш виражений.  

Впродовж відновного лікування скарги та клінічні симптоми у хворих ГХ  І -ІІ  ступеня значно 

зменшились. 

Для контролю за ефективніс тю реабілітаційних втручань систематично вімірювалися САТ і ДАТ, 

ЧСС, ЧД, в ранковий та вечірній час щоденно, з корекцією методики застосовуваних чинників в групі 

дослідження і порівняння відповідно до одержаних показників, що відображають адекватність 

застосовуваних навантажень. Динаміка параметрів добового профілю АТ (мм. Рт. Ст.) у хворих груп 

дослідження і порівняння зображена в таблиці 3. 

Дані об‘єктивного обстеження показали що у всіх хворих до початку реабілітації АТ перевищував 

160/95 мм. Рт. Ст., при цьому у 2/3 обстежених контроль АТ двічі на добу виявив переважно нічну 

гіпертензію. У всіх обстежених були зареєстровані електрокардіографічні і сонографічні ознаки 
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гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. 

У групі дослідження і у трьох пацієнтів у групі порівняння виявлені порушення серцевого ритму у 

вигляді екстрасистолій. 

Відновне лікування хворі переносили добре непереносимості запропонованих чинників не виявлено.  

Середньодобові показники САТ і ДАТ, ЧСС, після реабілітації знизились в переважної більшості 

хворих обох груп, однак в групі дослідження зниження більш суттєве і стійке. За даними ЕКГ зменшились 

ознаки перевантаження лівих відділів серця як в групі дослідження, так і в групі порівняння, крім того, у 

всіх хворих як досліджуваної так і порівняльної груп відновився правильний ритм серця.  

Таблиця 3 

Динаміка параметрів добового профілю АТ (мм. рт. ст.) у хворих груп дослідження і порівняння  

 

Показники 

 

Група дослідження Група порівняння 

до реаб. після реаб.  до реаб. після реаб.  

вранці ввечері вранці ввечері вранці  ввечері вранці  ввечері 

САТ  

(мм.рт.ст.) 

165,3 ± 

3,6 

168,2 ± 

2,1 

135,3 ± 

2,1 

138,2 ± 

1,8 

164,8 ± 

2,8 

166,1 ± 

1,8 

143,0 ± 

1,2 

144,2 ± 

1,8 

ДАТ 

(мм.рт.ст.) 

99,6 ± 2,4 97,8 ± 1,8 82,3 ± 2,1 83,1 ± 2,8 98,3 ± 1,8 97,6 ± 2,1 85,0 ± 2,1 88,0 ± 1,7 

ЧСС 68,2 ± 1,3 67,8 ± 2,1 63,2 ± 2,1 64,1 ± 1,3 68,6 ± 1,6 67,6 ± 2,4 64,8 ± 1,3 63,8 ± 1,2 

Варіабельність 

САТ  

17,8 ± 1,3 17,9 ± 1,2 12,4 ± 1,1 12,6 ± 1,2 17,6 ± 1,4 17,8 ± 1,6 12,8 ± 1,2 12,8 ± 1,4 

Варіабельність 

ДАТ 

15,6 ± 0,8 15,8 ± 1,2 12,2 ± 1,4 12,4 ± 1,6 15,8 ± 0,8 15,7 ± 2,2 12,6 ± 1,2 12,4 ± 1,8 

ЧД 24,2 ± 0,7 24,4 ± 0,4 20,6 ± 1,2 20,8 ± 2,6 24,6 ± 1,2 24,1 ± 0,2 21,4 ± 0,6 21,6 ± 1,1 

 

Дані об‘єктивного обстеження показали що у всіх хворих до початку реабілітації АТ перевищував 

160/95 мм. рт. ст., при цьому у 2/3 обстежених контроль АТ двічі на добу виявив переважно нічну 

гіпертензію. У всіх обстежених були зареєстровані електрокардіографічні і сонографічні ознаки 

гіпертрофії міокарду лівого шлуночка. 

У групі дослідження і у трьох пацієнтів у групі порівняння виявлені порушення серцевого ритму у 

вигляді екстрасистолій. 

Відновне лікування хворі переносили добре непереносимості запропонованих чинників не виявлено.  

Середньодобові показники САТ і ДАТ, ЧСС, після реабілітації знизились в переважної більшості 

хворих обох груп, однак в групі дослідження зниження більш суттєве і стійке. За даними ЕКГ зменшились 

ознаки перевантаження лівих відділів серця як в групі дослідження, так і в групі порівняння, крім того, у 

всіх хворих як досліджуваної так і порівняльної груп відновився правильний ритм  серця. 

 Як видно з приведених даних як в групі дослідження так і в групі порівняння прослідковується 

позитивна динаміка клінічного перебігу, однак в групі дослідження, де застосовувались в комплексному 

відновному лікуванні масаж,гідрокінезотерапія, інгаляції поліпшення є більш значним і чітким.  

Підсумовуючи одержані дані показників суб‘єутивного та об‘єктивного дослідження відповідно до 

обраних методів в основній групі хворих ГХ І –ІІ ступеня з застосуванням аеройонтерапії в поєднанні з 

вихревими ваннами загальну ефективність можна визначити наступним чином: 

- дуже добре – 24 % 

- добре – 70 % 

- незначне покращення – 6 % 

- без змін – 0 % 

В групі порівняння адекватніс ть проведеного відновного лікування визначилась наступним чином:  

- дуже добре – 16 % 

- добре – 62 % 

- незначне покращення – 22 % 

- без змін – 0 % 

          Порівнюючи вищезазначені показники ефективнос ті програми реабілітації з застосуванням 

мамасажу та гідрокінезотерапії, в групі дослідження з показниками групи порівняння, в якій 

застосовувавсь стандартний курс реабілітації, можна зробити висновок про патогенетичну обгрунтованість 

курсу відновного лікування, в групі дослідження, що стабілізують клінічний перебіг патології, запобігають 

виникненню ускладнень та прогресуванню хвороби, підвищення загальної працездатності та забезпечує 

високий рівень якості життя. 

Підсумовуючи все вище зазначене можна зробити наступні висновки: 

1. Гіпертонічна хвороба є однією з найбільш актуальних медико – соціальних проблем, що веде до 

значної тимчасової та стійкої втрати працездатнос ті,  ранньої івалідизації та смертнос ті від її 

ускладнень. Тому своєчасне та високопрофесійне відновне лікування гіпертонічної хвороби, 

невідємною складовою якого є фізична реабілітація, веде до покращення якісних показників 

здоров'я населення та покращення якос ті життя хворих на гіпертонічну хворобу. 
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2. Боротьба з факторами ризику гіпертонічної хвороби, пропаганда здорового способу життя в 

діяльності фізичного реабілітолога є невід'ємною складовою діяльності реабілітаційних закладів 

та методами первинної та вторинної фіз іопрофілактики гіпертонічної хвороби.  

3. Запропонований комплекс методів фізичної реабілітації хворих гіпертонічної хворобою І -ІІ 

ступеня є патогенитично обґрунтованим, ефективним та економічно виправданим, що дозволяє 

рекомендувати його до широкого застосування в лікувальних реабілітаційних закладах.  
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ НЕВРОПАТІЇ ЛИЦЬОВОГО НЕРВА  
 

Стаття висвітлює сучасні підходи до реабілітації пацієнтів з невропатією лицьового нерва різного 

походження засобами та методами фізичної реабілітації з врахуванням синергізму механізму їх дії, 

правил сумісності та послідовності їх застосування. Досліджено ефективність використання точкового 

та лінійного масажу, постізометричної релаксації за Г.А. Іванічевим  в поєднанні з 

голкорефлексотерапією та мануальною гімнастикою мімічної мускулатури. 

Статья освещает современные подходы к реабилитации пациентов с невропатией лицевого нерва 

различного происхождения средствами и методами физической реабилитации с учетом синергизма 

механизма их действия, правил совместимости и последовательности их применения. Исследована 

эффективность использования точечного и линейного массажа, постизометрической релаксации с Г.А. 
Иваничевим в сочетании с иглорефлексотерапией и мануальной гимнастикой мимической мускулатуры. 

This article highlights contemporary approaches to the rehabilitation of patients with facial nerve 

neuropathy of different origin means and methods of physical rehabilitation synergism with regard to their 

mechanism of action, the rules of compatibility and consistency of their application. The efficiency of the use of 

point and linear massage, relaxation postisometric by G.А Ivanichevym combined with acupuncture and 

chiropractic exercises facial muscles. 
Ключові слова: невропатія  лицьового нерва, фізична реабілітація, точковий та лінійний масаж, 

постізометрична релаксація, голкорефлексотерапія.  
Ключевые слова: невропатия лицевого нерва, физическая реабилитация, точечный и линейный 

массаж, постизометрическая релаксация, иглорефлексотерапия. 
Key words: facial nerve neuropathy, physical rehabilitation, point and line massage postisometric relaxation, 

acupuncture.  

Невропатія лицьового нерва (параліч Белла) займає особливе місце серед захворювань переферичної 

нервової системи. Статис тика свідчить, що невропатія лицьового нерва спостерігається в 16-25 випадках 

на 100 000 населення, що становить 2-3% всіх захворювань нервової системи. Дисфункція спос терігається 

при черепно-мозкових травмах та запальних процесах вуха. Інколи під час нейрохірургічних втручань, з 

тих чи інших причин, не вдається зберегти анатомічну цілісність лицьового нерва. Одужання при 

використанні традиційних методів лікування досягається приблизно у 40-60% хворих, у решти воно може 
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бути неповним, а в деяких осіб ( від 20,8 до 32, 2% за даними різних авторів) виникає постневро тична 

контрактура мімічних м‖язів.  

Невропатія  лицьового нерва - запальне або ішемічне ураження лицьового нерва, що виявляється 

одностороннім паралічем або парезом мімічних м'язів обличчя.  У багатьох  випадках лікування   

виявляється  недостатньо ефективним. За даними різних авторів (Абасова Х.Н., 1997,Бєлякова Л.В., 2001, 

Горбульов Ю.Л., 2002),  одужання і значне поліпшення нас тупає тільки у 60-75% хворих. У кожного  4-5 

пацієнта розвивається контрактура мімічних м‘язів. Крім того, при гострих порушеннях  мозкового 

кровообігу зустрічаються і центральні парези лицьового нерва, при яких страждає тільки мімічна 

мускулатура нижньої половини обличчя. В залежності від того, має місце інфікування чи ні, розрізняють:                                                                                                                            

-  первинну невропатію лицьового нерва (неінфекційна) 

- вторинна, або симптоматична, невропатія лицьового нерва (інфекційна).  

Факторами, що сприяють виникненню невропатії лицьового нерва, можуть бути: обмінні порушення в 

організмі, ендокринні розлади (цукровий діабет), гіпертонічна хвороба, атеросклероз, інтоксикація 

організму (отруєння токсичними речовинами), помилки при стоматологічному лікуванні (травмування, 

інфікування), розлад нервової системи  (емоційна лабільніс ть, наслідки нервових стресів), неадекватна 

реакція на стреси (низька стресостійкіс ть).  Клініка захворювання характеризується появою асиметрії 

обличчя  у стані спокою: на боці ураження згладжена носогубна складка, під час показу зубів рот 

перетягується в здоровий бік, згладжені або відсутні складки шкіри на відповідній половині лоба, повікова 

щілина розширена. Усі ці розлади особливо рельєфні та помітні  під час проби зробити активне скорочення 

м‘язів обличчя. Під час піднімання брів догори не утворюються горизонтальні складки на лобі. 

Заплющуючи очі, хворий не може повністю зімкнути повіки.  Під час виконання такого руху, очне яблуко 

на боці ураження відходить догори і назовні і видно білу смужку склери (феномен Белла). В наслідок 

паралічу колового м‘язу ока виявляється не тільки лагофтальм, а й сльозотеча на хворому боці. Якщо 

нахмурюватися, на цьому ж боці не утворюються вертикальні складки. Хворий не може надути щоки і 

свиснути. Під час їди страва застряє між щокою за зубами . Отже, внаслідок ураження корінця лицьового 

нерва виникає парез або параліч мімічних м‘язів за периферичним типом. Надбрівний рогівковий і 

кон‘юктивальний рефлекси знижені або відсутні. Поєднання нервового фактора з місцевим 

переохолодженням є найпоширенішою причиною невропатії  лицьового нерва. 

Порушення функції мімічних м‘язів при ураженні лицьового нерва надзвичайно важко сприймаються 

хворими. Пацієнти уникають зустрічі зі знайомими, обмежують коло спілкування. Парез лицьового нерва 

призводить до інвалідизації, якщо ж він зберігається протягом тривалого часу, що впливає на психіку в 

зв‘язку з усвідомленням наявнос ті вираженого косметичного дефекту. Грубий парез мімічних м‘язів інколи 

сприяє виникненню такого тяжкого ускладнення, як трофічне ураження рогівки ока, що може закінчитись 

сліпотою. У зв‘язку з цим повноцінне відновлення функції нерва є не тільки вагомим клінічним, але й 

соціальним питанням, обумовлює актуальність проблеми лікувальної тактики та пошуку нових 

ефективних методів лікування хворих з ураженням лицьового нерва. Існує багато консервативних та 

хірургічних методів лікування  хворих з цією патологією. До консервативних належать комплексні методи 

з використанням медикаментозної терапії  та засобів і методів фізичної реабілітації. Більшість нейропатій 

лицьового нерва за умов адекватного лікування закінчуються повним одужанням через 2-3 тижні. 

Внаслідок важкого перебігу захворювання відновний період триває довше і для одужання потрібно значно 

більше часу, понад 1-2 місяці, у деяких випадках розвивається  контрактура паралізованих м‘язів.  

При виконанні курсового проекту на тему: «Фізична реабілітація при невропатії лицьового нерва» на 

амбулаторно-поліклінічному етапі реабілітації, яка виконана на базі кабінету рефлексотерапії відділення 

реабілітації поліклініки ЦМЛ ғ2, проведено дослідження ефективнос ті комплексної програми фізичної  

реабілітації з застосуванням  сучасних методик та технологій відновлення при даній патології. Ця 

програма сформована відповідно до правил сумісності та послідовності фізичних чинників, з врахуванням 

синергізму дії  їх механізму.  

Перед нами була поставлена мета: визначити ефективність використання точкового та лінійного 

масажу лицьової області при уражені лицьового нерва, спеціальної методики постізометричної релаксації 

за Г.А.Іванічевим  та спеціальної лікувальної гімнастики для мімічних м‘язів.  

Для цього була сформована група дослідження в кількос ті 5 чоловік ( 4 жінки та 1 чоловік, середній 

вік 28-36 років), що проходили відновне лікування впродовж жовтня-листопада 2012 року у відділені 

реабілітації поліклініки ЦМЛ ғ2. Хворим запропонована комплексна програма, що складалась з 

наступних реабілітаційних втручань:  

1. Голкорефлексотерапія, яка здійснювалась за визначеними методиками 

голкорефлексотерапевтом, щодня, 2 курси по 15 процедур з перервою 2 тижні;  

2. Точковий та лінійний масаж за японською методикою Серісава: 

Точковий масаж  включав гальмівний вплив  на здорову половину обличчя і стимулюючий  на 

уражену сторону, при співвідношенні кількості 1: 2 на користь останньої та із загальною її кількіс тю до 10 

на одну процедуру. У цьому випадку загальна кількість процедур на курс доводиться до 10-12. Методика 

та техніка виконання зображена на рис. 1: 

1 - при невриті лицьового нерва; 
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2 - при невралгії трійчастого нерва; 

3 - при мігрені;                                                                                                                              

4 - при спондилогенних цефалгіях.   

 

 
Рис.1. Лінійний масаж при захворюваннях голови, обличчя і шиї.  

 

 

Назви точок та ліній по яким здійснюється масаж:                                                            

1) від ТА Е6 цзя-Че до Е4 ді-цан;                                                                                               

2) від Е6 до 1G18 цюань-ляо. Варіант Г. Лувсан: проходження ділянки від Е6 до точки А, яка є 

вершиною  трикутника з довжиною сторони, рівній відстані між Е6 і Е4;                                                         

3) від Е6 до VВ2 тін-хуей або далі вгору до 1G19 тін-гун;                                               

4) паралельно нижньому краю нижньої щелепи від ТА 24 чен-цзян до Е6  цзя-Че;             

5) японська методика Серісава: паралельними лініями  від середньої лінії голови уздовж лоба назовні: 

від VG24 шень-тин до Е8 тоу-вей, від середньої лінії лоба через ТА VВ14 ян-бай до межі росту волосся і 

на середині відстані між двома останніми лініями, а також над бровою від ТА РСЗ інь -тан через ТR23 си-

Чжу-кун назовні.                                                                                                                                     

При ускладнених формах захворювання гальмівний вплив здійснюється в точках середньої лінії 

обличчя, голови та на обох його сторонах, причому кількіс ть використовуваних  точок акупунктури  на 

ураженій стороні зазвичай вдвічі більше, ніж на контрлатеральній. На початку курсу масажуються тільки 

точки середньої лінії і симетричні з обох сторін, а з 3-4 процедури до них додаються локальні точки хворої  

половини обличчя і комірцевої зони (6-10 ТА на один сеанс). 

3. Мануальна терапія  з використанням постізометричної релаксації мімічних м‘язів за Г.А. 

Іванічевим: 

Для цього спочатку шляхом пальпації введеним у порожнину рота хворого великим пальце 

реабілітологом визначались ділянки мімічних м‘язів з підвищеним тонусом і механічною збудливіс тю ( в 

момент різних мімічних рухів). Великий палець, що знаходиться в порожнині рота, фіксує з середини  

ділянку ущільнення, а іншими пальцями тієї ж кисті проводилося пасивне розтягування напружуваного 

при русі м‘яза ( для зменшення ковзання зовнішніх пальців попередньо припудрювали шкіру щоки 

тальком).  

На тлі збереженого реабілітологом пасивного розтягування м‘яза пацієнт по команді протягом 6-8 

секунд здійснював мімічний рух, напружуючи утримуваний м‘яз, по 3-4 рази для кожного руху, всього 2-3 

різних мімічних дії на 1 сеанс. Курс лікування включав 10-12 таких процедур, що проводилися щодня або 

через день.  

4. Лікувальна гімнастика за загально прийнятою методикою при уражені лицьового нерва: 

Перед кожною вправою обов'язково розслаблюють м'язи, особливо на здоровій стороні. Слід вимагати 

виконання симетричних рухів. Для цього хворий активно повинен обмежувати амплітуду руху на 

неураженої стороні, притримуючи її рукою. На стороні ураження вправи здійснюються рукою пасивно, а 

при появі мінімальних активних рухів - активно за допомогою руки. У міру відновлення рухів ці ж вправи 

виконують з опором. Кожна вправа повторюють 4-5 разів з паузами для відпочинку, вправи для очей 2-3 
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рази. Процедури проводять 2-3 рази на день. Спеціальні вправи для мімічних м'язів:                                 

1) підняти брови вгору;                                                                                                            

2) наморщити брови («хмуритися»);                                                                                                  

3) закрити очі (послідовність виконання цієї вправи: подивитися вниз; закрити очі, притримуючи 

повіку пальцями на стороні ураження, і тримати очі закритими протягом хвилини; відкрити і закрити очі 3 

рази підряд);                                          

4) посміхатися із закритим ротом;                                                                                      

5) жмуритися;                                                                                                                                    

6) опустити голову вниз;  зробити вдих і в момент видиху «фиркати» («вібрувати губами»);         

7) свистіти;                                                                                                                             

8) розширювати ніздрі;        

9) підняти верхню губу, оголивши верхні зуби;    

10) опустити нижню губу, оголивши нижні зуби; 

11) посміхатися з відкритим ротом;   

12) погасити запалений сірник;               

13) набрати в рот воду, закрити рот і полоскати порожнину рота, намагаючись не виливати воду;   

14) надути щоки;                                                  

15) переміщувати  повітря з однієї половини рота на іншу поперемінно;    

16) опустити кути рота вниз при закритому роті;                                                             

17) висунути язик і зробити його вузьким;                                                                        

18) відкривши рот, рухати язиком вперед - назад;                                                       

19) відкривши рот, рухати мовою вправо, вліво;.                                                               

20) випинати вперед губи "трубочкою";                                                                            

21) стежити очима за пальцем, що  рухається по колу;                                                              

22) втягувати щоки;                                                                                                            

23) опустити верхню губу на нижню;                                                                              

24) кінчиком язика водити по яснам поперемінно в обидві сторони при закритій ротовій порожнині, 

притискаючи язик з різним ступенем зусилля. 

 Ефективність стандартного комплексу реабілітації пацієнтів групи порівняння визначалась 

аналізом 5 амбулаторних карт та карт зворотнього зв‘язку по реабілітаційним заходам в кабінеті 

рефлексотерапії, що проходили відновне лікування з липня по жовтень 2012 року . Група порівняння 

рандомізована за віковими та статевими ознаками, важкістю перебігу невропатії лицьового нерва, 

відсутніс тю супутньої патології  і складала 4 жінки у віці 27-34 роки, та 1 чоловік віком 29 років.  

Програма їх реабілітації включала: голкорефлексотерапію  2 курси на 15 днів), лікувальну гімнастику за 

стандартною методикою та курс електростимуляції СМС.  

 Методи фізичної реабілітації в групі дослідження та порівняння застосовувались на тлі 

медикаментозної терапії, призначеної невропатологом: використовувалась протинабрякова терапія, 

препарати, що покращують обмінно-трофічні процеси в нервовій тканині, розсмоктувальна терапія, 

біос тимулятори, а також вітаміни групи В.  

Причиною ураження  лицьового нерва у 8 (80%)  хворих було переохолодження, у 1 (10%) – черепно-

мозкова травма з переломом кісток основи черепа, у 1 (10%) – проведення радикальних операцій з приводу 

гнійного отиту. Клінічна тяжкість ураження системи лицьового нерва – мімічні м‘язи оцінювалось у фазі 

затухаючого загострення  за шкалою   House- Brackman відповідно до шкали оцінки  лицьових м‘язів.  

   

Шкала оцінки лицьових м‘язів House- Brackman 

ғ Клас                            Визначення 

І Нормальний Симетрична функція у всіх областях. 

ІІ 

Легка дисфункція 

Незначні слабкості помітні тільки при найближчому розгляді. 

Незначна асиметрія посмішки з максимальними зусиллями. 

Контрактура або спазм відсутні. 

ІІІ 
Помірна дисфункція 

Помітна, але не важка синкінезія, контрактура або спазм. Не в змозі 

підняти брови. 

IV 

Помірно-тяжка дисфункція 

Очевидна слабкість або спотворююча асиметрія. Нездатніс ть 

підняти брови, асиметрія ротової порожнини, важкі синкінезії, 

спазм.  

V 
Важка дисфункція 

Ледь помітні рухи, асиметрія у спокої, очі не закриваються, 

невеликий рух кута рота. 

VI Повний параліч  Рухи відсутні. 

 

Таким чином в групі дослідження і порівняння враховувалась симетричність обличчя в стані спокою 

та під час рухових тестів, функція окремих гілок нерва, тонус м‘язів, наявніс ть синкінезії, 

постпаралітичної контрактури та інших. За цією шкалою: з 10 хворих - 4 пацієнти мали легкий ступінь 
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ураження , а 6 мали помірний ступінь ураження.  

Після закінчення першого курсу лікування значне покращення спостерігалося у групі дослідження у 4 

хворих, помірне у 1 хворого; В групі порівняння – значне покращення спостерігалося у 2 хворих, помірне 

– у 3 хворих, що визначило потребу повторного курсу реабілітації через 2 тижні в тому ж обсязі. Після 

повторного курсу ефективність відновного лікування визначена за вказаними параметрами відповідно до 

«Шкали оцінки лицьових м‘язів  House- Brackman» наступним чином: 

1. Повне відновлення ( І ступінь) в групі дослідження спостерігалося у 3 пацієнтів, легка 

дисфункція  (ІІ ступінь) у 2 пацієнтів. 

2. В групі порівняння повне відновлення ( І ступінь) спостерігався у 2 пацієнтів, ще у 2 пацієнтів 

( ІІ ступінь) легка дисфункція, у 1 пацієнта спос терігалося клінічне покращення, однак в 

межах ( ІІІ ступеня) ураження  помірна дисфункція.  

Слід зазначити , що незначне поліпшення клінічних проявів спостерігалось саме у пацієнта, який 

переніс операцію з приводу гнійного отиту, тобто мало місце травматичне ураження лицьового нерва. 

Середня продовжуваність перебування на листку непрацездатності в групі дослідження становила 32 дні, в 

групі порівняння – 39 днів.   

 Таким чином, позитивна динаміка відновлення функції лицьового нерва спостерігалась як в групі 

дослідження, так і в групі порівняння. Однак, результати відновного лікування з застосуванням точкового 

та лінійного масажу за методикою Серісава, мануальної терапії з використа нням постізометричної 

релаксації за методикою Г.А Іванічева в поєднанні з лікувальною гімнас тикою та голкорефлексотерапією в 

групі дослідження. Саме комплексні застосування  цих методик сприяють більш швидкому та повному 

відновленню функції нерва завдяки покращенню кровообігу, нервово-м‘язевої провідності, відновлює 

тонус мімічної мускулатури, поліпшення якос ті життя пацієнтів з даною патологією.  

 Рекомендована комплексна програма  реабілітації  є високоефективна при невропатії лицьового 

нерва і доступна у виконанні, не потребує значних матеріальних витрат, може бути рекомендована до 

запровадження лікувально-профілактичних та реабілітаційних закладах. 
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ФІЗИЧНІ МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСТЕОХОНДРОЗУ ШИЙНОГО  ВІДДІЛУ 

ХРЕБТА 
 

У сатті висвітлюється проблема застосування засобів фізичної реабілітації в комплексному 

відновному лікуванні остеохондрозу шийного відділу хребта. Розглянуті особливості клінічної картини 

захворювання, традиційні методи фізичної реабілітації, особливості вдосконаленої методики фізичної 

реабілітації осіб з остеохондрозом шийного відділу хребта та результати досліджень її впливу на 

клінічну картину хворих. 

В статье освещается проблема применения средств физической реабилитации в комплексном 

восстановительном лечении остеохондроза шейного отдела позвоночника. Рассматриваются 

особенности клинической картины заболевания, традиционные методы физической реабилитации, 

особенности усовершенствованной методики физической реабилитации, а также результаты 

исследования ее влияния на клиническую картину больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника. 

This article deals with the problem of the use of physical rehabilitation in complex restorative treatment of 

osteoarthritis of the cervical spine. The clinic pecularities of the disease and widespread means of physical 

rehabilitation of such patients are observed. It is offered a new improved methodology of physical rehabilitation of 

the patients with neck's osteohondrosis. The results of its influence on the clinic scene of such patients are placed.  

Ключові слова: остеохондроз хребта, больовий синдром, амплітуда рухів, ступінь порушення 

життєдіяльності, лікувальна гімнастика (ЛГ). 
Ключевые слова: остеохондроз хребта, болевой синдром, амплитуда движений, степень нарушения 

жизнедеятельности, лечебная гимнастика (ЛГ). 
Key words: osteohondrosis of the vertebral column, pain syndrome, amplitude of motions, disabiliti degree, 

treating gymnasnic.  

Остеохондроз хребта є одним з « захворювань століття». Відзначається тенденція до збільшення 

числа хворих цим захворюванням , що свідчить про соціально значущі зміни в способі життя сучасної 

людини. В даний час більшіс ть людей відрізняються малорухливим , сидячим способом життя. З усіх 

м'язових груп постійну навантаження несуть лише м'язи тулуба і шиї , які своїм невеликим , але постійним 

статичним напруженням зберігають і підтримують робочі та побутові пози. При наростанні стомлення 
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м'язів тулуба і шиї їх амортизаційну функцію беруть структури хребта. При незмінності способу життя 

(тобто якщо навантаження на хребет триває) , в ньому розвиваються вторинні дегенеративні зміни , в 

першу чергу в міжхребцевих дисках. Це і обумовлює виникнення остеохондрозу ( Каптелін А.Ф. , 1995). 

Найчастіше страждають найбільш рухливі відділи хребетного стовпа - шийний і поперековий , рідше 

грудний. Після 30 років кожна п'ята людина в світі страждає дискогенним радикулітом , який є одним із 

проявів остеохондрозу. У цілому ж , неврологічні симптоми остеохондрозу хребта виявляються , за даними 

різних авторів , у 40-80 % дорослого населення планети. З кожним роком ми бачимо , що кількість хворих 

даною патологією збільшується , а це означає , на жаль , що остеохондроз " молодшає " . 

Ознаки хвороби зараз знаходять навіть у дітей 12 - 15 років. У зв'язку з часто рецидивуючими 

нападами болю , тимчасова втрата працездатності досягає 27 % , а повна втрата працездатності - 

інвалідність - 3 % (серед ортопедичних захворювань інвалідніс ть становить 28,7 %). ( Попов С.М. , 2006).  

Клінічна картина цього захворювання завжди супроводжується больовим синдромом, тривалий 

перебіг якого зумовлює прогресування патологічних процесів у хребті. Проте, незважаючи на велику 

кількість неврологічних синдромів зумовлених остеохондрозом хребта, вони мають спільні ознаки: біль в 

шиї, який посилюється при рухах в хребті, рефлекторний спазм м'язів та обмеження амплітуди рухів у 

хребті [2]. Беручи до уваги механізм розвитку остеохондрозу, багато дослідників, таких як Єпіфанов В,А., 

Коган О.Г., Попелянський Я.Ю стверджують про необхідність головним чином патогенетичного впливу на 

основне захворювання, а не симптоматичного. З цією метою в відомих методиках фізичної реабілітації 

осіб з остеохондрозом ставляться такі завдання, як зменшення патологічної больової імпульсації з 

уражених сегментів хребта, покращення кровопостачання уражених ділянок, зміцнення м'язевого корсету. 

Проте головним недоліком цих методик є невеликий підбір засобів фізичної реабілітації для вирішенн я 

поставлених завдань. 

Розробка програми  фізичної реабілітації хворих ос теохондрозом шийного відділу  дозволить 

підвищити функціональні можливості і фізичну підготовленіс ть у процес і відновлення компенсаторних 

функцій хребта, що сприятиме збереженню тривалої стійкої стабільності хребта та попередження 

рецидивів захворювання.  

Одним з основних факторів, що ведуть до виникнення і розвитку остеохондрозу, є малорухомий 

спосіб життя, тривале перебування тулуба і його частин у фізіологічно незручних положеннях: 

багатогодинне сидіння за письмовим столом, за кермом автомобіля, за комп'ютером і т.д.      Остеохондроз 

також може розвиватися і у людей, що займаються важкою фізичною працею, у спортсменів (веслярів, 

борців, штангістів, прихильників атлетичної та спортивної гімнас тики).  

В останні роки немедикаментозні методи все ширше використовуються при лікуванні дис трофічних 

захворювань хребта та їх рефлекторних проявів [ 11] . Застосування цих методів не вимагає особливих 

умов , виправдано економічно і не супроводжується ускладненнями , які відзначаються при викорис танні  

лікарських препаратів. Застосування комплекcної фізичної реабілітації , що включає лікувальну фізичну 

культуру , масаж , рефлексотерапію , фізіотерапію , фітотерапію , гідрокінезотерапію , тракційні ме тоди 

лікування та інші впливи , дозволяє значно поліпшити якість лікування і відновлення здоров'я та 

функціонального стану хворих остеохондрозом [ 5 ] . 

Метою роботи була : розробка комплексного підходу до фізичної реабілітації осіб з шийним 

остеохондрозом хребта з урахуванням провідних клінічних синдромів захворювання та рівня ушкодження 

шийного відділу хребта.  

Для цього  вирішувалися такі завдання 

1. Проаналізувати сучасні дані про єтіопатогенез і клінічні прояви остеохондрозу  шийного відділу 

хребта.  

2. Розглянути вплив комплексу різних засобів фізичної реабілітації при шийному остеохондрозі 

хребта з урахуванням рівня ураження і переважаючих синдромів протягом захворювання.  

3. Охарактерезувати   методи оцінки ефективності фізичної реабілітації хворих з шийним 

остеохондрозом хребта.  

Остеохондроз - важка форма дегенеративного ураження хребта  , в основі якої лежить дегенерація 

дисків з наступним залученням в процес тіл суміжних хребців , зміни в міжхребцевих суглобах і 

зв'язковому апараті .  

Захворювання  вражає переважно шийний і поперековий відділи хребта і проявляється порушеннями 

функції самого хребетного стовпа , нервів і внутрішніх органів. За сучасними уявленнями, остеохондроз 

відноситься до групи поліетіологічних , але монопатогенетичних захворювань .  

Існує ряд теорій, що пояснюють причину остеохондрозу хребта. До них відносяться: інфекційна; 

ревматоїдна ; аутоімунна ; травматичні ; інволюційна ; м'язова ; ендокринна і обмінна теорії; теорія 

екзогенних факторів (охолодження ) ; спадковості ; аномалії розвитку хребта і статичні порушення. 

Так як  будемо говорити про функціональні методи  лікування шийного остеохондрозу, необхідно, в 

першу чергу, розглянути м'язову теорію розвитку даного захворювання .  

В основі розвитку остеохондрозу лежить первинна патологія пульпозного ядра міжхребцевого диска з 

поступовим руйнуванням фіброзного кільця і появи гриж дисків , потім відбуваються дегенеративно- 

дистрофічні зміни кісткових поверхонь суміжних хребців і в хрящах і тканинах міжхребцевих суглобів , в 
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зв'язковому апараті хребта , що призводить до появи остеофітів , нестабільності та розвитку клінічної 

симптоматики. У розвитку остеохондрозу виділяють дві стадії: хондроз ( діскоз ) - І стадія - і остеохондроз 

- ІІ стадія (табл. 1 ). 

 

                                                                                                                      Таблиця 1 

Стадії розвитку остеохондрозу (по Г.С. Юмашеву і М.Є. Фурману, 1984) 

Стадії остеохондрозу Характеристика 

Хондроз (діскоз) - І стадія патологічний процес обмежується диском (пульпозне ядро, 

фіброзне кільце, гіалінові платівки і зв'язковий апарат) 

Остеохондроз – ІІ стадія характеризується поширенням процесу на тіла суміжних 

хребців і міжхребцеві суглоби 

           

 Для реабілітації важливо розмежувати фазність і с тадійність дегенеративно- дис трофічних порушень 

(табл. 2). Девятова М.В. виділила три основні ступеня порушень, які  виникають у хребетному стовпі 

(табл. 3) [10 , 11 ] . Класифікація шийного остеохондрозу хребта  представлена на схемі 1 . 

 

                                                                                                                    Таблиця 2 

Періоди розвитку остеохондрозу (по А.І. Осна, 1973) 

Періоди розвитку остеохондрозу  Характеристика 

І -період Внутрішньо дискове переміщення пульпозного 

ядра, яке відбувається в сторону задньої 

поздовжньої зв'язки і подразнює закладені в ній 

закінчення синувертебрального нерва 

ІІ - період Нестійкість всього хребетного сегмента 

(підвивихи, патологічна рухливість)  

ІІІ - період Повний розрив фіброзного кільця, що часто 

викликає різні неврологічні порушення  

ІV - період Поширення патологічного процесу на інші 

елементи хребтового сегмента  

 

Схема 1 

Класифікація шийного остеохондрозу хребта (по І.П. Антонову, 1985) 

Вертеброгенні ураження 

           1. Шийний рівень 

                 1.1. Рефлекторні синдроми 

                 1.1.1. Цервікалгія 

                 1.1.2. Цервікокраніалгія (задній шийний симпатичний синдром та ін)  

                 1.1.3. Цервікобрахіалгіі з м'язово-тонічникими, або вегетативно-судинними,  або нейро-

дистрофічними проявами 

                 1.2. Корінцеві синдроми 

                 1.2.1. Дискогенні (вертеброгенне) враження (радикуліт) корінців.  

                 1.3.Корінцево-судинні синдроми (радикулоішемія). 

             • Характер перебігу ( гострий, підгострий, хронічний), а при хронічному - прогредиентное, 

стабільне (затяжне), рецидивуючий - часто, рідко; регредіентное.  

             • Стадія (зазвичай у разі рецидивуючого перебігу): загострення, регресу, ремісії (повної, 

неповної ) . 

            • Характер і ступінь порушень функцій (відображається провідний синдром): вираженість 

больового синдрому (слабко виражений, помірно виражений, різко виражений), локалізація і ступінь 

рухових порушень; вираженіс ть порушень чутливості; вираженість вегетативно - судинних або трофічних 

розладів; частота і тяжкіс ть пароксизмів, нападів .  

                                                                                                                 Таблиця 3 

Ступені порушень , що виникають у хребетному стовпі при остеохондрозі (за М.В. Дев'ятова , 1983) 

Зміни в активній час тині рухового 

апарату 

І ступінь - компенсаторне підвищення м'язового 

тонусу ІІ ступінь - зниження тонусу м'язів і 

згладженість лордозів 

Зміни в пасивної частини рухового 

апарату 

 ІІІ ступінь - дегенеративно-дистрофічні зміни 

різної вираженос ті в дисках 

 

З практичної метою слід виділяти три стадії остеохондрозу хребта , представлені в табл. 4. 

Клінічні прояви остеохондрозу хребта дуже різноманітні: функціональні та органічні.Вони залежать 

від рівня ушкодження: 
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Верхній, на якому відсутні диски , - потилична область і хребетний сегмент СI -II. При ураженні на 

цьому рівні явища нейроостеофіброза переважають у потилично - хребетновій області , обмежений обсяг 

ротаційних рухів голови , характерні гемодинамічні реакції в вертебробазилярному басейні.  

Середній рівень відповідає хребетним сегментам СII - III , СIII - IV, СIV -V. При ураженні середнього 

рівня крім переважання явищ остеохондрозу у відповідній зоні відзначається значна скутіс ть рухів в шиї , 

часто зустрічається синдром сходчатого м'яза і  хребетної артерії.  

Нижній рівень відповідає сегментам СV -VI, VII- СVI, СVI -TI . При цьому ураженні , крім 

переважання явищ нейроос теофіброза у відповідній зоні , корінцевих брахіалгічних і брахіоконтрактурних 

порушень відзначаються ознаки переважного ураження зон , васкуляризуючих дис тальними гілками 

вертебробазилярної системи . 

                                                                                                                    Таблиця 4  

Стадії остеохондрозу хребта  (по Г.С. Юмашеву і М.Є. Фурману, 1984) 

Стадії остеохондрозу Характеристика 

І - стадія У І стадії виникають тріщини фіброзного кільця, в результаті чого 

драглисте ядро переміщується більшою мірою вкінці. Локальний  

больовий синдром на рівні  зазначеного сегмента обумовлений 

подразненням закінчень синувертебрального нерва Люшка в 

зовнішньому шарі фіброзного кільця ураженого диска, сумково-

зв'язковому апараті і оболонках спинного мозку. Клінічно розвиваються 

дискалгіі, цервикалгії, торакалгиіїі т.д., анталгічна поза, скутіс ть. 

рентгенологічні ознаки захворювання в цей період відсутні.  

ІІ -  стадія У II стадії численні тріщини фіброзного кільця призводять до 

поступового його висихання , зниження висоти диска , зменшення його 

фіксуючої функції ,в результаті чого розвивається нес тійкість 

(патологічна рухливість ) хребетного сегмента , відзначаються передні і 

задні псевдоспондилолістези в поперековому та шийному відділах , 

підвивихи в дуговідросткових суглобах -переважно в шийному відділі 

хребта , випинання фіброзного кільця - Переважно в заднебокових 

ділянках , де задня поздовжня зв'язка найбільш слабка .  

ІІІ - стадія У III стадії відбувається повний розрив міжхребцевого диска з 

поступовим вростанням в нього фіброзної тканини. Можливий розрив 

диска з випаданням більшої або меншої час тини драглистого ядра  і 

розвитком, залежно від локалізації, дискрадикулярного, 

дискомедуллярного, дисковаскулярного конфлікту (або їх поєднань) з 

утворенням спайок, виникненням перидуріта, арахноидита і т.д.. Ця 

стадія характеризується вираженими різними неврологічними 

порушеннями, стійким больовим синдромом, парестезіями, вегетативно-

вісцеральними і трофічними змінами в результаті подразнення нервово-

судинних структур. Розвивається спондилоартроз, артроз, посилюючі 

клінічну картину.  

 

Основними клінічними проявами шийного остеохондрозу є цервікалгія у вигляді пос тійних болей або 

нападів з відповідними симптомами. Крім того , відзначаються вегетативні , нейродис трофічні ( корінцеві ) 

і судинні розлади . Нерідкі і спинальні синдроми, пов'язані з порушенням кровообігу або компресією 

спинного мозку (табл. 5) . Незважаючи на те , що клінічні прояви захворювання настільки різноманітні і за 

характером, і за локалізацією залучених до процесу органів і тканин (всі тканини верхніх кінцівок, серце, 

діафрагма, м'язи та шкіра шиї, артерії голови і шиї), основна причина захворювання одна – подразнення 

або компресія корінців і судин шийного відділу спинного мозку. 

                                                                                                                     Таблиця 5 

Класифікація синдромів шийного остеохондрозу (по Г.С. Юмашеву і М.Є. Фурману, 1984) 

І Корінцеві синдроми 
ІІ Вегетативно-

дистрофічні синдроми 
ІІІ Спинальні синдроми 

«Зовнішні» синдроми 
Черепно-мозкові 

порушення 

Синдром вісцеральних 

порушень 

1.Цервікальная діскалгія 

2.Синдром передній сходовому 

м'язи 3.Плечелопаточний 

періартеріїт 

Синдром хребетної 

артерії 
Кардіальний 

 

Більшість хворих з шийним остеохондрозом хребта підлягають консервативному лікуванню [5,11]. 

Основні принципи лікувальних заходів: лікування має бути комплексним, патогенетичним і 

індивідуальним. Залежно від основних патогенетичних механізмів розвитку загострення в ураженому 
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хребетному сегменті застосовують пев ні дії. План лікувально- реабілітаційних заходів рекомендується 

складати з урахуванням переважаючих клінічних синдромів.  

Консервативна терапія хворих з шийним остеохондрозом хребта включає: режим, застосування 

медикаментозних засобів, блокади, ортопедичні, фізіотерапевтичні, курортні методи, ЛФК, масаж, 

гідрокінезотерапію, тракційні впливи, мануальну терапію, рефлексотерапію і т.д. 

Основні завдання реабілітації хворих з шийним остеохондрозом хребта: забезпечення спокою і 

розвантаження хребта; боротьба з больовим синдромом; боротьба з контрактурою м'язів та іншими 

рефлекторними проявами; боротьба з реактивними змінами нервових елементів та інших м'яких тканин, 

що оточують хребет.  

У лікуванні хворих шийним остеохондрозом методами ЛФК основну увагу слід звертатина на 

усуненню причини захворювання , а не на лікування симптомів захворювання. 

Основним механізмом дії ЛФК є нейро - рефлекторно- гуморальний, який реалізується через чотири 

впливи фізичних вправ на організм хворого: тонізуючий і трофічна дія, формування компенсацій і 

нормалізація функцій.  

ЛФК при шийному остеохондрозі призначається з врахуванням періоду захворювання: гострий, 

підгострий і клінічний (повного або неповного ) одужання . 

У гострому періоді (5 - 7 днів) ЛФК не відображено. Хворий потребує забезпечення спокою шийного 

відділу хребетного стовпа і всім прилеглих  до нього органів і тканин.  

У підгострому періоді (30 днів) призначають два рухових режими: щадний і відновний. Після повного 

клінічного одужання хворі займаються за тренуючим режимом, який закінчується функціональним 

видужанням хворого. 

Загальними  завданнями ЛФК є: підвищення тонуса центральної нервової системи, нормалізація 

кіркових процесів, поліпшення функцій основних фіз іологічних систем (дихання, кровообігу), підвищення 

опірнос ті організму і т.д. . 

Спеціальними завданнями ЛФК на щадному руховому режимі є: сприяння зменшенню компресії  

корінців шийного відділення спинного мозку і зменшення їх запалення [ 5 ] . 

Спеціальними завданнями ЛФК на відновлювальному руховому режимі є: сприяння подальшого  

зменшення та ліквідації компресії  та супутнього запалення корінців шийного відділу спинного мозку; 

сприяння поліпшенню трофіки тканин області шиї, плечового пояса і верхніх кінцівок .  

Спеціальної завданням на тренуючому режимі  є : сприяння функціональному видужанню хворих . 

Основними засобами ЛФК є: фізичні вправи, рухові режими,  імобілізація  за допомогою ватно- 

марлевого коміра ,гідрокінезотерапія, масаж [11]. До спеціальних фізичним вправам відносяться вправи на 

розслаблення м'язів шиї, плечового пояса, верхніх кінцівок; на підвищення стійкості вестибулярного 

апарату, на координацію, динамічні вправи для всіх м'язових груп кінцівок, шиїі тулуба, спеціальні 

дихальні вправи, вправи на зміцнення м'язів шиї і тулуба, спеціальна "щадна" ходьба. Гідрокінезотерапія 

застосовується у вигляді підводного витягування, лікувального плавання, вправ у воді з урахуванням 

стабільності або нестабільності в шийному відділі хребта.  

Основні форми ЛФК: лікувальна гімнастика (30 хв - при першому руховому режимі, 35 – 40 хв - при 

другому, 45-50 - при третьому), ранкова гігієнічна гімнастика, самостійні заняття, ходьба. 

          Основні вихідні положення : лежачи на спині ,боці (голова на невисокій подушці), сидячи з опорою 

для голови і спини, стоячи (спочатку без нахилу тулуба і голови), в ходьбі. 

Для лікування м'язових синдромів остеохондроза хребта рекомендується лікувальний (класичний) 

масаж і різновиди рефлекторного. 

Їх застосовують з метою поліпшення функції центральної нервової системи і її регулюючого впливу 

на всі системи організму, поліпшення крово- і лімфообігу, для надання знеболюючого, розслабляючого, 

розсмоктуючої дії,  нормалізації м‘язового тонусу, збільшення сили мязів. Використовують у поєднанні з 

точковим, сегментарним масажем і як доповнення до мануальної терапії. Область масажу: рука на стороні 

ураження, при двосторонньому процесі - обидві руки  з охопленням задньої поверхні шиї. При вираженій 

болю в грудях призначають масаж грудей. Процедуру слід починати з масажу руки і закінчувати масажем 

спини. Застосовують погладжування, розтирання, розминка і вібрацію.            

Витягування хребта є провідною ланкою в системі консервативної терапії шийного остеохондрозу. 

Його вплив зводиться до наступного: здійснюється розвантаження хребта шляхом збільшення відс тані між 

хребцями; зменшуються м'язові контрактури; знижується внутрішньодисковий тиск; збільшується 

вертикальний діаметр міжхребцевого отвору, що веде до декомпресії корінця та зменшенню набряку; 

усувається підвивих в міжхребцевих суглобах, що дає декомпресивний ефект. Витягування при шийному 

остеохондрозі має бути короткочасним кратковре і з невеликим вантажем, тому що в іншому випадку 

можливе розтягнення капсул між хребцевих суглобів і прогресування розхитування міжхребцевих 

сегментів .          

Фізіотерапія є найбільш розповсюдженим методом лікування остеохондрозу. Застосовують 

електрофорез з новокаїном з активним електродом в області потилиці і з йодистим калієм, фототерапію 

(інфрачервоне і ультрафіолетове опромінення хребта і нервових стовбурів в еритемних дозах), УВЧ, 

ультразвукове лікування .З бальнеотерапії застосовуються радонові, хвойно-сольові і сірководневі ванни. 
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На закінчення слід підкреслити, що комплексне лікування та фізична реабілітація хворих шийним  

остеохондрозом хребта не означає одночасне застосування всіх перерахованих вище методів.  Підхід 

повинен бути індивідуальним. Питання про послідовність застосування окремих видів лікування має 

вирішуватися з урахуванням стадії, провідного клінічного синдрому захворювання .  

Для оцінки ефективності фізичної реабілітації при шийному остеохондрозі хребта рекомендується 

використовувати такі методи дослідження: клінічні (анамнез, пальпацію, зовнішній огляд), динамометрію, 

гоніометрію, міотонометрію, вивчення сухожильних рефлексів, дослідження амплітуди рухів шийного 

відділу хребта, реовазографію, рентгенографію, артеріальну тонометрію, спірометрію та ін.  

Висновки 

Остеохондроз шийного відділу хребта є однією з найчастіших локалізацій дегенеративно - 

дистрофічного процесу при цьомузахворюванні. Остеохондроз шийного відділу хребта є поліетіологічним, 

але монопатогенетичним захворюванням і характеризується системним ураженням хрящової тканини 

дегенеративно-дистрофічного характеру з залученням в патологічний процес кісткових, суглобових, 

связочних, м'язових та інших утворень даної області хребта.  

Основними методамил фізичної реабілітаціїі шийного остеохондрозу хребта є: ЛФК, масаж, 

фізіотерапевтичне лікування, гідрокінезотерапія. Основними засобами ЛФК при шийному остеохондрозі є 

фізичні вправи на розслаблення, на координацію, дихальні вправи ,вправи на зміцнення м'язів шиї, 

верхнього плечового пояса, грудної клітки, вправи в воді, лікувальний масаж з урахуванням стадії 

захворювання, провідного клінічного синдрому і рухового режиму, на якому перебуває хворий . 

При лікуванні та подальшій фізичній реабілітаціі хворих шийним остеохондрозом хребта  

застосовується класичний лікувальний масаж, точковий і сегментарний масаж, мануальна терапія, 

рефлексотерапія, фракційне лікування . 

Найбільшою ефективніс тю при остеохондрозі шийного відділу хребта володіють електрофорез, УФО, 

гідротерапія, ультразвукова терапія, індуктотермія і застосування струмів Бернара. Перспективним є 

розробка комплексної програми фізичної реабілітації для хворих з шийною локалізацією ос теохондрозу 

хребта в період неповної та повної ремісії.  
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ЩО УКРАЇНІ МОЖНА ПОЧЕРПНУТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ДОРОБКУ 

ІСПАНІЇ ТА ПОЛЬЩІ: РЕЗУЛЬТАТИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ1 
 

Статтю присвячено порівняльному дослідженню Конституцій як політичних інститутів. Деякі 

фундаментальні аспекти конституційного права ЄС схарактеризовано на прикладах Іспанської 

Конституції та Конституції Республіки Польща. Запропоновано ряд формулювань до нової Конституції 

України, що враховують досвід цих країн. 

Статья посвящена сравнительному исследованию Конституций как политических институтов. 

Некоторые фундаментальные аспекты конституционного права ЕС охарактеризованы на примерах 

Испанской Конституции и Конституции Республики Польша. Предложен ряд формулировок для новой 

Конституции Украины, которые учитывают опыт этих стран. 

The article is devoted to comparative research of Constitutions as political institutions. Some fundamental 

aspects of the EU constitution law are characterized on examples of the Spanish Constitution and the Constitution 

of the Republic of Poland. Several formulations for the new Constitution of Ukraine that take into account both 

the countries’ experience are proposed. 
Ключові слова: міждисциплінарне порівняльне дослідження, Конституція як політичний інститут, 
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Стаття присвячена розв‘язанню проблеми обґрунтування творчих запозичень із конституцій окремих 

держав-членів Європейського Союзу з метою підвищення якості тексту Конституції України [1] в частині, 

присвяченій характерис тиці конс титуційного ладу. Чим характеризувалася суспільно-політична ситуація в 

Україні на початку поточного десятиліття, аж до вибуху соціальної активності наприкінці 2013 року? 

Перефразовуючи класика, можна було стверджувати, що так звана політична еліта страшно далека в ід 

народу, а народ – відірваний від політики. У широкого громадянського загалу сформувалося різко 

негативне ставлення до суспільно-політичної діяльнос ті, відраза до політичної сфери життя в цілому. Але 

за такої ситуації чи є взагалі підс тави іменувати згаданий загал – громадянським, а сукупність мешканців 

території з назвою «Україна» – суспільством? Гіркі, вельми болючі питання, соціально-творчу відповідь на 

які почав (однак лише почав!) давати теперішній Майдан. У цей момент точиться боротьба за повернення 

до Конституції 2004 року. Проте головне – не тільки залишатись оптимістами «в короткос троковому 

періоді», а й шукати шляхи подолання нинішніх вад нашого суспільного життя, що руйнують самі 

підвалини української спільнос ті та державності. Поступово повертаючи широкі народні маси до активної 

повсякденної соціальної діяльності, і надалі вдосконалювати конституційні формулювання та боротися за 

неухильне їх дотримання, насамперед тими політичними силами та особами, що перебувають при владі. 

Інший шлях, як бачимо, вестиме в безодню жорсткого авторитаризму з тенденцією його швидкого 

перетворення на тоталітарну систему правління. 

Переконуємося на власному досвіді, що діяльність із удосконалення суспільного життя повинна 

спиратися на міцні конституційні підвалини. Адже в Основному Законі держави втілюються найважливіші 

                                                                 

1
 Основні положення цієї статті попередньо опрацьовувались у середині 2011 року разом із кандидатом 

психологічних наук О.С.ЛОГВИНЕНКОМ, на той момент – народним депутатом України.  
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моменти філософії соціально-політичного розвитку, її сприйняття громадянським загалом. У цьому 

розумінні він являє собою підґрунтя будь-яких реформаторських зусиль. Тому наші пропозиції, що 

випливають із проведеного дослідження, значною мірою будуть присвячені майбутньому підвищенню 

якості тексту Конс титуції України, взагалі механізмам удосконалення конституційного процесу. 

Характеризуючи публікації за даною проблемою, зазначимо, що світова політична наука орієнтує на 

інтенсивне використання зарубіжного досвіду під час подібних пошуків. При цьому підкреслюється, що, 

проводячи підготовчі порівняльні дослідження, реформатори в жодному разі не повинні вивчати весь 

наявний досвід [див., напр.: 2]. Подібні пошуки, скажімо, були успішними, коли свідомо обмежувалися 

зверненням до досвіду країн, які продемонс трували особливі успіхи в певній галузі [див., напр.: 3]. 

На підс таві викладеного можна сформулювати основне завдання нашого дослідження. Воно полягає 

в тому, щоб… На наше переконання, багато корисних моментів для застосування в практиці 

державотворення й суспільного розвитку в цілому може надати порівняння України з двома іншими 

великими європейськими країнами: Іспанією та Польщею. Три держави близькі за кількісними 

параметрами, зокрема – чисельніс тю населення та кількіс тю великих (за конституційним статусом) 

адмініс тративних регіонів. Є й якісні аспекти, котрі зумовлюють вибір.  

Далі переходимо до викладення основного матеріалу дослідження та отриманих наукових 

результатів. Що стосується Іспанії, то її певною мірою споріднює з Україною, зокрема, мовно-культурна 

ситуація
2
. У цій с татті лише зазначимо, що кастильська – тобто власне, «у вузькому розумінні» іспанська – 

мова є офіційною на всій території країни. Поряд із нею офіційний статус на частині території Іспанії 

мають: каталанська мова – у регіонах Каталонія, Валенсія та Балеарські Острови (близько 17% населення 

держави); галісійська мова – у регіоні Галісія (7% населення держави); баскська мова – у регіонах Країна 

Басків і Наварра (2% населення держави). 

Додамо, що політичний шлях Іспанії вельми подібний до нашого. Певні «пом‘якшувальні» зрушення 

почалися ще в 1960-ті роки, за авторитарного режиму диктатора Франко, що спирався на монопольно 

правлячу партію – Іспанську фалангу. Але справжня демократизація розгорнулась одразу після смерті 

Франко, з кінця 1975 року. Вже 22 листопада 1975 року було фактично відновлено демократичний ус трій – 

конституційну монархію. У квітні 1977 року розпущено Іспанську фалангу. А 29 грудня 1978 року набрала 

чинності нова, послідовно демократична Конституція. Одразу підкреслимо, що багато з-поміж провідних 

вітчизняних фахівців у галузі конституційного права вважають Іспанію, подібно до України, унітарною 

державою. Наприклад, В.М.Шаповал стверджував: «За формою державного устрою Іспанія є унітарною 

державою. З метою врядування її територія поділена на автономні співтовариства» [4, 92]. Уточнимо 

тільки, що йдеться про унітарну державу сучасного, нового типу, яка являє собою реалізацію 

конституційного завдання «побудувати передове демократичне суспільство».  

Польща, порівняно з Україною та Іспанією, характеризується значно більшою етнічною однорідністю 

населення. 98,7% його складають поляки, друга за чисельніс тю етнічна група – українці (0,6%), решта 

0,7% – німці та представники інших етнічних груп [5, 398]. Загальновідомою є спільність – із давніх-давен 

– історичного шляху України й Польщі. Так само й справжня демократизація на сучасному етапі 

розгорнулася в обох країнах паралельно, починаючи з другої половини 1980-х років. З цього моменту 

відмінніс ть шляху Польщі – так само, як, наприклад, Угорщини та Республіки Корея – полягала в тому, що 

вона в процесі державотворення інтенсивно спиралася на «взірцевий» іспанський досвід переходу від 

авторитаризму до демократії [6, 4]. Нам в Україні тепер може прислужитися досвід обох країн-

попередниць, що продемонстрували неабиякі їх успіхи в цій царині.  

КОНСТИТУЦІЙНА ПРЕАМБУЛА 

Нагадаємо, як починається наша Конституція: «Верховна Рада України від імені Українського 

народу…» (тут і надалі виділено нами. – Авт.). За формулюванням Рішення Конституційного Суду України 

від 5 жовтня 2005 року ғ 6-рп/2005 у справі про здійснення влади народом, «…при прийнятті 28 червня 

1996 року Конституції України суверенна воля народу була опосередкована Верховною Радою України» 

(абзац третій пункту 4.3 мотивувальної час тини). Але ж сучасне європейське народовладдя все частіше 

уникає посередництва в конституційному процесі. Воно передбачає довіру до власного народу, закріплює  

за ним визначальну роль, вирішальне, останнє слово. Скажімо, Іспанська Конституція була затверджена 

Іспанським народом на референдумі 6 грудня 1978 року, а Конституція Республіки Польща – схвалена на 

національному референдумі 25 травня 1997 року.  

Загалом у період із початку 1990-х років до початку поточного десятиліття нові конституції прийняли 

15 країн, що представляють «західноєвропейське» в політичному сенсі зарубіжжя. З них більше половини 

– 8 (в алфавітному порядку: Албанія, Андорра, Естонія, Литва, Польща, Румунія, Сербія, Швейцарія) – 

зробили це шляхом загальнонародного референдуму. У Болгарії відповідну місію виконав спеціально 

                                                                 

2
 Саме «певною мірою», проте не настільки, щоб головним чином у досвіді Іспанії шукати підказки стосовно 

шляхів розв’язання мовної проблеми в Укра їні. Тут краще прислужитися може досвід, зокрема конституційно-

правовий, трьох інших високорозвинутих держав: Бельгії, Канади та Швейцарії. 
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обраний предс тавницький орган державної влади – Великі народні збори. І менша частина – 6 держав 

(Македонія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, Чорногорія) з певних причин і міркувань доручили 

це парламентам. Подібна ситуація в регіоні СНД. Шляхом референдуму пішли 7 його країн: Азербайджан, 

Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан. Разом з Україною довірили цю місію 

парламентам Грузія (що нині вже не є членом СНД), Молдова (найбідніша країна Європи), Туркменистан 

та Узбекистан. 
Переконані: оновлену Конституцію України також потрібно легітимізувати шляхом 

всенародного референдуму. Причому весь документ, а не лише ті фрагменти, затвердження яких 

референдумом передбачено статтею 156-ою! На користь нашої пропозиції красномовно свідчать і дух, і 

буква вже цитованого вище Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року ғ 6-рп/2005 (справа про здійснення 

влади народом). У цьому документі, зокрема, зазначається: «На думку Конституційного Суду України, 

положення частини третьої статті 5 Конституції України треба розуміти так, що народ як носій 

суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні 

шляхом прийняття Конс титуції України на всеукраїнському референдумі» (абзац четвертий пункту 4.1 

мотивувальної частини). І далі: «Із нормативно-правового змісту положень частин другої, третьої статті 5 

Основного Закону України, за якими народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні та 

народові належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні, випливає, що народ має 

право приймати нову Конс титуцію України» (абзац третій пункту 4.3 мотивувальної частини). З  приводу 

ситуації, яка розглядається, додамо: Український народ нарешті повинен реалізувати це своє право! 
Що стосується власне тексту, передусім слід усунути з преамбули Конституції України 

дискримінаційне розмежування між титульною «українською нацією» й  «усім Українським народом». 

Наприклад, в етнічно строкатій Іспанії Конституція однозначно базується на уявленні про принципову 

єдність народу Іспанії, політичної Іспанської нації. Її «Преамбула» починається наступним чином: 

«Іспанська нація, бажаючи встановити справедливіс ть, свободу і безпеку, а також забезпечити 

благополуччя всіх, хто її складає, використовуючи своє суверенне право, заявляє про своє прагнення: 

…забезпечити всім іспанцям і народам Іспанії здійснення ними прав людини, а також розвитку їх культур і 

традицій, мов та інститутів…» Взагалі, в Конституції іспанцями послідовно іменують усіх громадян 

Іспанії, представників усіх етнічних груп, які в сукупності складають Іспанську націю. У чинній 

Конституції Республіки Польща (від 2 квітня 1997 року) так само не виділяється польська нація, на відміну 

від інших етнічних груп. У преамбулі вжито таке формулювання: «…Ми, Польський Народ – усі 

громадяни Республіки…»  

Отже, початок нашого Основного Закону має виглядати, приміром, так: 

«Ми, Український народ – громадяни України всіх національностей, виражаючи суверенну волю 

народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого 

Українським народом права на самовизначення…»  

Тобто, на нашу думку, потрібно наголосити на абсолютній синонімічності конституційно-правового 

терміна «Український народ» із поняттям політичної Української нації.  

Вважаємо, що потребує, так би мовити, розшифрування категорія «гідні умови життя людини». 

Наприклад, в Іспанській Конс титуції замість неї вжито категорію «достойна якіс ть життя», а головне – 

названо інс трумент її забезпечення: сприяння «розвиткові культури та економіки». Показово, що першою 

згадується саме культура. Звернення до сучасного світового досвіду наочно демонструє, що високого 

економічного рівня неможливо досягти без паралельного, а точніше – випереджувального вирішення 

завдань культурного розвитку. Тож маємо підстави дописати: «дбаючи про забезпечення прав і свобод 

людини, розвиток культури, науки, освіти та економіки з метою забезпечення всім громадянам 

України достойної якості життя…» Термін «культура» тут вживається в широкому сенсі, охоплюючи, 

скажімо, відповідну діяльніс ть усіх без винятку релігійних конфесій та деномінацій.  

Далі, у преамбулі Конституції України взагалі відсутнє поняття «справедливість»! Є лише навряд чи 

зрозумілий для широкого загалу термін «соціальна держава». Між тим у двох інших випадках саме 
поняття справедливості посідає чільне місце, відіграє ключову роль. В Іспанській Конс титуції йдеться 

про прагнення «гарантувати демократичне співіснування … на засадах справедливого економічного і 

соціального ладу». У польському документі говориться: «…Вводимо Конс титуцію Республіки Польща як 

основні закони для держави, що спираються на повагу до свободи та справедливості…» Доречно 

доповнити відповідне формулювання з Конституції України, наприклад, таким чином: «прагнучи 

розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, що ґрунтується на засадах свободи та 

справедливого суспільного ладу…» 

Нарешті, іспанський і польський народи далеко не менш релігійні, ніж наш. Проте, скажімо, у 

«Преамбулі» Іспанської Конституції про Бога взагалі не згадується. Добре відомо, яку роль відіграє 

католицька релігія в польському суспільстві. Однак відповідні положення конституційної преамбули 

сформульовано вельми коректно: «…Всі громадяни Республіки, як ті, що вірують у Бога, який є джерелом 

істини, справедливості, добра і краси, так і ті, що не поділяють цієї віри, а виводять ці універсальні 

цінності з інших джерел…» І трохи згодом: «…відчуваючи відповідальність перед Богом або перед 

власною совістю…»  
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Нинішнє ж формулювання з преамбули Конституції України – дискримінаційне по відношенню 

до атеїстів. Його необхідно доповнити фактично одним-єдиним, але дуже важливим словом: 

«усвідомлюючи відповідальність перед Богом або перед власною совістю…» 

 

ВСТУПНИЙ (ПЕРШИЙ) РОЗДІЛ 

У розділі Конституції України, який присвячено викладенню загальних засад, із самого початку не 

вистачає «справедливості»! Викорис тання саме цього правового терміна, прямо проголошуваної орієнтації 

на втілення справедливості в суспільне життя. Порівняємо з двома іншими документами, що 

розглядаються. Частину 1 статті 1 Іспанської Конституції сформульовано таким чином: «Іспанія 

конституюється у правову демократичну соціальну державу, яка проголошує вищими цінностями свого 

правопорядку справедливість, рівність і політичний плюралізм». Підкреслимо, що йдеться саме про 

правову рівність, про справедливість і політичний плюралізм як головні цінності в правовій царині. 

Подібним чином у статті 2 Конституції РП говориться: «Республіка Польща є демократичною правовою 

державою, що здійснює принципи соціальної справедливості». Нам є сенс запозичити перше 

формулювання, відповідно доповнивши статтю 1 Конституції: «Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава, яка проголошує вищими цінностями свого правопорядку 

справедливість, рівність і політичний плюралізм». 

Зупинимося далі на проблемі конс титуційного визначення такої характерис тики державного ладу та 

елемента форми держави, як форма державного устрою. У частині другій статті 2 нашої Конституції 

сказано: «Україна є унітарною державою». Порівняємо спочатку з більш розлогим формулюванням, що 

міститься у статті 2 Іспанської Конституції: «Конс титуція ґрунтується на непорушній єдності Іспанської 

нації (або держави, тобто нації-держави. – Авт.), спільної та неподільної Батьківщини всіх іспанців, і 

визнає та гарантує право на автономію для національностей і регіонів, що її складають, та солідарність 

між усіма ними». 

Тепер звернемося до Конституції РП. В офіційному російському перекладі статтю 3 сформульовано 

наступним чином: «Республика Польша есть единое государство». Прикметник «єдиний» («єдина 

держава») у даному випадку абсолютно точно відповідає польському означенню: державне утворення є 

―jednolitym‖. Але ж звернемося до офіційного англійського перекладу, що виглядає так: ―The Republic of 

Poland shall be a unitary state‖. Тобто польська «єдність», а відповідно – також іспанська «непорушна 

єдність» фактично саме й означає унітарний характер держави. Адже члени федерації можуть її покинути, 

реалізувавши певні процедури. Розширення ж прав регіонів України, яке вважаємо конче необхідним, слід 

закріпити вже у вступному розділі Конституції за допомогою, наприклад, такого формулювання: «Україна 

є унітарною державою. Адміністративним регіонам, що входять до складу України згідно з частиною 

другою статті 133 цієї Конституції, надається та гарантується право на самоврядування»
3
. 

Далі хочемо підкинути вітчизняним законотворцям, так би мовити, «інформацію для роздумів». В 

останньому реченні частини другої статті 3 Конституції України сказано: «Утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов‘язком держави». Порівняємо з відповідним формулюванням, що 

міститься в частині 2 статті 9 Іспанської Конституції: «Органи державної влади повинні створювати 

ефективні умови, за яких свобода та рівніс ть людей і груп, у котрі вони об‘єднуються, стають реальними, 

допомагають долати перешкоди та надавати сприяння учас ті всіх громадян у політичному, економічному, 

культурному і соціальному житті». На нашу думку, положення Конституції України з цього кола питань 

потребують розширення, уточнення, збагачення. А втім, згадану проблему треба розглянути окремо, так 

само як і питання громадянства, статусу мов України, сприяння духовно-культурному розвиткові різних 

етнічних груп. 
Що не викликає в нас ніяких сумнівів, так це нагальна необхідність підвищити й конкретизувати 

конституційний статус політичних партій України. Наприклад, стаття 6 Іспанської Конституції 

проголошує: «Політичні партії виражають політичний плюралізм, сприяють формуванню та виявленню 

волі народу і є основним інструментом участі в політичному житті. Їх створення і діяльніс ть є вільними 

в межах поваги до Конституції та закону. Їхні внутрішня структура та діяльність повинні бути 

демократичними». Так само й Конституція Республіки Польща виходить з уявлення про базову, ключову 

роль партій у політичному житті суспільства. Подібно до формулювання з Іспанської Конституції, у 

частині 1 статті 11 цього документу підкреслюється, що політичні партії створюються «з метою 

здійснювати демократичними методами вплив на формування політики держави». Виглядає дуже 

плідною з точки зору запозичення Україною конституційна норма, що міститься в наступній частині 2 тієї 

ж статті 11: «Фінансування політичних партій є відкритим».  

Статтею 7 Іспанської Конституції вимога стосовно демократичного характеру внутрішньої структури 

                                                                 

3
 Знову наголосимо на тому, що в нашому розумінні надання самоврядних прав регіонам є оптимальним 

шляхом збереження державної єдності, розбудови унітарної держави сучасного, послідовно демократичного 
типу. Однак це – дуже непросте й відповідальне – коло питань має стати предметом розгляду в окремій статті. 
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й діяльнос ті поширюється на профспілки найманих працівників та асоціації підприємців. З певних, добре 

нам зрозумілих причин ще далі шляхом конкретизації йде Конституція Республіки Польща. Тут у статті 13 

сказано: «Забороняється існування політичних партій та інших організацій, чиї програми базуються на 

тоталітарних методах і практиці діяльності нацизму, фашизму і комунізму, а також тих, програма чи 

діяльніс ть яких допускають розпалювання расової або національної ненависті, застосування насильства з 

метою захоплення влади або впливу на політику держави чи передбачають засекречування їхньої 

структури або членства». Що стосується другого складника цього формулювання, то його фактичний 

аналог міститься в розділі Конституції України, присвяченому правам, свободам та обов‘язкам людини і 

громадянина, у частині першій статті 37. А ось потужний акцент на багато в чому визначальній суспільній 

ролі політичний партій і на тому, що для забезпечення демократичного характеру політичної сфери в 

цілому необхідно, щоб партії та інші організації громадянського суспільства своєю чергою були 

послідовно демократичними і відкритими, неодмінно треба зробити в нашій оновленій Конс титуції. 
Пропонуємо доповнити розділ I Основного Закону України такою новою статтею: 

Політичні партії належать до числа базових елементів політичної системи України і є основним 

інструментом участі громадян у політичному житті. Їхні внутрішня структура та діяльність повинні 

бути демократичними і відкритими для суспільства. 

Забороняється існування політичних партій та інших громадсько-політичних організацій, чиї 

програмні документи або діяльність базуються на тоталітарному чи авторитарному варіанті будь -

якої ідеології та практики. Також забороняється існування партій та громадських організацій, які 

передбачають засекречування своєї структури або членства. 

Фінансування політичних партій та інших громадсько-політичних організацій є відкритим. 

Спеціально підкреслимо, що у другій частині пропонованої конс титуційної статті йдеться не про 

заборону якоїсь ідеології взагалі, а лише про їх тоталітарні чи авторитарні версії. Всі демократичні 

політичні течії матимуть повне право на подальше існування в українському суспільстві, але – тільки, 

виключно демократичні. Соціальна ж практика знову-таки всіх без винятку різновидів тоталітаризму й 

авторитаризму має назавжди залишитися в минулому. Наше суспільство воістину вистраждало право на 

народовладдя. Демократія є одним із найважливіших засадничих елементів конституційного ладу Україні, 

і норми Основного Закону держави повинні сприяти її збереженню та вдосконаленню.  

Насамкінець зупинимося на конституційних нормах, що стосуються самоврядування. У розділі I 

Конституції України цьому питанню присвячена лише одна стаття 7, яка своєю чергою складається з 

одного-єдиного короткого речення: «В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування». 

Натоміс ть у розділі I Конституції РП відповідні норми викладаються в комплексі з трьох статей, вихідним 

пунктом яких є установчі положення щодо форми територіального устрою. У частині 1 статті 15 сказано: 

«Територіальний устрій Республіки Польща забезпечує децентралізацію публічної влади». Завершується ж 

цей фрагмент виведенням поняття самоврядування за межі місцевого управління. У частині 1 статті 17 

йдеться про «професійне самоврядування, що представляє осіб, зайнятих у професіях, які потребують 

публічної (можливо, краще перекласти «громадської». – Авт.) довіри», у частині 2 – про створення «інших 

видів самоврядування». Вважаємо, що українські законотворці мають підстави теж розширити розуміння 

конституційно-правової категорії самоврядування, доповнивши відповідну статтю, як мінімум, наступним 

чином: «В Україні визнаються і гарантуються місцеве, професійне та інші види самоврядування». Утім, 

цей «сюжет» потребує подальшого самостійного розгортання.  

За даним дослідженням можна зробити такі висновки. У Рішенні Конституційного Суду України від 

16 квітня 2008 року ғ 6-рп/2008 (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) 

говориться: «Процес прийняття нової Конституції України (нової редакції) може бути започаткований 

лише після з‘ясування волі Українського народу щодо необхідності прийняття нової Конституції України» 

(абзац сьомий пункту 4 мотивувальної частини). Більшість фахівців відчувають потребу в кардинальному 

оновленні Основного Закону держави. Тож є сенс одразу після повернення до Конституції 2004 року 

інтенсифікувати роботу з підготовки нової Конституції України або ж її нової редакції, водночас 

роз‘яснюючи широкому громадському загалу зміст і значення змін і доповнень, що пропонуються. 

Формування свідомої, продуманої, зваженої «народної волі» передбачає таку незамінну складову, як 

доброчесне фахове інформування. За подібного підходу процес конституційної творчості являтиме собою 

вагомий внесок у справу розбудови демократії та підвищення якості суспільного життя в Україні.  
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Розглядається взаємодія  опредметнення і розпредметнення як засадна методологічна умова аналізу 
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розгортання людського буття. Розкривається механізм взаємодії опредметнення і розпредметнення з 

процесом становлення особистості. 

Рассматривается взаимодействие опредмечивания и распредмечивания как основное 

методологическое условие анализа явления становления личности. Актуализируется становление 
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Examined co-operation of objecting and offobjecting as ambush methodological condition of analysis of the 
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human life is actualized. The mechanism of co-operation of objecting and offobjecting opens up with the process 

of establishment of personality.   
Ключові слова: особистість, індивідуальність, становлення особистості, опредметнення, 

розпредметнення. 

Ключевые слова: личность, индивидуальность, становление личности, опредмечивание, 

распредмечивание. 
Keywords: personality, individuality, establishment of personality, objecting , offobjecting. 

Серед найрізноманітніших процесів, які супроводжують діяльність сучасної людини явище 

особистісного її становлення видається чи не найважливішим. І  це не дивно, адже загальна іс торична 

тенденція розвитку виду homosapiens стала давно очевидно – максимальна самореалізація людських сил 

кожного індивіда, постійне часове і просторове розширення та поглиблення його індивідуальних та 

особистісних сил, цілісне становлення як представника людського роду. Цей процес був започаткований 

ще у далекі часи західноєвропейського Відродження, яке по-справжньому поставило питання про цінність 

людської індивідуальності. Воно вперше в людській історії проголосило висновок про те, що кожна 

людина вартована вже тим, що вирізняється власною неповторніс тю, своєрідністю, унікальніс тю, 

особливим сприйняттям і баченням світу. І тому кожна людина є незамінною в тому плані, що являє собою 

неповторювану ніким гаму природних (фізичних, фізіологічних, емоційно-психологічних та ін.) і 

соціальних (суто людських, а не природних) сил. Надалі західноєвропейська історія поряд з 

культивуванням явища індивідуальності по-новому актуалізувала проблему особистості як невід'ємну, 

внутрішню  сутність кожної людини. За кілька століть процес зростання ролі та місця індивідуальності та 

особистості як стрижневих сутнос тей людського буття лише прискорювався і сьогодні набув небачених 

масштабів. Яку б проблему людської життєдіяльнос ті ми не взяли, починаючи від її впливів на оточуючу 

природу і закінчуючи самою людиною, ми об'єктивно вимушені говорити, зокрема  про людську 

особистіс ть. Без цієї надзвичайної сутнісної сторони людського як такого не відбувається нічого в 

сучасному світі. Адже особистіс ть  – це дзеркало соціального, своєрідне відтворення в структурі людських 

сил індивіда його соціального змісту. Вона є відображенням тієї сукупнос ті суспільних відносин, що 

характеризують даний час, культуру, економічні, політичні, духовні реалії [3, с. 115-116]. З іншого боку, 

особистіс ть – активно-творча сутніс ть людського індивіда, діяльна його сутність. Вона – універсальний 

творець, що саме себе конструює  [3, с. 117]. Саме вказані найважливіші сторони особистос ті людини 

роблять її такою значущою в усі часи людської історії, особливо сьогодні. Звідси – та виняткова роль 

процесу становлення особистості як явища, яке, без перебільшення, пронизує в наш час будь-яку проблему 

буття сучасного світу. 

У найзагальнішому розумінні становлення особистості – це процес перетворення людського індивіда 

в особистість. Це – процесперетворення людського індивіда як простого суспільного атома в особистість 
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як універсум, як суб'єкта суспільних відносин, як носія загальнозначущих соціальних якос тей. 

Становлення особистості виражає процес переходу людського індивіда від зовнішньоорієнтованого у своїй 

діяльності представника людської спільнос ті у внутрішньодетерміновану сутність – такого представника 

людського роду, який свою індивідуальну і суспільну діяльніс ть вибудовує в  контексті власного 

особистісного розвитку, самості, індивідуальнос ті, самореалізації [3, с. 19-20]. Очевидно, що таке 

розуміння явища становлення особистості передбачає усвідомлення його надзвичайної складності, 

зумовленості широким спектром зовнішніх і внутрішніх для людини факторів, їх різної значущості та ролі 

у різні періоди розгортання. І все ж, попри надзвичайну "мозаїчніс ть" становлення особистості у вимірах 

його зумовленості, внутрішньої структури, базових засад, механізмів розгортання, наслідків тощо першою 

і необхідною методологічною умовою його наукового аналізу є, на мою думку, взаємодія процесів 

опредметнення і розпредметнення.  

Опредметнення і розпредметнення – фундаментальні процеси, які характеризують суто людський 

спосіб буття. В найзагальнішому вираженні опредметнення – це процес взаємодії суб'єкта і об'єкта, в 

якому суб'єкт переносить свої сили (потреби, інтереси, цілі, ідеали, здібнос ті, знання, уміння, навички і т. 

д.) на об'єкт, наділяючи, таким чином, останнього своєю суб'єктністю, яка виражається у формотвореннях 

культури (матеріальних, духовних і діяльнісних). Розпредметнення – той самий процес взаємодії суб'єкта і 

об'єкта, в якому сили вже об'єкта (природні чи олюднені або і ті, і інші) переходять на суб'єкт наділяючи 

його об'єктністю, яка виражається у формуванні нового змісту людських сил суб'єкта. Таким чином, 

постійно переходячи одне в інше, опредметнення і розпредметнення маніфестують собою вічний процес 

людської життєдіяльності і формування, становлення людського індивіда у якості як індивідуальності, так 

і особистості.  

Процес розпредметнення характерний тим, що в ньому індивід завдяки наявним у нього фізичним, 

інтелектуальним, моральним і т.д. силам освоює буття. Це освоєння відбувається як «розшифровування» 

соціального змісту і призначення проявів буття. Таким чином, людські сили буття, які були закладені в 

нього в ході попередньої діяльності людини, «оживають» і переходять на суб'єкта. Як писав О. Леонтьєв, 

цей процес освоєння соціального "... є процес відтворення у властивостях індивіда властивостей і 

здібнос тей людського роду (виду), що історично склалися [2, с, 420]". Розпредметнення означає 

«вичавлювання» індивідом людського призначення буття і перенесення його на самого індивіда у вигляді 

становлення його нових соціальних якостей. Однак останнє фактично вже є опредметнення, але не 

зовнішнього світу, а особистості. Тому будь - яке розпредметнення світу індивідом означає одночасно і 

опредметнення самого індивіда. Це одна сторона взаємозв'язку людини з буттям.  

Можна також розглядати діалектику опредметнення та розпредметнення з іншого боку, з боку 

опредметнення індивідом буття. Адже особистіс ть –це активно - творча, пошукова сутність. Вона 

знаходиться у постійному розвитку,  де,  як відомо,  становлення її є  вузловим  механізмом. Будь - яка 

особистіс ть взаємодіє з буттям в процесі активно- перетворювальної діяльності. Це означає, як  мінімум,  

два  моменти. Перший з них полягає в тому, що кожна особистіс ть освоює буття, виходячи з власних 

позицій. Вона володіє певним набором, системою сил які щоразу «пускає в хід», коли взаємодіє з буттям. 

Таким чином, на свою активно - освоювальну діяльніс ть особистість накладає власний масштаб, 

проявляючи його через ті соціальні сили, якими володіє в цей час.  Другий момент полягає в тому, що 

завдяки діяльності особистість переносить власний масштаб і на те буття, з яким вона вступає у 

взаємодію. Відбувається опредметнення буття - процес, коли індивідуальні сили людини, такі як її знання, 

уміння, навички, потреби, інтереси, здібності, емоції, вольові, моральні тощо компоненти оречевлюютьсяу 

найрізноманітніших проявах буття – матеріальних,  духовнихідіяльнісних. Ми тут фіксуємо 

опредметнення буття як одночасне розпредметнення індивіда. Останній, освоюючи буття, не залишає його 

в попередньому стані, а перетворює, змінює у відповідності до міри власного розвитку. 

Діалектика опредметнення і розпредметнення найкраще проявляє сутність становлення особистос ті 

як процесу. З якого б боку ми підходили до неї, ми будемо фіксувати факт постійної зміни 

найрізноманітніших фізичних і духовних сил індивіда як особистості. І опредметнення індивіда як 

розпредметнення буття і опредметнення буття як розпредметнення індивіда обов'язково констатують для 

самого індивіда його масштаб, рівень. З іншого боку, як творчий резерв індивіда, так і фактично безмежні 

потенції людського в бутті провокують самого індивіда змінити цей масштаб, рівень. Практичне 

подолання цієї суперечності і є обов'язковою умовою становлення особистості. Тому останнє проявляється 

фактично на всьому життєвому шляху індивіда, оскільки вказана сутність ніколи не долається цілковито. 

Вона щоразу наростає в міру взаємодії особистості з буттям.  

Звичайно, це схема ідеальна, як будь - яка теоретична конструкція. В реальній взаємодії індивіда з 

буттям діалектика опредметнення і розпредметнення зумовлюється найрізноманітнішими впливами. В 

цьому контексті особливої значущос ті набуває проблема відчуження. Російська дослідниця життєвого 

шляху особистос ті К. Абульханова-Славська зазначає, що не завжди кожний акт опредметнення суспільної 

сутності є одночасно і актом її розпредметнення. Той факт, що індивід в принципі може розвиватись лише 

на грунтірозпредметнення суспільної сутнос ті соціального ще не означає, що це завжди відбувається в 

дійсності. Необхідно враховувати те, що суспільно-історичний розвиток здійснюється подвійно - у 

об'єктивованих формах розвитку людської сутнос ті і у формах розвитку окремих індивідів, причому вони 
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не завжди співпадають. Коли розвиток суспільної сутності людини здійснюється у відчужених формах, 

виникає невідповідність, розрив процесів опредметнення і розпредметнення: індивіди, що беруть участь у 

опредметненні суспільної сутності, не можуть її розпредметити. У першому випадку (за невідчужених 

форм суспільної сутності людини) індив ід освоює вказані сутнісні сили і у вигляді власних здібнос тей, 

потреб, знань і т. д. втілює їх у результатах своєї праці. Тому продукт праці тут виступає як опредметнена 

індивідом людська сутніс ть. За відчужених же форм суспільної сутності людини індивід не освоює 

сутнісні сили, які оречевлені в продуктах праці, а лише переносить їх на кінцевий результат своєї 

діяльності. Сутнісні сили проходять як би повз нього. Таким чином, у першому випадку освоєння виступає 

в тому числі і духовною діяльніс тю з метою розкриття людського змісту продукту, яка означає розвиток 

індивіда як людини, в другому - обмежується лише відтворенням корисності продукту, його утилітарної 

функції, а самі сутнісні сили, опредметнені в ньому, залишаються для індивіда недоступними, 

незрозумілими, а значить, неосвоєними [1, с. 31]. У першому випадку споживання виявляється справжнім 

розпредметненням і виступає важливим моментом становлення особистості. В другому - її самореалізація 

і становлення виявляються значно збідненими, їх рамки і ступінь будуть обмеженими внаслідок такого ж 

попереднього розпредметнення і неспівпадання об'єктивованих форм розвитку людської сутності та форм 

розвитку індивіда. Тоді соціум починає культивувати людей, яких, як писав один із засновників Римського 

клубу А. Печчеї, розглядають головним чином як біологічні організми, економічні істоти або - в дещо 

більш загальному вигляді - як споживачі. І головна увага, таким чином, майже винятково спрямована на 

матеріальні потреби їх існування. При цьому інші найважливіші потреби, бажання і стремління, пов'язані 

соціальною, культурною і духовною природою людини, розглядаються не як головні, другорядні [4, с. 76]. 

  

 

Список використаних джерел: 

1. Абульханова-Славская К. А. Диалектика человеческой жизни / Соотношение филос., 

методол. и конкретно-науч. подходов к проблеме человека. – М.: Мысль, 1977. – 224 с. 

2. Леонтьев А. Н. Проблемыразвитияпсихики. – М.: МГУ, 1981. – 584 с. 

3. Муляр В. І. Проблема становлення особистості в системі "індивід-суспільство" / 

філософсько-культурологічний аналіз  – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 320 с. 

4. Печчеи А. Человеческиекачес тва. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с. 

 

 
 

УДК  378.12(09): 94(477) 

Дідківська О. І. 

кандидат історичних наук, доцент 

Житомирський державний технологічний університет 

 
СВЯТОСЛАВ РІХТЕР – ГЕНІАЛЬНИЙ МИТЕЦЬ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

"Я – слуга музики" 

 С. Ріхтер  

20 березня 2015 року світова музична громадськість відзначатиме 100-річчя з дня народження 

геніального піаніс та ХХ століття, нашого земляка Святослава Теофіловича Ріхтера.  

Геніальний музикант, віртуоз фортепіано, найвидатніший артист музичної сучасності, С. Т. Ріхтер все 

своє життя присвятив фортепіанному виконавству, розвитку музичної культури. Сучасники відзначали, що 

важко знайти іншого музиканта з таким широким спектром інтересів – від Баха до Шостаковича, від 

Чайковського до Альбана Берга. Нема епохи, стилю, жанру, недоступних йому. Крім того, дійсно важко 

знайти іншого митця, де поєднувалися б такі обдарування поряд з талантом піаніста – дар композитора, 

живописця, навіть оперного режисера, актора. Зокрема, в 1952 році Ріхтер навіть виконав роль Ференца 

Ліста у фільмі Г. Александрова "Композитор Глінка".  

Універсальніс ть – це щонайбільш точно характеризує особистіс ть Ріхтера. Його ім'я стоїть в одному 

ряду з такими видатними митцями музичного мистецтва, як піаніст Рахманінов, співаки Шаляпін і Марія 

Каллас, Соломія Крушельницька, диригенти Свєтланов і Караян та інші.   

Його мистецтво було високо оцінено. Він мав найвищі нагороди країни: Народний артис т СРСР, Герой 

Соціалістичної праці, лауреат Державних премій СРСР, був визнаний і міжнародною спільнотою та 

обраний доктором Страсбурзького та Оксфордського університетів. У 1960 році музиканту було 

присуджено премію "Греммі" (він с тав першим радянським виконавцем, удостоєним цієї нагороди) за 

виконання Другого фортепіанного концерту Брамса. 

Житомир – батьківщина С. Ріхтера, його батьків, їх родин. Тут він прожив декілька років у дитинс тві, 

сюди приїздив до родичів у передвоєнні роки і по війні, будучи вже відомим піаністом.  
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Як свідчать документи, зокрема, метричний запис, що зберігається в облархіві ЗАГСу, зроблений 

священником Михайлівської церкви Миколою Михайловичем Бурчак-Абрамовичем, засвідчує: "7 березня 

(20 березня за новим стилем) 1915 року народився Святослав. Батьки: вільний художник Теофіл 

Даниїлович Ріхтер, лютеранського віросповідання, та дружина його Ганна Павлівна, православна. Хрещені 

батьки: Микола Павлович Москальов і Кароліна Юліанівна Арндт" [1, c. 96]. 

Талант генія формувався у родині, де традиційно панувала творча атмосфера, велика любов до 

музики. 

Родина Ріхтерів перебралася з Польщі до Житомира ще в середині ХІХ ст. В цей час на Волинь 

переїжджало багато німців-колоніс тів, що обрали цей український край своєю другою Батьківщиною. Був 

серед них і дідусь майбутнього музиканта, якому судилося прославити ім'я цієї волинської німецької 

родини на увесь світ. Дідусь Святослава, Данило Данилович Ріхтер, володів абсолютним музичним 

слухом, працював органістом лютеранської кірхи, майстерно настроював фортепіано.  

У своїх спогадах сам Святослав Ріхтер відзначав, що його батько був "дуже талановитим піаніс том, 

навчався у Відні, грав там багато концертів, бачив Гріга, Брамса, Магера".  

У творчій атмосфері зрос тала і мама Ганна Павлівна Москальова. Вона мала чудові акторські 

здібнос ті, була далекою родичкою знаменитої співачки Женні Лінд, яку називали в мистецьких колах не 

інакше як "шведським соловейком". Брат матері, М. П. Москальов, до якого часто у гості приїздив у 30-ті 

роки Святослав, працював завучем Житомирського музичного училища         [2, c. 4]. 

Цікаво, що велике музичне майбутнє свого сина мати Ріхтера Ганна Павлівна Москальова 

передбачила і відчула ще в перші місяці його життя. Про це свідчить один із записів в її щоденнику. 

"Грудень 1915 року. Житомир. Тео (Теофіл Ріхтер, піаніст – батько Святослава) грає Свєтіку (так ласкаво 

називали малого Ріхтера) пісеньку "Танок", я беру на руки і легенько підкидаю у танці. Сьогодні я 

звернула увагу, що коли Тео що-небудь грає, він слухає уважно, але не танцює. Варто Тео почати грати 

його пісеньку, Свєтік одразу ж робить рухи, щоб танцювати. Отже, у 8 місяців він уже розрізняє мелодії. 

Ми так раділи і тішилися з Тео. Я ж наперед обіцяла йому подарувати сина – великого музиканта" [3, c. 6]. 

Пророчі слова матері повніс тю справдилися. 

Початкову музичну освіту син отримав  вдома від батька. У шість років вільно розбирався в нотах, а в 

дев'ять створив перші музичні п'єски "Дощик", "Сонце заходить". Цікаві спогади Святослава Ріхтера про 

свої перші уроки музики. Як кожен педагог батько вимагав вчити гамми. Але я "ніколи не грав гамми, 

ніколи, відразу почав вчити перший ноктюрн Шопена". Теофіл Данилович був дуже стурбований такою 

поведінкою сина. Тоді незалежний і вільнолюбивий син "зіграв гамму …носом". А мама говорила: "хай 

займається як хоче і я грав, що хотів: "Тангейзера", "Лоенгріна". Мої вчителі: батько, Нейгазуз і Вагнер" [4, 

c. 3]. 

Юнацькі роки Святослава Ріхтера пройшли в Одесі, куди переїхала родина. Теофіл Данилович був 

запрошений викладачем Одеської консерваторії і одночасно влаштувався органістом до Одеської кірхи. 

Інтенсивне музичне життя міс та і регулярні відвідування славетної Одеської опери стали тим 

підґрунтям, на якому тривало формування різнобічних музичних інтерес ів обдарованого хлопчика. 

З 1930 по 1932 рр. Святослав Ріхтер працював піаністом-концертмейс тром в Одеському будинку 

моряка, потім – в Одеській філармонії, а також акомпаніатором в оперному театрі.  

Коло музичних зацікавлень юного Ріхтера було широким. Він імпровізував, програвав оперні 

партитури, творив сам, акомпонував співакам, збирав багату музичну бібліотеку. 

У 1937 році Ріхтер вступає до Московської консерваторії до класу фортепіано. До зустрічі з 

професором Московської консерваторії Генріхом Густавовичем Нейгаузом у нього не було в класичному 

розумінні музичної освіти. Це був феноменально обдарований самоук. Коли Ріхтер вперше заграв перед 

уславленим педагогом,  який виховав десятки світових "зірок", той відразу ж визначив, що перед ним – 

геніальний виконавець. Як згадував Генріх Густавович, усе своє довге викладацьке життя він сподівався на 

такого учня. "Навчати його в звичайному розумінні цього слова було нічого. Стосовно до нього я завжди 

дотримувався позиції радника" [5, c. 3]. 

Дійсно, ще в консерваторські роки Ріхтер вражав своїх товаришів і професорів феноменальним 

музичним обдаруванням. Слух, пам'ять, дивовижне відчуття контакту з клавіатурою інс трументу, 

неймовірна майстерніс ть читання з листа – все це в нього вражало. Здавалося, що як  і його знаменитий 

педагог Нейгауз, він знав напам'ять чи не всю фортепіанну музику. Його слухові заздрили найвидатніші 

диригенти, найважчі прийоми піаністичної техніки вдавались йому ніби самі собою. Найважчі твори 

фортепіанного матеріалу опановує за дивовижно короткий термін, на вивчення деяких творів у нього йде 

буквально кілька днів (тим часом, як його колеги витратили б на це тижні чи місяці). Зокрема, він сам 

згадував, що "сьому сонату Прокоф'єва я вивчив за чотири дні".  

26 листопада 1940 року в Малому залі Московської консерваторії відбувся дебют Ріхтера перед 

столичною аудиторією. Невдовзі він виступив у Великому залі, де зіграв Перший концерт Чайковсього, за 

цим виступом відбулися інші. Представлений широкій публіці, він був визнаний нею відразу. В свої 25 

років був сприйнятий як піаніст світового значення.  

Але в творче життя Ріхтера, як і в життя всього народу, ввірвалась війна. Не обминули родину 

Ріхтерів трагічні події Великої Вітчизняної війни. Адже невдовзі після початку війни 25 серпня 1941 року 
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органи УНКВС Одеської області заарештували батька Теофіла Даниловича, викладача музики Одеської 

консерваторії, за звинуваченням у "контрреволюційній діяльності". Щоб врятувати сина, на якого натякали 

слідчі розлючені твердою поведінкою і відмовою підписувати зізнання у "злочинах", він був змушений 

визнати свою "ворожу діяльність". Військовий трибунал Приморської армії засудив його до розстрілу. 

Вирок було виконано в ніч з 6 на 7 жовтня 1941 року. Розстріляних тієї ночі 25 чоловік поховали на 

міському звалищі. Ніколи більше після цієї трагічної події Святослав Ріхтер до Одеси не приїздив. Пізніше 

він згадував, що "ніхто ніколи не пише, що мій батько був розстріляний перед приходом німців в Одесу, а я 

нічого не знав, я жив тоді в Москві. Це темна сторінка в моїй біографії".  

Усе своє життя С. Т. Ріхтер пам'ятав, яку ціну заплатив його батько за те, щоб він міг вільно жити і 

творити. Лише 1 лютого 1952 року рішенням військової колегії Верховного Суду СРСР Т. Д. Ріхтера було 

реабілітовано за відсутністю складу злочину [6, c. 3]. Тривалий час Святослав Теофілович нічого не знав 

про долю своєї матері, вважав, що вона загинула. Під час війни емігрувала з Одеси на Захід Ганна 

Павлівна Москальова, з якою тільки через багато років зустрівся син [7, c. 104]. Під час війни Святослав 

Ріхтер займається активною концертною діяльністю – виступає в Москві, гастролює іншими містами 

СРСР, грає в Ленінграді під час блокади. 

У 1943 р. Ріхтер вперше зустрів співачку Ніну Дорліак, яка згодом стала його дружиною. Ріхтер і 

Дорліак часто виступали разом на концертах.  

За більш ніж 15-річну творчу діяльність вони виконали майже все, що існує в камерно-вокальній 

літературі: романси И. Глінки, П. Чайковського,         С. Рахманінова, С. Прокоф'єва, Д. Шостаковича, а 

західно-європейських композиторів від Баха до Равеля. У репертуарі – також чудові цикли Ф. Шуберта 

"Прекрасна мірошничиха" і "Зимовий шлях", Р. Шумана "Любов поета" і "Любов і життя жінки" та багато 

інших  [8, c. 129-130]. 

Після війни Ріхтер здобуває широку популярніс ть, отримавши перемогу на Третьому Всесоюзному 

конкурсі музикантів-виконавців, стає одним з провідних радянських піаністів. 

У 1950 році піаніс т виїжджає на концерти в Чехословаччину. Через деякий час – Польща, Угорщина, 

Румунія, Болгарія.  

Незважаючи на вже всесвітню славу, виступати на Заході йому не дозволялось протягом багатьох 

років. Це було зумовлено, зокрема, тим, що Ріхтер мав дружні стосунки з "опальними" діячами культури, 

серед яких були Борис Пастернак і Сергій Прокоф'єв. У роки негласної заборони на виконання музики 

Прокоф'єва піаніст часто грав його твори. Дев'ята соната Прокоф'єва була присвячена Ріхтеру і вперше ним 

виконана. І лише у 1960 році, після неодноразових звертань до ЦК КПРС найавторитетніших музикантів  

та діячів мистецтв СРСР і, зокрема, директора Московської консерваторії Білоцерківського, який поїхав з 

ним  за океан, давши в "органи" розписку у тому, що він гарантує повернення музиканта назад. Ріхтер грає 

у Фінляндії, того ж року виступає в США, Канаді та Японії. Ареною його виступів стає увесь світ. 

Справжньою сенсацією с тали концерти Ріхтера в Нью-Йорку та інших міс тах Америки. "Америка – це 

стандарт, мені не подобається там", – зізнався він        [9, c. 104]. 

Не забуває великий музикант рідного Житомира. Його Мала Батьківщина, перші дитячі враження 

запали в душу митця назавжди, жили в його спогадах. "Мій перший опус "Пташки". У дев'ять років я 

написав п'єси "Захід сонця", "Плетіння вінків", "Гра в коники", "Дощик", зіграні під впливом Житомира, де 

дощ як зарядить, так і йде протягом тижня".  

Як згадують земляки та родичі С. Ріхтера, коли він приїздив на літні канікули чи відпустки до 

Житомира, то обов'язково відвідував музичне училище, де працював його дядя і хрещений Микола 

Павлович Москальов. Запам'ятали житомиряни і його знамениті музичні концерти.  

Тодішня викладачка училища Г. П. Софронович згадувала ці імпровізовані концерти С.  Ріхтера як 

щось незвичайне, справжнє свято мистецтва. Усі, хто був присутній у залі, дивувалися, як юнак 

запам'ятовує стільки творів? Коли йому ставили на пюпітр вчорашні ноти, він говорив: "Ні, не треба мені, 

я вже все запам'ятав". Цікаві спогади приводить у своєму дослідженні відомий житомирський краєзнавець 

Микола Костриця під час відвідин С. Ріхтером Житомира у 1965 році. Зокрема, його діалог з 

екскурсоводом, що супроводжував видатного митця. Перебуваючи на центральній площі міс та, Ріхтер 

схвильовано спитав його: "А який це горе-архітектор додумався поставити коробку і закрити вид на 

собор? " (Йшлося про житловий будинок з магазином "Темп" на першому поверсі). Святослав Теофілович 

ще додав кілька смачних епітетів на адресу сучасних архітекторів. Екскурсовод прагнув трохи загладити ці 

неприємні враження: "Не хвилюйтеся, Святославе Теофіловичу, цей будинок через років 40-50 

розруйнується, а собор стоятиме віки… – Ось тоді я й приїду до Житомира – відповів С. Ріхтер" [10, c.10]. 

Можливо, після цього прикрого випадку видатний піаніст дотримався слова і обминав Житомир.  

З повним правом Ріхтера можна вважати музикантом-просвітителем. Він відкрив людям велику 

кількість музичних шедеврів світової художньої скарбниці. Саме йому численні слухачі вдячні за 

фестиваль "Грудневі вечори", що  проходили і проходять у Московському музеї образотворчих мистецтв 

імені О. Пушкіна.  

Святославу Ріхтеру належить ідея проведення музичних фес тивалів – Міжнародного фестивалю в 

Турені (Франція – з 1964 р.), музично-художнього фестивалю в Тарусі (Росія – з 1993 р.). 

Влітку 1 серпня 1997 року сумна звістка облетіла Житомир: на 83-му році життя славетного піаніста 
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обірвалось. Щедро наділений від Бога, він мав талант надзвичайної людини. Його колосальна творча 

енергія випромінювала лише світло й добро. 

Вшановуючи пам'ять видатного земляка, з 1998 року в Житомирі проводиться Міжнародний 

фестиваль майстрів мистецтв, а також конкурс юних піаністів імені Святослава Ріхтера. З 2003 року ці 

свята музичного мистецтва проходять у Житомирі раз на два роки. 

Віддаючи належне дивовижному таланту видатного піаніс та ХХ століття, педагогічний колектив 

Житомирської дитячої музичної школи ғ2 на чолі з директором Людмилою Кочевенко власними 

зусиллями створили Кімнату пам'яті Святослава Ріхтера. Дбаючи про увічнення пам'яті нашого всесвітньо 

відомого земляка, у 2012 році обласній філармонії було присвоєно ім'я Святослава Теофіловича Ріхтера. 

Що є славою, гордістю кожного народу? Безперечно, люди – духовно багаті, талановиті, віддані своїй 

справі, закохані в свою Батьківщину, люди, життя яких залишається на сторінках культури людства 

назавжди. Такою людиною є наш земляк Святослав Ріхтер – один з найвизначніших піаністів ХХ ст., 

художник великої душі, який вірив у велике ес тетичне призначення музики. Музиці він служив усе своє 

життя. 
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У статті розглядається проблема толерантності у етнонаціональній сфері. Адже однією із 

основних проблем на даний час є визначення міри толерантності в цілому, як на загальносуспільному, так 

і на особистісному рівні. 

В статье рассматривается проблема толлерантности в этнонациональной сфере. Посколько одной 

из основных проблем на данном этапе является определение меры толлерантности вцелом, как на 

общественном,  так и на  личностном уровне. 

In the article the problem of tolerance is examined in an ethnonacionality sphere. In fact one of basic 

problems on this time there is determination of measure of tolerance on the whole as on generalpublic so at 

personality level. 
Ключові слова: етнос, національність, терпимість, толерантність, упередження, цивілізованість.  

Ключевые слова: этнос, национальность, терпимость, толерантность, предубеждение, 

цивилизованность. 
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Огляд останніх досліджень і публікацій. Проблема толерантності є ключовою у дослідженнях 

європейських та американських науковців. Зокрема, К. Поппер (Karl Popper) це визначив як «парадокс 
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терпимості»: «необмежена терпиміс ть повинна привести до нетерпимос ті» [2, с. 45]. Німецький дослідник 

Р. Інґлехарт (Ronald Inglehart) безпосередньо пов‘язує толерантність із рівнем матеріального добробуту, 

економічним прогресом та типом культури [3, с. 23].   Владислав Лекторський застосував філософський 

підхід  щодо розгляду поняття толерантнос ті. 

Постановка проблеми. Однією із основних проблем на даний час є визначення міри толерантності в 

цілому, як на загальносуспільному, так і на особистісному рівні. Тривалий час не є таємницею, що однією 

із властивостей сучасності є її багатогранність, різноманітність, що проявляється, як і у речах 

матеріальних (широкий асортимент), так і нематеріальних (поліетнічність, свобода вибору та слова, велика 

кількість держав та національностей і т. і.). Від сприйняття цієї різноманітності залежить майбутнє 

кожного, його успіхи чи невдачі на життєвому шляху. Передовою позицією в цій категорії виступає таке 

поняття, як толерантність. Завдяки їй підтримується мир, здійснюється перехід від культури війни до 

культури миру. 

Завдання дослідження. Суспільство у своєму розвитку проходить шлях постійного ускладнення. Для 

його розуміння і пояснення важливе значення мають знання про різні соціально-етнічні спільноти, 

починаючи з невеликих племен та родів і завершуючи багатомільйонними народами. Сучасне людство 

складається приблизно з двох тисяч націй, народностей і племен, які переважно входять до систем 

багатонаціональних держав. 

Виклад матеріалу. Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – це здатність сприймати 

без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших. 

Толерантність – це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та 

основних свобод людини. Етнічна толерантність – терпимість до будь-яких проявів іншого етнічного 

менталітету (у поведінці, способі життя, характері, висловлюваннях тощо). Національна толерантність – 

відсутніс ть упереджень до осіб іншої національності. Упередження – соціально-психологічна ус тановка 

негативного характеру щодо інших етносів і конкретних предс тавників цих етносів. Має характер 

стереотипу і перешкоджає адекватному сприйняттю певних етнічних спільнот і осіб.  Толерантніс ть – 

повага, прийняття різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської 

особистості. Формуванню толерантнос ті сприяють знання, відкритіс ть, спілкування та свобода думки, 

совісті й переконань [1, с. 49]. 

Отже, визначення меж толерантності зараз залишається однією із нагальних проблем, адже 

залишається небезпека переходу до крайнощів. Суспільство має постійно утримувати баланс між правами 

національних меншин та панівної нації на території конкретної країни. Згубною і регресивною є як і прояв 

нетолерантнос ті, так і виправдовування за допомогою неї, зазіхання на основні цінності людини.  

Другою проблемою є суб‘єктивність у трактуванні поняття «толерантніс ть». Зараз  нетерпиміс ть має 

пряме відношення до політики і розглядається як загроза миру і безпеці. Тому правозахисники виступають 

з позиції трактування толерантності, перш за все, як подолання всіх форм расизму і расової дискримінації. 

Одночасно визнання толерантності в більш широкому сенсі є умовою ефективної боротьби з расизмом, так 

як цивільні, політичні та економічні права людини тісно пов'язані з соціальними і культурними правами. У 

більш широкому сенсі – як терпимість і повага до всього "іншого" – розуміють толерантніс ть прихильники 

соціокультурного підходу. Вони пов'язують толерантніс ть з необхідніс тю просвіти суспільс тва, виховання 

терпимості і поваги, знищення психологічних бар'єрів, що сприяють виникненню фобій. 

Третьою, і на мою думку, найбільш суттєвою проблемою є упередження і стереотипи, які 

нав‘язувались і продовжують закладатися у нашу архетипну свідоміс ть у процесі соціалізації, за 

допомогою реклами, засобів масової інформації, особистої думки окремих людей тощо. Адже стереотипи 

виникають і закріплюються, як результат суджень, що формуються під час співіснування в різних сферах 

життєдіяльності. У процесі еволюції суспільс тва стереотипи можуть з‘являтися, еволюціонувати або 

зникати. Люди не формують стереотипи самостійно на базі власного досвіду, а переймають їх від родичів, 

знайомих тощо. Найчастіше формування стереотипів, тобто стійких образів людини, групи або 

суспільного явища, відбувається непомітно для індивіда. Можливо, завдяки цьому вони утверджуються як 

стійкі еталони, що панують над архетипною свідомістю людини.  

Протягом тривалого часу проблеми  міжетнічної та расової нетерпимості  не були характерні для 

українського суспільства, проте зростання їх невпинно фіксується експертами з 2005 року. Однією з 

основних причин цього процесу є поширення праворадикальних рухів, зокрема, і субкультури скінхедів.  

На сьогодні, в Україні ще недостатньо відпрацьована ефективна система протистояння ненависті, 

агресії, екстремізму. Це підтверджують різноманітні дослідження та соціологічні опитування.   

У сучасному глобалізованому світі ксенофобія та расизм є соціальною і політичною проблемою. На 

Всесвітній конференції присвяченій боротьбі з расизмом, расовою дискримінацією, ксенофобією та 

пов‘язаної з ними нетерпиміс тю (The World Conference against racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance), у доповіді Комісії ООН з прав людини констатувалося, що у світі в цілому за останні 

роки спостерігається швидке зростання випадків проявів нетерпимості, дискримінації, расизму і 

ксенофобії у формі відкритого насильства, які, зокрема, спрямовані на мігрантів, практично в кожному 

регіоні світу. Міграційні процеси змінюють етнічний склад більшості сучасних країн, що досить часто 

призводить до міжетнічного напруження, конфліктів з мігрантами, відродження расизму та важко 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
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прогнозованих та контрольованих вибухів ксенофобії [1, с. 51].  

В Україні спостерігається збільшення проявів ксенофобії – етнічної, політичної, релігійної. Причини 

відповідних тенденцій полягають в зростанні соціальних та економічних проблем в суспільстві, 

неефективній політиці профілактики відповідних явищ у молодіжному середовищі. 

Об‘єктом толерантнос ті в цілому є група — незалежно від того, яким є її статус: автономна община 

чи суверенна держава. Її закони, релігійна практика, судочинство, фінансово-бюджетна і дис трибутивна 

політика, освітні програми і організація побуту й сім‘ї — все це вважається законним і таким, що має 

право на існування. Спільне для всіх громадянство відкриває можливості втручання держави у діяльність 

груп заради збереження прав особистості. 

Відповідно до статті 14 Конвенції про захис т прав людини та основоположних свобод, здійснення 

прав і свобод має забезпечуватися без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, 

релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до 

національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин. Оскільки Україна є учасником 

Конвенції, то рішення Європейського суду з прав людини, за статтею 14 Конвенції, мають бути враховані в 

українському законодавстві і практиці. Слід зазначити, що протоколом ғ 12 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, забороняється дискримінація за необмеженим колом ознак. Він 

ратифікований Україною у 2006 р. 

Усе це вказує на необхідність суттєвих змін українського законодавства і практики, які на сьогодні не 

відповідають вимогам міжнародних договорів. Так, базова конституційна норма статті 24 Конституції про 

рівність перед законом та заборону дискримінації (зауважимо, що само слово «дискримінація» відсутнє як 

в конституційному тексті, так і в законодавстві) не розповсюджується на тих, хто перебуває на території 

України, але не є її громадянином. Поняття «корінних народів», про яких згадується в статті 11 

Конституції України, не отримало розвитку в законодавстві, воно так і лишилося невизначеним.  

Так, Цивільний кодекс взагалі не містить поняття «дискримінація». Цивільно-процесуальний кодекс 

декларує розгляд на основі рівності перед законом незалежно від раси, національної приналежності, 

релігії, освіти, мови (стаття 6). 

Стаття 248 Кодексу про адміністративні правопорушення декларує розгляд на базі рівнос ті перед 

законом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних чи релігійних переконань, етнічної належності. 

Стаття 7 Сімейного кодексу встановлює, що члени родини не можуть мати привілеїв або обмежень за 

ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних чи релігійних переконань, етнічної належності, мови та 

інших ознак. Такі ж загальні положення включені до Кодексу про працю (стаття 2), Закону «Про освіту» 

(стаття 3), Закону «Про загальну середню освіту» (стаття 6), Закону «Про дошкільну освіту» (стаття 9) та 

інші закони. Проте ці положення не розвинені і залишаються суцільними деклараціями. Наприклад, Закон 

«Про оплату праці» не включає жодного положення про рівніс ть перед законом. Жоден нормативний акт, 

окрім Закону про рівні можливості жінок та чоловіків, не визначає і не розрізняє пряму і непряму 

дискримінацію.  

Кримінальне законодавство стосується дискримінації в статті 67 Кримінального кодексу України 

(ККУ), п. 3 частини 1 якої визнає вчинення злочинів на ґрунті расової, національної чи релігійної 

ворожнечі або розбрату обставиною, яка обтяжує покарання, та в статті 161 ККУ «Порушення 

рівноправнос ті громадян залежно від їх расової, національної залежності або с тавлення до релігії». 

Відповідно до статті 161 визнаються злочином «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, 

расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа 

почуттів громадян у зв‘язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження 

прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками».  

Стаття 161 потребує змін. По-перше, її дія має бути розширена на всіх, а не тільки на громадян 

України. По-друге, захист честі й гіднос ті мусить включати додаткові підстави окрім національнос ті та 

релігії, – такі, як раса, колір шкіри, етнічна належність і мова. По-третє, стаття 161 не визначає чітко дії 

расистської та ксенофобної природи як злочини. По-четверте, довести умисел на виконання зазначених дій 

дуже важко, особливо, коли мова йде про публікацію текстів ксенофобного характеру. По-п‘яте, за цією 

статтею неможливо притягнути до відповідальності у випадках, які трапляються, на жаль, доволі часто, 

коли в публікаціях вбачається образа почуттів чи приниження національної честі і гідності не конкретної 

людини, а етнічної групи чи народу в цілому [4, с. 151]  

Необхідно також розширити коло правопорушень, за вчинення яких передбачається кримінальна 

відповідальність. Відповідно до статті 4 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації кримінальним злочином є будь-яке поширення ідей, заснованих на расовій перевазі або 

ненависті; будь-яке підбурювання до расової дискримінації; всі акти насильс тва або підбурювання до 

таких актів, спрямованих проти будь-якої раси чи групи людей іншого кольору шкіри або етнічного 

походження; надання будь-якої допомоги для проведення расистської діяльнос ті, включаючи її 

фінансування; участь в організаціях, що заохочують расову дискримінацію і підбурюють до неї, а також 

участь у таких організаціях чи в такій діяльності.  
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Стаття 20 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права визначає як кримінальний злочин 

створення організацій і пропаганду ідей, пов‘язаних з дискримінацією, передусім расовою.  

Україна взяла на себе міжнародні правові зобов‘язання, зокрема, є учасницею декількох договорів з 

прав людини, які мають безпосереднє відношення до протидії расовій дискримінації.  

Зростання насильства на расовому ґрунті змусило органи влади реагувати. Основні пріоритетні 

напрями роботи – заходи превентивного характеру: виявлення рухів радикальних молодіжних угруповань 

та організацій, проведення роз‘яснювально-профілактичної роботи серед їх членів, забезпечення 

правопорядку в місцях компактного проживання та перебування іноземних громадян, формування 

толерантного світогляду серед молоді. План містить освітні заходи: навчання співробітників органів 

внутрішніх справ щодо недопущення ксенофобії та дискримінації, протидії таким явищам, правові засади 

боротьби з ними, вивчення позитивного досвіду правоохоронних органів зарубіжних держав з цієї 

проблеми тощо. Передбачається також аналіз чинного законодавства та внесення пропозицій щодо його 

удосконалення, створення спеціалізованого підрозділу по розслідуванню злочинів, скоєних іноземцями і 

проти іноземців, а також підрозділу по розслідуванню злочинів, скоєних на расовому або етнічному ґрунті.  

У листопаді 2007 р. Міністерство закордонних справ України ввело окрему посаду Посла с особливих 

доручень з питань протидії расизму, ксенофобії та дискримінації. Основним завданням Посла є дії, 

спрямовані на попередження міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів в Україні та координація 

заходів та дій в цьому контексті з іншими мініс терствами та відомствами. В СБУ створено окремий 

підрозділ із виявлення та припинення дій, спрямованих на розпалювання расової чи національної 

ворожнечі. 

Існують великі сумніви щодо ефективності с творення Міжвідомчої робочої групи з питань протидії 

ксенофобії, міжетнічній та расовій нетерпимості.  Заходи органів державної влади не містять пропозицій 

розробки та ухвалення антидискримінаціного законодавства, створення антидискримінаційних органів не 

передбачають будь-якої допомоги жертвам дискримінації. Ці заходи також не спрямовані на систему 

державної освіти. Таким чином, безумовно, політику щодо боротьби з дискримінацією потрібно 

вдосконалювати.  

Толерантність – це повага права іншого бути таким, яким він є. Незалежно від того, які кроки робить 

держава, виконуються чи ні закони проти дискримінації, за кожним особисто стоїть вирішення питання 

щодо власної поведінки та створення власної думки.  

Знання про толерантніс ть допомагає переконати кожного в доцільнос ті його рішень і включає 

усвідомлення наслідків учинків, розуміння меж толерантності, а також інформацію про можливі й 

необхідні альтернативні дії. Однак самі лише знання не є достатньо потужним стимулом до прояву 

толерантної поведінки в конфліктних ситуаціях. Із цією метою необхідно розвивати певні здібнос ті, які 

посилюють схильність індивіда до толерантного ставлення та здійснення відповідних дій. До таких 

здібнос тей належать: 

 - уміння вести діалог, спілкуватися, з розумінням вислуховувати іншого й висловлювати свої погляди, 

права та потреби таким чином, щоб інший міг їх зрозуміти;  

 - визнавати позицію іншого; 

 - уміння користуватись моделями конструктивного й демократичного розв'язання конфліктів; 

- розуміння принципової обмеженості й суб'єктнос ті будь-якої інтерпретаційної моделі, відчуття 

мовчазного вдавання чогось, яке іноді є передумовою конфліктів.  

Таким чином, толерантність - це інтегративна моральна категорія, що характеризує терпиме 

ставлення до відмінних поглядів, думок, вірувань, передбачає вміння конструктивно розв'язувати 

конфлікти, долати суперечнос ті, контролювати власну поведінку. Виховання цієї моральної якості має 

спиратись на конкретну програму та стратегію, базуватись на відповідній концепції, яка була б легкою в 

реалізації та відповідала потребам і завданням, що висуваються.  

Сьогодні постає завдання виховання особистос ті, спроможної творчо мислити, вільно орієнтуватись у 

реаліях сучасного життя. Людина підпадає під спеціально організований вплив, спрямований на засвоєння 

нею моральних норм і правил, вироблення таких якос тей, як патріотизм, національна 

гідність,толерантність, любов до праці, дисциплінованіс ть, відповідальність, милосердя тощо. 

Проголошуючи ідеї толерантності, людина має насамперед висувати відповідні вимоги до самого себе 

– стримувати власні прояви стосовно чогось або когось чужого чи відмінного завдяки проявам вольового 

акту. Важко знайти сьогодні поняття, з яким проводили би таку кількість маніпуляцій, ставлячи людину в 

доволі цікаве становище. Ми маємо справу з діапазоном сприйняття толерантнос ті від радикально 

негативного до безумовно позитивного. Толерантність як слабкість і покора, «всеприйняття» – або 

толерантніс ть як активна життєва позиція самодостатньої думаючої людини. Такий спектр відношень 

лежить  перед нами, і з нього можна вибрати будь-який відтінок. 

Переважно під  нетолерантною поведінкою мається на увазі агресивне несприйняття будь-чого, що 

відрізняється від умовної «норми», прийнятої в середі окремої особи або в певному соціальному колі. 

Звичні шляхи нетолерантності стосуються наступних моментів: шовінізм і ксенофобія – поширені прояви 

відсутності толерантності. Небезпека міжетнічної, міжконфесійної, соціально-економічної, політичної 

нетерпимос ті зростає разом із активність екстреміс тських рухів, які розпалюють ненависть та соціальні 

http://naiu.org.ua/useful/etika-spilkuvannya/tolerance
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конфлікти. Варто знати, що ксенофобія властива практично всім живим істотам, це природній механізм, 

направлений на захист  свого виду, генофонду, а в людському аспекті – нації. До того часу, доки нація і 

культура зберігає себе, доти йде здоровий обмін цінностями, що взаємно збагачує обидві (або більше) 

сторони, толерантніс ть повинна стояти на сторожі такого обміну.  

Перш за все толерантніс ть – активна життєва і соціальна позиція, направлена на гармонізацію 

суспільства і стосунків в умовах неоднорідності расової, культурної, соціальної. Метою толерантності є 

співіснування на взаємовигідних умовах. Співіснування, коли всім учасникам стосунків комфортно.  Адже, 

толерантніс ть починається зсередини. Вчитись толерантності варто саме зсередини, з себе. При нагнітанні 

зовнішніх обставин, при соціальній нерівності та соціальних негараздах толерантніс ть може стати 

«опудалом» для активних «захисників цінностей, нації, раси».  Сьогодні в основі провокацій лежить 

підміна понять. Толерантністю називають явище, яке найпростіше назвати сленговим словом «терплячка». 

Для багатьох людей толерантністю є терпіння притиснень, адже «навіть коли тобі «сідають на шию», ти 

мусиш терпіти – толерантність!». Проте сутністю толерантності є вміння ставитись до інших незалежно 

від їхньої раси, нації, релігії, мови, ґендеру, статі, сексуальної орієнтації, політичних вподобань і таке 

інше.  

Толерантна людина реагує на конкретні дії, конкретну поведінку, вчинки, мораль.  Толерантна людина 

не говорить «вони всі так вчинять», і не мотивуватиме свої вчинки чиїмось походженням, кольором шкіри 

або національністю. Толерантна людина ставиться до іншої за її моральними якостями і поведінкою, а не 

за зовнішніми проявами або внутрішніми незмінними якостями (мовою, кольором шкіри, релігією). Якщо 

людина вчиняє аморально, то це не залежить від її статі, національнос ті або раси.  Толерантність – це 

можливість взаємодії між людьми поза контекстом їх вроджених властивостей і якос тей, які вони не 

можуть змінити. Це визнання того, що ці властивості та якості не є центральними для визначення того, 

якою є ця людина, що саме вона робить, на що здатна, як її сприймати.   

Нетолерантна поведінка стає проблемою у неоднорідному суспільстві. Там, де є багато націй, потрібні 

«закони толерантності». Там, де є неоднорідність, необхідно вводити поняття толерантності, щоб 

запобігти кровопролиттю або навіть просто суперечкам.  Толерантність варто розглядати на конкретних 

прикладах, які можуть вчити нас людяності, соціальній активнос ті, розумінню, прийняттю, повазі і 

самоповазі. 

Так, нещодавно в Україні пройшов чемпіонат Європи ЄВРО-2012. Україну відвідали мільйоні 

іноземців, носіїв інших мов, представників різних національнос тей, культур, рас. Це було цікаве 

випробування для українців і своєрідне відкриття держави для світу. Відкриття України як доброзичливої, 

толерантної та комфортної платформи для спілкування між націями та державами.  

З точки зору соціальнос ті толерантність – чи не єдина умова співіснування різних людей, можливість 

отримувати і віддавати досвід, ділитись новим і вчитись. Консолідація суспільс тва сприяє зростанню 

поваги до соціальних та загальнолюдських цінностей, повазі до світових культур тощо.  

Людина, що краще розуміє себе – краще зрозуміє й іншого. Зростання усвідомленості окремих людей, 

соціальних груп, всього суспільства сприяє розвитку толерантності.  

На державному рівні соціально-економічний розвиток країни багато в чому залежить від успішного 

формування культури перемовин, мис тецтва пошуку компромісів, продуктивної конкуренції між різними 

фінансово-промисловими групами, сферами малого й середнього бізнесу в умовах модернізації економіки.  

Толерантність в даному випадку – прагматична норма, соціально та економічно обумовлена, за допомогу 

якої формується баланс між інтересами конкуруючих сторін.  

Про толерантність можна говорити багато  та активно, адже це популярна та актуальна тема. Головне, 

варто пам‘ятати, що позиція толерантнос ті означає позицію сильної людини, яка вміє думати та 

аналізувати, розуміти та поважати інших.   

Проживаючи в сучасному світі, кожен з нас щоденно зустрічається з його різноманіттям. Та і весь 

оточуючий світ не стоїть на місці. Швидко крокує науково-технічний прогрес, розвивається культура, 

освіта та інші галузі. В такому випадку дивне враження складає особистість, яка з будь-яких причин не 

бажає рухатися вперед і стоїть на місці, і взагалі  абсурдною виглядає та, що рухається у регресивному 

напрямку. А регресивність розпочинається із неприйняття різноманіття світу у всіх його барвах, коли, 

замість того, щоб розвиватися, пізнавати світ, бути цінним для свого оточення, людина обмежується 

стереотипізованими судженнями, що нав‘язуються з усіх сторін, навіть не замислюючись про їх 

достовірність, доцільність чи походження.  

Можна тисячі слів сказати про неупередженість, необхідну толерантніс ть, незахаращеність 

сприйняття тощо. Можна годинами говорити про державну політику, про підписання безлічі декларацій і 

документів, про визнання голокосту, про антагонізми та несправедливість дискримінації, сподіваючись, що 

колись, прокинувшись зранку, ми зробимо крок у новий, справедливий світ, у якому немає нерівності, не 

існує стереотипних понять, де на людей не вішають ярлики і ніхто нікого не засуджує за зовнішніми 

ознаками. А можна просто взяти і розпочати.   

Отже, незалежно від того, в якій саме державі ми перебуваємо, незалежно від політики цієї держави, 

незалежно від настроїв оточуючого середовища, кожен має вирішити для себе сам: чи житиме він за 

беззмістовними твердженнями, чи за принципом справедливості, рівнос ті права, визнання за іншими їх 
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досягнень і звертаючи увагу на вчинки людини, а не на її національніс ть чи зовнішні відмінності.  
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У статті розглянуто структуру та особливості діяльності Товариства християнської жіночої 

прислуги в ім’я Святої Зіти,що діяло в місті Житомирі в 1907-1920 роках. Встановлено основні цілі 

функціонування організації та шляхи їх реалізації, членський склад, джерела фінан сування, склад та 

повноваження органів управління.  

В статье рассмотрена структура и особенности деятельности Общества христианской женской 

прислуги имени Святой Зиты, действовавшего в городе Житомире в 1907-1920 годах. Установлены 

основные цели функционирования организации и пути их реализации, членский состав, источники 

финансирования, состав и полномочия органов управления. 

In the article a structure and features of activity Society Christian woman maid are considered in the name 

Saint Zita, that operated in city Zhytomyr in 1907-1920-th. The basic whole functioning of organization and ways 

of their realization, membership composition, sourcings, composition and plenary powers of management 

organsisset.  
Ключові слова: громадська організація, жінки, Зіта, католики , діяльність, Житомир. 

Ключевые слова: общественная организация, женщины, Зита, католики, деятельность, Житомир. 

Keywords: public organization, women, Zita, catholics, activity, Zhytomyr. 

Початок ХХ століття в історії України відзначився появою ряду жіночих громадських організацій. 

Вони формувалися як за певними інтересами, так і за національною приналежністю і віросповіданням. 

Одним з перших таких об‘єднань в Житомирі булоТовариство християнської жіночої прислуги в ім‘я 

Святої Зіти, засноване 1907 року.Подібні організації з ідентичною назвою на той час вже існували в ряді 

європейських держав. Вони стали з‘являтися після енцикліки папи Леона ХІІІ (1891 р.), який закликав 

католиків до збереження та дотримання християнських цінностей [4, c. 270]. 

Зіта – католицька свята, яку вважають покровителькою домашніх робітників та обслуговуючого 

персоналу. Народилася 1212 рокуу селищі Монсаграті (область Тоскана, Італія). У віці близько 12 років 

вона залишила рідну оселю через намагання батька одружити її з некоханою людиною та влаштувалася 

прислуговувати в будинок родини Фатінеллі. Непосильна праця та знущання не зламали дівчинки, вона 

стійко зносила всі негаразди і відзначалася щирістю та добропорядністю, а свою роботу вважала 

покликаннямБожим. Все, що Зіта заробляла – віддавала на корис ть бідним. З часом господарі змінили до 

неї своє ставлення і після її смерті стали вшановувати як святу. Померла Зіта 27 квітня 1272 року, 

прослуживши 48 років вірою і правдою родині Фатінеллі та на користь нужденним людям. Під час 

ексгумації її останків у 1580 році виявилося, що вони є нетлінними. Мощі Святої й до нині зберігаться у 

базиліці Св. Фридіана в місті Лукка. До лику святих Зіта була причислена в 1696 році. Щороку 27 квітня 

католики пошановують її пам‘ять, як людини, котра все своє життя присвятила служінню Богу та людям[2, 

c.302]. 

26 липня 1907 року Волинським губернським у справах про товариства та союзи присутс твієм видано 

дозвіл на реєстраціюТовариства християнської жіночої прислуги в ім‘я Святої Зіти в місті Житомир і, яке 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/290635.html
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/290635.html
http://www.niss.gov.ua/
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було внесене до відповідного реєстру за ғ18 від 3 серпня того ж року. Засновницями були мешканки 

Житомира дворянки: Анна БернардівнаАндзелевич, Валерія Йосипівна Бохенська, Марія Михайлівна 

Таборовська та міщанки: Текля ГабріелівнаОмецинська, Розалія Іванівна Янковська, Магдалина 

Мартинівна Кержик. 

Станом на 1917 рік загальна кількість членів Товариства християнської жіночої прислуги в ім‘я 

Святої Зітив міс ті Житомирі становила 80 осіб. Правління знаходилося по вулиці Басейній,12поруч з 

Кафедральним костьолом[1, арк. 32]. 

Товариство малозавдання розвивати серед своїх членів любов до роботи, набожніс ть, сором‘язливість 

та бережливість; покращувати відношення жіночої частини прислуги до своїх господарів, формувати 

почуття взаємної довіри та християнської любові до ближніх; спонукати служниць до сумлінного 

виконання своїх обов‘язків; турботу за долю служниць під час хвороб, чи безвинної втрати роботи та 

допомогу в її пошуках. 

Для досягнення пос тавленої мети товарис тво облаштувало бюро з пошуку місць працевлаштування, 

яке діяло абсолютно безкоштовно. Також воно заохочувало своїх членів грошовими винагородами за 

багаторічну віддану службу в одному місці, сприяло отриманню недовиплаченої винагороди від господарів 

спочатку шляхом ведення переговорів, а якщо виникала необхідніс ть, то власним коштом наймали 

адвоката. Допомогу та опіку також отримували новоприбулі до Житомира служниці, а також хворі і ті, хто 

безвинно втрачав місце роботи.  

При накопиченні відповідних коштів організація планувала створити притулок  для тимчасово 

безробітних та непрацездатних осіб.  

Усі члени Товариства християнської жіночої прислуги в ім‘я Святої Зіти ділилися на три категорії: 

співзасновники, дійсні та асоційовані. Членом співзасновником могла бути будь-яка особа, котра робила 

грошовий внесок на користь товариства у розмірі не менше 5 карбованців. До дійсних членів зараховували 

тільки служниць, після відповідного позитивного голосування загальним зібранням. Вступна плата для 

них становила 30 копійок, а подальші щомісячні членські внески на потреби організації – 15 копійок. 

Асоційованими членами могли стати роботодавці (тільки жіночої статі), якщо їх затверджувало загальне 

зібрання більшістю голосів. Вступна плата для них становила 1 карбованець, щомісячна – 30 копійок.  

До правління товариства входило 10 членів, які обиралися на один рік: половина з них – дійсними 

членами та ще 5 осіб – асоційованими. Правління більшістю голосів обирало зі своїх лав голову, його 

заступника, секретаря та скарбника. 

Рішення правління затверджувалися більшіс тю голосів, при мінімальній присутності 6 членів 

правління, незалежно від того були дійсними, чи асоційованими.  

Майно товариства складалося з основного та зворотнього капіталу,  Перший складався з 

пожертвувань, другий – з щомісячних внесків. Кожен член мав всіляко сприяти процвітанню товарис тва, 

своєчасно сплачувати внески та вести порядний спосіб життя.  

Припинення членс тва в товаристві було можливим за власним бажанням в будь-який час, у випадку 

смерті та у випадку виключення з членс тва. Останнєналежалодо компетенції правління, яке здійснювало її 

з причини несплати внесків впродовж більше як 3 місяців, або аморальної поведінки членів.  

Правління (рада) збиралася в обов‘язковому порядку раз на місяць. До її обов‘язків також входило 

підписання різного роду договорів, квитанцій на отримання внесків, збереження та асигнування, на 

санкціоновану правлінням допомогу (підписувалися також скарбником). Заступник голови виконував усі 

функції свого безпосереднього начальника у разі його відсутності.  

До повноважень секретаря входило складання протоколів, допомога голові у пошуках роботи членам 

товариства, ведення книги несплачених винагород, формування списків служниць, котрі 

потребувалипідтримки. Скарбник опікувався касою організації, отримував і видавав, разом з головою, 

квитанції на внески, отримував відповідні кошти та вносив їх в касу заощаджень, обрану правлінням, на 

ім‘я власниць.  

Загальне з ібрання скликало раз на рік правління для розгляду його діяльності. В такому засіданні 

брали участь як дійсні, так і асоційовані члени. До функцій зібрання також входила організація виборів 

правління, формування ревізійної комісії (входило 2 особи), видання постанов відносно звітної діяльності 

правління та ревізійної комісії, затвердження бюджету на кожен наступний рік, закриття товариства. 

Вибори правління проводилися за допомогою записок наступним чином: кожен дійсний член подавав 

записку із зазначенням обраних 5 дійсних членів, а кожен асоційований член – відповідно 5 асоційованих. 

Обраними вважалися ті особи, які отримували більшість голосів. 

Рішення правління затверджувалися, або відхилялися більшістю голосів присутніх на засіданні. Для 

внесення змін до статуту вимагалася наявніс ть 2/3 усіх членів.  

Ревізійна комісія контролювала касові книги і складалася з трьох осіб, дві з яких обиралися загальним 

зібранням і одна запрошувалася. В діяльнос ті комісіїмігбрати участь принаймні хоча б один асоційований 

член. Обрані два члени ревізійної комісії запрошували третього в якості своєрідного арбітра.  

Пос танова про закриття товарис тва могла бути зроблена лише під час загального зібрання, при 

наявності 2/3 усіх членів і голосуванні більшості з них за дане рішення.  

У випадку закриття організації владою, чи постановою загального зібрання, передбачалося, що її 
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кошти та майно мали перейти на користь Товариства християнської прислуги, а в разі його не існування – 

до будь-якого іншого благодійного християнського товарис тва, або до Луцько-Житомирського 

католицького біскупа [3, c. 1-8]. 

У зв‘язку з революційними подіями, громадянською війною та остаточним встановленням Радянської 

влади у 1920 р. Товариство християнської жіночої прислуги в ім‘я Святої Зіти, як і більшіс ть подібних 

організацій, припинило існування.  

Отже, на прикладі розглянутої громадської організації бачимо, що вона, як і ряд подібних  товарис тв, 

котрі діяли на Волині на початку ХХ століття, мала чітко розроблену організаційну структуру. Прописані в 

статуті правила регулювали усі сторони її діяльнос ті. Зважаючи на становище жінки в тогочасному 

суспільстві, такого роду організації часто були чи не єдиним джерелом як матеріальної, так і моральної 

допомоги, вагомою підтримкою в процесі реалізації життєвих задумів та починань.  
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ПРИНЦИПИ МОРАЛІ І ГІДНОСТІ ЖІНКИ 

У КОНТЕКСТІ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 

Дослідження розкриває  проблему гідності і моралі жінки  у контексті  римо-католицького 

віровчення. Особлива увага закцентована на жінці, як на суб’єкті морально-етичної корекції у сфері 

родини, соціальному бутті та в межах католицької біоетичної системи. Стаття показує  принципову 

позицію католицизму у розширенні ряду жіночих функцій, зокрема у сфері  морального удосконалення. 

Статья раскрывает проблему чести и морали женщины в контексте римо-католического  

вероучения. Особое внимание уделяется женщине, как субъекту морально-этической коррекции в сфере 

семьи, социального бытия и биоэтической системы. 

The article works out in detail problem of morals in contest of correlation Catholic Church and woman. We 

accent the attention on woman, as the subject of moral correction in sphere of family, social work, Catholic 

bioethical system. Besides, there are open a new for Catholic view position the necessity of woman’s potential and 

activity and woman’s moral function.  
Ключові слова: мораль, гідність, жінка, римо-католицизм, біоетика.  
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Проблему людської моралі та гіднос ті на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства можна віднести 

до ряду важливих та, подекуди, гострих питань. Здавалося б, існують питання більш важливіші на перший 

погляд, такі як врівноваження економічного дисбалансу, урегулювання політичної нес табільності, 

проблема наслідків екологічних катас троф. Однак практика показує, що дестабілізація моральних законів 

породжує хаос в соціальних стосунках і лягає в основу багатьох конфліктів, які мають місце як на 

особистісному рівні, так і в процесі людських взаємин. Як зазначає професор А.Колодний: «Мораль за 

своїм походженням і значенням – не просто і тільки щось похідне від людських відносин, вторинне щодо 

них, а одне з початкових сутнісних визначень, вираз людського в людині, специфіки її буття в світі, те, без 

чого не можуть бути налагоджені ніякі між людські стосунки, в тому числі й економічні відносини» [1, 

с.637]. Зазначимо й те, що знецінюючи моральні закони, людина потрапляє в пастку власного 

психологічного вакууму, який породжує низку душевних розладів.  

Проблему деструктуризації моралі намагаються вирішити не тільки соціальні та гуманітарні науки, 

але й Церква –  в нашому випадку – Римо-католицька. Варто зауважити, що питання моралі для 
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католицизму постає важливою складовою в житті віруючих, основою міцної сім‘ї, запорукою людського 

щастя та любові. Теоретично нас тавляючи віруючих, Церква хоче бачити практичну реалізацію моральних 

законів та християнської етики. Церква називає свою мораль «етикою серця», в основу якої лягають 

заповіді Ісуса Христа. Христова мораль – це досить відмінна від інших етико-моральних структур система, 

що втілюється в життя через блаженства. Церква розуміє поняття «блаженний» як щасливий, сповнений 

щастям. Звідси випливає принцип досягнення повного щастя або ж блаженства шляхом дотримання 

орієнтирів християнської моралі.  

Нівелювання та недотримання законів моралі можна назвати наслідком спрощеного підходу до життя, 

культу задоволення, гедоністичних принципів, пропаганди безмежної свободи. Відомий спеціаліст з 

християнської етики Жан-Марі Обер шукає причину знецінення християнської моралі в тому, що вона 

ставить перед людиною конкретні вимоги до поведінки, що зазвичай починають сприйматися як 

непотрібні обмеження, заборони та обов‘язки. При цьому поняття «мораль» час то замінюється поняттям 

«етика», яке не носить такого відтінку категоричнос ті. Радше виконує роль своєрідного освітньо-

виховного коректора. Варто зауважити, що Церква не надає своїй системі моралі ознак беззастережної 

імперативнос ті, веління чи безумовної вимоги, – мова йде лише про вільне прагнення людини, її власний 

вибір. Бажання католицизму донести до свідомості сучасної людини основну сутність християнської 

моралі випливає в першу чергу через проблеми приниження та зведення людини до рамок загального 

індиферентизму та особистісної неадекватної самооцінки. А Церква вказує на Бога, як на джерело 

людської моралі, на Божу абсолютніс ть та іс тинність у моральному виборі та дієвості кожної людини.  

Поважаючи вибір людей, Церква важливу місію доручає жінці, вбачаючи в ній потенційного носія 

морального кодексу. І мотивує це тим, що у кожній жінці закладено потенціал материнс тва: фізичного чи 

духовного. Крім того для Церкви кожна жінка є концентрацією низки таких якостей як милосердя, 

доброта, чуттєвіс ть, самовіддача, самопожертва. Церква покладає на жінку важливе завдання донесення 

християнської моралі до суспільства, яке досить швидкими темпами втрачає свої моральні орієнтири. 

Дотримуючись устрою патріархальної свідомості, католицизм все-таки підтримує динаміку широкої 

діяльності жінки, як суб‘єкта із багатим моральний досвідом, морально-етичною свідомістю та рядом 

інших позитивних характеристик. 

До жіночого потенціалу з його невичерпним життєвим ресурсом Церква звернулась після роботи 

Другого Ватиканського Собору.  Тобто до  ряду інших проблем  приєдналось питання  ролі і місця жінки в 

сучасному середовищі, а також питання гіднос ті жінки, її незахищеності в такому жорстокому світі. 

Проблема жіночої гідності постає насьогодні актуальною ще й тому, що існує безліч чинників, які 

деморалізують жіночу особливість, намагаються змінити її сутність, вказати на жіночу інакшість, як на 

фактор другоряднос ті та меншовартості. Виходячи з цього, католицьке віровчення закликає зберегти 

родинні норми та устави, поглянути на сім‘ю, як на високоморальний образ подружньої любові та єдності. 

Жінка, як і чоловік має абсолютно рівноправне положення в родинному інституті, має право на повагу, 

любов, піклування та допомогу зі сторони чоловіка. Церква також вбачає повне право жінки на рівність в 

соціокультурній та економічній сфері, і різко засуджує будь-які дискримінаційні чинники, що 

ображатимуть честь і гідність жінки. Другий Ватиканський Собор дійшов такого висновку, що мова вже не 

йде про підлеглість між чоловіком та жінкою.  

Відносно ставлення католицизму до жінки говорять дві ознаки, що характеризують своєрідну 

фемінну позицію Римо-католицької Церкви. Це широко розвинений культ Діви Марії, яка виступає 

досконалим моральним орієнтиром та уособлення жіночої сутності в Христовій Церкві. Зокрема, папа Іван 

Павло ІІ в своєму Апостольському листі «Про гідність та покликання жінки», говорячи про унікальну 

гідність жіноцтва, проводить паралель між Марією як носієм найдосконаліших моральних чеснот та 

жінкою, в якій ще від дня творення, в самій її сутності  закладено великий потенціал моральних ціннос тей. 

Як і в Діві Марії понтифік бачить співучасницю спасенної події, так і звичайна жінка повинна брати 

участь в гуманізації, моралізації, оновленні сім‘ї та суспільс тва. Іван Павло ІІ в енцикліці «Мати 

відкупителя» зауважував, що «жіноцтво дійсно становить особливий зв'язок з Матір‘ю Спасителя. У світлі 

Марії Церква бачить у жінці відблиски краси, що відображають найблагородніші почуття, на які здатне 

людське серце: повну пожертву любові, міць, котра спроможна перенести найбільші терпіння, безмежну 

вірність, невтомну активніс ть, уміння поєднання проникливої інтуїції зі словом потіхи та заохоти» [2, 

с.66].  

Інший чинник, що вказує на велику довіру до жіночої особливості є її вираження в символічних 

категоріальних структурах, які характеризують два головних покликання жінки: материнство та дівицтво. 

Дружина, яка складає зі своїм чоловіком «єдине», виступає уособленням Церкви, тоді як чоловік - 

уособленням Христа. Жінка, існування якої набирає форму священного дівицтва також порівнюється з 

Церквою, яка має містичний зв'язок з Христом.  Тобто жінка є символічною Церквою, яка об‘єднує, 

оберігає, дарує любов.  

Жінка і чоловік для Церкви виступають рівноцінними особистостями. З іншого боку позиція 

радикального фемініс тичного руху, з його закликами про зрівняння обох статей не мають підтримки у 

католицьких колах.  А от відмінні с татуси чоловіка і жінки створюють повноцінніс ть людського буття та 

забезпечують реалізацію повноти людської екзистенції. Навпаки, жінка оцінюється за індивідуальну 
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гідність та особливе покликання. Доктор теологічних наук Яцек Ян Павловіч зазначає, що «жінка своєю 

вірністю, чуйніс тю, жертовністю, інтуїцією і стабільністю збагачує родинне і суспільне життя» [4, с.11]. 

Ми можемо констатувати, що Церква покладає великі надії на жінку як на своєрідного євагелізатора 

суспільства, що починає проповідувати християнську мораль ще з родинного кола, бо сім‘я завжди була 

захистом та оберегом людини. 

Тому проблеми, що проникли в родину й охопили сучасну Європу є результатом трансформації 

багатовікових морально-етичних засад та норм. Сучасна європейська сім‘я діаметрально протилежно 

відрізняється від тієї ідеальної хрис тиянської структури,  що пропагує її католицька Церква. У 

взаємостосунках між чоловіком та дружиною, батьками і дітьми панує хаос відносин, який штовхає 

людину до замкненості в собі та створює ряд міжособистісних конфліктів. Створення сімей в досить 

пізньому віці, або ж зовсім уникання шлюбу, громадянські шлюби, свідоме планування дітей та 

народження позашлюбних дітей – все це принижує мораль багатовікових подружніх відносин. Крім того, 

Церква наголошує на такому соціальному злі, як контрацепція, практика абортів, порнографія, насилля, 

розпуста та розбещеніс ть. Ось далеко не повний перелік проблем, що заполонили сучасну Європу.  

Як вже було зазначено, першою й головною проблемою, що дестабілізує людську моральну сутніс ть є 

переорієнтація структури традиційної сім‘ї. Однак Церква засуджує не зміну акцентів гендерних ролей в 

родині, а викривлений й подекуди спотворений підхід до сімейного устрою. Сучасна жінка синтезує дві 

відмінні функції: функцію дружини і матері та особистості, що реалізує власний професійний потенціал 

поза сім‘єю. Чоловік  в свою чергу більше залучається до сім‘ї та дітей. Європейська сім‘я все частіше 

характеризується поступовим зникненням ієрархічної статевої сімейної стратифікації. Разом з тим перед 

Церквою пос тає питання – чи не знищить така фемінізація родини саму родину? Чи не приведе до 

дисбалансу традиційну сімейну мораль, яка завжди була стержнем у вихованні молодого підростаючого 

покоління?  

Курс осучаснення або аджорнаменто, який був взятий Церквою після Другого Ватиканського Собору 

особливим пунктом виділив питання сім‘ї та ролі в ній жінки і чоловіка. Тому активне залучення жінки до 

професійної діяльності поза домом вважається допустимим, однак якщо воно не наносить шкоди 

взаємовідносинам між подружжям та повноцінному вихованню дітей. Панування в родині любові, миру, 

злагоди та взаєморозуміння виступає гарантом повноцінного, морально стійкого та гармонійно 

розвиненого майбутнього дітей. І роль матері у вихованні дітей є надзвичайно важливою, як в фізичному, 

так і в психологічно-моральному розвиткові. Кардинал Йозеф Гьофнер зауважував, що «сім‘я є ніби 

другим лоном, в якому народжена матір‘ю дитина повинна дозрівати до моральної особистості»  [3, с.107]. 

Християнська етика наголошує на обов‘язковій спільній молитві, читанню Святого Письма, релігійному 

вихованню. Корекція вчинків, особистий приклад, любов та взаємопідтримка, що наповнюють родину 

здатні сформувати в дитини характер морально стійкої особистості та протистояти злу на зразок 

алкоголізму, наркоманії та розбещенос ті, що заполонили суспільство.  

Крім того, варто зауважити, що моральне виховання слід проводити не тільки по відношенню до 

власних дітей, а й визначати його пріоритетним у взаємостосунках між подружжям. Інститут подружжя 

Церква піднесла до таїнс тва, тим самим підкреслюючи його непорушніс ть, нерозривність та його 

сакраментальний призначення. Для того аби не довести свою родину до розлучення Церква покладає 

велику відповідальність як на жінку, так і на чоловіка, які повинні зберегти свою любов та підтримувати в 

родині морально-стійку атмосферу. При цьому слід чітко розуміти власну неповторну жіночіс ть та 

чоловічіс ть, які в подружньому союзі вдало доповнюють одне одного та утворюють одне ціле.  

Іншими складовими сімейного благополуччя виступають гнучкіс ть, дипломатичніс ть, вміння 

виходити з конфліктних ситуацій і, звичайно, вірність. Дотримуючись загальнолюдських моральних норм, 

подружжя має великі шанси зберегти цілісніс ть і неушкодженість власної сім'ї.  

Моральне вчення Римо-католицької Церкви наголошує на збереженні фізичної (та й моральної також) 

чистоти до одруження як жінці, так і чоловікові. Людина повинна вступити в шлюб незайманою 

(підкреслюється факт специфічної жіночої організації організму), для подальшого взаємного досягнення 

Божої благодаті. Католицькі фахівці з подружнього життя – Г.Смолі, М. Браун-Галковська, В.Пултавська, 

І.Тробіш, Д. фон Гільдебранд наголошують на досить серйозному підході до вирішення питань пов‘язаних 

зі статевістю та специфікою людського тіла. Відома католицька письменниця Інгрід Тробіш в книзі «Бути 

жінкою – це радість…, яка роль чоловіка у цьому» зосереджується навколо питань, пов‘язаних з жіночою 

статевіс тю (вагітність, пологи, клімакс тощо) й основним питанням вважає проблему самоакцепції жінки. 

Автор акцентує увагу на розумінні жінкою власної унікальності та неповторнос ті, а можливість 

виношування та народження дитини є ще одним способом пізнати свою особливу цінність та «радіс ть бути 

жінкою» [5,с.17].  Церква наголошує на усвідомленні власної жіночої екзистенції. В.Пултавська розрізняє 

концепцію чоловічності та концепцію жіночності, тому дуже важливим є правильно розрізняти їх та 

підкреслювати їх неповторну цінність. Церква засуджує тих жінок, котрі  намагаються стерти межі своєї 

жіночності, маскулінізуватися, поводитись по-чоловічому, тому що це спотворює їх сутніс ть, перешкоджає 

проявам власної жіночості як найголовнішій із людських цінностей.  

Римо-католицька Церква вказує також й на те, що спотворене розуміння людської статевості 

приводить до низки проблем, які полягають в сексуальній розбещенос ті, що присутня не тільки поза 



219 

шлюбом, але й між подружжям, поширенні проституції, порнографії, насилля. Теологи зауважують, що 

таке знецінення статевої моралі принижує в першу чергу жіночу гідність, сильно ранить жіночу 

особистіс ть.  

 

Подружжя повинно зберегти тайну своєї статевос ті, інтимні стосунки повинні бути засновані на 

взаємному бажанні, розумінні та відвертості. Християнське поняття «с татевіс ть» – це один з голових 

складових особистості. Тому потрібно коректно підходити до розв‘язання проблем, що випливають із 

неправильного розуміння людської статевості. Папська Рада у справах сім‘ї видала своєрідні дороговкази 

для виховання в сім‘ї, що мають назву «Правда про людську статевість та її суть», в яких зауважується, що 

бурхлива соціалізація людини, цивілізація речей руйнують нормальні відносини між чоловіком та жінкою, 

крім того в контексті споживацької цивілізації жінка може стати об‘єктом для чоловіка, діти – перешкодою 

для  так званої «самореалізації» батьків. Церква застерігає жінку не піддаватися впливові гедоністичної 

культури, цінувати та берегти власну духовно-моральну та фізичну цілісність. Разом з тим, велика 

відповідальність лягає й на чоловіка, який не повинен реалізовувати власний потенціал шляхом 

бездумного домінування над жінкою, її психологічного та фізичного поневолення. Чоловік та жінка 

повинні досягти абсолютної єдності двох для забезпечення власного морального розвитку.  

Крім врегулювання етико-моральних відносин на рівні родини та  подружніх відносин, Церква 

активізує і співвідносить питання морального та біоетичного характеру. У вирішенні центральної 

проблеми католицької персоналістичної біоетики – свідомого штучного переривання вагітнос ті, Церква 

покладає надії на жінку, як на головного суб‘єкта дії. Наразі ми можемо відзначити ту несприятливу 

демографічну ситуацію, що охопила європейські країни. Проблема практики абортів разом із досить 

низькою народжуваністю дуже швидкими темпами скорочують народонаселення Європи. Церква, яка 

створила потужну кампанію для боротьби проти запобігання народжуваності через практику 

контрацептивів та абортів звертається до жінок, як до потенційних матерів, які повинні народжувати, а не 

вбивати. Крім того, констатуємо, що квінтесенцією католицької моралі є ідея абсолютної цінності 

людського життя, у всіх його формах, проявах та виразах. Церква наголошує прислухатись до наказу 

серця, активізувати моральні принципи та переконання, а не піддаватись антисоціальній заангажованості  

сьогодення. Здійснення жінкою аборту теологи вважають антиприродним вчинком, що виступає проти 

законів Всевишнього, травмує жіноче тіло й душу. Вагітніс ть є надзвичайно важливим явищем у житті 

жінки – як з фізіологічної, так із психологічної точки зору: відбуваються кардинальні зміни в організмі, у 

настроях, навіть у світосприйнятті. Аборт, нав іть думки про його планування, не кажучи вже про їх 

реальне втілення є дуже страшною травмою, яка руйнує цілісніс ть організму, призводить до затяжних 

депресивних настроїв, позбавляє жінку повноцінності її єства, принижує її. Категорично засуджуючи 

штучне переривання вагітності вчення католицизму таким чином намагається захистити жінку від свого 

роду посягань на її честь та гідність. Католицькі богослови застерігають жінку від аборту ще й тому, що 

його вважають причиною низки фізичних та психічних захворювань, які травмують цілісніс ть жіночої 

особистості. Депресії, постійне відчуття вини, низька самооцінка, суїцидні наміри, хронічні хвороби 

черевної порожнини, фригідніс ть, нав‘язливе бажання знову завагітніти  – ось далеко не повний перелік 

страшних наслідків, від яких застерігає жінку католицизм.  

Нині проблему аборту Церква тісно пов‘язує з втратою жіночої гідності та поваги до власної тілесної 

та духовної сутності. Теологи зауважують, що жінки, що втратили свою гідність через аборт, можуть 

втратити здатніс ть відчувати радіс ть і любов. Аборт – це не тільки виключно медична компетенція, це 

цілий комплекс проблем – індивідуально-психологічних, особистісно-сімейних, духовно-моральних. 

Питання аборту постає в родинах, які відкидають ціннісні хрис тиянські орієнтир и, втрачають віру у власні 

можливості, бояться додаткової відповідальнос ті, піддаються впливу практик безмежної свободи. Варто 

зосередити увагу й на тому, що засуджуючи аборт Римо-католицька Церква все ж не засуджує жінку, яка 

навмисно перервала вагітніс ть. Напроти така жінка вважається глибоко нещасною людиною, з великою 

фізичною та психологічною травмою. Церква закликає рідних і близьких, особливо чоловіка з чуйністю 

поставитись до дружини, забезпечити їй добрий моральний клімат в родині, всіляко підтримувати її. 

Окрема роль в такій ситуації надається священику, головним завданням якого є підведення жінки до 

щирого покаяння.  

Позиція Римо-католицької Церкви щодо активізації моралі, як основного чинника проти деморалізації 

суспільства, швидкої соціалізації, що призводить до негативних наслідків змушує шукати нових сторін у 

вирішенні проблеми. У світогляді сучасної католицької Церкви, жінка постає своєрідним морально-

етичним рушієм, який актуалізує ряд проблем та впливає на їх позитивне вирішення.  

Сподівання Церкви щодо діяльнос ті жінки було висловлено папою Іваном Павлом ІІ в 

Апостольському повчанні «Покликання і місія мирян», який заохочував підтримувати участь жінки не 

тільки в вузькому процесі виховання, а й в широкомасштабному донесенні головних морально-етичних 

цінностей до широкого загалу, активній гуманізації та євангелізації суспільства, надання культурі 

морального виміру, тобто того, що робить її гідною людини у її особистому та соціальному житті.  
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Среди множества социально значимых проблем, вставших перед людьми в начале ІІІ тысячелетия, 

главное место заняла проблема выживания человечества. Человеческому бытию угрожает 

самоуничтожение. Осознание этого заставило всех без исключения, а не только философов и других 

ученых, задуматься над тем, насколько это неотвратимо и возможно ли дальнейшее сосуществование 

людей при условии гармонизации их отношений со средой обитания. Ведь человек появился на Земле как 

один из компонентов биосферы, которая существовала до него, но может существовать и без него. Только 

человек без биосферы сущестовать не может. Более того, он нуждается в определенном качестве среды 

своего обитания: в достаточном количестве пищи, в наличии воды, воздуха, почвы, растительного и 

животного мира. На протяжении тысячелетий предшес твующей истории человечества все эти потребности 

удовлетворялись автоматически и была уверенность, что так будет во все времена и в будущем. И вдруг 

несколько десятилетий (пусть даже столетие) назад наступило отрезвление. Все острее стал ощущаться 

дефицит прос транства, чистого воздуха, воды, почвы, стали исчезать нужные людям растения, животные. 

Всем стало ясно, что здоровая окружающая среда не менее важна, чем духовные потребности. И 

отношение к природе стало меняться. 

Но локальные экологические кризисы бывали и раньше, в древности, в условиях античности и 

средневековья, когда антропогенное давление на среду обитания становилось чрезмерным. В результате 

под песками пустынь оказывались погребенными развалины цветущих цивилизаций. Одной из причин 

гибели государства выдающейся цивилизации майя было истощение земель после применения подсечно-

огневой системы земледелия. А опустынивание земель Ливана было вызвано вырубкой ливанского кедра. 

Но ведь плотность населения в странах, претерпевших эти бедс твия, по нынешинм меркам была ничтожно 

малой, а промышленнос ти в еѐ современном понимании не было совсем. 

Но тогда активной стороной во взаимодействии с человеком была природа. Изменения климата, 

природные катаклизмы больше влияли на жизнь людей, чем деятельность людей на природу.  

А в 20 веке человек стал активной стороной в отношениях со средой обитания, так как во-первых, за 

последние 100 лет резко возросла численность населения Земли (сейчас она превышает 7 млрд человек, к 

середине 21 века должна достигнуть 10 млрд человек, и весь прирост дадут страны ―третьего мира‖, 

которые по многим экологическим показателям уже перенаселены), а во-вторых, благодаря успешному 

развитию науки, техники, появлению новых технологий и других путей воздействия на природу, в связи с 

ростом потребностей увеличилась интенсивность воздействия на природу, ее использования и 

преобразований. 

Окрыленный своими успехами в освоении окружающей среды, человек стал ощущать себя 

покорителем, царем природы, пошел по пути достижения автономности общества от природы и стал по 

своему усмотрению менять природу (менять даже направление течения рек). Известна фраза, очень 

популярная в советские годы: ―Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача‖.  

Но вопреки полной увереннос ти в своих успехах, человечество оказалось на грани глобального 

экологического кризиса. Нехватка продуктов питания и чистой воды, сырьевые и энергетические кризисы, 

изменение химического состава атмосферы, нарушение теплового баланса Земли, уменьшение видового 

разнообразия растений и животных — все эти проблемы стали угрожать гибелью и требовать 
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немедленного решения.  

Несмотря на это, изменеий в лучшую сторону пока очень мало. Потребление энергии в настоящее 

время выросло в 10 раз (а это требует затраты огромных ресурсов), совокупный продукт, получаемый за 

счет этих ресурсов, увеличился в 17,6 раза, потребление минерального сырья в 29 раз. 85% добытых за 

всю историю человечества полезных ископаемых приходится на 20 век. З/4 непокрытой вековыми льдами 

территории Земли находится в зоне прямого хозяйственного воздействия, во всех широтах вырубаются и 

выгорают леса, которые обогощают атмосферу кислородом, 1/4 суши занята агроценозами и пастбищами. 

Мировой улов рыбы достиг своего предела — 90 млн тонн. Загрязнение окружающей среды меняет климат 

Земли, усиливаются и учащаются непредсказуемые стихийные бедствия. Вымирают многие (наиболее 

уязвимые) виды растений и животных. Деградирует вся биосфера, а комплексное воздействие людей на 

нее увеличивается намного инетнсивнее прироста самого человечества. Но знания об этом люди получили 

эмпирическим путем, т.е. только на своем горьком опыте. 

Однако не будем забывать, что человек — это единственное существо на Земле, имеющее разум. 

Длительный период изучения всех компонентов биосферы, оценка результатов своего взаимодействия с 

ними и своих возможностей к ним приспособиться, наконец, помог людям перейти к прогнозированию 

последствий своей деятельнос ти. И они поняли, что не могут противостоять природе, так как являются ее 

частью. А природа развивается по своим законам, которые изменить нельзя, и один из важнейших — это 

закон об исчерпаемости природных ресурсов. Так что разрушение и бесконтрольное использование 

природы, нарушение законов ее развития — это вред самим себе. Экологические интересы оказались 

выше политических, экономических, военных, т.е. они являются общечеловеческими ценностями. Прежде 

всего необходимо сохранить гармонию в отношениях с окружающей средой, а если гармония нарушена — 

ее надо восстанавливать. Ведущей силой, которая даст такое направление преобразовательной 

деятельнос ти людей может и должен быть только коллективный человеческий разум. А биосфера, которая 

будет развиватся в таком направлении, превратится в ноосферу — сферу разума. Ноосфера — это 

биосфера, руководимая и организованная научной мыслью. В том, что человек и его разум появились в 

процессе эволюции биосферы, В.И. Вернадский усматривал даже неминуемос ть ноосферы, и такого 

дальнейшего развития, которое не допустит самоуничтожения человечества и катастрофы цивилизации. 

Вполне возможно разрешение экологического кризиса за счет соблюдения людьми экологических законов 

природы, действующих сейчас и сущестовавшых еще до того, как появился человек. Если разум помог 

чловеку это понять, он может и реализовать переход к гармоничному развитию, так как разум обезпечил 

современного человека очень высоким уровнем научной, технической и технологической вооруженности.  

Несмотря на неизбежнос ть противоречий между человеком и окружающей средой, между разумом и 

природой, только разум несет ответс твенность за разрешение этих противоречий, за гармонизацию 

отношений человечества с природой, за подчинение деятельнос ти людей тем законам, по которым 

сформировалась, существует и развивается природа. Человечество должно разрабатывать и приступить к 

активной реализации единой глобальной стратегии общемирового развития, обеспчивающей качество 

окружающей среды для цивилизации 21 века. 

Одним из важнейших компонентов этой стратегии является экологизация общественного сознания и 

внесение экологического аспекта не только в обыденное сознание, но и во все остальные формы 

отношений: политическое и правовое сознание, мораль, искусство, философию. Экологическое сознание 

должно стать важнейшим компонентом экологической культуры и способствовать экологизации 

материальной и духовной жизни общества. А экологическая культура не может сформироваться без 

экологического воспитания и образования, цель которого — осознание личной ответственнос ти за 

состояние окружающей среды. Чтобы биосфера не деградировала, человечество должно постоянно 

компенсировать свое дес табилизирующее воздействие на нее другими преобразованиями и по мере своего 

развития, роста численнос ти потребностей и инетнсивности воздействия должно все больше брать на себя 

управление ее состоянием, так как ее ес тественные силы уже не могут компенсировать антропогенное 

влияние. Анализ истории взаимоотношений человека и природы, а также огромные возможности 

современной науки, техники, культуры, позволяют рассчитывать на то, что все экологические трудности 

будут преодолены. Экономика должна удовлетворять нужды и законные желания людей, но ее рост должен 

вписываться в пределы экологических возможностей планеты.  

В биосфере, организованной разумом людей, будет дейстовать и уже начинает действовать новая 

стратегия нравственного поведения, 2 правила новой экологической этики: 1) природоцентризм и 2) 

самоограничение. Без них нельзя реализовать новую стратегию природопользования, требующую 

неукоснительного выполнения следующих правил: 

 минимальный вред природной среде; 

 минимальные затраты природных ресурсов; 

 разумно обоснованные потребности людей, без роскоши; 

 разумное научное вмешательство людей  в биосферные поцессы. 

Только ограничив таким образом свои возможности в настоящее время, вписавшись своей 

деятельнос тью в биосферные процессы, человечество сможет существовать, сможет придать своему 

развитию устойчивый характер, сможет преодолеть те 2 острейшие проблемы, которые уже сейчас 
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угрожают катас трофой: 

 рост численности населения;  

 изменения климата. 

А пока что решенных проблем нет и кризис обостряется. Численность неселения растет. Ес ли во 

времена Исуса Христа на Земле жили всего 230 млн человек, то в 1900 г. — 1,7 млрд человек, в 1980 г. — 

4,5 млрд, в конце 1999 г. - 6 млрд, в 2012 г. - 7 млрд, в 2050 году прогнозируется 10 млрд. И конечно, в 

последнее 10-летие началось замедление рос та численности. Появились программы ―планирования семьи‖ 

для снижения высокой рождаемости. Они разъясняют экономические преимущества малодетной семьи (1-

2 ребенка) перед многодетной (5-10 детей), обучают людей пользоваться противозачаточными средствами, 

поощряют материально и морально те семьи, которые используют такие рекомендации. Наиболее 

эффективного снижения рождаемости достигли в Китае. Но там в 1998 году было больше 1,2 млрд 

человек, а на 2050 год прогнорзируют 1,5 млрд. Снижается прирост населения в  Индии: (в 1998 г. - 982 

млн, в 2050 г. - 1,5 млрд), и других развивающихся странах, но медленнее, чем в Китае.  

Естес твенный прирост населения в мире сейчас 1,8%; в развитых странах он равен 0,6% в год, в 

развивающихся 2,1%. Численность населения всегда пропорциональна количес тву пищи, главному 

показателю биологической емкос ти среды. Человек может сам увеличивать этот показатель, распахивая 

новые земли, применяя более урожайные сорта, удобрения и ядохимикаты. Но повышать суммарный 

урожай на планете становится все труднее с каждым годом. Производство пищи сейчас растет на 2,2% в 

год. Чтобы получить такой прирост, надо увеличить потребление энергии на 5%, расход воды на орошение 

на 7%, применение удобрений на 7%, а ядохимикатов — на 10%. Так что в результате истощаются 

ресурсы, все больше разрушается и загрязняется окружающая среда. Но пока запасы органического 

топлива и минерального сырья есть в закромах природы, так как они накоплены ещѐ во время, когда 

человека не было в природе. А запасы эти конечны и невозобновимы. Поэтому нынешняя почти 

безграничная мощь человечества конечна во времени. Чтобы дальше устойчиво развиваться, надо снизить 

темпы прироста населения.  

Не меньше, чем пища, людям нужна вода. И хотя 3/4 поверхности планеты покрыты водами 

Мирового океана, пресная вода составляет всего лишь 3% от этого количества. И хотя вода считается 

неисчерпаемым ресурсом биосферы, 97% ее непригодно для питья, с/х и промышленных нужд. Но и 

больше 90% пресной воды почти недоступно людям, так как это вода вечных льдов (вокруг полюсов и на 

вершинах гор) и грунтовые воды. В связи с потеплением климата вечные льды тают и пресная вода 

смешивается с соленой морской, т.е. утрачивается для возможного использования. Таким образом с 1980 г. 

по 2000 г. запасы пресной воды уменьшились на 1/3, а до 2020 года могут уменьшиться еще на 1/3.  

А легко доступная людям пресная вода рек, озер, болот составляет только 0,01% мировых запасов 

пресной воды. И до 80% этой воды идет на нужды с/х. Много воды потребляет промышленность: горно-

добывающая, химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая. Очень много воды используется на бытовые 

нужды, хотя 20% городского и 75% сельского населения испытывают недостаток пресной воды. 

Безвозвратное водопотреблдение растет на 4-5% в год. Если это будет продолжаться, то к 2000 году мы 

можем исчерпать все запасы пресной воды.  

И наконец, загрязнение речных и подземных пресных вод выбросами промышленности, с/х и 

коммунальными бытовыми стоками делают непригодной и даже опасной имеющуюся воду. 

Но загрязнен и Мировой океан, до 30% его поверхности покрыто пленкой нефти, кт выливаются при 

авариях танкеров, попадает при добыче нефти в море и на шельфах, после промывки судов, перевозящих 

нефть. Пленка нефти на огромной поверхнос ти воды меняет теплообмен между толщей воды и 

атмосферой. Страдают все живие обитатели океана (150 тыс. видов животных и 10 тыс. видов 

водорослей), а суммарная их биомасса 35 млрд т и ею можно прокормить 30 млрд человек. 

Загрязнение атмосферного воздуха вредными и опасными выбросами промышленнос ти, 

автотранспорта, реактивными самолетами, ядерными взрывами ухудшили состояние людей и всего живого 

на Земле. Потепление климата в виде парниковогог эффекта началось в результате повишения СО
2 

 в 

приземном слое атмосферы из-за чрезмерного сжигания органики. Если 200 лет назад в начале 

промышленной революции  СО
2 

 в воздухе составлял 0,028%, в 1959 г. - 0,032%, то в 1982 г. - 0,037%. Если 

концентрация  СО
2 

 удвоится по сравнению с доиндустриальным уровнем, то глобальная t
0 

вырастет на 1-

4
0
С. Уровень Мирового океана до 2100 г. поднимется за счет таяния льдов на         17-100 см. Исчезнут 

корраловые рифы в Индийском океане и некоторые прибережные низменные территории суши. 

Льды вокруг Антарктиды тают уже сейчас с немалой скоростью. За 50 лет до 97 года они растаяли на 

7000 км
2
, а затем только за 1 год — на 3000  км

2
.  

Из-за попадания в атмосферу фреонов, которые используются в холодильных установках, 

разрушается озоновый экран на высоте 20-50 км над землей. И образуются озоновые дыры, через которые 

к повехности Земли приходят уф лучи. Избыток уф — это причина многих заболеваний людей, но из-за уф 

гибнут фотосинтезирующие водоросли в океане, которые выделяют чуть ли не половину кислорода в 

атмосферу Земли. 

Запыление атмосферы снижает ее прозрачнос ть и уменьшает приход солнечной радиации к 

поверхности Земли, в какой-то степени нейтрализуя парниковый эффект. В крупных промышленных 
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центрах уменьшается продолжительнос ть солнечного дня. Над Тихим океаном прозрачность атмосферы 

снизилась на 30% с 1957 г. По 1967 г.. 

В результате деятельнос ти людей и загрязнения среды идет деградация и опус тынивание суши Земли. 

Леса вырубаются со скоростью 5 га/мин. За историческое время 500 млн га лесов превратились в пустыни. 

Сахара и песчаные пустыни Средней Азии образовались по вине человека. А в настоящее время ежегодно 

теряется 5-6 млн га земель из-за эрозии, засоления, загрязнения. А леса, которые сохраняют влагу в почве 

и обогощают атмосферу кислородом, продолжают исчезать. Истощаются почвы. В конце 19 века гумус в 

украинских черноземах достигал 12, даже 16%. А сейчас 4-6%. 

В результате загрязнения окружающей среды и прямого истребления снижается видовое 

разнообразие природных сообществ на всех широтах Земли.  Сейчас ученым известны > 1,7 млн видов, в 

том числе 450 тыс видов растений, 1,2 млн видов животных (из них > 1 млн видов насекомых), 100 тыс 

видов грибов. Но есть мнение, что это только 10% всех существующих видов, а большая часть видов пока 

что неизвестна. Значение видового разнообразия для существования биосферы и разных ее сообществ 

состоит в том, что разнообразие обеспечивает круговорот веществ. Растения синтезируют органические 

вещества из минеральных, животные питаются растениями, микроорганизмы живут за счет отмерших 

растений и животных. Таким образом минеральные вещества поверхности Земли превращаются в 

органические, которые затем снова минерализуются. Бесконечное повторение взаимодействия такого типа 

делает бесконечной жизнь в биосфере, так как превращает в бесконечность конечное (то-есть 

ограниченное для 7 млрд человек) количество вещества. И чем больше число видов, участвующих в 

круговороте, тем устойчивее биосфера. Но видовое разнообразие снижается. Темпы вымирания видов под 

антропогенным давлением в 100-1000 раз выше темпов естественного вымирания. Миллионы видов могут 

исчезнуть быс трее, чем люди узнают об их существовании. По данным МСОП уже вымерли морские 

коровы, дикие лошади, дронты и другие. 

В Полесье исчезают валериана, клюква. 20 лет назад в Полесье было      80 тыс га клюквы, а теперь 23 

тыс га. Раньше с 1-го га собирали 900 кг клюквы, сейчас — 100 кг. Если темпы вымирания выдов 

сохранятся, то через 50-100 лет на Земле могут исчесзнуть 25-50% нынешних видов. Чтобы это 

предотвратить, в 1948 году при ООН создана специальная комиссия по охране исчезающих видов, а затем 

— Международная Красная Книга. 

Если кратко характеризовать нынешнее состояние тех природных ресурсов, обладателем которых 

стал человек разумный (Homo Sapiens), появившийся на Земле 40 тыс лет назад, мы получим такую 

картину: 

▪Растения и животные, дающие людям пищу, формирующие почву и среду обитания - исчерпаемый, 

но возобновимый ресурс. 

▪Вода — неисчерпаемый ресурс (в том числе пресная вода — исчерпаемый). 

▪Солнечная радиация — неисчерпаемый ресурс, который уменьшается при загрязнении атмосферы.  

▪Кислород атмосферы — превращается в исчерпаемый ресурс благодаря деятельности человека. 

▪Полезные ископаемые в недрах — исчерпаемый и невозобновимый ресурс. 

▪Ветер, течение воды в реках, морской прибой — неисчерпаемые ресурсы. 

Наиболее оптимис тическое заключение, которое можно дать к изложенному материалу — это 

следующая мысль геохимика В.И. Вернадского, изучавшего состояние  биосферы в первой половине 20 

века: ―В геологической истории биосферы перед человечеством открывается огромное будущее, если оно 

поймет это и не будет ―употреблять свой разум и свой труд на самоистребление‖.  

Время стихийного развития биосферы и человечества заканчивается. Наступает время управляемого 

развития, эпоха ноосферы. Экономика должна быть направлена не на покорение и разграбление природы, 

а на удовлетворение нужд и законных желаний людей, и ее рост должен вписываться в пределы 

экологических возможностей планеты.  

Всемирный форум в Рио-де-Жанейро в 1992 году по проблемам окружающей среды и развития, 

собравший представителей 179 стран мира, показал, подтвердил неотложность задач, стоящих перед 

человечеством. На форуме были разработаны и приняты 3 важнейших документа: 

- Декларация о 27 принципах зеленой этики, регламентирующая поведение стран и их обязанности в 

сохранении окружающей среды. 

- Конвенция о биоразнообразии, как основе эволюции и функционуровании систем биосферы и базе для 

устойчивого обеспечения потребностей населения Земли.  

- Повес тка дня на 21 век — план устойчивого развития биосферы и экономного использования ресурсов 

окружающей среды, не допускающего роскоши и учитывающего потребнос тии будущих поколений.  

В 1997 году на сессии ГА ООН была принята программа действий к этой повес тке дня.  

Украина участвовала в конференции в Рио-де-Жанейро и взяла обязательство считать для себя 

экологические проблемы первоочередными. 
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ВПЛИВ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ НА ЗАГАЛЬНУ КУЛЬТУРУ ЛЮДИНИ 
 

В статті розглядається вплив культури мовлення та спілкування на формування загальної культури 

майбутнього фахівця. 

В статье рассматривается влияние культуры речи и общения на формирование общей культуры 

будущего специалиста.  

The article deals with the speech and communication culture influence on the general culture formation of 

the future specialist. 

Сучасне суспільство зіткнулося з новими реаліями, в яких виник новий етичний аспект. Він 

пов‘язаний перш за все з визначенням ступеню відповідальності окремої людини за ті процеси. Які 

відбуваються в суспільстві. 

Не випадково останнім часом активно розвивається професійна етика. Це виявилося в створенні 

багатьох кодексів професійної моралі, переорієнтуванні суспільної уваги від питань фундаментального 

етичного знання до питань прикладної етики. В профес ійній етиці особливі моральні вимоги до поведінки 

особистості перш за все формулюються в зв‘язку з необхідністю фіксування специфічних форм соціальної 

відповідальнос ті, відношенням людини до інших людей, які безпосередньо залежать від її  

індивідуального рішення і які неможливо проконтролювати ніяким іншим способом, крім як через 

моральну (етичну) норму. Яка має обмежений і попереджальний характер.  

Особливість професій, що викликають необхідність мати особливі моральні кодекси (етичні норми) 

або говорити про особливу ступінь відповідальності пов‘язана перш за все з професією викладача, що 

безпосередньо має справу з людиною, з такою працею, яка має вплив на кожну людину, що потрапляє в 

поле зору спеціаліс та.  

В зв‘язку з цим особливу актуальніс ть в сфері риторичної освіти набувають питання формування 

етикетно-комунікативних навичок викладача. Саме викладач, реалізовуючи свої комунікативні здібності 

(перш за все – в етикетно-комунікативних навичках), будуючи свою мовленнєву поведінку відповідно до 

ситуації педагогічного спілкування, демонструє не просто мовленнєву культуру, але й свою загальну 

культуру. 

Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій 

народ. І саме через це необхідно виховувати культуру мови як зас іб піднесення культури суспільної думки 

і суспільно корисної праці. Ми повинні користуватися мовою не спонтанно, не тільки як даним від 

природи даром, а свідомо, як знаряддям найактивнішого розкриття своєї особистості. Мовний досвід 

кожного спирається на літературну мову як акумулятор людських знань. Мабуть, ніхто не буде 

заперечувати, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності. Культура мови 

передбачає вироблення етичних норм спілкування, які характеризують загальну культуру нашого 

сучасника. 

Культура мови починається з самоусвідомлення мовної особистос ті. Вона починається і розвивається 

там, де носіям національної літературної мови не байдуже, як вони говорять і пишуть, як сприймається 

їхня мова в різних суспільних середовищах. 

Оцінка «гарна мова» завжди суб‘єктивна, але в суспільстві виробляються і об‘єктивні критерії 

літературної зразкової норми. Мовно-культурна діяльніс ть не обходиться, звичайно, без конфліктів, 

суперечок щодо конкретного слововживання. Часто практичні поради суперечать проголошуваним 

теоретичним положенням, але саме так пробиває собі дорогу рухлива, динамічна норма як головна дійова 

особа культури мови. Вона змінюється разом із розвитком літературної мови.  

Культура мови покликана оцінювати доречність, доцільність або недоречніс ть, недоцільність 

використання різних засобів мовного вираження. Вона виступає тим чутливим інс трументом, що першим 

помічає нові явища в лексиці, фразеології, граматиці, підказує мовцям стиліс тичне забарвлення мовних 

форм, попереджає про втрату словом його інформативного і емоційного заряду. 

Сьогодні багато говориться й пишеться про виховання особистості, зокрема й мовне. Тільки той, хто 

засвоює мовну культуру в усій її сукупності й багатогранності, здатен с тати творцем мовних цінностей і 

найповніше виразити себе як особистість у будь-якій галузі суспільної діяльнос ті. 

Подібно до того, як мова кожної людини має індивідуальні риси - з багатою чи бідною лексикою, з 

уподобаними словами й зворотами, з простою чи складною будовою речення, так і мова цілого народу має 

свої виразні, лише їй притаманні властивості, що позначаються не лише певними правилами сполучення 

звуків у слова й слів у речення, а вбирають у себе низку понять.  
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Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів  і прагнень, але найкраще, 

найдосконаліше людина має володіти, звичайно, рідною мовою. Бо мова - це щось далеко більше за 

механічний зв‘язок між людьми, це відбиток свідомості людини, це - прояв її. З того, як говорить та чи 

інша людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту й культурний рівень. Що більш 

культурною є людина, то розвиненішою є її мова, багатшою на лексичний запас. У природі не буває людей, 

що визначились би високим інтелектом і водночас примітивною мовою. Треба твердо знати свою мову й 

любити прекрасне рідне мовлення. Боротьба за чистоту й високу мовну культуру - це боротьба за культуру 

взагалі. Дбати за очищення мови від усякого засмічення й за дальше піднесення її культурного рівня - це 

обов‘язок усіх. Правильно й чисто говорити своєю мовою може кожний, аби тільки було бажання. 

Культурними в нас мусять бути всі, незалежно від того, працює людина розумово чи фізично. Єдина 

літературна мова є нормативом у культурному й науковому житті країни.  

Мова регулює стосунки між людьми, впливає на них. Це виявляється в мовленні, коли виникають 

певні обставини спілкування. Щоб мовці зрозуміли один одного, їхнє мовлення повинно бути якісним. 

Отже, наша культура мовлення залежить від змісту й послідовнос ті, точності й доречності висловлювання, 

багатс тва словника, досконалого володіння умінням поєднувати слова в реченні, будувати різноманітні 

структури, активно застосовувати норми літературної мови. Тому найголовнішими ознаками культури 

мовлення є змістовніс ть, послідовність, правильніс ть, точність, багатство, доречніс ть, виразніс ть.  

Творячи висловлювання, люди враховують також логічніс ть, ясність, емоційніс ть мовлення. Усі ці 

ознаки підпорядковують найголовнішій - правильності. Правильність мовлення - дуже об‘ємна і складна 

ділянка культури мовлення. Щоб забезпечити правильність, треба досконало володіти нормами 

літературної мови. Відомо, що норма - це загальноприйнятий звичай вимовляти, змінювати, записувати 

слово, будувати речення, текст відповідно до стилю мовлення. Правильне мовлення передбачає 

користування усіма мовними правилами, уміння будувати висловлювання, що відповідає типу і стилю 

висловлювання.  

Культура мови - одна з найважливіших рис і особливостей кожної людини. Ця наука вивчає всю 

повноту сучасного мовного життя, все мовне існування у всій багатогранності його проявів в усній і 

писемній, суспільній та індивідуальній практиці. Поняття мовної культури охоплює насамперед системи 

навичок, що дають змогу точно, логічно правильно висловлювати думки, почуття, настрої, бажання 

людини. Культура мовлення вимагає глибоких знань і практичних навичок володіння літературною мовою 

в усій її багатогранності. 

Виявом мовної культури на виробництві, в професійній діяльності, в ділових стосунках є, безперечно, 

знання стилів мовлення та уміння ними користуватися, свідоме ставлення до слова, уміння вибрати його 

відповідно до мети, завдань і ситуації спілкування.  

Культура мови в офіційних стосунках не повинна бути прерогативою тільки філологів – про це 

повинен знати кожен, хто дбає за свій імідж, фаховий престиж, авторитет.  

Останнім часом все більшу увагу привертають питання національного відродження та історико-

культурної спадщини, значною частиною якої є культура (мови) мовлення. Поняття про стиль і зміст 

«хорошої» мови, її основних якостей і ознак змінювалося у різні епохи розвитку людства, але інтерес до 

мови завжди залишався незмінним. Чистота, правильність, багатс тво мови в усі, починаючи здавен, часи й 

у всіх державах (країнах) залишалося яскравим свідченням високої культури людського суспільс тва і 

кожного громадянина зокрема. Доцільно згадати вислів Конфуція, що, якщо мова не є правильна, то вона 

не означає того, що має означати; коли ж вона не означає того, що має означати, то не буде зроблене те, що 

має бути зроблене; а тоді моральність і будь-яке мистецтво почнуть занепадати, справедливість зійде 

нанівець - і всі впадуть у стан безладного хаосу. 

Культура мовлення – це оволодіння нормами усної і писемної літературної мови (правилами вимови, 

наголосу, граматики, словотвору, слововживання, тощо), а також уміння використовувати виразні мовні 

засоби в різних умовах спілкування відповідно до завдань і змісту мовлення  

Правильніс ть мовлення, тобто дотримання норм і вимог, суттєво доповнює мовленнєва майстерність 

(тобто вміння будувати розмову), яка полягає в умінні вибирати із варіантів, які існують, найбільш яскраві, 

переконливі, влучні в семантичному відношенні і стиліс тичному призначенні. Так, українська мова має 

доволі розвинену синоніміку та варіативніс ть на різних мовних рівнях (фонетичному, лексичному, 

граматичному - словотвірному, морфологічному, синтаксичному). Відповідно до мовленнєвої умови чи 

ситуації (завдань, мети, предмету мовлення) продуцент, тобто та людина, яка говорить, повинна пам‘ятати 

про необхідність оптимального вибору слів, доречної побудови словосполучень і речень, а також логічної 

структури тексту в цілому. 

Кожна людина вчить мову протягом усього життя, починаючи з засвоєння перших слів і їх вимови. 

Першими «вчителями» рідної мови є батьки, рідні та безпосереднє оточення дитини, яке впливає на 

початок формування лексичного запасу, що доповнюється час від часу. Тобто перші кроки культури 

мовлення закладає сім‘я, батьки. Думається, саме з дитячих років починає «складатися» культура 

мовлення, коли звертається батьками увага на вимову тих чи інших звуків, слів, адже усне мовлення є 

первинним по відношенню до писемного для кожної нормальної людини. Потрібно з малих років привчати 

умінню висловлювати думку й умінню слухати співрозмовника, а також делікатно і тактовно робити 
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зауваження, давати поради і сприймати їх щодо неправильного і недоцільного вживання слів (починаючи з 

вимови й наголосу та закінчуючи семантикою і сполучуваністю).  

Важливу роль у житті кожної людини відіграють учителі у школі та викладачі у середніх і вищих 

навчальних закладах освіти, оскільки вони мають серйозний вплив на формування та становлення 

особистості. Звісна річ, що викладачі повинні слідкувати за правильністю мовлення студентів, корегувати 

його, якщо вимагає ситуація, привчати систематично звертатися до словників (орфоепічних, 

орфографічних, граматичних та ін.), працювати над своєю дикцією, інтонацією, темпом мовлення. Але, 

щоб досягти належного рівня культури мовлення студента, важливо всім викладачам виправляти 

мовленнєві помилки. Зрозуміло, що мовлення  викладача повинно бути бездоганним - яскравим взірцем 

для підростаючого покоління.  

У наш час - час соціальних перетворень і становлень - актуальним є знання норм окремих питань 

діловодства, правил оформлення ділових паперів, раціонального використання мовних засобів в офіційно - 

діловому стилі та ін. Ділове мовлення є складовою частиною культури мовлення взагалі. Сьогоднішні 

студенти - це майбутні фахівці, які будуть спілкуватися з різними віковими категоріями суспільства, з 

людьми, що мають неоднаковий рівень освіченості. Саме зараз, коли відроджується усе національне, на 

часі було б засвоєння норм культури мовлення, що проявляється в основних аспектах: чистота, 

нормативність, точніс ть, ясність, адекватність, поліфункціональність, багатство, естетичність.  

Ділове спілкування не обмежується лише писемною формою, воно характеризується різноманітністю 

форм усних контактів, особливо зараз. Злободенним є навчитися спілкуватися у різних ситуаціях: на 

побутовому рівні, у діловій сфері, у наукових колах тощо. Щоб досягти цієї мети не вистачить знань 

згаданих норм мови (мовлення), ще потрібно вміти естетично «оформити» мовлення, впливаючи цим на 

співрозмовника. Як бачимо, наше мовлення повинно бути належним чином побудоване, а цьому необхідно 

вчитися, здобуті знання реалізовуючи на практиці.  

Звісно, безперечною умовою культури мови є висока лінгвістична культура мовця, а також тісно 

пов‘язана з нею любов до мови. Однак не досить лінгвістичних знань і смаку, якщо людині не властива 

загальна культурність, що є основою основ нашого співіснування.  

Слід зауважити, що ніякий авторитет неспроможний підняти культуру мовлення окремої особи, 

певної аудиторії, колективу, якщо кожна людина не буде дбати про своє мовлення. Найрізноманітнішими є 

шляхи і методи підвищення особистості культури мовлення, серед яких є контроль та аналіз того, що сам 

сказав, читання вголос, особливо у процесі підготовки виступу, доповіді тощо, заучування напам‘ять (від 

цитат до творів різних жанрів і стилів), читання текстів з подальшим нотуванням цікавих думок, 

висловлювань, ведення щоденника та ін. 

Мовна діяльніс ть є складником будь-якої фахової діяльнос ті. Вона включає в себе такі види: 

слухання, говоріння, читання, писання. Звичайно, що на ці види витрачається різний час і різні зусилля. 

Кожна людина характеризується своїм (індивідуальним) стилем мови, що відзначається постійністю й 

усталеніс тю. Взагалі кожний фахівець, що себе поважає, повинен керуватися гаслом: правильне мовлення 

таке ж необхідне, як і професійна компетенція. Сучасне мовлення повинно в ідповідати таким вимогам: 

доступність викладу, високий рівень науковості й достовірності, логічна культура мовця, яскравість та 

емоційніс ть мовлення. Етикетно-комунікативні вміння – це способи мовленнєвої діяльності для с творення 

оптимального (ефективного спілкування), засновані на етичних та етикетно-комунікативних нормах. 

Таким чином, культура мовлення - це поняття не лише лінгвістичне, а й соціальне, психологічне, 

педагогічне, естетичне, етичне; це час тина нашої поведінки, нашої особистос ті, нашого розуму і нашої 

душі - усього нашого життя. Особливістю функціонування етикетно-комунікативних норм є їх рухливість, 

що визначається ситуацією спілкування. Саме на рівні контексту комунікативної ситуації виявляється 

насамперед мовленнєва культура людини.  
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Подано схематичний опис життєдіяльності людини, яка володіє власною ідентичністю, а також 

обґрунтовано основні аспекти проблеми ідентичності людського індивіда. 
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Людина – це не лише соціальна, а біосоціальна істота. З початком життєдіяльності людський індивід 

проявляє не лише ті властивості, які зумовлюються становищем у соціумі, але й ті, які даровані йому 

природою. Наша методологічна позиція полягає в тому, що ми розуміємо ідентичність людського індивіда 

як складну багаторівневу структуру людини, у базі якої знаходяться її природні с кладові, які і формують 

стрижень її ідентичності. Соціальна складова людської ідентичнос ті, на відміну від природної, не є 

сталою, тому що соціальний прос тір і час, у якому людина перебуває, також непостійні. Спробуємо 

коротко означити ідентичність як явище. Із величезної кількості методологічних підходів та, як результат, 

визначень цього явища ми зупиняємось на тому, яке відображає внутрішнє єство, внутрішнє «Я» людини. 

У цьому розумінні ідентичніс ть і самість людського індивіда – тотожні явища і поняття. Ідентичність – це 

така якісна властивіс ть людського індивіда, яка цілковито узгоджується з його духовно-світоглядним 

єством, а тому практична реалізація найрізноманітніших фізичних і духовних сил індивіда розгортається 

як пряме і логічне продовження вказаного єства. Ідентичність – це поняття, яке передбачає 

несуперечливий, органічний взаємозв‘язок внутрішнього і зовнішнього в людині. При цьому головним 

принципом життєдіяльнос ті людського індивіда є швидше принцип «із себе», а не принцип «із зовні». У 

такій ідентичності головний її зміст полягає в особистісному конструюванні, а не в орієнтації на зовнішні 

зразки; людина тоді сама виступає творцем власного щастя.  

З вищесказаного випливає, що ідентичніс ть– стрижневий принцип життєдіяльнос ті будь-якого 

людського індивіда, його самість. Будучи такою, вона виступає базовим орієнтиром всього індивідуального 

буття людини. Ідентичність – той стрижень, який утримує всі вчинки індивіда в певних світоглядних, 

соціокультурних межах. І коли така вимога реалізується, життя людини протікає як нормальне, позбавлене 

смисложиттєвих суперечнос тей, тобто таке, яке в більшості своїх базових вимірів повністю узгоджується з 

її ідентичністю. У таких умовах людина свідомо діє, оскільки більш-менш чітко формулює свої завдання і 

цілі, виходячи з того потенціалу фізичних та духовних сил, якими вона володіє і які культивує. 

Відбувається досить повна самореалізація її (людини, людського індивіда) сутнісних сил, зумовлених 

особливостями індивідуальнос ті та особистісними якостями.  

Парадоксально, але саме такий стан людського індивіда, що описаний вище, не актуалізує 

ідентичність як проблему. Це відбувається тому, що в даному випадку ідентичніс ть людини та її реальна 

життєдіяльність співпадають, дорівнюють одна одній, фактично є тотожними.  

У зв‘язку з цим варто звернутись до дуже важливого аспекта ідентичності, мова іде про тлумачення 

джерел формування самої ідентичності людського індивіда як явища. У цьому плані показовою є наукова 

позиція одного із засновників, так званого символічного інтерак ціонізму, американського філософа, 

соціолога та соціального психолога Джорджа Міда. Як послідовник Д.  Дьюї, він розглядав об‘єктивну 

реальніс ть як сукупніс ть різноманітних ситуацій, а свідомість людини вбачав у інструментальній якості, 

тобто як засіб пристосування до вказаних ситуацій з метою найоптимальнішого розгортання власних 

людських сил. Звідси випливало, що людина за своєю природою – суто соціальна істота, її життєдіяльність 

здійснюється з урахуванням різноманітних соціальних обс тавин, а головне завдання полягає в тому, щоб 

сформувати в структурі власного «Я» таку кількість реакцій, способів та стандартів діяльності, скільки це 

потрібно для повноцінного функціонування в розмаїтті соціальних взаємодій, де бере участь людина.  

Приблизно так само уявляв Д. Мід і явище ідентичнос ті, яке він називав самістю, яка не є а priori 

людської поведінки, а складається із властивостей, що продукуються в ході соціальної взаємодії, так званої 

«соціальної інтеракції». Ідентичність від самого початку – соціальне утворення: індивід бачить (а значить і 

формує) себе таким, яким його бачать інші.  

Отже, методологічний підхід, у відповідності до якого ідентичність визначається із суто соціальних 

факторів життєдіяльності людини, фактично знімає саму проблему, бо показує неможливість явища 

ідентичнос ті як такого. Адже цей підхід показує людину істотою, яка не має ідентичності як її глибинної 

та стрижневої основи. Людина в світлі показаної вище концепції – це вічний пристосуванець, ідентичність 

якої– реакція на особливості тих чи інших соціальних обставин. 

Концепція людини як сукупності соціальних ролей і, таким чином, сукупніс ть багатьох 
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ідентичнос тей, має ще один, дуже важливий методологічний наслідок. Він означає відсутність у людського 

індивіда певної с табільної, особливим чином влаштованої с труктурної організації. Людина з багатьма 

ідентичностями, на нашу думку, – це людина без певних с талих с труктурних одиниць людської сутності, 

без сталих потреб, інтересів, цілей, ідеалів, здібностей, художніх смаків, вольових якостей тощо. Більше 

того, така людина – приклад глибокої внутрішньої неузгодженості цих елементів, навіть їх антагонізму. 

Ідентичність індивіда є сталою і змінною. Саме це дає можливість людині одночасно і змінюватись, 

адаптуватись до зовнішнього середовища, і оберігати власне «Я» як неповторний стрижень, як власну 

ідентичність. До цього потрібно доповнити, що така здатність людини випливає з її сутнос ті, яка від 

народження ніколи не буває повною. З цього приводу В.  Муляр пише, що «жодному з нас від народження 

не дано бути тим, ким потенційно ми можемо бути» [2, с. 11]. Це означає, що від народження нам дається 

те, що завжди в нас буде присутнім, але воно не дає нам усієї повноти того, ким ми можемо стати. І лише в 

процесі суспільної соціалізації наша сутність наповнюється у відповідності до повноти самої соціалізації. 

«Людині, – писав Т. Батіщев, – не дарована така повнота: їй не вистачає навіть самої своєї сутнос ті в її 

найважливіших компонентах, їй бракує самої себе як справжньої людини, яка відбулася. Проте саме 

завдяки цьому вона обдарована онтологічною свободою: поповнити свою сутнісну неповноту через 

культурне становлення і самознаходження, або не поповнити і через це втратити навіть те, чим вона була 

вже обдарована» [1, с. 107-108]. Взаємодія природного і соціального в індивідові створює особливу, 

своєрідну мозаїку його людських сил, що і фіксується у явищі, яке науковці називають ідентичністю. Саме 

вона надає індивіду характеру цілісності його духовного та тілесного, внутрішньої єдності всіх 

компонентів людського в індивіді. «Поняття ідентичності, – резонно зазначає відомий український 

дослідник М. Шульга, – стосується самовизначення особистості як цілісності, а не окремих сфер її 

особистісної свідомості, приміром, таких, як фахова, етнічна, громадянська, соціальна, правова, 

територіальна тощо само визначеніс ть [5, с. 167]. 

Звернемо особливу увагу на фактор ціліснос ті людського індивіда як головну ознаку його 

ідентичнос ті, про що говорить не тільки згадуваний вище М.  Шульга. Про цілісність говорить практично 

кожен дослідник явища людини, особистос ті, індивідуальності. «Навіть у тому випадку, – пише М. 

Хайдеггер, – коли все виглядає так, ніби в своїх повсякденних турботах ми прив‘язані лише до одного або 

іншого певного сущого, ніби ми заблукали в тому або іншому колі сущого. Проте якою б розщепленою не 

здавалась нам повсякденність, вона все-таки, нехай лише у вигляді тіні, ще містить у собі суще як єдність 

«цілого». Навіть тоді, і саме тоді, коли ми зайняті безпосередньо речами і самими собою, нас охоплює це 

«в цілому»...» [4, с.90]. 

У контексті ідентичнос ті людського індивіда ідея ціліснос ті має неабияку актуальність, бо 

характеризує останню як щось неподільне, внутрішньо неантагоністичне, хоча і суперечливе та досить 

динамічне. Як вказує В. Муляр, один із дослідників людської індивідуальності, у філософській літературі 

поняття «цілісність» вживається з метою охоплення всієї особистості в цілому як нерозчленованої, 

неподільної. Вона означає певну стійкіс ть, органічний взаємозв‘язок частин і цілого, їх внутрішню єдність. 

І хоча існує кілька поглядів на сутніс ть цілісності особистості, розуміння її як єднос ті елементів 

особистості поділяють більшіс ть учених, що досліджують цю проблему. Різниця спостерігається тільки в 

змісті самих елементів особистос ті, але в цілому їх визначення не суперечить одне одному в головному: 

цілісність – це внутрішня єдніс ть, органічний взаємозв‘язок усіх особистісних характеристик... Цілісність 

особистості полягає, насамперед, у її соціально-біологічній, тілесно-духовній єднос ті [2, с. 122-123]. 

Зазначимо, що цей висновок стосується такого важливого прояву людської особистості як її 

індивідуальність. На нашу думку, це не випадково. Адже людська індивідуальність і є виразом того 

організуючого начала будь-якого людського індивіда, яке вирізняє його серед інших. Індивідуальність 

виступає основою ознакою особистості, відображенням соціального суб‘єкта в єдності загального, 

особливого та індивідуально-неповторного. Як внутрішнє ядро особистості, індивідуальність виступає як 

її буття, спосіб існування особистості як ціліснос ті. Тому в ній (індивідуальності) концентрованим чином 

відображена цілісність особистос ті як єднос ті різноманітних її відношень, якостей, зв‘язків» [3, с. 76]. У 

цьому контексті важливо підкреслити, що індивідуальніс ть людського індивіда – це концентрований вираз 

не лише його особистості. Вона знаходиться в органічному взаємозв‘язку також із ідентичніс тю людського 

індивіда. Індивідуальність виражає людську ідентичніс ть так само, як вона аналізує людську особистість. 

Індивідуальніс ть – особлива якість кожної людини: вона маніфестує людину як щось особливе, унікальне, 

неповторне. Так само індивідуальність маніфестує ідентичність кожної людини. Вона – субстанційний 

вираз ідентичності. Остання тільки і може проявитися, як через індивідуальніс ть. Ніяким іншим чином 

людська ідентичність «не виблискує», не актуалізується. Наявність у людського індивіда його 

неповторнос ті, своєрідності (тобто індивідуальності) говорить про те, що даний індивід володіє 

ідентичністю – тією особливою композицією, мозаїкою людських сил (здібнос тей, темпераменту, потреб, 

інтересів, цілей, ідеалів, художніх смаків, вольового потенціалу тощо), яка вирізняє його як особливу 

субстанцію.  

З огляду на сказане вище стає більш зрозумілим той факт, коли окремий людський індивід, що  

знаходиться в природних для себе умовах, реалізує себе природним чином. Уся справа полягає в тому, що 

внутрішнє єство індивіда і ті умови, у яких він діє, є адекватними. Це дає головне: не порушує природну 
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для даного індивіда композицію його внутрішньої с труктури. Життєдіяльність індивіда в цілому 

реалізується у відповіднос ті до особливостей його темпераменту, складу психічної структури, якісного та 

кількісного розгортання здібностей. Його потреби, інтереси, цілі, ідеали – мотиваційна система діяльності 

аналізується так, що дає наслідки, очікувані індивідом. Особлива структура ідентичності маніфес тує себе 

завдяки індивідуальності людини, яка знаходить адекватне місце і роль у суспільному організмові. Це 

створює певний рівень повноти самореалізації як діяльного способу і вирішального критерію буття 

людського індивіда.  

Звичайно, вище подано лише схематичний опис життєдіяльнос ті людини, яка володіє власною 

ідентичністю і перебуває в комфортних для себе зовнішніх економічних, політично-правових, 

етнокультурних, духовно-світоглядних та інших умовах. На практиці життя людини навіть за таких умовах 

не позбавлене випадковос тей і закономірних змін. Змінюються зовнішні для людини умови – клімат, 

природне середовище в цілому. Удосконалюються технології, трансформуються людські відносини в 

глобальному і локальному масштабах. Зазнають змін економічні системи та політичні режими, вони 

практично завжди зумовлюють відповідну зміну правового поля суспільства і людини. Міняється мода, 

приходять одні цінності і відходять у минуле інші. Однак усе перераховане вище не загрожуватиме 

індивідові до того часу, доки він як особлива субстанція, наділена ідентичніс тю та індивідуальніс тю, 

зберігатиме адекватність свого єства і зовнішнього середовища.  

Проблема ідентичності людського індивіда, що виражається в якості актуалізації питання про 

збереження власного «Я» перед загрозою його руйнування, виникає при певних, доволі чітких обставинах. 

Йдеться, насамперед, про такі трансформації суспільного організму, за яких постає явна загроза втрати 

людиною стабільної композиції своєї внутрішньої с труктури. Швидкість та глибина трансформацій 

зовнішніх умов стають такими, що людський індивід не встигає адаптуватися до них. У результаті він не за 

власною волею опиняється на краю суспільних перетворень,  на межі або на зламі тих соціокультурних 

стандартів, у яких адекватно існував. Нерідко, а практично завжди нові стандарти життя спочатку є 

незрозумілими, а тому ворожими для людини. Вони логічно викликають на початковому етапі 

заперечення, а потім страх. Це страх перед незвіданим, невідомим, нерідко ворожим, страх неможливості 

самореалізації та втрати життєвих орієнтирів. Таким чином, об‘єктивні процеси трансформації в житті 

суспільного організму або його окремих сфер (наприклад, економічні реформи, загроза кардинальної зміни 

суспільного ладу і втрати власного статусу, масова міграція в силу різних обставин, етнічні чис тки або 

переслідування і т. д.) створюють незалежно від індивіда маргінальну для нього ситуацію: він стає зайвим.  

Сказане вище дає підс тави говорити, що маргінальні процеси логічно створюють маргінальну 

людину – соціального суб‘єкта без коренів, без сталого соціального статусу, із зруйнованою структурою її 

ідентичнос ті. Як наслідок, ідентичність людини стає проблемою.  
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ СЕЛЯН В СФЕРІ МЕДИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

На сучасному етапі розвитку аграрних відносин надзвичайно актуальними пос тали проблеми 

соціальної сфери українського села, яке є носієм самобутніх матеріальних, культурних, моральних надбань 

і традицій нашого народу. Відповідно до Закону України «Про Про основні засади державної аграрної 

політики на період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 року ғ 2982-IV[1] пріоритетність розвитку 
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соціальної сфери села об'єктивно випливає з виняткової значущості та незаміннос ті вироблюваної 

продукції сільського господарства у життєдіяльності людини і суспільства, з потреби відродження 

селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури.  

За даними всеукраїнського перепису на сьогодні у сільській місцевості проживає майже третина 

населення України, яка зайнята переважно у сільському господарстві. Треба зазначити, що на сучасному 

етапі розвитку агропромислового комплексу України практично не відновлюється діяльніс ть підприємс тв і 

закладів соціальної сфери села, відсутнє належне фінансування на оновлення матеріальної бази 

відповідних структур. Як наслідок, можна прослідкувати демографічну кризу у сільській місцевості, де 

середня тривалість життя не перевищує 55 років. В зв‘язку з цим надзвичайно актуальним є дослідження 

правових проблем правового становища селян в Україні, в тому числі в сфері реалізації прав селян щодо 

медичного обслуговування. 

Окремі правові питання соціально – правового статусу селян в Україні були предметом досліджень 

вітчизняних вчених в галузі аргарного права, зокрема     Браніцький О. М., Гафурова О. В., Єрмоленко В. 

М., Коваленко Т. О., Марченко С. І., Носік В. В., Погрібний О. О., Семчик В. І., Статівка А. М., Титова Н. 

І., Уркевич В. Ю., Янчук В. В., Янчук В. З. та інші.  

Закріплено в статті 49 Конституції України [2] право громадян на охорону здоров‘я, медичну 

допомогу та медичне страхування. Гарантіями реалізації цих прав громадян виступають: державне 

фінансування відповідних цільових програм, безоплатність надання медичної допомоги у державних та 

комунальних закладах охорони здоров‘я, заборона скорочення таких закладів. Однією з проблем реалізації 

права селян на медичне обслуговування є незадовільне забезпечення медичними працівниками.   

Підготовка фахівців, в т. ч. і медичних, для сільської місцевості здійснюється відповідно до Законів 

України «Про освіту» від 4 червня 1991 року[3], «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року[4], «Про 

професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року [5], «Про пріоритетніс ть соціального розвитку села 

та агропромислового комплексу в народному господарстві» від 17 жовтня 1990 року[6] за якими 

встановлюється квота прийому сільської молоді, а також регламентується порядок підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів для соціальної сфери села. Значна кількість 

нормативно правових актів містить положення, які передбачають необхідніс ть подальшого поліпшення 

функціонування у сільській місцевості мережі медичних закладів та забезпечення їх фахівцями. Зокрема, 

стабілізація життя сільського населення та забезпечення конституційних прав і гарантій в тому числі 

шляхом встановлення стандартів медичного обслуговування, поліпшення фінансування соціальної сфери, 

сприяння у підготовці соціальних працівників визначено основні напрями соціальної політики відповідно 

до Указу Президента від 18 жовтня 1997 року[7].  

Концепція загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до    2011 року[8] 

визначає як нагальні проблеми скорочення мережі закладів соціальної сфери села, зношеніс ть та 

застаріліс ть матеріально-технічної бази тощо. Ця ж Концепція вказує на необхідність заохочення молоді до 

роботи в селі, формування соціальної інфраструктури, розширення сфери зайнятості, в т. ч. і з надання 

соц. послуг. Документ робить наголос на розвиток та зміцнення матеріальної бази та кадрового 

забезпечення лікувальних закладів села. 

Указом Президента України від 3 січня 2002 року були затверджені Комплексні заходи щодо 

поліпшення медичного обслуговування сільського населення на 2002 – 2005 роки, якими передбачено 

розширення закладів охорони здоров‘я у сільській місцевості, в т. ч. мережі аптек та аптечних пунктів. 

Особлива увага має бути приділена акредитації закладів охорони здоров‘я розташованих у сільській 

місцевості.  

Пос тановою КМУ « Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості »  [9]  затверджений 

порядок встановлення квоти підготовки фахівців для соціальної сфери села у вищих навчальних закладах. 

Цим актом встановлено квоту не менше 25% обсягів державного замовлення по кожній спеціальності до 

вищих медичних навчальних закладів.  

Особливості працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів, підготовка яких 

здійснювалась за державним замовленням, регламентується також наказами МОЗ для випускників 

відповідного року.  

В Україні започатковано перехід до так званої системи сімейної. Питання відносно впровадження 

сімейних лікарів та їх діяльність регламентується рядом нормативно-правових актів КМУ [10] та МОЗ 

[11]. Європейський досвід свідчить про доцільніс ть переходу до такої системи медичного обслуговування 

сільського населення, оскільки зв'язок лікар-пацієнт за таких умов є найтіснішим. Так впроваджується 

одна посада на 1100 – 1200 жителів. Проблема полягає у тому, наскільки швидко держава зможе 

профінансувати такий перехід та забезпечити стимулювання випускників медичних ВНЗ йти працювати у 

сільську місцевість. Аналізуючи реальну ситуацію можна дійти висновку, що випускники медичних 

навчальних закладів не мають бажання працювати на селі. Насамперед, це викликано низькою заробітною 

платнею, несприятливими умовами життя у сільській місцевості, внутрішнім ставленням випускників до 

села як до чогось негативного, «втрачене життя». З огляду на це медичним працівникам сільської 

місцевості законодавством України передбачено ряд стимулів: пільги, заохочення (економічні). Окрім 

позитивних стимулів можна виділити і так звані негативні або адміністративні (різні заходи 
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відповідальнос ті).  Так, ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров‘я передбачає професійні 

права та пільги медичних та фармацевтичних працівників. Дана норма передбачає як загальні пільги для 

медпрацівників, так і пільги для медиків, які працюють у сільській місцевості, а саме: право на отримання 

земельної частки(паю), на додаткову оплачувану щорічну відпустку. Для даних працівників можуть бути 

встановлені і інші пільги, зокрема для тих, хто надає медико-санітарну допомогу.  
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Стаття присвячена дослідженню історичних передумов виникнення стратегій перекладу в Англії, 

які вплинули на подальший розвиток перекладознавства в Англії та за її межами. Основні висновки 

полягають в тому, що після громадянської війни королівські перекладачі перебували у Франції у вигнанні 

та потрапили під вплив французької перекладацької традиції. Суть цієї традиції полягала в адаптації 

класичних текстів за допомогою опущень та виправлень. Піддаючи критиці переклади своїх 

співвітчизників Джон Драйден створив найперший повний розподіл перекладу на три групи: дослівний 

переклад (метафраз), переклад по смислу (парафраз) та вільний (імітація).  

Статья посвящена исследованию исторических предпосылок возникновения стратегий перевода в 

Англии, которые повлияли на дальнейшее развитие переводоведения в Англии и за ее пределами. Основные 

выводы заключаются в том, что после гражданской войны королевские переводчики находились во 

Франции в изгнании и попали под влияние французской переводческой традиции. Суть этой традиции 

заключалась в адаптации классических текстов с помощью опущений и исправлений. Поддавая критике 

переводы своих соотечественников Джон Драйден создал самое первое полное распределение перевода на 

три группы: дословный перевод (метафраз), перевод по смыслу (парафраз) и свободный (иммитация). 

The article deals with the historical peculiarities of the XVII-th century in England and translation strategies 

created by John Dryden, which influenced further translation studies in the country and beyond its boundaries. 

After the Civil war the Royal family and its best poets and translators lived in France in exile for 11 years. French 

translation strategy of that time influenced them greatly. The core point of that tradition was to adapt classical 

texts through omissions and improvements. Criticizing the translations of the contemporaries John Dryden 

creates a new model of translation under three heads of Metaphrase, Paraphrase and Immitation. 
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Історія перекладу досліджує та узагальнює досвід перекладачів минулого, з‘ясовує, як і чому 

змінювались методи перекладу, що нового ніс із собою той чи інший метод. Без історії перекладу 

неможлива побудова його теорії; адже сучасний стан перекладу обумовлений попередніми етапами його 

розвитку. Історія перекладу висвітлює також різноманітні зв‘язки перекладної літератури з літературою 

оригінальною, їх взаємовпливи. Вона аналізує історичні причини переосмислення творчості тих  чи інших 

письменників у перекладі, розглядає запозичення образів, ідей та мотивів із творів зарубіжних авторів 

через переклади й переспіви [2: 7].       

В останній час теоретичні погляди англійських перекладачів XVII с толіття привертають увагу 

провідних вчених, як В.Н. Комісаров, Дуглас Робінсон та Лоуренс Венуті. Саме останній з них називає 

період XVII століття дуже важливим, тому що, на думку Венуті [11] в цей час були сформовані канони 

Англійської перекладацької традиції, які прискорили розвиток теорії перекладу протягом наступних 200 

років. 

Період перекладацької діяльності на прикінці XVII століття пов'язаний із роботами двох вчених – 

Драйдена та Поупа [8: 339]. Джон Драйден (1631-1700) був відомою фігурою в англійській літературі 

свого часу: поет, драматург, перекладач та критик. Його вплив на літературу Англії був величезним, що 

відобразилося на розвитку літератури протягом наступних с толіть. Його досягнення в перекладознавстві 

дуже часто вважають першою систематичною теорією перекладу в Західній Європі. Тому, дослідження 

розвитку перекладознавства в Англії, саме в XVII столітті, є актуальним в наш час. 

Об’єктом дослідження є історія розвитку перекладу в Англії в період Просвітництва.  

Предметом нашого дослідження є погляди англійських перекладачів XVII століття на правила 

перекладу.  

За мету ми ставили ознайомити вітчизняного читача з іс торичними передумовами с творення нових 

правил перекладу Джоном Драйденом. 

Джон Драйден, як і його сучасники Джон Денгем, Абрагам Каулі та граф Роскоммон, займався 

пошуками світських принципів перекладу [11:171]. Драйден с творив нову модель що пізніше набула 

форми для розвитку теорії та практики перекладу на послідуючі сторіччя – найперший повний розподіл 

перекладу на три групи: дослівний переклад (метафраз), переклад по смислу (парафраз) та вільний 

переклад  (наслідування) [8: 340]: 

« Всі переклади, як я вважаю, можна поділити на три групи. 

Перша – це метафраз, чи інакше кажучи передача автора дослівно або рядок за рядком. Так, чи 

майже так, була перекладена праця Горація «Мистецтво поетики» Беном Джонсоном.  

Друга – парафраз, переклад з певною свободою, де перекладач не забуває про автора, звертаючи 

увагу не стільки на слова, як на смисл, що був закладений автором в творі. 

Третя група перекладів – наслідування, де перекладач, якщо він при цьому не втратив свого 

покликання, отримує повну свободу змінювати не тільки слова та смисл, але й відмовлятися від них при 

нагоді, перекладаючи лише деякі загальні натяки. Саме такий спосіб перекладу і використовував 

«містер» Каулі, перекладаючи дві оди Піндара та одну Горація.» [7: 172]. (тут і далі переклад наш)  

Щоб краще зрозуміти причини, які спонукали Драйдена до створення розподілу перекладу, слід по-

перше розглянути погляди його попередників на переклад і по-друге дослідити ставлення самого 

Драйдена до їх поглядів. 

Погляди характерні Драйдену можна знайти раніше, у передмові до Іліади, переклад якої здійснив 

Джордж Чапмен (1559-1634),  що було спробою обговорити та встановити теоретичні основи процесу 

перекладу. Спочатку Чапмен розглядав переклад, як пряме лінгвістичне наслідування (імітацію). Пізніше, 

він розглядав цей процес, як більш складну дискусію поетичного мис тецтва перекладу (передмова до 

завершеного перекладу Іліади). Але не тільки Чапмен так вважав. Безвиразний переклад Джонсоном твору 

Горація «Мистецтво поетики» ілюструє перший підхід, а блискучі перетворення римських сатириків в 

його п‘єсах – другий. Таке розуміння Чапменом перекладу прискорило розвиток теорії перекладу 

протягом наступних 200 років [8: 339-340]. 

У XVII столітті Англія перебувала у стані конфронтації короля Карла I та Парламенту. Причини 

конфронтації були як політичні так і релігійні [9: 175]. Це протис тояння вилилось у 1642 році у 

Громадянську війну між рояліс тами, та військами Парламенту на чолі із Олівером Кромвелем [10: 87].  

Внаслідок перемоги Кромвеля, королівська родина була змушена шукати притулку в сусідній 

Франції. Найкращі королівські поети та перекладачі прослідували із родиною разом до Франції, де в той 

час широко розвивався класицизм.  

Класицизм виник на гребені суспільного піднесення французької нації й французької держави, бо 

саме у  XVII ст. сформувалась єдина французька держава, а в другій його половині Франція стала 

наймогутнішою абсолютистською державою Західної Європи. Предметом мистецтва у класицизмі 

проголошувалося тільки прекрасне, піднесене. Етичним та естетичним ідеалом виступала античніс ть [3: 

230-231].  
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В цей період переклад – і перш за все переклад творів античних авторів – потрібен був як «джерело 

ідей». Переклад служив цілям, які Фуко назвав «правилом коментаря». До текстів слід було братися з 

метою повторити сказане в них, чи то коментуючи, чи то передаючи іншими словами, тобто переклад 

розглядався лише як різновид тлумачення, а перекладач як коментатор, завданням якого, зокрема було 

обрати гідний для перекладу об‘єкт, що містить багато невідомих іс тин. Цінність тексту уявлялась у 

поняттях утаємниченості: в якій би формі  текст не було передано, а цікавили в ньому іс тини, приховані за 

завісою словесною форми, бо знаходяться вони поза сферами посереднього досвіду читача, і щоб ці істини 

заговорили, потрібен посередник – коментатор, або перекладач, а раз головне – це зміст, то жоден 

перекладач не сумнівався, що будь-який текст завжди можна викласти англійською мовою [1: 390].         

Реставрація королівської влади у Британії привнесла із собою у розвиток теорії перекладу основні 

зміни, багато в чому завдячуючи Французькій традиції. Перекладацька традиція XVII століття у Франції 

не могла не відповідати літературним канонам того часу. Метою перекладача було с тилістично очис тити 

текст, що зводилось до переписування текс ту оригіналу, водночас маскуючи цей процес за допомогою 

опущень та виправлень. Динаміка «вільних перекладів» мала на меті надати читачам перекладений текст, 

який легко читати – що було домінуючою характерною рисою перекладу XVII століття. Твори класиків 

були перекладені в формі, яку диктувала французька літературна мода та етика. Французькі перекладачі 

адаптували класичні тексти в такій мірі, що перекладені тексти були схожі на карикатури оригіналів [5: 

411]. Провідним перекладачем того часу у Франції був Ніколя Перро д‘Абланкур, який був прихильником 

вільного перекладу. Д‘Абланкур захищав підхід, де перевага надавалася елегантності виразу в цільовій 

мові: 

Для нього переклад був чимось на кшталт адаптації і він вважав прийнятним використання опущень 

та виправлень в цільовому тексті.  Він не лише вносив поправки під час перекладу до творів Цицерона, 

Тацита та Ксенофонта, але й виправляв фактичні помилки, скрізь, де вважав за потрібне [5: 411]. 

Видатними англійськими перекладачами у вигнанні були Джон Денгем та Абрагам Каулі [5: 340]. 

Французька перекладацька традиція не могла не вплинути на їх погляди на переклад. Денгем 

використовував у перекладі стандарти та правила тогочасної англійської мови з мінімальним 

використанням латинських слів та архаїзмів, відносячись до латинського тексту досить вільно, 

змальовуючи культуру Англії та політичну ситуацію XVII століття [11: 161].  

Не дивно, але, хоча Драйден й схвалював методи перекладу Каули та Денгема, у дуже важливій 

передмові до «Посланнь» Овідія, за визволення перекладу від рабського наслідування, але, він також 

відійшов від того, що вважав перевищенням норм перекладу:  

«Беручи до уваги всі труднощі рабського послівного перекладу двоє найвідоміших  літературних умів 

нашого часу, сер Джон Денгем та містер Каули, винайшли інший шлях перекладу, якому Каулі дав назву 

«наслідування». Я розглядаю процес наслідування перекладу художнього твору, як це Денгем та Каулі собі 

уявляли, як спробу іншого поета написати про те, що вже раніше було написано до нього, з тієї ж самої 

теми, тобто не перекладати слова автора, не дотримуватися смислу, який вклав автор в свої слова, а 

використати його як модель і написати так, як на твою думку написав би поет, якщо б він жив в наш 

час і в нашій країні. Але я не в змозі оцінити тієї шкоди, якої можуть заподіяти перекладачі,  що живуть 

в іншому часі та умовах ніж автор твору і візьмуться за справу використовуючи таку інновацію при 

перекладі. У випадку, якщо а ні думки а ні слова автора не були прийняті до уваги перекладачем, а 

натомість було вигадано щось нове, що вже є надбанням іншого, тоді Вергілія, Овідія чи будь якого 

іншого поета ми  не зможемо більше називати авторами своїх творів.» [7: 172]. 

Драйден відкинув як метафраз (буквалізм в перекладі – ранній погляд Чепмена на переклад ) так і 

наслідування (відхід від тексту оригіналу, що є надбанням Каулі та Денгема) на корис ть перекладу за 

допомогою парафраза [8: 340]. Парафраза для нього була «середнім шляхом» між «двома крайнощами 

яких слід уникати», й поєднувала такі їх позитивні якості, як вірніс ть першоджерелу (метафраза) та 

вільніс ть і невимушеність цільової мови (наслідування) [1: 388]: 

«Буквалізм в перекладі і наслідування, на мою думку, це дві крайні точки які слід уникати, і тому я 

запропонував шлях між ними» [7: 172]. 

Він модифікував свою теорію у творі «Присвята Енею» - де мова йдеться про «шлях між двома 

крайнощями парафрази та вільного перекладу», тим самим, розуміти дух автора та адаптувати переклад до 

естетичних канонів часу[8, 340]: 

«Взагалі, я вважаю що шлях між двома крайнощами парафрази та вільного перекладу полягає у 

поєднанні з духом автора настільки близько, наскільки це можливо, не втрачаючи його величності, що 

закладена в красоті його слів. Ми пов’язані із духом автора, але я не думаю що він настільки священний 

що при перекладі неможливо додати бодай одного слова. Ми – раби, які працюють на плантації іншої 

людини. Той хто вигадує і є володарем своїх власних думок та слів, якими він може вільно оперувати 

допоки не знайде ідеальної рими. А у бідолашного перекладача немає такої свободи, так як він 

прив’язаний до думки автора.» [7: 174-175].   

 Дуглас Робінсон в своїй книзі «Західна перекладацька теорія» зазначає: «Ці три «нові» терміни 

перекладу «метафраз», «парафраз», та «наслідування» були в той час далеко не новими.» [7: 172]. 

Уперше термін «метафраз» вжив Юдейсько-елліністичний філософ Філон Олександрійський в «Житті 
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Мойсея»(«De vita Mosis», 20 рік до н.е.): «І все ж, хто не знає, що всяка мова, а особливо грецька, має 

велику кількість способів висловлюватися, й що одну й ту саму думку можна виразити багатьма 

формами шляхом заміни по слову [metaphrazionte] та шляхом заміни по цілій фразі [paraphrazionte].» [1 

:387]. 

Саме тому Дуглас Робінсон в своїй книзі ставить під сумнів репутацію Джона Драйдена, як «першого 

теоретика перекладу», але він все одно визнає величніс ть постаті Джона Драйдена, як перекладача, що 

знову привернув увагу своїх послідовників на цю традицію перекладу.  

Із смертю Джона Драйдена 1 травня 1700 року, завершився дуже важливий період в іс торії 

англійської літератури та перекладознавства. За  його життя було багато невдач в літературній діяльності, 

але все одно він залишається одним із кращих поетів 17 століття, а його твори завжди будуть визначатися 

величністю в історії літератури та перекладознавства [6: 1]. 

Як висновок ми можемо зазначити, що перекладацька діяльність сучасників Джона Драйдена, а саме 

Джона Денгема та Абрагама Каулі, які в свою чергу не без допомоги нестабіл ьної ситуації в країні, 

опинилися під впливом французької перекладацької традиції, змусили його взятися за класифікацію 

перекладів і відшукати, той єдиний і вірний шлях в перекладі, а саме «шлях між двома крайнощами».  

Отже, Джон Драйден – перший теоретик перекладу в англійській перекладацькій традиції, який 

зробив поділ перекладів на три види: дослівний переклад (метафраз), переклад по смислу (парафраз) та 

вільний переклад  (наслідування). Система поділу видів перекладу дала поштовх до бурхливого розвитку 

перекладацької думки в Англії на наступні століття. Саме ті наслідки, які мала перекладацька діяльність 

Джона Драйдена і є темою нашого подальшого дослідження.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF YOUTH JARGON IN ENGLISH AND UKRAINIAN 
 

The research carried out in the article is directed to the analysis of English and Ukrainian youth jargon, its 

history, functions and classification. The lexical units belonging to youth jargon in English and Ukrainian are 

analysed from the perspective of their meaning, usage, word building methods and classified according to the 

sphere of communication they are used in.  
Ключові слова: youth jargon, slang, abbreviations, semantic change, neologisms, classes, classification, 

communication. 

In times when everything around changes very rapidly, language is also a subject to change. And one of the 

sources of changes in the language is youth jargon or slang, which brings freshness and vividness in everyday 
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communication, originating usually in youth subcultures and reflecting different spheres of the life of young 

people.  

As discussed in recent researches, slang can be described as informal, nonstandard words or phrases (lexical 

innovations) which tend to originate in subcultures within a society [29]. Slang often suggests that the person 

utilizing the words or phrases is familiar with the hearer's group or subgroup – it can be considered a 

distinguishing factor of in-group identity. J. Hunt  states that "slang expressions often embody attitudes and values 

of group members‖ [28]. In order for an expression to become slang, it must be widely accepted and adopted by 

members of the subculture or group. Slang has no societal boundaries or limitations as it can exist in all cultures 

and classes of society as well as in all languages.  

Slang expressions are created in basically the same way as standard speech. As stated by J. Platt, 

"expressions may take form as metaphors, similes, and other figures of speech. In addition, it is noted that the 

words used as slang may be new coinages, existing words may acquire new meanings, narrow meanings of words 

may become generalized, words may be abbreviated, etc.[26]. However, in order for the expression to survive, it 

must be widely adopted by the group who uses it. Slang is a way in which languages change and are renewed.  

The topicality of the study of the youth jargon or slang in Ukrainian and English is determined by the fact 

that the understanding of slang words and expressions is very important for understanding youth subcultures, 

which in its turn is essential for the development of the society as a whole. 

The correct usage of slang is also important while translating any work of litaetature we should pay close 

attention to this point, and that is the reason of the study of the theme we have taken under discussion. So to 

express any idea or plot of the work in translation is a significant requirement to translator‘s high skill and deep 

knowledge. Translator ought to know the rules of translation, furthermore the history, slang, life, customs and 

traditions of the people whose language he / she translating into.  

The aim of the article is to study the phenomena of youth jargon in two languages and to classify the slang 

words and phrases according to the sphere of their usage.  

In the article we are going to compare lexical units belonging to you jargon in the English and Ukrainian 

languages and to classify them according to the etymological source and the sphere of usage.  

According to the carried out research we can state that in both languages analyzed, i.e. English and 

Ukrainian there exist both general and special classes of youth jargon lexemes.  

Thus, in both languages there are words which are used by young people irrespective of their special 

interests in their everyday communication: 2 cents, bogart, blast, bites, bird, blowin' up, backpack, balla, balled 

up, bamboozled, bang bang, besties, абзац, автопілот, арбайтен, арік, аск, аут, балик, банани, бандура, банш, 

барабан, баран, барбі, батарейка, батон, башляти, безбашенний, бик , бірка, бодяга, бойфренд. 

The characteristic feature of this class of jargon words in Ukrainian, that many of them are borrowed from 

English: аск, аут, банш, бойфренд. In both languages there are semantically changed words: 2 cents, backpack, 

барабан, баран, батон, бик , бірка. Many words belonging to this class in English are neologisms. 

In Ukrainian there is a special class of students‘ jargon words, dealing with studying at higher educational 

establishments, which are absent in English: aбітура, автомат, бігунок, бомба, ботанік. 

In both languages there are special words dealing with the topic ―Cars‖: All days', Авдотья, бегемот, бімер. 

In English as well as in Ukraininan a large class of jargon words deals with the topic ―Drugs and alcohol‖: 

baked, angel dust, any , bammer, blow, blunt, bobby brown, hood scratch, hoodrat, tron, агрегат, аптека, aтама, 

бадилля, баклажан, балабаха, бата, баян, бѐрбель, бібліотека. Though in Ukrainian there more words dealing 

with alcohol rather than with drugs, if compared to those from English.  

In both languages analised there lexical units dealing with sexual activity: 06'n, 304, 3rd base, bicurious, 

bang, агрегат, бідони, веселі картинки.  

Topic ―Crime and punishment‖ is presented in both languages by such lexems as: 187, 211, bacon, 5.0., 

biscuit, афeн, бeркути, бортонути. 

The characteristic feature of the last two groups of youth jargon lexical units in the English language is the 

many of them contain figures, which is not characteristic of the Ukrainina l language at all. 

In both languages there is also a class of jargon words dealing with the topic ―Sport‖: ball up, beast, банк, 

балаболка, баскет. 

Jargon words dealing with the topic ―Money‖ are also presented in both languages: Benjamins, bill, dead 

presidents, бабли, бак, балабас. Though, as we can see in the English langugage these words are more motivated 

than in Ukrainian.  

It goes without saying that in both languages there are to be jargon lexical units dealing with music, as it 

plays a very important role in the life of young people: бас, валиво, фендер, джем-сейшн, гараж, гoп-ца-ца, 

грати по сусідах, группі, діп, запіл, axe, fender, ear candy, earworm, gig, groupie, ivories, jam, jam session, 

mash-up, mosh pit. In connection to this class of jargon one interesting point should be underlined. As music truly 

is the international language, there are common words in music slang in both languages : groupie – группі, fender 

– фендер, jam session – джем-сейшн. 

One more big group of slang words deals with computer in both languages, and it is of no surprise, because 

with the help of Internet young people have an opportunity to communicate with each other from the most distant 

part of the world, and may youngster prefer this type of communication. The class of youth jargon words is 
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presented be following examples: a3, aabf, afaicr, afcpmgo, afg, aitr, alol, alotbsol, aoe, apreci8, atp, avy, ayk, ayt, 

b.f.f., b2u, b2w, bbiam, b4, b4n, h+k, h.o., h2sys, h8u, hi2u, hi2u2, xbf, l0lz, l2, l2m, l2ms, l2p, аборт, авік, 

апгрѐйдити, аська, ахронарiус, бабуля, баг, батч, блукалка, бмп, болванка. Speacking about computer jargon 

we can‘t but make some remarks. First of all, the majority of computer slang in English is represented by 

abbreviations ciphering communication phrases, often used in Internet communication. They are coined to easen 

the communication, to make it swifter, on one hand, and to allow the participants of communication to write less, 

which is also very important for young people, who are lasy, in general. Further on it should mentioned, that we 

can‘t say that there are no such abbreviation in Ukrainian computer slang, they are simply unneseccary, because in 

the epoch of globalization most Ukrainian Internet users know the English variants of the abbreviation mentioned 

above. As for Ukrainian computer jargon, it should be said, that in general these words denote software or 

computer details, and most of them are borrowed from English.  

Besides the classes mentioned above in the Ukrainian language we have defined one more class of youth 

jargon word, denoting representatives of other nations: Aра, Aрабeск, Бацька, Бетмен.  

In conclusion of the article we‘d like to note, that in both languages there are several classes of youth jargon: 

general youth jargon which is used in everyday communiation by youth, no matter what their interests are, and 

special classes of youth jargon words, expressing the special field of intererest of young people, for example, 

students jargon and youth jargon words dealing with topics ―Music‖, ―Sport‖, ―Sexual activity‖, ―Drugs and 

alcohol‖, ―Crime and punishment‖, ―Money‖, ―Racism‖ and ―Cars‖. 

In English the characteristic features of youth jargon are: abbreviations, neologisms, usage of numbers. In the 

Ukrainian language new slang words are coined mostly by borrolwing from English or by semantic change of 

alreagy existing words. 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Англійська стала мовою міжнародного спілкування в мережі - і сама почала змінюватися. 

Коли США відстояли свою незалежність у кровопролитній війні з Британією 1814, американську 

націю важко було назвати цілісною. Мовознавець Ной Вебс тер вирішив , що згуртувати людей , створити 

нову ідентичність , яку можна буде протиставити британській , допоможе мова. 

Словник Вебстера , який витримав уже 11 видань , ввів в обіг американізований правопис: в слові " 

theatre " ( театр) замість er писалося re , в слові " colour " (колір) вилучалося " u " , знімалося подвоєння " l 

" в словах на кшталт " traveller "( мандрівник ) . Також в словнику з'явилися нові , чисто американські 

слова: скунс , опосум , гікорі , сквош (загальна назва для різних видів гарбузів і кабачків ) або чаудер.  

Вебстер працював над своїм " Американським словником англійської мови" 18 років і вивчив 26 мов , 

щоб дослідити етимологію 70 тисяч слів , які він описав. 

Інтернет дав поштовх до аналогічного витка мовної еволюції , але тепер вона відбувається значно 

швидше. 

Англійська залишається мовою, яка найчастіше використовується в мережі . Але в 2010 році вперше в 

історії інтернету більшіс ть даних було створено вже не англійською .  

Це сталося тому , що нова комп'ютерна технологія полегшила юзерам користування нероманских мов. 

"Раніше програми часто працювали некоректно , якщо йшлося про мови з нелатинським алфавітом , - 

пояснює Роберт Манроу , комп'ютерний лінгвіст і глава каліфорнійської компанії мовних технологій 

Idibon. - Поширення таких стандартів як Юнікод змінило ситуацію".  

Юнікод дозволяє користувачеві з Сан- Франциско без спотворень побачити китайські ієрогліфи , 

надруковані користувачем в Шанхаї. 

Вважається , що сьогодні в світі існує 4,5 мільярда сайтів. Дуже багато з них - кітайськомовні , 

оскільки доступ до мережі вже отримала половина жителів Китаю. 

Але незважаючи на це , лінгвіс ти вірять , що англійська залишатиметься основною мовою мережі в 

найближчі 10 років - але в зовсім іншій формі , ніж ми знаємо її зараз . 

Чому ? Бо кількіс ть людей , для яких англійська не є рідною , вже перевищила кількіс ть англомовних . 

І останні все частіше користуються нею для спілкування з першими - особливо по інтернету , де на 

граматику і орфографію звертають менше уваги і не піклуються про вимову . 

" Інтернет дає свободу тим , хто знає англійську неідеально , користуватися ним і бути зрозумілим " , - 

говорить Наомі Бейрон , професор лінгвістики з Американського університету у Вашингтоні.  

 У попередні століття змішування культур і міжнародна торгівля приводили до появи піджинів - так 

називають спрощені мови з максимально прозорою граматичною с труктурою,  розповідає Майкл Уллман , 

керівник досліджень Лабораторії мозку і мови при університеті Джорджа Вашингтона.  

Коли наступне покоління носіїв піджина починає нарощувати його словник і граматику , піджин 

перетворюється на креольську мову . " З'являються різні закінчення , мова стає більш складною і більш 

систематизованою. Напевно , щось подібне відбувається зараз і з англійською в мережі" , - говорить він.  

Користувачі Facebook вже користуються розмаїттямі варіантів англійської - індійською англійською 

або хінгліш , іспанською англійською - спенгліш або корейською англійською - конгліш. Ці варіанти мови 

вже давно існували в межах окремих культур , але зараз вони активно поширюються і виходять в онлайн. 

Згадані варіанти мови можуть надавати нові значення традиційним англійським словам. Наприклад , в 

сінгліш ( сінгапурській англійській ) англійське "blur " ( розмитість ) стало означати "спантеличений " або " 

повільний " . Або на основі звичних слів можуть створюватися нові. В конгліш існує іменник " skinship " - 

щось на кшталт " знімати шкіру ", що означає тісний фізичний контакт : тримання за руки , дотики , ласки. 

Хінгліш - це суміш хінді , пенджабу , урду та англійської. Ця мова настільки поширена , що її навіть 

вивчають британські дипломати , а компанії мобільного зв'язку переводять на неї додатки для смартфонів.  

У хінгліш є ряд цікавих слів: " co - brother " - " побратим" (зять або дівер ) або " eve - teasing " , що 

буквально перекладається як " дражнити жінку " і означає сексуальні домагання . Службу порятунку 

http://www.thesource4ym.com/SlangDictionary/SlangDictionary.aspx
http://www.noslang.com/dictionary/x/
http://www.englishclub.com/ref/Slang/Music
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можуть описати словом " airdashing " - мчатися в повітрі. 

Словом " stadium " несподівано для футбольних уболівальників називають не с тадіон , а чоловіка, у 

якого лисина оточена віночком волосся. У хінгліш навіть виникло нове тимчасове поняття: " pre - pone " - 

протилежне " postpone " , відкладати ; означає воно " перенести щось на більш ранній час " . 

" В інтернеті має значення лише те, що люди можуть знайти спільну мову , і ніхто не має права 

вказувати їм , якою мовою це робити , - говорить професор Бейрон . - Якщо вам вдалося умовити Facebook 

визнати певний мовний варіант - значить це мова, яка має політичне і соціальне значення , навіть якщо 

вона не унікальна з лінгвістичної точки зору ".  

Технологічні компанії заробляють гроші на програмних продуктах , які дозволяють носіям різних 

варіантів англійської додавати в словник слова , яких немає в традиційній мовою.  

Інтернет допомагає мовам , які знаходяться під загрозою. Сайти більшості великих компа ній - 

англомовні , а маленькі компанії починають розуміти , що їм потрібна мова -посередник , щоб залучати 

клієнтів з інших країн. 

За підрахунками ЮНЕСКО , до кінця століття половина з 6000 мов, що існують в наш час , зникнуть. 

Але нові дослідження показують , що соціальні мережі і, зокрема , обмін текстовими повідомленнями 

підтримують мовне розмаїття . 

Повідомлення один одному зараз посилають носії 5000 мов.  "Це - найбільш лінгвістично різноманітна 

форма письмового спілкування всіх часів , - говорить Манроу . - Навіть більше , для багатьох мов , які до 

того існували лише в усній формі , вона стала першою формою письмового спілкування . Технологічність 

текстових повідомлень і поширення мобілок означає , що це найефективніша форма спілкування ".  

"Хоча для більшості людей англійська не є рідною , ця мова має особливу комерційну та соціальну 

роль - зокрема через те , що є мовою сучасних розваг , - вважає Роберт Манроу , - У регіонах , де 

вершиною технологій є мобільні телефони  і DVD , домінують англомовні фільми , і це робить англійську 

престижною.  Люди вважають її мовою цифрового століття ".  

Те, що інтернет почав домінувати в повсякденному житті не означає , що виграє одна мова , а інші 

програють. Навпаки - це дозволяє процвітати різним мовам . 

"Більшість людей говорять кількома  мовами - одномовних таки меншість , - говорить Манроу . – Хоч  

англійська і с тала світовою "лінгва франка", але вона не витісняє інші мови " . Зате інші мови проникають 

в англійську , і внаслідок цього - з'являється щось нове.  

Світ комп‘ютерних технології розвиваються дуже динамічно, і ні для кого не є секретом, що саме 

українські спеціалісти займають в цій сфері одне з провідних місць. І хто знає, можливо завдяки їм 

найближчим часом з‘явиться новий варіант англійської мови, скажемо,  ―укріш‖, якиий займе достойне 

місце серед всіх користувачів – слов‘ян. 
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